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Palle får akvarium J\u00f8rn Jensen Hent PDF Her er fortællingen om Palle og fars noget kiksede

akvarieoplevelser blot rammefortællingen om det skæggeste, nemlig nogle sprogforbistringer, som får
nabokonen til at tro, at hun vil blive slået ihjel og ædt. Palle og far gør akvariet klar. De får nogle fisk af

Viktor og Villy. Desværre er den flotte, røde fisk en rovfisk, der begynder at spise de andre fisk. De handler
hurtigt, men akvariet flyder over, ud på gulvet og ned til fru Hansen neden under. 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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