
Verdens værste vers
Hent bøger PDF

Hans Løvetand

Verdens værste vers Hans Løvetand Hent PDF GRIN MENS DU VENTER
Du sidder eller står i et forsinket tog
mellem to stationer i myldretiden.

Eller du venter i en bilkø på motorvejen
og er lige ved at falde i søvn bag rattet.

Bybusserne er propfyldte og
kører bare forbi dit stoppested.
Du mangler noget at grine af.

Det finder du i versene i denne bog.
Også medfølelse med de små
i samfundet vil du opdage.

Store selvfede blærerøve vil få et nakkedrag,
mens du smiler og bladrer videre.
Du har den i tasken og i bilen.

Bogen vil også ligge naturligt på sofabordet
eller hænge i en snor - brug et bor - på badeværelset.
Hans Løvetands humor kommer fra hele verden,

og den blandes med sjove
og overraskende rim,

der lader tidens unge rappere noget tilbage at ønske.
F. eks: (Peter) Schmeichel - (George) Michael.

Mindesten - skinneben
Humor - tumor
Køge - skøge

Bag i bogen findes i globaliseringens navn
desuden et halvt dusin sider med vers på engelsk.

God fornøjelse!
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