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hæsblæsende og virkelig morsom fortælling, der gør dig klogere! Følg Tobias, Fedtegreven, Claus, Jørgen og
Jesper hele jorden rundt – på flugt fra mafiaen, Interpol, rasende fiskere, hævntørstige marokkanere og det
russiske militær. Find ud af, om det en manddomsprøve at antænde sin brystbehåring, og om gladiatorkamp
til døden er en passende fritidsaktivitet for bankfolk. Bogen er spækket med fakta. Alle steder er rigtige, og
alle tingene er sket i virkeligheden ... måske. Den sandfærdige løgnehistorie er fiktion blandet med fakta. Den
er skrevet til dem, der mener, at almindelige bøger er kedelige og går for langsomt. Som læser er man ikke
bare topunderholdt, men man bliver også klogere, imens man læser den. Historien er nemlig konstrueret

sådan, at læseren bliver bombarderet med viden, som MÅSKE er sandt – derfor er faktatjekning vigtigt, og på
den måde får man som læser meget mere ud af historien. Bogen er skrevet af debutforfatteren Ulrik Bogetoft

Ærenlund og illustreret af Trine Nørregård Madsen.
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