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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...

 

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...
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