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Peter Pedal skal i børnehave Margret og H.A. Rey Hent PDF Peter Pedal skal med sin bedste ven i børnehave.
Han er klar til det helt store eventyr og glæder sig til alt det, han skal opleve. Han skal både nå at tegne,

synge, bygge, sove, spise, danse og meget mere, inden han skal hjem igen.

Men kan en nysgerrig, lille abe komme igennem en hel dag i børnehaven uden at lave ballade? Tag med på
en begivenhedsrig dag med verdens mest nysgerrige abe.

I flere årtier har den lille nysgerrige abe, Peter, begejstret børn og vagt lykke verden over - ikke mindst i
USA, hvor han blev 'født' og er kendt som Curious George.

H.A. Rey (1898-1977) var en tysk forfatter og illustrator bosat i USA. Sammen med sin hustru, Margret Rey,
skabte han de klassiske historier om Pedal.
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