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Det er det eneste, jeg har at sige om den.

Men jeg vil også godt lige sige et par andre ting: Jeg har fået forbud mod at udøve mit hverv som detektiv.
Og jeg er blevet offer for en sammensværgelse. Bogens indhold består af private notater, som er blevet stjålet
fra mig. Hvis min mor finder ud af det, får jeg stuearrest resten af mit liv. Så hvis du er gået i gang med at

læse denne bog, vil jeg bede dig om STRAKS at holde op.

"Er du (eller det barn du leder efter en selvlæsningsbog til) glad for film som Min søsters børn, Far til fire
eller bøgerne Kaptajn Underhyler, vil du ikke gå helt galt i byen med Timmy Taber."

- Bogblogger.dk

STEPHAN PASTIS, skaberen af New York Times-bestsellerserien om Timmy Taber, står også bag tegneserien
Perler for svin, som går i mere end 700 aviser verden over og har en stor og loyal fanskare.
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