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Kalles mor som kat Jørn Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Lukas og Kalle er i biografen. De ser Spiderman,
ham der blev bidt af en edderkop, så han næsten blev som en edderkop.

»Det kunne jeg godt tænke mig,« siger Lukas.

»Nix,« siger Kalle.

»Det tror jeg ikke, du vil synes om. Min mor blev bidt af en kat. Det ændrede hende totalt. Hun blev næsten
til en kat. Hver dag fik vi rå fisk. Hun spiste farmors akvariefisk. De blev ædt en efter en. Det var pinligt. En

dag kravlede hun op i et højt træ og begyndte at fange mus.«

»Det er løgn, Kalle!«

En ny serie med Kalle og hans familie, hvor den ene løgnehistorie er bedre end den anden. Far bliver til en
hund, mor til en kat, søsteren er på vej til at blive en abe og farfar bliver snart til en tyr.
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