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Elefantstenen Oliver Zahle Hent PDF Når man bor i Thyborøn, skal man helst blive fisker, og så er det en ret
god ide at kunne svømme. Bapit kendte ikke nogen i byen, der drømte om at blive fisker, når de blev voksne,
men alligevel havde alle på skolen svømning i stedet for gymnastik. Eller det vil sige alle, undtagen Bapit.

... for Bapit er ikke så vild med at trække i badetøjet. Lidt for mange nutellamadder, når mor har aftenvagt på
fiskefabrikken, og Bapit er alene hjemme, har sat sig på sidebenene, og det undlader hans klassekammerater
aldrig at kommentere. For Bapit er i forvejen noget anderledes at se på end sine klassekammerater. Hans mor
er nemlig fra Thailand, og hans far var dansker, dengang han levede. Og så er han efterhånden tyk som en

elefant – og ret ensom, når det kommer til stykket …

Da der kommer en ny, skøn pige i klassen, ser det ud til, at tingene ændrer sig for Bapit, for Laura interesserer
sig faktisk for ham. Desværre interesserer hun sig også for den populære Philip, som altid er efter Bapit, og så
kan det næsten være lige meget. Bapit er stadig den tykkeste i byen – eller er han? For pludselig render der en

elefant rundt i gaderne, og den er faktisk kæmpestor og tyk, medmindre Bapit da ser syner?!

 

Når man bor i Thyborøn, skal man helst blive fisker, og så er det en
ret god ide at kunne svømme. Bapit kendte ikke nogen i byen, der
drømte om at blive fisker, når de blev voksne, men alligevel havde
alle på skolen svømning i stedet for gymnastik. Eller det vil sige alle,

undtagen Bapit.

... for Bapit er ikke så vild med at trække i badetøjet. Lidt for mange
nutellamadder, når mor har aftenvagt på fiskefabrikken, og Bapit er
alene hjemme, har sat sig på sidebenene, og det undlader hans
klassekammerater aldrig at kommentere. For Bapit er i forvejen
noget anderledes at se på end sine klassekammerater. Hans mor er
nemlig fra Thailand, og hans far var dansker, dengang han levede.
Og så er han efterhånden tyk som en elefant – og ret ensom, når det

kommer til stykket …

Da der kommer en ny, skøn pige i klassen, ser det ud til, at tingene
ændrer sig for Bapit, for Laura interesserer sig faktisk for ham.
Desværre interesserer hun sig også for den populære Philip, som
altid er efter Bapit, og så kan det næsten være lige meget. Bapit er
stadig den tykkeste i byen – eller er han? For pludselig render der en

elefant rundt i gaderne, og den er faktisk kæmpestor og tyk,
medmindre Bapit da ser syner?!
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