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Smørhår og duksedrenge Lars Daneskov Hent PDF Det hele starter ellers så godt. Det er snart jul, Anton og
hans bedste ven Molly har bygget Jesus i sne på kælkebakken, og Anton skal være Jomfru Josef på skolen.
Men så begynder alting at gå galt. Jesus smelter ved en fejl, Mors eneste julepynt er en gammel buk, og

samtidig starter Gilbert Ernst i klassen. Gilbert Ernst er cirka den værste dreng, Anton kender. Han er landets
klogeste dreng, han har været i fjernsynet, og hans mor har en mystisk autocamper med en meget stor

antenne.

Pludselig har Molly ikke længere tid til Anton, og synes, han er barnlig. Derfor må han hurtigt lægge en plan.
Her får han brug for en stor pakke smør, en æseldragt, og især får han brug for en tyk dame med en virkelig

stor sneplov …
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