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Peter Pjusk falder ud af reden Robert Fisker Hent PDF Den lille spurveunge Peter Pjusk er meget energisk,
madglad... og måske en smule klodset. I hvert fald lander han ret tungt den dag, han ryger ud af sin rede. Nu
er gode råd dyre, for Peter kan ikke flyve endnu, og pludselig står han ansigt til ansigt med en hel ny verden.

Der venter både sjov og spænding, når Peter Pjusk både møder nye venner og andre dyr, der er knap så
venligtsindede over for den lille gråspurv.

Robert Fiskers charmerende børnebogsserie "Peter Pjusk" følger en gråspurv af samme navn fra han er ganske
lille (ikke en gang flyvefærdig) og ud på det ene spændende eventyr efter det andet.

Robert Fisker (1913-1991) var en dansk forfatter, der særligt var kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Han
debuterede i 1935 og skrev efterfølgende mere end 150 titler i løbet af sin forfatterkarriere. Genremæssigt

greb Fisker vidt om sig og skrev alt lige fra børnebøger, fantasy og historiske romaner.
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