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Palle slår katten af tønden Jørn Jensen Hent PDF Palle skal til fest, hvor de skal slå katten af tønden. Palle er
klædt ud som Superman. Far er klædt ud som vampyr, selv om festen kun er for børn. Han lover, at han ikke

vil være med til at slå katten af tønden.

Far synes, de skal synge for alle naboerne, men det er Palle ikke vild med. Endelig når de frem til festen.
Palle stiller sig i køen ved tønden. En stor dreng maser sig ind foran ham. Så må far finde på noget - og det

gør han!

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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