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EN HVAL PÅ FJERDE SAL - og andre rim med dyr Sandra Valentina Tolic Hent PDF Vidste du, at hvaler
kunne bo i lejligheder? Den 9. maj 2016 så nogle fiskere en kaskelothval svømme i Øresund. Det er 20 år
siden, at kaskelothvalen sidst plaskede rund i Øresund. Er der nogen, der ved, hvor den var på vej hen, og
hvor den er blevet af? Måske var han på vej til Nordpolen eller Sydpolen eller blot på vej til sit nye hjem på
fjerde sal i Albertslund. En hval på fjerde sal er en rimbog, hvor du bliver taget med på en rejse rundt i hele
verden, hvor du blandt andre møder Flora Flodhest, der holder fest for sin nye svævebane og en edderkop, der
drømmer om sko uden snørebånd. Der er dyr fra alle verdensdelene, og måske viser det sig, at dyrene ikke
altid er, som vi tror. Om forfatteren Sandra Valentina Tolic er uddannet lærer fra Det Pædagogiske Akademi i
Sarajevo og freelancekunstner med stor passion for former og farver. Desuden er hun forfatter til flere faglige
bøger og har senest udgivet den velanmeldte hobbybog Sjov med strandsten, som gav hende hjerte og mod til
at kreere og skabe yderligere. Hun elsker dyr og natur og kæmper gerne for dyre- og naturbeskyttelse. Lige
for tiden må hun desværre sætte alt sit arbejde på standby for at passe ekstra godt på sit helbred, men hun

glæder sig til det snarlige comeback og holder fast i sit motto: Hvor der er vilje – er der håb!
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