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Har du fået dit lille, daglige skud humor? Eller er
abstinenssymptomerne ved at indfinde sig, fordi du mangler lidt

muntert læsestof? Willy Breinholst har her tidens evige
provokerende unge under luppen, og der er nok at tage fat på, når det
gælder vor skideskøre, dejlige ungdom og dens mere eller mindre
ekstreme adfærd Bogen er høj, fed og relevant humor for alle

70'ernes unge, men også for alle de håbløst reaktionære, såkaldte
forældre, der er helt ude af miljø, og ikke forstår en pind af det hele!

Den danske forfatter Willy Breinholst (1918-2009) har skrevet en
lang række humoristiske bøger og står desuden bag to af

filmmanuskripterne til "Mig og min lillebror" fra sidst i 1960‘erne.
Willy Breinholsts bøger er udgivet i 100 lande, oversat til utallige

sprog og solgt i over 70 millioner eksemplarer.
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