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Verners blodbrødre Palle Diaz-Cordoves Sandager Hent PDF Verner møder den mærkelige dreng Sigurd. De
bliver venner og starter en bande sammen. I banden oplever de mange underlige og sjove ting. De møder

manden, som bliver kaldt Skyggen, går på æbleskud, får vådt wienerbrød til Sigurds and og meget andet. Alle
i banden bliver blodbrødre, de skærer i sig selv og blander blod. Banden tager på campingferie, finder nogle
stjålne smykker og opklarer forbrydelsen. Verner får nye venner, noget han ellers frygtede ikke at få, da han
flyttede. Blodbrødrene Verner og Sigurd er taget på ferie i Spanien. Her møder de spøgelset Alfredo, som kan
trylle. Alfredo leder efter en tryllestav, som blev stjålet fra hans far, en tryllestav, som kunne forene ham med
hans familie. Vennerne hjælper ham med at finde den. De må flygte fra en krumsabel-bevæbnet mand, hjælpe

en skægget flamencodanserinde og kommer ud for andre eventyr i deres jagt på tryllestaven. Uddrag fra
bogen: Selvom de er af sted sammen hele banden, gælder det om at være forsigtige. En af de andre bander i
byen har huler her. Lederen af banden bliver kaldt Knækpølsen. Han er sådan en, man skal passe rigtigt meget
på ikke at møde. Alle børn i byen ved, hvem Knækpølsen er. Han er en både grum og uhyggelig dreng. Hans
ar har alle hørt om. Det er et ar, som går næsten hele vejen rundt om hans tissemand. Historien lyder, at han
en morgen var i bad. Bagefter stod han ved sin kommode og ville tage nogle rene underbukser på. Han var
helt nøgen, og hans tissemand hang ned i en åben skuffe. Over kommoden var et spejl, som han stod og

spejlede sig i. Om forfatteren: Palle Diaz-Cordoves Sandager er født i 1962 og opvokset i Odder. Han blev i
1990 uddannet som folkeskolelærer. Arbejdede som leder af en skolefritidsordning, men er nu

førtidspensionist. Han har deltaget i adskillige konferencer rundt om i Europa om børnepædagogik. Han har
førhen spillet meget musik samt tegnet og malet en del. Dette er hans første bogudgivelse.

 

Verner møder den mærkelige dreng Sigurd. De bliver venner og
starter en bande sammen. I banden oplever de mange underlige og
sjove ting. De møder manden, som bliver kaldt Skyggen, går på

æbleskud, får vådt wienerbrød til Sigurds and og meget andet. Alle i
banden bliver blodbrødre, de skærer i sig selv og blander blod.
Banden tager på campingferie, finder nogle stjålne smykker og
opklarer forbrydelsen. Verner får nye venner, noget han ellers

frygtede ikke at få, da han flyttede. Blodbrødrene Verner og Sigurd
er taget på ferie i Spanien. Her møder de spøgelset Alfredo, som kan
trylle. Alfredo leder efter en tryllestav, som blev stjålet fra hans far,
en tryllestav, som kunne forene ham med hans familie. Vennerne
hjælper ham med at finde den. De må flygte fra en krumsabel-



bevæbnet mand, hjælpe en skægget flamencodanserinde og kommer
ud for andre eventyr i deres jagt på tryllestaven. Uddrag fra bogen:
Selvom de er af sted sammen hele banden, gælder det om at være
forsigtige. En af de andre bander i byen har huler her. Lederen af
banden bliver kaldt Knækpølsen. Han er sådan en, man skal passe

rigtigt meget på ikke at møde. Alle børn i byen ved, hvem
Knækpølsen er. Han er en både grum og uhyggelig dreng. Hans ar
har alle hørt om. Det er et ar, som går næsten hele vejen rundt om

hans tissemand. Historien lyder, at han en morgen var i bad. Bagefter
stod han ved sin kommode og ville tage nogle rene underbukser på.
Han var helt nøgen, og hans tissemand hang ned i en åben skuffe.
Over kommoden var et spejl, som han stod og spejlede sig i. Om

forfatteren: Palle Diaz-Cordoves Sandager er født i 1962 og opvokset
i Odder. Han blev i 1990 uddannet som folkeskolelærer. Arbejdede
som leder af en skolefritidsordning, men er nu førtidspensionist. Han

har deltaget i adskillige konferencer rundt om i Europa om
børnepædagogik. Han har førhen spillet meget musik samt tegnet og

malet en del. Dette er hans første bogudgivelse.
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