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Dadler og dromedarer Viveca L\u00e4rn Hent PDF Tekla er ude at rejse med sin kunstner-far igen. Denne
gang går turen til Tunesien, og Tekla har fået lov til at få følgeskab af sin bedste veninde, Ulle. Under

Tunesiens bagende sol oplever Tekla og Ulle en hel del, som de noterer ned i nogle notesbøger. Det er meget
vigtigt, at de får alt med, for bøgerne skal nemlig bruges, så de i fremtiden undgår at blive helt så skøre, som
de voksne omkring dem. Viveca Lärn, tidligere Viveca Sundvall, (f.1944) er en svensk forfatter og journalist.
Lärn debutterede i 1975 og har siden udgivet mere end 40 børnebøger, samt en del romaner for voksne, som
efterfølgende har dannet baggrund for den svenske tv-serie Saltön. Viveca Lärn har modtaget en del priser for
sit forfatterskab blandt andet den fornemme Astrid Lindgren Pris og Nils Holgersson-Plaketten. Hvis man skal
beskrive Tekla med tre ord, ville det være noget i retning af 'følsom', 'tænksom' og 'viljestærk'. Men det er

ikke så mærkeligt, når man er datter af en småskør kunstner. Sammen med sin veninde, Ulle, forsøger Tekla at
holde benene nede på jorden, men det er svært, når ens tanker let svæver helt op til skyerne.
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