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Ud i det blå med Peddersen Sven Nordqvist Hent PDF En dag Peddersen er opppe på loftet, finder hans kat,
Findus, en farlig grøn pølse. Da det viser sig at være et gammelt telt, får Peddersen ikke fred før han har lovet

katten en telttur.

De begiver sig af sted, men både hønsene og køerne på marken vil med, så Peddersen og Findus bliver nødt
til at finde på noget andet.

Men Findus vil prøve at sove i telt, og teltet bliver da også slået op ... men det kan godt være lidt uhyggeligt
at ligge i telt, også selv om man ikke er ret langt væk hjemmefra.

Ud i det blå med Peddersen er en sød og skøn lydbog om gamle elskelige Peddersen og hans søde,
charmerende kat Findus. Veloplagt oplæst på lydbog af Jesper klein.

Hør også de andre historier om om Peddersen og katten Findus:
Stakkels Peddersen
Og hanen gol ...

Gok-Gok i køkkenhaven
Pandekagekagen

Da Findus var lille og forsvandt
Jul hos Peddersen
Nissemaskinen

Puslerier med Findus
Sjov i køkkenet med Peddersen og Findus
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