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Jason’s dad scores a goal E-lydbog Jørn Jensen Hent PDF Jasons hyggelige far går meget op i Jasons
fodboldtræning. Han har store ambitioner på sin søns vegne. Han husker sin barndoms fodboldkarriere som
meget glorværdig. Mens Jason er i klubhuset forsøger Dad sig med en bold - det går ikke så godt. Under
Jasons fodboldkamp er Dad en ivrig og højtråbende tilskuer. Da Jason endelig har en chance for at score,

ødelægger Dad det hele ved at fare ind på banen efter sin hat, som er blæst af. Alligevel bliver Jason ikke sur
på sin kærlige far.

De humoristiske historier om Palle og hans far fortsætter i den engelske version. Jason og Dad er populære i
engelskundervisningen med de små dagligdags historier,der får et lille »vrid«, der giver en noget at tænke
over og grine af. Underholdende og vedkommende historier om Jason, hans lidt kiksede far og deres

genvordigheder.
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