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Tom Gates 3 - Alt er superfedt (sådan da) Liz Pichon Hent PDF GEVINST! Den evige mester i skøre ideer og
dårlige undskyldninger, geniale Tom Gates, lander nu for tredje gang i Danmark.

Og det kan næsten kun blive superfedt, når året byder på fødselsdag, hundeshow, Dogzombies-koncert,
sportsdag og skolediskotek uden irriterende storesøster Delias tilstedeværelse. Eller kan det? For så er der jo
lige det med de der lektier (der ikke laver sig selv) og ham der Marcus Meldrew (der er en snedig snydepels)
og hende der Bessemor Mavis (der ikke bager de bedste fødselsdagskager i verden). Mon Tom stadig kan

snige sig ud af kniberne?

Igennem Toms tegninger i sin notesbog, får vi et sjovt indblik i hans umådeligt kreative løsninger på livets
små (STORE!!!) problemer. Bøgerne er fyldt med sprudlende illustrationer – spækket med ord, udråb og

geniale detaljer. Den prisbelønnede bestsellerserie er oversat til 41 sprog og har solgt mere end 4,5 millioner
eksemplarer på verdensplan og de seneste bøger i serien er strøget direkte ind som nummer et på den britiske

bestsellerliste for børnebøger. Læs dem – og dø af grin.

Pressen skriver:

»Hvis du er vild med Wimpy Kid og Origami Yoda, vil du også kunne lide Tom Gates.«

– Emil Blichfeldt, Weekendavisen

»Overskuelig og let at gå til, også for dem der er knap så begejstrede for at læse og bare gerne vil have en
skæg bog.«

– Torben Wilhelmsen, Lektør
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