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at kede sig på toilettet. Bogen indeholder 101 forrygende aktiviteter, nok til at det næste toiletbesøg ikke bare
bliver en stinker, men lidt af et pølle-party. Med vittigheder, hjernevridere, quizzer, pølse-puslerier, skøre
fakta, fis og fjas og tonsvis af andre aktiviteter, der holder hjernen i kog under toiletbesøget. Der er 100 %
garanti for, at man efterfølgende føler sig lettet i mere end en forstand! Bagerst i bogen er der forslag til,

hvordan man forvandler de kedelige grå toiletruller til festlige figurer som Minions, Batman, Hello Kitty og
R2-D2. Babyer, piger, drenge, gorillaer, statsministre, ja selv prinsesser gør det. Nogle gange meget, andre
gange lidt. En skrupskør bog fuld af lort og toilet-tosserier, der gør en af hverdagens gøremål en lille smule

sjovere.
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