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Palles jul J\u00f8rn Jensen Hent PDF Det er endelig blevet jul hos Palle og hans far. Palle fortjener en fredelig
jul. Men sådan går det naturligvis ikke, når han fejrer jul alene med sin noget håbløse far. Nok har far købt et
stort træ, men hvor er juletræsfoden? Den står på altanen og reguleringsskruerne er rustet fast. De bliver nødt
til at skære juletræet over, hvor stammen er smal nok til at gå ned i foden. Nu er det et meget lille træ, men let
at pynte. Imens er anden blevet sort i ovnen, og far har glemt at lægge mandlen i grøden. Til gengæld er der
mange gaver til Palle. 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.

 

Det er endelig blevet jul hos Palle og hans far. Palle fortjener en
fredelig jul. Men sådan går det naturligvis ikke, når han fejrer jul
alene med sin noget håbløse far. Nok har far købt et stort træ, men
hvor er juletræsfoden? Den står på altanen og reguleringsskruerne er
rustet fast. De bliver nødt til at skære juletræet over, hvor stammen
er smal nok til at gå ned i foden. Nu er det et meget lille træ, men let
at pynte. Imens er anden blevet sort i ovnen, og far har glemt at
lægge mandlen i grøden. Til gengæld er der mange gaver til Palle.
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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