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Stein Oskar Magell Paus Andersen (alias Stompa) begynner på Langåsen Pensjonatskole i Stakavik. Han skal
dele rom med Bodø, Bergen, Nøtterø og Sørlandet. Allerede første dag markerer Bergen klart og tydelig at han
er vant til å være sjefen. Men etter at Stompa og Bodø nesten har lurt lektor Brandt og kommer tilbake fra
Stakavik konditori med kokosboller, er det helt klart at Bergen mer enn gjerne deler både rom og vask med
Stompa. Og da starter moroa! STOMPA-bøkene er skrevet av den britiske forfatteren Anthony Buckeridge.
Serien ble først utgitt på norsk på 1950- og 60-tallet, fritt oversatt av Nils-Reinhardt Christensen. Denne
utgaven av Stompa & Co er en modernisering av den opprinnelige oversettelsen fra 1958.
Et hørespill for barn av Anthony Buckeridge, oversatt og dramatisert av Nils-Reinhardt Christensen. Lektor
Tørrdal passer sin søsters katt, en halvvoksen siameser. Stompa senger sortimentet omfatter to grunnleggende
design, Rondo halvhøye senger og Casa loftsenger. Sengene er tilgjengelige i forskjellige spennende design
og. Beklager, denne varen er for øyeblikket ikke tilgjengelig for bestilling. Legg inn e-postadressen din hvis
du vil holdes oppdatert på endringer i bestillingsstatus. Stompa vil skape julestemning – på sin måte. Og
dermed er forviklingene i gang på Langåsen pensjonatskole. Gled deg til et lattermildt gjenhør på nyttårsaften.
Stompa loftsengene tilbyr stor holdbarhet, fleksibilitet og anvendbarhet, og gir et spennende sted å sove,
studere og slappe av. Leveres innenfor 14 virkedager. Husker du «Stompa», «Bodø», «Nøtterø» og lektor
Tørrdal? Det håper produksjonsselskapet Storm, som nå vil bringe livet på Langåsen pensjonatskole.
Stompa, hovedperson i en rekke bøker av Anthony Buckeridge (i originalen heter Stompa-figuren Jennings).

Ca. 20 av bøkene er bearbeidet for norske forhold av Nils. Et hørespill for barn av Anthony Buckeridge,
oversatt og dramatisert av Nils-Reinhardt Christensen. Stompa og Bodø går seg vill i skogen, og lærere og
elever ved. Nye og gamle fans kan glede seg over nyrestaurerte utgaver av de to siste filmene om Stein Oscar
Magel Paus Andersen (S.T.
O.M.P.A.).
Stompa Forelsker Seg (1965) Ta en titt på vårt sortiment av køyesenger og loftsenger! Plassbesparende
løsninger og morsom design til barna.

