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Palle som spejder J\u00f8rn Jensen Hent PDF På vej hjem fra spejder møder Palle og hans far en ældre dame,
som ikke kan få sin kat ned fra et træ. På ægte spejdermanér prøver de at hjælpe katten ned. Deres forskellige
forsøg er mere kreative end effektive, men til sidst lykkes det for dem ved at hejse en hund i kurv op i træet.
Den ældre dame bliver lykkelig for genforeningen med sin kat, og det er den rene idyl. Men da hunden

kommer ned fra træet, bliver katten bange og skynder sig tilbage i træet. Derefter går Palle og hans far hjem,
for nu ved de, at katten kan komme ned, hvis den selv vil. 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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effektive, men til sidst lykkes det for dem ved at hejse en hund i kurv
op i træet. Den ældre dame bliver lykkelig for genforeningen med
sin kat, og det er den rene idyl. Men da hunden kommer ned fra

træet, bliver katten bange og skynder sig tilbage i træet. Derefter går
Palle og hans far hjem, for nu ved de, at katten kan komme ned, hvis

den selv vil. Perlerækken af Palle-bøger har nærmest opnået
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