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Hot-Dog i klemme Charlotte Blay Hent PDF Hot-Dog, den sjove hund med antennehale og kommodeben er
med Sisse på en forrygende ferie. Hunden bliver kidnappet af Beton-rotterne, men ender med at blive dagens
helt. Den festlige, frække hund, der er helt sin egen – hvad enten den bliver kaldt en pølse med kommodeben
eller en misfarvet bændelorm med flapører – er inspireret af en hund, som Charlotte Blay selv havde, da
hendes børn var små. Hot-Dog gik sine egne veje og er senest udgivet i Japan. Der er spænding, sjov og

drama i bøgerne om Hot-Dog. Anmeldelser: "Årets sjoveste børnebog."– Dagbladet "Underholdning til sidste
side! Hot-Dog er blevet børnenes erklærede yndling. Charlotte Blay fortæller både utrolig morsomt og

hjertevarmt om et ganske specielt hundeliv." – Kolding Folkeblad Serien består af fire bøger, der kan læses
selvstændigt: Hot-Dog alene Hot-Dog i ilden Hot-Dog på pletten Hot-Dog i klemme

 

Hot-Dog, den sjove hund med antennehale og kommodeben er med
Sisse på en forrygende ferie. Hunden bliver kidnappet af Beton-
rotterne, men ender med at blive dagens helt. Den festlige, frække
hund, der er helt sin egen – hvad enten den bliver kaldt en pølse med

kommodeben eller en misfarvet bændelorm med flapører – er
inspireret af en hund, som Charlotte Blay selv havde, da hendes børn
var små. Hot-Dog gik sine egne veje og er senest udgivet i Japan.

Der er spænding, sjov og drama i bøgerne om Hot-Dog.
Anmeldelser: "Årets sjoveste børnebog."– Dagbladet "Underholdning

til sidste side! Hot-Dog er blevet børnenes erklærede yndling.
Charlotte Blay fortæller både utrolig morsomt og hjertevarmt om et
ganske specielt hundeliv." – Kolding Folkeblad Serien består af fire
bøger, der kan læses selvstændigt: Hot-Dog alene Hot-Dog i ilden

Hot-Dog på pletten Hot-Dog i klemme
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