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Tøselus og vinkeflæsk Lars Daneskov Hent PDF Antons mor er ved at få rynker. Hendes hud under armene er
også begyndt at ryste, så den ligner den dej, Pappa kaster med, når han laver pizza. I det hele taget kan Mor
bare godt mærke, hun ikke er tyve år længere, siger hun, og selv om Anton ikke er helt sikker på, hvor

gammel, hun egentlig er, ved han en ting med sikkerhed: Rynker er farlige. Faktisker de noget af det værste
og farligste for damer overhovedet. Derfor må han lave en plan sammen med sin bedste ven Molly, så Mor for

alt i verden ikke bliver gammel. Men den slags er ikke altid så nemt, og de får både brug for et par
agurkebriller, en hat af blomkål, et egyptisk kakaobad, armen fra statuen hos cremekongen Walter

Flottenheimer og ikke mindst tørresnoren med alle lommetørklæderne hjemme fra verdens mest forkølede
mand - inden alting ender helt galt... Tøselus og vinkeflæsk er den selvstændige fortsættelse af 'Tro, håb

oggorgonzola', som blev præmieret med BMF's pris for Årets Børnebog 2013. Pressen skrev om 'Tro, håb og
gorgonzola': Minder lidt om Ole Lund Kirkegaards bøger, for den er fyldt med humor,og så foregår alting i
børnehøjde. (Weekendavisen) Sprutter af gode grin og glade indfald. (Politiken, fem hjerter) En konstant
prikken til lattermusklerne både hos voksne og børn. (EkstraBladet, fem stjerner) Om forfatteren: Lars

Daneskov (1963) er journalist, tv- og radiovært og forfatter til bl.a. Far på Færde, Godmorgenhistorier og Mor
har en baby inde i maven.

 

Antons mor er ved at få rynker. Hendes hud under armene er også
begyndt at ryste, så den ligner den dej, Pappa kaster med, når han
laver pizza. I det hele taget kan Mor bare godt mærke, hun ikke er
tyve år længere, siger hun, og selv om Anton ikke er helt sikker på,
hvor gammel, hun egentlig er, ved han en ting med sikkerhed:

Rynker er farlige. Faktisker de noget af det værste og farligste for
damer overhovedet. Derfor må han lave en plan sammen med sin
bedste ven Molly, så Mor for alt i verden ikke bliver gammel. Men

den slags er ikke altid så nemt, og de får både brug for et par



agurkebriller, en hat af blomkål, et egyptisk kakaobad, armen fra
statuen hos cremekongen Walter Flottenheimer og ikke mindst

tørresnoren med alle lommetørklæderne hjemme fra verdens mest
forkølede mand - inden alting ender helt galt... Tøselus og
vinkeflæsk er den selvstændige fortsættelse af 'Tro, håb

oggorgonzola', som blev præmieret med BMF's pris for Årets
Børnebog 2013. Pressen skrev om 'Tro, håb og gorgonzola': Minder
lidt om Ole Lund Kirkegaards bøger, for den er fyldt med humor,og
så foregår alting i børnehøjde. (Weekendavisen) Sprutter af gode grin
og glade indfald. (Politiken, fem hjerter) En konstant prikken til
lattermusklerne både hos voksne og børn. (EkstraBladet, fem

stjerner) Om forfatteren: Lars Daneskov (1963) er journalist, tv- og
radiovært og forfatter til bl.a. Far på Færde, Godmorgenhistorier og

Mor har en baby inde i maven.
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