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Stumpen Aage Brandt Hent PDF Det var en helt almindelig sommereftermiddag, og hvis man ikke vidste
bedre, skulle man ikke tro, der var noget særligt på færde.

Men rundt omkring skete der ting og sager. Det gør der nemlig altid selv på helt almindelige eftermiddage.

At Ludvig og Egon støvede rundt i Skrot-Karlos skrammelbunker var i hvert fald ganske almindeligt. Det
gjorde de så godt som hver eneste dag, for drenge har brug for en masse ting til alt det, de skal have lavet. At
det netop denne dag var en sav, de skulle bruge, var måske lidt usædvanligt, for det var ikke hver dag, de

havde planer om at save en dame over.

At Stumpen var i færd med at blive bortført af to skruppelløse kidnappere var måske nok usædvanligt …

Ikke engang to rigtige forbrydere kan hamle op med Ludvigs lillesøster. Stumpen er en sjov historie om børns
ustyrlige påfund.

Aage Brandt (født i 1944) er praktiserende læge i Jelling. Han har skrevet et stort antal meget populære
børne- og ungdomsbøger samt en seksualvejledning for børn.
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