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Sølle Sivert Aage Brandt Hent PDF Henne på hjørnet ligger slagter Flommes forretning. Flomme er en glad
mand, der elsker fest og ballade. På den anden side af gaden bor den sure frøken Skræp. Hun har et stort

æbletræ, som bevogtes af tre blodtørstige hunde.

Længere nede ad vores gade bor hr. og fru Jappe med deres umulige baby, Grimme.

Kaj og mig, Sivert og hans hund, Edison, har en hel del besvær med Grimme.

Sivert har meget at tænke på. Han er ikke nogen ørn til at læse og regne, og det giver ham problemer med
vores lærer, Knæk-Iver.

Men Sivert er heldigvis god til at bruge hovedet på mange andre måder. Det hjælper ham til at redde sig ud af
suppedasen, da han kommer til at ugle Smukke Antons pandekrølle.

Er der noget, Smukke Anton ikke kan snuppe, så er det, at hans pandekrølle kommer i uorden!
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