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Anton og andre uheld Gudrun Skretting Hent PDF 12-årige Anton Albertsen finder ud af, at han i
virkeligheden er et uheld – eller et hul i kondomet, som hans far formulerer det.

Derfor beslutter Anton sig for, at han på én eller anden måde må gøre sin eksistens meningsfuld, og sammen
med bedstevennen Ine forsøger han nu at finde en kæreste til sin kiksede, men søde far. Det viser sig at være
sværere, end de lige troede. Samtidig udvikler Ine og Antons forhold sig fra venskab til noget … andet, noget

som Anton ikke helt ved hvad er.

Vi hører både om den overvægtige og emsige Ulla, der fanger Antons far i sit strikkegarn, om den alt for
lækre alfahan Kevin fra klassen, som er lidt for interesseret i Ine, om Sandhed og Konsekvens, om

kontaktannoncer og om muldtoilettet Fjeld-Knut med en seks meter lang urinafløbsslange. Med andre ord –
der er alt, hvad der skal være i en god historie.

Lektørudtalelse fra biblioteket:
Kort om bogen:

Anton søger, sammen med sin bedste ven, Ine, efter en kæreste til sin kiksede, men søde far. Det er noget af
en udfordring og fører til sjove forviklinger og pinlige misforståelser. Fra 12 år.

Beskrivelse:
Det er ikke nemt at finde en kæreste til Antons far. Anton og Ine gør ellers deres bedste, men intet går efter
planen. I stedet for en sød kæreste dukker den alt for ivrige og strikkende Ulla op. Imens de forsøger at slippe
af med Ulla og finde en anden kæreste til Antons far, skal de også lige lave en præsentation på skolen om
prævention, lære at danse polonæse til skolefesten og hjælpe Ines kusine. Alt går galt for Anton, og så

hjælper det jo heller ikke, at Anton undervejs opdager, at han måske er blevet forelsket i Ine.

Vurdering:
Det er en rigtig sjov bog og det er meget svært ikke at trække på smilebåndet, mens Antons prøver at hjælpe
både sin far og Ines kusine. Den ene pinlige misforståelse griber fat i den næste og det er virkelig morsomt.

Historien fortælles af Anton og det gør han flydende og rapt. Det er svært at lægge bogen fra sig når man først
er i gang, for man må bare finde ud af hvordan Anton klarer alle de skøre forviklinger.

Andre bøger om samme emne/genre:
Er man til sjove bøger som denne, kan man også læse Dyr med pels - og uden eller Verdens værste

skoleinspektør.

Til bibliotekaren:
En herlig bog. Den debuterende norske forfatter forstår at skrive en historie der vækker læselysten. Jeg var

rigtig godt underholdt hele vejen og anbefaler varmt bogen til bibliotekets hylder.
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