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Gok-Gok i køkkenhaven Sven Nordqvist Hent PDF Det er blevet forår og tid til at gå i køkkenhaven.
Peddersen vil så grøntsager og lægge kartofler. Det er ikke lige, hvad katten Findus drømmer om. Han vil

hellere lægge frikadeller, og det gør han så. Derefter er det bare at vande og vente.

Men alting kommer til at gå anderledes, end de har forestillet sig. Først er det hønsene, der hærger
køkkenhaven, siden er det ... ja, hvem mon? Selv om der er masser af spor, så er det ikke så ligetil at finde

frem til synderen...

Gok-gok i køkkenhaven 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
Pandekagekagen
Rævejagten

Ud i det blå med Peddersen
Og hanen gol...

Da Findus var lille og forsvandt
Jul hos Peddersen
Nissemaskinen

Puslerier med Findus
Sjov i køkkenet med Peddersen og Findus
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