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Tiberius Tudefjæs stikker en løgn Renée Toft Simonsen Hent PDF Tiberius er begyndt i skolen og har fået
nogle virkelig dumme lektier for. Han skal tegne sin familie, men hvordan gør han det, når mor er flyttet til
Argentina med en ny mand, og der bare er ham og far tilbage? Tiberius synes, det er møgpinligt og beslutter
sig for at stikke en løgn til lærerinden Hanne med det røde hår og alle de nye venner i klassen: Han fortæller,
at hans mor er død. Men en løgn er svær at rode sig ud af igen, og pludselig sidder Tiberius på skolens toilet

og nægter at komme ud …

Om forfatteren

Renée Toft Simonsen er psykolog og forfatter blandt andet til serien om Karla, der har haft stor succes både
som bog og på film. Den første bog i serien, ”Karlas kabale”, udkom i 2003, og den sjette, ”Karlas kamp”

udkom i 2011. Tiberius Tudefjæs er første bind i en ny serie for mindre børn.
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