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Pisselet at læse: John får noget på hovedet! Anders Morgenthaler Hent PDF John får noget på hovedet er en
historie om et rart egern, som hed John. Han var en mægtig flink fyr med en dejlig busket rød hale og et par
flotte fortænder. Han var måske ikke superkvik, men han var heller ikke helt tabt bag en vogn. John har været
en ørn til at samle forråd det år. Han har været så flittig, at han til sidst beslutter, at nu kan det være nok. Nu

vil han bare nyde efteråret og vinteren ... helt alene!

Men faktisk er det ikke så sjovt at være helt alene. Det er sjovere at have nogen at dele sit forråd med.

Men det er faktisk farligt sådan at gå og ønske sig sådan noget som en kone og godt selskab, for lige
pludselig sker der en række ting lidt for hurtigt og John ender ikke alene i selskab med et andet ret kønt egern

- men han har også fået en flue, en fisk og en fugl i nakken ... eller rettere oven på hovedet!

Historien er fortalt af Anders Morgenthaler.

 

John får noget på hovedet er en historie om et rart egern, som hed
John. Han var en mægtig flink fyr med en dejlig busket rød hale og
et par flotte fortænder. Han var måske ikke superkvik, men han var
heller ikke helt tabt bag en vogn. John har været en ørn til at samle
forråd det år. Han har været så flittig, at han til sidst beslutter, at nu
kan det være nok. Nu vil han bare nyde efteråret og vinteren ... helt

alene!

Men faktisk er det ikke så sjovt at være helt alene. Det er sjovere at
have nogen at dele sit forråd med.

Men det er faktisk farligt sådan at gå og ønske sig sådan noget som
en kone og godt selskab, for lige pludselig sker der en række ting lidt
for hurtigt og John ender ikke alene i selskab med et andet ret kønt
egern - men han har også fået en flue, en fisk og en fugl i nakken ...

eller rettere oven på hovedet!

Historien er fortalt af Anders Morgenthaler.
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