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Hvordan du opdrager din mor og far Pete Johnson Hent PDF Louis vil meget hellere fortælle vittigheder eller
se fjernsyn end at lave lektier, men da hans forældre flytter til en anden by, går det helt galt. Han er havnet i

Nørdkøbing! Hans klassekammerater bruger deres fritid på ting som at gå til valdhorn eller ekstra
franskundervisning, og hans nye ven Theo skriver endda Louis’ karakterer ned for at kunne fortælle dem til
sin mor. Og hvad værre er – Louis’ forældre har pludselig fået den vanvittige idé at kidnappe hans fjernsyn og
stå at stirre på ham, så han laver sine lektier. Louis aner ikke sine levende råd, men så møder han Maddy.
Maddy bliver hans manager i hans kommende karriere som komiker, og hun introducerer ham til operation
forældreopdragelse. For alle forældre kan opdrages, man skal bare vide hvordan! Forfatteren Pete Johnson er
børnebogsforfatter på fuld tid, samler på autografer og signerede bøger og har vundet flere priser for sine

bøger. Alder 10 - 15 år.
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