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Klods-Hassan Manu Sereen Hent PDF "I det samme trillede Hassan ind på Kunta Kinte Grill.– Hej med dig,
prinsesse, sagde han og bremsede lige så stille op foran Umfufu.– Jamen hej, smilede hun, så han ikke kunne
lade være med at smile.– Her er godt nok lunt, hva’? Umfufu pegede på Kunta Kinte. – Det’ fordi min far har
gang i nogle grillkyllinger. Hassan stak hånden i lommen. – Ka’ man få en due med?– Det kan du da godt,
sagde Umfufu. – Men vi laver kun takeaway, så der er ikke rigtig nogen tallerkener …– Sådan en pipfugl er
da ikke noget problem, sagde Hassan og klaskede kondiskoen op på disken.– Men har du penge med til

remo?– Remo? Jeg har noget, der er meget bedre: ketchup, sennep og lidt ekstra krydderier, sagde Hassan og
puffede til bakken med ketchup, sennep og cigaretskodder, så den stoppede lige ved siden af kondiskoen og
duen." I har mødt Osama i Hvad fætter gør er altid det rigtige. Nu er det blevet tid til at hilse på Klods-

Hassan. Denne gang udspiller H.C. Andersens eventyr sig på Nørrebro, hvor de tre somaliske brødre, Abdi,
Abdella og Hassan, står i kø. Deres far har sendt dem hen til Kunta Kinte, der søger en svigersøn. Han styrer
nemlig gaden med sine to butikker, Kunta Kinte Grill og Kunta Kinte Klip, og så har han en datter, der er for

lækker. Men falder hun for smarte drenge, der siger: ”Jeg har den mega syge optur over dig”, eller har
klodsede drenge, der mest af alt er bedst til at vælte grøntsagstårne og sætte sig på andres briller også en

chance? OBS. Denne e-bog er udgivet i fixed layout.

 

"I det samme trillede Hassan ind på Kunta Kinte Grill.– Hej med dig,
prinsesse, sagde han og bremsede lige så stille op foran Umfufu.–
Jamen hej, smilede hun, så han ikke kunne lade være med at smile.–
Her er godt nok lunt, hva’? Umfufu pegede på Kunta Kinte. – Det’
fordi min far har gang i nogle grillkyllinger. Hassan stak hånden i
lommen. – Ka’ man få en due med?– Det kan du da godt, sagde
Umfufu. – Men vi laver kun takeaway, så der er ikke rigtig nogen
tallerkener …– Sådan en pipfugl er da ikke noget problem, sagde
Hassan og klaskede kondiskoen op på disken.– Men har du penge



med til remo?– Remo? Jeg har noget, der er meget bedre: ketchup,
sennep og lidt ekstra krydderier, sagde Hassan og puffede til bakken
med ketchup, sennep og cigaretskodder, så den stoppede lige ved

siden af kondiskoen og duen." I har mødt Osama i Hvad fætter gør er
altid det rigtige. Nu er det blevet tid til at hilse på Klods-Hassan.

Denne gang udspiller H.C. Andersens eventyr sig på Nørrebro, hvor
de tre somaliske brødre, Abdi, Abdella og Hassan, står i kø. Deres
far har sendt dem hen til Kunta Kinte, der søger en svigersøn. Han
styrer nemlig gaden med sine to butikker, Kunta Kinte Grill og
Kunta Kinte Klip, og så har han en datter, der er for lækker. Men

falder hun for smarte drenge, der siger: ”Jeg har den mega syge optur
over dig”, eller har klodsede drenge, der mest af alt er bedst til at
vælte grøntsagstårne og sætte sig på andres briller også en chance?
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