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Røv og gulvsand Anita Krumbach Hent PDF Anita Krumbach har skiftet genre og fortæller i Røv og gulvsand
i en grotesk humoristisk form om en familie i opløsning set gennem en 13årig drengs øjne, hvor de voksne
omkring ham opfører sig mere eller mindre skingrende vanvittigt. Fra 12 år.  Aksel oplever over kort tid sin
families opløsning. Faren mister sit job. Moren forlader familien, og Aksel bliver vidne til farens sociale

deroute. Findes der overhovedet nogen voksne, Aksel kan bruge til noget? Eller er hans bedste ven Gregers
det sidste fornuftige menneske på jorden? Pressen skrev: »En gang imellem kommer der en udgivelse fra en
uventet kant, hvor man tænker den kætterske tanke: Endelig en god bog! « ***** - Steffen Larsen, Politiken
»Anita Krumbach fremstiller i korte kapitler den tragiske proces for en familie, hvis sammenhold alene er

baseret på det, man kan anskaffe sig, hvis man har penge.« **** - Birte Strandby, Bogvægten.dk
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