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Jason at the cirkus, E-lydbog Jørn Jensen Hent PDF Denne gang er far ganske uforskyldt i al balladen. Jason
advarer sin far mod at deltage i cirkusnumrene, og far lytter sandelig! Bare ikke så længe. Da damen med

hestene beder om en frivillig, er far på pletten. Iført sikkerhedsline laver han imponerende numre stående på
hesteryg, og Jason er synligt stolt. Miseren opstår, da sikkerhedslinen sætter sig fast, og far må svæve over

manegen, til Falck får ham ned. Det varme forhold mellem far og søn er tydeligt.

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. I den engelske udgave af den underholdende serie er Palle omdøbt til Jason, mens Far bare hedder

Dad, og han er stadig lige kikset – alene udseendet får én til at trække på smilebåndet.

 

Denne gang er far ganske uforskyldt i al balladen. Jason advarer sin
far mod at deltage i cirkusnumrene, og far lytter sandelig! Bare ikke
så længe. Da damen med hestene beder om en frivillig, er far på

pletten. Iført sikkerhedsline laver han imponerende numre stående på
hesteryg, og Jason er synligt stolt. Miseren opstår, da sikkerhedslinen
sætter sig fast, og far må svæve over manegen, til Falck får ham ned.

Det varme forhold mellem far og søn er tydeligt.

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. I den engelske udgave af den underholdende serie
er Palle omdøbt til Jason, mens Far bare hedder Dad, og han er

stadig lige kikset – alene udseendet får én til at trække på
smilebåndet.
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