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Palle lærer førstehjælp J\u00f8rn Jensen Hent PDF Far har tilmeldt dem begge et kursus i førstehjælp. De øver
sig i alle former for førstehjælp, og de får sat et diplom på brystet. Beredt på at hjælpe alle går Palle og far til
busstoppestedet. Her møder de den første udfordring. En dame falder over sin tykke hund. Palles far tager
straks affære. Han forbinder damens fod, tager hendes puls og feber. Hundens hale er skæv. Trods damens

protester forbinder far Bølles hale, og han bruger, hvad der er i tasken – en porre! - som skinne. Nu da far er i
gang, får den stakkels hund også bundet et øre og begge bagben ind. 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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