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Dig, mig og lama Lars Daneskov Hent PDF Anton er bare så træt af sin mor. Hun taler aldrig om andet end
ost og kysser hele tiden på Pappa ovre fra Pappas Pizza. Nu er hun endda også begyndt at synge opera. Det

kunne faktisk næsten ikke være værre.

Derfor beslutter Anton sig for at stikke af hjemmefra med sin bedste ven Molly, og det bliver starten på et
vildt eventyr, hvor de både møder en dansende fiskehandler med cowboyhat og rottehaler, en bankdirektør,
der ikke er bankdirektør og en brugt lama, der ikke kan spytte, men til gengæld har en hel del luft i maven.

Men så er der selvfølgelig også lige Mors gamle ven, verdensstjernen og tenoren Antonio Gekko, der har en
forfærdelig plan.

DIG, MIG OG LAMA er tredje historie om Anton, Mor, Molly, Pappa og alle de andre hjemme fra Ostehuset,
der ligger lige ved siden af Pappas Pizza og skråt over for Torbens Dametøj.

Første bog TRO, HÅB OG GORGONZOLA vandt i 2013 BMF's pris som årets børnebog og blev
sammenlignet med både Astrid Lindgren, Bjarne Reuter og Ole Lund Kirkegaard.

I 2014 fulgte anden bog i serien, TØSELUS OG VINKEFLÆSK, som blandt andet udløste fem
anmelderstjerner i Ekstra Bladet.

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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