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Peter Pedal i dyreparken H.A. Rey Hent PDF Peter Pedal og hans ven, manden med den gule hat, skal besøge
en dyrepark, hvor de vilde dyr går frit omkring. Det er en helt speciel dag, for det lille næsehorn har

fødselsdag - og der skal være fest i parken.

Der er dejligt i dyreparken, og Peter vil gerne blive siddende i bilen, som dyrepasseren siger, at man skal
huske ... lige indtil han glemmer det!

Det er så svært at huske alting, når man er en nysgerrig, lille abe.

I flere årtier har den lille, nysgerrige abe, Peter Pedal, begejstret børn og vakt 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 Peter Pedal.
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