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Rasmus og Øffe Anders Johansen Hent PDF Otte ivrige hænder flåede det lyseblå papir af den store pakke.
Inde under papiret var der en papkasse. Og nede i den papkasse sad der et stort gråt vildsvin og krøb sammen.

Dets mørke øjne flaksede forskræmt frem og tilbage mellem Mor og Far og Sofie. Men da de nåede til
Rasmus, hold øjnene op med at være bange. Vildsvinet satte i et spring ud af kassen og lige i favnen på

Rasmus.

Sådan mødte Rasmus vildsvineungen Øffe, som fortæller, at den kommer fra et land langt borte med endeløse
skove og vidtstrakte sumpe. Polen, hedder landet. Efter den dag holder de to sammen – altid. I børnehaven,
derhjemme når storesøster Sofie er træls eller når de store drenge fra Anden Klasse vil tæve Øffe, fordi han

kom til at råbe øgenavne efter dem.
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