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Norske Nina med de blå øjne Bodil Cold Ravnkilde Hent PDF Nina bor i Norge sammen med sin familie.
Hun er meget nysgerrig, og der skal hele tiden ske noget. Nina kan sno sin far om sin lillefinger og tale så
meget, at hendes mor bliver tosset. Nina er ikke bange for noget som helst. Men da hendes tunge en dag

fryser fast til skolens jernlåge, så kan det måske godt være, at Nina alligevel blev en lille smule bange. Bodil
Cold-Ravnkilde er en dansk forfatter, producer og instruktør. Hun fik sin litterære debut i 1984 med

børnebogen "Sannes første kys", og herefter er det blevet til mere end 10 børnebøger. Bodil Cold-Ravnkilde
fik sin debut som instruktør med tre dokumentarfilm i 1975 i serien "Den sociale virkelighed". I 2011 fik hun

sin debut som producer af fire afsnit i dokumentarserien "Sådan er søskende".

 

Nina bor i Norge sammen med sin familie. Hun er meget nysgerrig,
og der skal hele tiden ske noget. Nina kan sno sin far om sin

lillefinger og tale så meget, at hendes mor bliver tosset. Nina er ikke
bange for noget som helst. Men da hendes tunge en dag fryser fast til
skolens jernlåge, så kan det måske godt være, at Nina alligevel blev
en lille smule bange. Bodil Cold-Ravnkilde er en dansk forfatter,
producer og instruktør. Hun fik sin litterære debut i 1984 med

børnebogen "Sannes første kys", og herefter er det blevet til mere
end 10 børnebøger. Bodil Cold-Ravnkilde fik sin debut som

instruktør med tre dokumentarfilm i 1975 i serien "Den sociale
virkelighed". I 2011 fik hun sin debut som producer af fire afsnit i

dokumentarserien "Sådan er søskende".
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