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Toy Story - Disney Hent PDF Det er snart Andys fødselsdag, og hans legetøj er – ikke nervøse! Nej, de er
rædselsslagne for, at alt det nye legetøj, Andy får, vil blive hans nye favoritlegetøj, så han ikke vil lege så
meget med dem mere. Den eneste, der forholder sig roligt, er Andys yndlingslegetøj sherif Woody. Woody
kan slet ikke forestille sig, at noget andet legetøj vil kunne tage hans plads. Men så møder han den selvsikre
space ranger Buzz Lightyear. Buzz imponerer alle – undtagen Woody, som faktisk bare ønsker, at han vil

forsvinde igen. Men da Woody ved et tilfælde kommer til at skubbe Buzz ud af et vindue, bliver Woody nødt
til at tage på en redningsmission for at få ham tilbage ... og måske finder han ud af, at man faktisk godt kan

blive venner med sin værste modstander.
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Nej, de er rædselsslagne for, at alt det nye legetøj, Andy får, vil blive
hans nye favoritlegetøj, så han ikke vil lege så meget med dem mere.
Den eneste, der forholder sig roligt, er Andys yndlingslegetøj sherif
Woody. Woody kan slet ikke forestille sig, at noget andet legetøj vil
kunne tage hans plads. Men så møder han den selvsikre space ranger
Buzz Lightyear. Buzz imponerer alle – undtagen Woody, som faktisk
bare ønsker, at han vil forsvinde igen. Men da Woody ved et tilfælde
kommer til at skubbe Buzz ud af et vindue, bliver Woody nødt til at
tage på en redningsmission for at få ham tilbage ... og måske finder
han ud af, at man faktisk godt kan blive venner med sin værste
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