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Palle flyver med drage Jørn Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Palle og far vil flyve med drage. De vil selv
bygge den, og den skal være stor. De tager den med ud på en mark, hvor det blæser meget, og hvor der er

mange andre, der flyver med drage.
 

Deres drage virker ikke. Den er både for tung og for lille. Far suser hjem og laver den om. Nu er den både
større og lettere. Palle løber med den. Vinden får fat, så dragen letter. Palle holder godt fast og glemmer at

give slip i tide. Han suser højere og højere op med dragen!
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

og deres genvordigheder
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