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Palle til fitness Jørn Jensen Hent PDF Tingene er igen vendt lidt på hovedet. Det er den voksne, der
overvurderer situationerne og kommer galt af sted, og barnet, der kommer med gode og forsigtige råd.

Selvfølgelig går det også rivende galt den dag, de sammen går i fitnesscentret. Far har ondt i ryggen, så han
prøver at motionere det væk. Han prøver alt, hver gang med et tragikomisk resultat. Til sidst bliver de bedt
om at forlade stedet! Pudsigt nok er rygsmerterne forsvundet, men Palle nåede ikke rigtigt at prøve noget.

Rolleskiftet barn/voksen fortsætter. Palle, den fornuftige og tolerante, vil bare gå derhen en anden dag i stedet
for.

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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