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Johnny den forvirrede Brian Dam Hent PDF Hvis mænd er fra Mars, og kvinder er fra Venus, så vil du få en
fornemmelse af, at Johnny den forvirrede er fra en helt tredje planet, hvorpå Tossernes Paradis ligger. Du
bydes indenfor til en humoristisk verden fyldt med tossede og sjove hændelser, et sandt paradis for tosser,

hvor de himmelske guder giver plads til Johnny.

I landsbyen Lysborg finder vi det unge par Svend og Gertrud, der vil forsøge at leve et nogenlunde normalt
familieliv, men selvom de gør deres ypperste for, at det skal lykkes at få deres store ønske opfyldt om et

hyggeligt, godt og lykkeligt landsbyliv med vovse, Volvo, villa og et barn, så bliver deres liv langtfra, som de
havde planlagt det, takket være Johnny den forvirrede …

Uddrag af bogen

Gertrud forsøgte en dag at lege med klodser sammen med Johnny, som var blevet et år gammel. På en af
klodserne var der et billede af en ko. Gertrud sagde: ”Se, Johnny. Det er en sød ko, og den kan sige muuh!”
Johnny tog klodsen ud af hænderne på Gertrud og kastede den hårdt mod et vindue, så det blev smadret, og
klodsen røg udenfor. Johnny sagde så: ”Der må ikke være en ko inden døre! Det har far selv sagt!” Gertrud
vidste ikke, om hun skulle græde over situationen eller glæde sig over, at Johnny sagde sine første ord …

Om forfatteren

Brian Dam er en fynbo, som til daglig er buschauffør på ruterne 148 og 248 i Sydvestdanmark og nu bor i
Varde og benytter sin fritid på familielivet, sit hus, to hjemmesider, motionsbadminton, og somme tider bliver

der også tid til fantasifulde historier og sangtekster.
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