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Palles far på vippen J\u00f8rn Jensen Hent PDF Palle og hans far er taget i svømmehallen. Palles far lægger
naturligvis sine briller sammen med tøjet i omklædningsrummet. Desværre er han temmelig hjælpeløs uden

briller. Far forsøger sig fra 3-meter vippen, men da han laver et temmelig kluntet spring, taber han
badebukserne. Da han bagefter bliver viklet ind i en tyk dames badedragt, må Palle hjælpe sin far ud af

problemerne. Men trængslerne er ikke slut endnu, for Palles nærsynede far vækker yderligere opmærksomhed
ved at gå ind i det forkerte omklædningsrum. 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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3-meter vippen, men da han laver et temmelig kluntet spring, taber
han badebukserne. Da han bagefter bliver viklet ind i en tyk dames
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trængslerne er ikke slut endnu, for Palles nærsynede far vækker
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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
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