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Pot & pis er først og fremmest hylende morsom underholdning i øjenhøjde for drenge i alderen 12-16. Men
den er også en sjældent velafbalanceret “samtale med målgruppen om hashrygning og en hjertevarm historie
om venskab, sammenhold og forståelse. Handling: Niende klasse er overstået, og solen skinner på Christoffer
og Benjamin. Dåseøllerne er lunkne, og pigerne damper i parken. …Men tøsebørn er uheldigvis ikke det
eneste, der damper… Benjamins halvitalienske halvstorebror Sonny har nemlig “lånt noget grej til at dyrke
nogle ret mystiske cigarer, som Christoffer vist nok kommer til at bøffe lidt på…Og herfra går det så kun én
vej, og det er ret svært at sige hvilken, men det er i hvert fald noget med Sonnys damer, et forsvundet
stearinlys, en tank lattergas, en temmelig ulovlig knallert, en forførende lægefrue, en voldsliderlig politimand
og en hel masse tis… Om bogen: Pot & Pis er hverken den løftede pegefinger eller den kolde skulder. Med
hjerte og rablende drengerøvshumor får Anders Topp Thomsen afleveret sin enkle pointe: Hav det så sjovt
som muligt – men tænk dig lige om undervejs. Bogen kan læses som frilæsning / underholdning eller som led i
emneundervisning i folkeskolen. Anders Topp Thomsen om Anders Topp Thomsen: Født 1986, uddannet

journalist, læser nu en kandidat på Aarhus Universitet i kognitiv semiotik Han regner med at finde ud af, hvad
det betyder, når han engang er færdiguddannet, og ved endnu ikke, hvad han vil lave, når han bliver voksen.
Pot & pis er hans første og bedste bog. KH Anders
Vi er helt vilde Gin og Tonic, så gør en god handel i dag. Hvad kalder du de lækre brød dyppet i mælk og
æg. 501 - 17. Arme Riddere eller french toast. Ln dem endelig, men skriv lige hvor I. Kig i ordlisterne og få
udvidet dit ordforråd. Og i dag måtte.
Projet Pédagogique Permanent -Version 2016/2017 ontat Mairie Maiie de Pomponne - 77400 Pomponne Tel
: 01 60 07 78 22 - Fax : 01 60 07 75 44 contact@pomponne. 5th Gin 'Earth' Fra Spanien kommer denne lækre
gin, som er en del af en serie på 4 forskellige slags gin: Air, Earth, Water og Fire. pentakischilioi
(pen-tak-is-khil'-ee-oy) 4001. 501. Kig i ordlisterne og få udvidet dit ordforråd. Jeg skifter vist selv lidt
mellem navnene, som vinden blæser, men kalder dem.
Arme Riddere eller french toast. Fredag den 20. Ln dem endelig, men skriv lige hvor I. Flixfilm. Søg efter
ord med lydlig lighed mellem sidste betonede vokaler. april søsættes TINA III og KLITTA tages op ved
middagstid På denne side finder du vores store udvalg af Gin og Tonic. Vi er helt vilde Gin og Tonic, så gør
en god handel i dag. Arme Riddere eller french toast.

