
Dengang Gustavs far fik hundegalskab
Hent bøger PDF

Daniel Zimakoff

Dengang Gustavs far fik hundegalskab Daniel Zimakoff Hent PDF ""Tag dit tøj på, Gustav, der er noget, jeg
vil vise dig udenfor."

På fortovet tog min far noget frem fra lommen. En snor... en hundesnor!

Han rakte mig den ene ende af snoren og snurrede den et par gange rundt om mit håndled. Han så på mig med
et underligt blik og sagde:

"Hold godt fast, Gustav!"

Så tog han den anden ende af snoren om halsen, og i næste øjeblik var han nede på alle fire."

Gustav elsker hunde og ville sådan ønske, at han kunne få sin helt egen hund. Det ved Far ikke helt, om han
kan gå med til. Til gengæld vil han gerne selv lege hund, så Gustav kan se, hvordan det føles at være

hundeejer...

Daniel Zimakoff (f. 1965) er en dansk forfatter og bibliotekar. Han har blandt andet skrevet spændende
science fiction-romaner til unge og står bag fodboldserien "FC Mezzi".

 

""Tag dit tøj på, Gustav, der er noget, jeg vil vise dig udenfor."

På fortovet tog min far noget frem fra lommen. En snor... en
hundesnor!

Han rakte mig den ene ende af snoren og snurrede den et par gange
rundt om mit håndled. Han så på mig med et underligt blik og sagde:

"Hold godt fast, Gustav!"

Så tog han den anden ende af snoren om halsen, og i næste øjeblik
var han nede på alle fire."

Gustav elsker hunde og ville sådan ønske, at han kunne få sin helt
egen hund. Det ved Far ikke helt, om han kan gå med til. Til

gengæld vil han gerne selv lege hund, så Gustav kan se, hvordan det
føles at være hundeejer...

Daniel Zimakoff (f. 1965) er en dansk forfatter og bibliotekar. Han
har blandt andet skrevet spændende science fiction-romaner til unge

og står bag fodboldserien "FC Mezzi".
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