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Det märkvärdigaste av allt är förstås att Olle får en liten syster. Men usch, vad ungen är ful, tycker flickorna,

ända tills dopet ...

Läs också de andra berättelserna om barnen i Bullerbyn: Alla vi barn i Bullerbyn och Bara roligt i Bullerbyn.
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