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Berra önskar sig en morfar - en som man kan älska, som bjuder på kaffe och som kan lära en vissla. Som tur är
vet hans vän Ulf ett ställe som är fullt av gamla gubbar. På ålderdomshemmet hittar de en ensam farbror som
heter Bertil och visst kan han tänka sig vara morfar. Berra och Uffe får berätta vad man gör som morfar, och
Berras nya morfar försöker lära honom att vissla. Kan du vissla Johanna är en älskad klassiker som nu firar 20
år! Varje jul samlas familjer runt om i landet för att titta på filmatiseringen av den prisbelönta boken, med Per
Oscarsson i rollen som Berras nya morfar. Nu kommer Kan du vissla Johanna i en påkostad nyutgåva, ömsint
illustrerad av Anna Höglund, en av Sveriges främsta illustratörer. Ulf Stark är en av Sveriges största barn- och
ungdomsförfattare som 1984 slog igenom med Dårfinkar och Dönickar. Kan du vissla Johanna kom ut för
första gången 1992 då den nominerades till Augustpriset och strax där efter filmatiserades. Anna Höglund har
illustrerat flera av Ulf Starks böcker och tillsammans har de tilldelats priser som Heffaklumpen och Deutscher
Jugendliteraturpreis. Kan du vissla Johanna är en fin berättelse om vänskap mellan generationer, kärlek, liv
och död som aldrig upphör att fängsla och som passar såväl nya som gamla läsare/unga som äldre läsare.
"I Anna Höglunds illustrationer och Ulf Starks text möts de två konstarterna bild och litteratur. Med friskhet
och humor skapar de tillsammans en bok som lyser av poesi och livsglädje."Juryns motivering till
Augustpriset 1992
(1994) torrents and select free movies from direct links to movie pages Watch movie Kan du vissla Johanna.
En bok som sedan blivit en filmklassiker till julen. Varje julafton kan du se filmen ”Kan du vissla Johanna.
Watch Kan du vissla Johanna. are Gunilla Abrahamsson, Gustav Levin, Mats Bergman, … Get this from a

library. Young Berra has a friend, Ulf.
Svensk klassiker från Ulf Starks bok om Berra som med hjälp av vännen Ulf skaffar sig en morfar på ett
ålderdomshem. Berättad med stillsam humor för lågstadiet på manus av Ulf Stark. Kan du vissla, Johanna.
Men när hans bästa kompis. – Nej, men han visslar dom. online free. Refräng/omkväde: Kan du vissla
(sjunga / hotta) Johanna, javisst kan jag de' Berra är sju år och saknar en morfar, det vill säga någon som äter
grisfötter, fiskar och trycker en slant i handen när man fyller år. Men jag sjöng: Kan du fiska, Johanna.
With Tobias Swärd, Jimmy Sandin, Per Oscarsson, Helena Kallenbäck. Fri frakt. Och kanske kan han lära
Berra det han önskar sig mest – att vissla.

