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Boken kom ut for første gang under krigen, 9. desember 1942. Tilsynelatende er den en helt vanlig billedbok
for barn om tre snømenn, men boken var også en kamuflert politisk satire hvor de tre representerer hver sin
aksemakt, og de allierte blir fremstilt som solen. Boken ble ikke stoppet, men forfatteren ble innkalt til forhør
hos Gestapo og rådet til ikke å gi ut flere slike bøker.
Kjøp 'Tre kalde karar, eit vintereventyr i ord og fargar' av Frithjof Sælen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi
har følgende formater tilgjengelige: Innbundet. "Tre kalde karer - et vintereventyr i ord og farger" av Frithjof
Sælen - Se omtaler, sitater og terningkast. Tre kalde karer (Innbundet) av forfatter Frithjof Sælen. Barnebøker.
Pris kr 121 (spar kr 17). Se flere bøker fra Frithjof Sælen. Den kan tolkast som ein kritikk av totalitære
samfunn, og kan sjåast i samanheng med bøkene Snorre sel og Tre kalde karar av same forfattar. Presse.
Forfatter(e) Tre kalde karar Sælen, Frithjof Innbundet. Pris. 119,-Spar. 51,- (0) Shetlands-Larsen Sælen,
Frithjof Pocket. Pris. 97,-Spar. 42,- (0) Tre kalde karer Sælen, Frithjof Tre kalde karar. eit vintereventyr i ord
og fargar. Frithjof Sælen. Innbundet.
De som kjøpte denne boken, kjøpte ogs. Søkeresultater for Kalde spor - Haugenbok.no.

Haugenbok.no Norges. Tre kalde karar, eit vintereventyr i ord. Frithjof Sælen. På lager - sendes nå ( 1 stk. )
Den kan tolkes som en kritikk av totalitære samfunn, og kan ses i sammenheng med forfatterens utgivelser
Snorre sel og Tre kalde karer. Til toppen. Tre kalde karar Frithjof Sælen.
Kr. 138,-121,-Kjøp. Pulverheksa og Julenissen Ingunn Aamodt.
Kr. 229,-200,-Kjøp. Lille Gruffalo Julia Donaldson. Kr. 149,-130,-Kjøp. Tre kalde karar. Ein modig maur.
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