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Fire tomme flasker Esther Skriver Hent PDF Ullas mor går på arbejde hver dag, men hendes far går
derhjemme. Han sørger for regnskaberne i morens malerfirma, og så vasker han op, gør rent og laver mad.

Men han synes ikke selv, han er så god til det. Og så savner han sit gamle arbejde. Ulla synes, han er begyndt
at opføre sig mærkeligt. Er han mon syg? Eller er det noget andet, der er i vejen med ham?

"Fire tomme flasker" er en letlæsningsbog til børn på skolens mellemtrin.

Esther Skriver er født i 1926 i Ebeltoft. Hun er uddannet lærer fra Århus Seminarium i 1948, og begyndte i
1968 at skrive letlæsningsbøger for børn. I 1995 lagde hun navn til – og modtog som den første –
Skriverprisen, der hvert år tildeles en skøn- eller faglitterær forfatter, der skriver læservenligt.
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