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Jungledyret Hugo. Fræk, flabet og fri Flemming Quist Møller Hent PDF Skibskokken Dellekaj har købt en
lille, skovklædt ø, så jungledyret Hugo og hans veninde, rævepigen Rita, kan være i fred.

Men der er mange, som gerne vil fange Hugo. Professor Strix vil klone ham og sætte ham i masseproduktion.
Dr. Sturmdrang fra Dyre-psykologisk klinik vil undersøge det sjældne dyr, og han bliver endnu ivrigere, da

general Maximus af Junglandia udlover én million dollars til den, der bringer ham jungledyret.

Der er masser af spænding, humor og poesi i beretningen om jungledyret Hugos nye eventyr, som fører både
ham, Rita og Dellekaj fra den kolde, danske vinter til den dampende varme Amazonjungle i Sydamerika.

Flemming Quist Møller (f. 1942) er en dansk tegner, børnebogs- og manuskriptforfatter. Han er ophavsmand
til en lang række populære bøger for børn, deriblandt "Cykelmyggen Egon", "Bennys badekar" og

"Jungledyret Hugo". Mange af Flemming Quist Møllers bøger er filmatiserede.
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