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Sallys far bander ( ... ad helvede til) Thomas Brunstr\u00f8m Hent PDF Sally er i zoologisk have med far og
lillebror Eddie. Det er en god dag, og de ser en hel masse dyr. Og far fortæller igen en af sine historier, som
det er lidt svært at tro på. Nu vil Sally i Tivoli, men far siger, at det er dyrt. Man skal jo både have billetter og
turpas og popcorn og alt muligt andet. Men hvad gør de så? Far mener, at Sally og Eddie må finde et arbejde
for at tjene penge, men hvordan kan de det, når Sally går i 1. klasse, og Eddie i børnehave? Så fortæller far
om dengang, han som baby måtte arbejde rigtig hårdt, men det er vist igen en af de historier, som det er lidt
svært at tro på. Sally synes, det lyder grimt, når man bander, men så får hun en idé. Far er heldigvis slem til at
bande, ja han bander faktisk ad helvede til, så hun laver en bandekasse, og nu koster det pludselig fem kroner,
hver gang man bander. Så kan de samle penge, så de kan komme i Tivoli. I begyndelsen går det godt, for
både far og mor bander, men pludselig kommer der ikke flere penge i kassen. De er nemlig holdt op med at
bande, så nu er der ikke penge nok. Kan du regne ud, hvordan det alligevel lykkes Sally at komme i Tivoli
med mor, far og Eddie? Ellers læs historien, og se, hvordan eder og forbandelser bliver til kolde kontanter.

 

Sally er i zoologisk have med far og lillebror Eddie. Det er en god
dag, og de ser en hel masse dyr. Og far fortæller igen en af sine

historier, som det er lidt svært at tro på. Nu vil Sally i Tivoli, men far
siger, at det er dyrt. Man skal jo både have billetter og turpas og

popcorn og alt muligt andet. Men hvad gør de så? Far mener, at Sally
og Eddie må finde et arbejde for at tjene penge, men hvordan kan de
det, når Sally går i 1. klasse, og Eddie i børnehave? Så fortæller far
om dengang, han som baby måtte arbejde rigtig hårdt, men det er
vist igen en af de historier, som det er lidt svært at tro på. Sally

synes, det lyder grimt, når man bander, men så får hun en idé. Far er
heldigvis slem til at bande, ja han bander faktisk ad helvede til, så

hun laver en bandekasse, og nu koster det pludselig fem kroner, hver
gang man bander. Så kan de samle penge, så de kan komme i Tivoli.

I begyndelsen går det godt, for både far og mor bander, men
pludselig kommer der ikke flere penge i kassen. De er nemlig holdt
op med at bande, så nu er der ikke penge nok. Kan du regne ud,

hvordan det alligevel lykkes Sally at komme i Tivoli med mor, far og



Eddie? Ellers læs historien, og se, hvordan eder og forbandelser
bliver til kolde kontanter.
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