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Lille Peter Edderkop og andre eventyr Robert Fisker Hent PDF "Langt ude på landet lå der en stor have. Det
var en dejlig have med træer og buske og blomster og med store, grønne plæner, hvor man kunne slå kol-

bøtter og spiller bold og lege tik og tag-fat. I den store boede der en lille edder-kop. En meget lille edder-kop
var det. Ja, den var så lille, at den var så lille, at der vel nok ikke i hele haven var en edderkop, der var lige så
lille som den. Og der var ellers mange edderkopper i den store have. Peter, for sådan hed den lille edderkop,
havde sit net mellem to grene i en lille rosen-busk." 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.

 

"Langt ude på landet lå der en stor have. Det var en dejlig have med
træer og buske og blomster og med store, grønne plæner, hvor man
kunne slå kol-bøtter og spiller bold og lege tik og tag-fat. I den store
boede der en lille edder-kop. En meget lille edder-kop var det. Ja,
den var så lille, at den var så lille, at der vel nok ikke i hele haven
var en edderkop, der var lige så lille som den. Og der var ellers

mange edderkopper i den store have. Peter, for sådan hed den lille
edderkop, havde sit net mellem to grene i en lille rosen-busk."

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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