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Palles far taber hovedet J\u00f8rn Jensen Hent PDF Palle og hans far har lånt en jagthytte, hvor de skal bo i to
dage. Der hænger en række jagttrofæer, på væggen, blandt andet hovedet fra en høne, en gris og en elg. Palles
far kommer til at rage elghovedet ned, så det sætter sig fast på hans eget hoved. De kan ikke få det af, De tør
ikke gå udenfor, for der er jagten i fuld gang. Palles far må både spise og sove med hovedet på. Næste morgen
prøver de igen at gå ud, men møder en rigtig elg. De flygter i bilen med far-elgehoved ved rattet. Her opdager
Palle et par skruer, som kan skrues ud, så far kan få hovedet af igen. 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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