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Viggos hemmelige ven Hans Chr. Hansen Hent PDF Forlaget skriver: Viggo er en tænksom dreng. Mange vil
nok kalde ham en nørd, altså på den gode måde. Han har ikke så mange venner. Han er lige flyttet ind i en
lejlighed med mor, fordi far er flyttet. Klassekammeraterne spørger og spørger. Nogle griner og driller. Det er
han vant til, men nu generer det ham. Han har lyst til at slå fra sig, men vælger at gå. Det får man jo ikke
venner af.
Viggos hemmelige ven er en hamster. Mor havde egentlig lovet ham en hund, men det må de ikke have i
lejligheden. Hamsteren er faktisk også meget sød. Viggo lærer den små tricks, og han har den med over alt.
Når de er uden for lejligheden har han den i jakkelommen. De to hører sammen. De er venner. En dag tager
han hamsteren med i skole uden at tænke over det. Det var ikke uden problemer, for pludselig er hamsteren
væk.
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