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Klovnejagten LG Jensen Hent PDF Synes du, at cirkus er mest for pattebørn? Er klovne overhovedet særlig
sjove? Ville du ønske, at man stadig kunne se fakirer, freaks og vilde rovdyr under samme telt i Danmark? får
du myrekryb af store, røde næser, tyk sminke og lyden af en ustemt lirekasse? Tror du, det er fis, når du kan
lugte rådne æg og prut? Vil du være rockstjerne og medlem af Klub 27? Kan man virkelig tortere en mand

med en røget sild? Har du husket at læse dét der står med småt? Ville du turde tage imod en gratis cirkusbillet
fra Buder og Brags far - eller ville du føle dig mere tryg derhjemme med en børnebog uden billeder af vold,
monstre og små døde piger, som vil lege? Vil du virkelig gerne have svar? Så lad jagten begynde! Lix: 19

 

Synes du, at cirkus er mest for pattebørn? Er klovne overhovedet
særlig sjove? Ville du ønske, at man stadig kunne se fakirer, freaks
og vilde rovdyr under samme telt i Danmark? får du myrekryb af
store, røde næser, tyk sminke og lyden af en ustemt lirekasse? Tror

du, det er fis, når du kan lugte rådne æg og prut? Vil du være
rockstjerne og medlem af Klub 27? Kan man virkelig tortere en
mand med en røget sild? Har du husket at læse dét der står med
småt? Ville du turde tage imod en gratis cirkusbillet fra Buder og
Brags far - eller ville du føle dig mere tryg derhjemme med en

børnebog uden billeder af vold, monstre og små døde piger, som vil
lege? Vil du virkelig gerne have svar? Så lad jagten begynde! Lix: 19
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