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Perfekt! Frode Øverli Hent PDF Forlaget skriver: Tiden står aldrig stille. Bare i løbet af de sekunder det tager
dig at læse dette,bliver livet dramatisk forandret for mange mennesker rundtomkring i verden.

Nogle bliver født, mens andre dør. Nogle smager for første gang jordnøddesmør. Eftersom Pondus er som den
virkelige verden, bare morsommere, er der da også masser af drama og begivenheder i dette album.

Frede går mod stjernerne med sin nyindkøbte guitar og samler et band, der skal overflødiggøre yderligere
skolegang. Ivar har ikke tænkt sig at dø ensom, så han planlægger en weekend, som skal opfylde alle drømme

om at finde en kæreste. Else udvider sin massageforretning, som nu inkluderer spådomme. Pondus
måevaluere sin egen fodboldkarriere efter et hårdt møde med en gammel dame med hat og god form. Og

hvordan med Beate? Og Palle?

Læs, og du får svaret.  
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