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Slap af, Buller Per \u00d8stergaard Hent PDF Anna oplever mange ting sammen med sin hund, Buller. Anna
elsker Buller. Han er god at lege med, og så har den evner som sporhund. Anna skal på ferie i Norge sammen
med mor og far. Buller skal selvfølgelig også med. Det er første gang, han skal ud at sejle. Han ryster og er
bange, så far bærer ham op ad de mange trapper til dækket. På dækket finder de et bord, hvor de kan sidde i
den friske luft med deres madkurv. Så sker det. Færgen lægger fra land, og der lyder en høj tuden fra det store
horn i masten. Anna bliver forskrækket, og Buller bliver så bange, at han løber væk. Anna og far sætter efter
ham. De leder og leder, men det er svært at komme frem, for der er mange mennesker. Hvor kan han dog

være?

 

Anna oplever mange ting sammen med sin hund, Buller. Anna elsker
Buller. Han er god at lege med, og så har den evner som sporhund.
Anna skal på ferie i Norge sammen med mor og far. Buller skal

selvfølgelig også med. Det er første gang, han skal ud at sejle. Han
ryster og er bange, så far bærer ham op ad de mange trapper til

dækket. På dækket finder de et bord, hvor de kan sidde i den friske
luft med deres madkurv. Så sker det. Færgen lægger fra land, og der

lyder en høj tuden fra det store horn i masten. Anna bliver
forskrækket, og Buller bliver så bange, at han løber væk. Anna og far
sætter efter ham. De leder og leder, men det er svært at komme frem,

for der er mange mennesker. Hvor kan han dog være?
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