
Palles far vasker bil
Hent bøger PDF

J\u00f8rn Jensen
Palles far vasker bil J\u00f8rn Jensen Hent PDF Palles hyggelige far har fået ny bil. Han er meget stolt. Da en
uforskammet bilist passerer bilen og oversprøjter den med snavs, kører far og Palle naturligvis på tanken for

at vaske den fine bil bil. Som sædvanlig er Palles far uheldig og bliver sammen med bilen udsat for
vasketunnelens vand og skum. Først opdager han, at antennen ikke er taget af. Trods Palles gode råd og

advarsler suser far ud for at pille den ned. Senere opdager han, at han har tabt hatten ude på hallens gulv. Den
må han ud efter. 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.

 

Palles hyggelige far har fået ny bil. Han er meget stolt. Da en
uforskammet bilist passerer bilen og oversprøjter den med snavs,
kører far og Palle naturligvis på tanken for at vaske den fine bil bil.
Som sædvanlig er Palles far uheldig og bliver sammen med bilen
udsat for vasketunnelens vand og skum. Først opdager han, at

antennen ikke er taget af. Trods Palles gode råd og advarsler suser
far ud for at pille den ned. Senere opdager han, at han har tabt hatten
ude på hallens gulv. Den må han ud efter. 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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