
Jason's dad washes his car
Hent bøger PDF

Jørn Jensen

Jason's dad washes his car Jørn Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Jason's far har fået ny bil. Han er glad for
den og meget stolt. Bilen er ny og ren, men i det samme kører en bil tæt forbi den parkerede bil. Bilen kører
gennem en stor vandpyt, så et stort sprøjt rammer Dad's bil. Den skal vaskes! Jason og Dad sidder i bilen,
mens maskinen vasker. Det går helt galt, da Dad først opdager, at antennen ikke er pillet ned, og bagefter at

han har tabt hatten ude på gulvet. Så er det ikke kun bilen, der bliver udsat for vand og skum.

De humoristiske historier om Jason og hans far fortsætter i den engelske version. Jason og Dad er populære i
engelskundervisningen med de  små dagligdags historier, der får et lille »vrid«, der giver en noget at tænke

over og grine af. Underholdende og vedkommende historier om Jason, hans lidt kiksede far og deres
genvordigheder.
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