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Projekt Luftballon Jes Buster Madsen Hent PDF Der findes en kærlighed, som er større end døden. Jes Buster
Madsen viser med både dybde og forløsende humor, at livets mening må være at finde den kærlighed og

passe på den!!
Johan Olsen, forsanger i Magtens Korridorer, biolog og forsker ved Københavns Universitet

Når ens far er forsvundet ind i en verden af legetøjssoldater og druk, ens geniale storebror nægter at komme
ud af sit laboratorium i kælderen, ens mor er gået bort, og ens far truer med at få hende kremeret, fordi det er

det billigste, hvad gør man så? Man udtænker naturligvis en genial plan for at forhindre det. Planen
involverer, at 15-årige Bjørn stjæler et lig, rekrutterer sin morfar og hans medbeboere på plejehjemmet, lokker

sin storebror ud af kælderen, bliver brandstifter og iværksætter ”Projekt Luftballon”.

Projekt Luftballon er en rørende, morsom, afsindig og hæsblæsende roman om en familie i opløsning, der vil
få dig til at græde og grine, mens siderne vender sig selv.

Gid jeg selv havde skrevet den – H.C. Andersen

Der er ingen varm luft i den her ballon! – Brødrene Montgolfier
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