
Palle på stranden
Hent bøger PDF

Jørn Jensen

Palle på stranden Jørn Jensen Hent PDF I dag skal Palle og far til stranden. Det er naturligvis Palle, der må
sørge for de mest nødvendige ting. Far har skønne minder fra barndommen, så han ved lige, hvordan

strandture skal være. Han slæber en masse med, og selv om han får næsen skoldet, er det selvfølgelig en god
tur. Antihelten far ser ikke ud af meget, og han er da heller ikke i stand til at klare dagligdagens små

problemer, men så er det jo godt, han har et barn der kan!

Perlerækken af Palle-bøger har nærmest opnået kultstatus hos både drenge og piger. Humoristiske og
forrygende morsomme historier, hvor dagligdagen får det lille »vrid«, der giver én noget at tænke over og

grine af. En omfattende serie med underholdende og vedkommende historier om Palle, hans lidt kiksede far –
alene udseendet får én til at trække på smilebåndet - og deres genvordigheder.
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