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Hurra, jeg har fået hund Willy Breinholst Hent PDF "Hunde er slet ikke så kloge, som man gerne vil gøre
dem til. I hvert fald ikke min Dingo. Nu er det muligt, at der findes hunderacer, der rent intelligensmæssigt
hæver sig over andre, men i så fald skulle det vel kun være en fordel, at Dingo har blod i sig fra både en

samojede og en cocktail-hund her fra kvarteret, en bastard, der igen har blod i sig fra en Sct. Bernhardshund,
der dog skulle være noget af det klogeste, man har indenfor hunde." Sådan indleder Willy Breinholst "Hurra,

jeg har fået hund", der byder på gode grin og små historier fra hverdagen for alle hunde og deres
menneskevenner! Den danske forfatter Willy Breinholst (1918-2009) har skrevet en lang række humoristiske
bøger og står desuden bag to af filmmanuskripterne til "Mig og min lillebror" fra sidst i 1960‘erne. Willy
Breinholsts bøger er udgivet i 100 lande, oversat til utallige sprog og solgt i over 70 millioner eksemplarer.

 

"Hunde er slet ikke så kloge, som man gerne vil gøre dem til. I hvert
fald ikke min Dingo. Nu er det muligt, at der findes hunderacer, der
rent intelligensmæssigt hæver sig over andre, men i så fald skulle det
vel kun være en fordel, at Dingo har blod i sig fra både en samojede
og en cocktail-hund her fra kvarteret, en bastard, der igen har blod i
sig fra en Sct. Bernhardshund, der dog skulle være noget af det

klogeste, man har indenfor hunde." Sådan indleder Willy Breinholst
"Hurra, jeg har fået hund", der byder på gode grin og små historier
fra hverdagen for alle hunde og deres menneskevenner! Den danske
forfatter Willy Breinholst (1918-2009) har skrevet en lang række

humoristiske bøger og står desuden bag to af filmmanuskripterne til
"Mig og min lillebror" fra sidst i 1960‘erne. Willy Breinholsts bøger
er udgivet i 100 lande, oversat til utallige sprog og solgt i over 70

millioner eksemplarer.
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