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Palle går stavgang Jørn Jensen Hent PDF Palles far kan alt – det synes han i hvert tilfælde selv. En dag køber
han et sæt stave til sig selv og laver et sæt, der passer til Palle.

De går over i parken, hvor der er en masse mennesker, der skal lære at stave. Allerede under opvarmningen
kommer far galt af sted. Han fægter med stavene og rammer nogle af de andre. Endelig starter turen. De andre

går godt nok stærkt! Far og Palle sakker bagud. Far finder på råd, men det ender selvfølgelig galt.

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

og deres genvordigheder.
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