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Palle skal på ferie Jørn Jensen Hent PDF Far og Palle skal på ferie til Malta. Først skal de køre med metroen.
Her møder de en stor kvidrende kvinde, som Palles far prøver at undgå. I lufthavnen sker der flere

forviklinger. I kontrollen fatter tolderen mistanke til den medbragte spegepølse, og det tikkende vækkeur må
være en bombe. Metaldetektoren bipper, og hunden snuser til skoene. Da de endelig slipper igennem, møder

de damen fra metroen, som uheldigvis skal med samme fly og sidde på samme række som Palle og far.

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.

 

Far og Palle skal på ferie til Malta. Først skal de køre med metroen.
Her møder de en stor kvidrende kvinde, som Palles far prøver at
undgå. I lufthavnen sker der flere forviklinger. I kontrollen fatter
tolderen mistanke til den medbragte spegepølse, og det tikkende
vækkeur må være en bombe. Metaldetektoren bipper, og hunden
snuser til skoene. Da de endelig slipper igennem, møder de damen
fra metroen, som uheldigvis skal med samme fly og sidde på samme

række som Palle og far.

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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