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Pruttebukser og båthorn Lars Daneskov Hent PDF Antons mor er blevet skør. Hun går rundt med blomster i
håret og taler hele tiden om en lille fed mand, der hedder Baba Buddha Masala. Det værste er, at hun vil flytte

langt væk fra noget, hun kalder struds og jag, og det betyder, at Anton aldrig mere skal se sin bedste ven
Molly. Den slags går selvfølgelig ikke, og derfor bliver der brug for mindst en halv plasticmand, en klokke,

en ternet dug og især Baba Buddha Masalas ukendte fætter Pappa Båthorn Wasabi …

Pruttebukser og båthorn er femte selvstændige bind i serien om Anton og hans udfordrende liv som barn af
byens Ostedame. Med osteklokker, trummerum og stinkbomber. Men vigtigst af alt med hans bedste ven

Molly.
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