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Palle får en elbil Jørn Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Far kommer hjem med en pakke til Palle. Inden i er
der en elbil, som de selv skal bygge. Den er rigtig flot. De er klar til at prøve den, men far taber

fjernbetjeningen, så den går i stykker. Far fikser den, men der er noget galt. Bilen holder helt stille, men til
gengæld sker der ting og sager rundt omkring i huset, hos fru Hansen, nede i gården og ude på gaden. Alting 

opfører sig helt forkert.

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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