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Av for katten - Lille Pjok Robert Fisker Hent PDF Lille Pjok har prøvet lidt af hvert i sit katteliv. Han er
blevet forladt af to familier, han har levet som vildkat i byen, og nu bor lille Pjok på det gode skib Karen

Marie. Her er rart og trygt at være, men efter noget tid begynder lille Pjok at savne byen, så en dag da skibet
ligger til kaj, går han i land.

Det går dog hurtigt op for lille Pjok, at han havde glemt, hvor hårdt livet som vildkat i byen var. Han
begynder at savne livet som skibskat. Mon han nogensinde får det dejlige skib at se igen ...?

Robert Fisker (1913-1991) var en dansk forfatter, der hovedsageligt skrev bøger til børn og unge. Robert
Fisker debuterede i 1935 og udgav i løbet af sin karriere i omegnen af 150 bøger.
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