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BESKRIVNING

Platsen är en by i Småland och tiden är 1937. Olof, lärarns pojk, börjar skolan och den värsta ensamheten
lindras. Hans bäste vän är Kalle, svenskamerikanaren, som bor i en liten stuga bakom tant Lisas lanthandel.
De är förtrogna och talar om varandras bekymmer, nästan som vuxna gör. Högtidsstunder är när Kalle
tänder brasan i den öppna spisen, sätter fart på den kära pipan, tar plats i sin älskade gungstol och berättar
om sina äventyr i det stora landet. Då står tiden still och Olofs nyfikenhet på världen utanför väcks.Olof
älskar sin mamma över allt på jorden. Han har hört att hon höll på att dö när han föddes. Vad var det som
hände? På omvägar får han veta att ett syskon är på väg. Det gör honom förtvivlad. Tänk om det händer
henne något den här graviditeten?Följ med på en inkännande och spännande tidsresa från förr.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Lärarns Pojk - Minnen från Småland av Bengt Bjerstaf - Vulkan

- Pappa var lärare, så jag var känd som "lärarns pôjk", berättar han för UT, en stund innan spelningen
börjar.

pojkkris | Lärarnas tidning

Hans lärare satt på okunskap för så klart det var mer eller mindre han eget fel att han inte kunde sitta still i
45 min och ha lektion som alla andra barnen.

Läraren = Pojkvän.. - Ungdomar.se Forum

Han är så go, min pojk! ... När läraren mailade mig om situationen idag blev jag lite orolig men när sonen
hade skrivit och berättat så kände jag mig lugn ...
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LÄRARNS POJK

https://www.bo-fi.club/?p=L%C3%84RARNS%20POJK&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=L%C3%84RARNS%20POJK&ln=se
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