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Castelloen & Gonzolaen Bjarne Castella Hent PDF Denne nye E-bog i A4 hos Saxo - rigt illustreret - handler
om to danske tosser, nemlig Castelloen og Gonzolaen - eller Danmarks Sherlock Holmes og Doktor Watson -
som "opklarer" utroligt frække og morsomme sider af livet i Dannevang. Læs om sagerne: Rumsterstangen på
Ulllerup Marked, Cigaretter, whisky og kartoffelkur på Hundested-Rørvig Færgen, Natlig synkekontrol i

Hillerød Toget, Én lille én til 76.000, En verdensrekord: Hammer og Gejl, Da uret slog i Roskilde Domkirke,
så gik den omsider på Ingeborg, Tyvstart i Forum med par nummer Sjok, Sådan bliver whisky til vand, En

fødselsdagsgave med SEX, En søhelt nåede efter 41 døgn København - og vil han se på damer! Castelloen og
Gonzolaen besejrede Kanalen, Julefest i Juli, Ville vinde på Travbanen, men blev helt til grin, Og så i

hjembyen London: Mysteriet om den Sorte syngende hankat, Castullaen og Gonzolaen fangede uhyret i Lock
Ness, På Londons berømte talerstol: Tale er sølv, men whisky er guld, Fiasko med at sælge paraplyer i

London!
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