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Og hanen gol ... Sven Nordqvist Hent PDF En dag kom Peddersen hjem med en papkasse. Han gik ind i
hønsegården og lukkede efter sig. - Det er nok bedst, at du bliver ude, Findus. Han lukkede kassen op og ud

flaksede noget stort og brunt.
-Hjælp, en ugle! skreg Findus.

-Det er en hane, kan du vel nok se, sagde Peddersen.
-Den skal bo her hos os.

Nu er der det ved Peddersens nye hane, at den galer - det gør haner jo - men denne galer både meget højt og
meget tit, faktisk HELE tiden! Al den larm er ved at drive Findus til vanvid, så da Peddersen ikke formår at

sætte en stopper for fjerkræet, må Findus selv gå i auktion.

Og hanen gol... er en sød og skøn lydbog om gamle elskelige Peddersen og hans søde, charmerende kat
Findus. Veloplagt oplæst på lydbog af Jesper klein.
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tiden! Al den larm er ved at drive Findus til vanvid, så da Peddersen
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