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Tiberius Tudefjæs laver muskler Ren\u00e9e Toft Simonsen Hent PDF Tiberius vil ikke i skole. Tre af de
store drenge fra femte har lovet ham bank. Ja, faktisk har de lovet ham dobbeltbank, hvis han sladrer til de
voksne. Derfor er Tiberius gået i gang med at lave nogle ordentlige muskler, så han kan forsvare sig. Men

pludselig kommer Lille Jeppe og vil være Tiberius’ vagt. Lille Jeppe, der piller bussemænd og er så
møgirriterende, at Tiberius har mest lyst til at prøve de nye muskler en lille smule på ham i stedet for. På den
anden side er store drenge måske ikke helt så farlige, hvis man har en vagt ved sin side. Heller ikke selv om
han piller bussemænd. Om forfatteren: Renée Toft Simonsen er psykolog og forfatter blandt andet til serien
om Karla, der har haft stor succes både som bog og på film. Den første bog i serien, ”Karlas kabale”, udkom i
2003, og den sjette, ”Karlas kamp” udkom i 2011. Tiberius Tudefjæs er 2. bog i serien om Tiberius Tudefjæs.

 

Tiberius vil ikke i skole. Tre af de store drenge fra femte har lovet
ham bank. Ja, faktisk har de lovet ham dobbeltbank, hvis han sladrer

til de voksne. Derfor er Tiberius gået i gang med at lave nogle
ordentlige muskler, så han kan forsvare sig. Men pludselig kommer

Lille Jeppe og vil være Tiberius’ vagt. Lille Jeppe, der piller
bussemænd og er så møgirriterende, at Tiberius har mest lyst til at

prøve de nye muskler en lille smule på ham i stedet for. På den anden
side er store drenge måske ikke helt så farlige, hvis man har en vagt

ved sin side. Heller ikke selv om han piller bussemænd. Om
forfatteren: Renée Toft Simonsen er psykolog og forfatter blandt
andet til serien om Karla, der har haft stor succes både som bog og
på film. Den første bog i serien, ”Karlas kabale”, udkom i 2003, og
den sjette, ”Karlas kamp” udkom i 2011. Tiberius Tudefjæs er 2. bog

i serien om Tiberius Tudefjæs.
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