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Ikke 100% normal Dorte Lilmose Hent PDF Forlaget skriver: Et nys kan komme med over 160 km i timen og
en engelsk piges nyseanfald varede i 978 dage. Jonathans far googler sig også frem til, at man kan nyse med
orkanstyrke. Han sidder ved siden af sin søns seng og venter. For efter et ekstremt voldsomt nys er der sket
noget med Jonathan. Ingen kan dog sige noget om, hvad. Da Jonathan vågner op, ved han dog én ting: Han
skal redde verden. Og han har travlt, for jorden bløder. Da der ikke rigtig er nogle, der kan forstå det, må han
stikke af fra hospitalet i ly af natten. Og efter kort tid møder han pigen, som hedder Linse, ligesom Linse
Kessler, men som hellere vil kaldes Josephine. Så er de to. Og under en lastbil ser de den tynde dreng, som
ikke siger et ord, men er så god til at moonwalke, at de beslutter at kalde ham Michael Jackson. Så er de tre.
Sammen begiver de sig ud på et moderne eventyr, der ikke er 100% normalt. De skralder mad, samler plastic i
havet og stjæler hunde, som de kan sende til Kina, så de kan blive spist af nogle sultne kinesere. Det er ikke
helt let at redde verden. Men bestemt heller ikke kedeligt.Ikke 100% normal er udgivet i Læs løs 10 og har en

lix på 20

 

Forlaget skriver: Et nys kan komme med over 160 km i timen og en
engelsk piges nyseanfald varede i 978 dage. Jonathans far googler
sig også frem til, at man kan nyse med orkanstyrke. Han sidder ved
siden af sin søns seng og venter. For efter et ekstremt voldsomt nys
er der sket noget med Jonathan. Ingen kan dog sige noget om, hvad.
Da Jonathan vågner op, ved han dog én ting: Han skal redde verden.
Og han har travlt, for jorden bløder. Da der ikke rigtig er nogle, der
kan forstå det, må han stikke af fra hospitalet i ly af natten. Og efter
kort tid møder han pigen, som hedder Linse, ligesom Linse Kessler,
men som hellere vil kaldes Josephine. Så er de to. Og under en

lastbil ser de den tynde dreng, som ikke siger et ord, men er så god
til at moonwalke, at de beslutter at kalde ham Michael Jackson. Så er
de tre. Sammen begiver de sig ud på et moderne eventyr, der ikke er
100% normalt. De skralder mad, samler plastic i havet og stjæler
hunde, som de kan sende til Kina, så de kan blive spist af nogle
sultne kinesere. Det er ikke helt let at redde verden. Men bestemt

heller ikke kedeligt.Ikke 100% normal er udgivet i Læs løs 10 og har
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