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Den store Fupz Kim Fupz Aakeson Hent PDF Far sidder hos sin dreng inde på børneværelset. I et hus i
Brønshøj. Det er aften, og Far skal fortælle drengen en godnathistorie. "Der står to elefanter lige i udkanten af
junglen et sted nede i Afrika. I Congo. De står i skyggen og fordriver tiden." "Og hvad så?" spørger drengen
og kan godt lide et ord som Congo, fordi det lyder varmt og brunt. Congo. "Den ene elefant hedder Conrad,
og den anden hedder Lille Nu, og Conrad er ved at fortælle Lille Nu en løgnehistorie, den slags kan elefanter

godt lide."

Sådan begynder den første historie i denne samling af fortællinger af Kim Fupz Aakeson, udkommet fra 1995
til 2003. Fortællinger til alle dem, der ligesom drengen i historien, godt kan lide ord som Congo, fordi det
lyder varmt og brunt. Eller ord som farmand eller storvildtjæger eller rokketand eller monstermor eller ...
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