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Grin, gnæk og græd dig gennem denne ækle samling af Rune T. Kiddes kærlige, kuleskøre æventyr for børn i
alle aldre. Her finder du alt fra Dolmer Didrik Dracula, Den Lilla Møghætte og pulven og Robertsen-Krudtso
over Karl Klat, Karl Klat og Karl Klods til Tossepose, Klaskepot og Snøfthvide.
Hæsblæsende, herlig humor i sort særklasse og naturligvis i kompagniskab med Bedstemor Bob og stakkels
lille Søde Sally Sukkertop og hendes sprængstof. Det er grimmere end Grimm og anderledes end Andersen.
Det er fanden fiseme sjovt. Ækle æventyr er en samlet udgave af Søde Sally Sukkertop og andre ækle æventyr
1-5.
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