
OM FORFATTEREN

DAVID WALLIAMS (f. 1971) komiker og
skuespiller, og et litterært fænomen. 
Hans bøger er oversat til 53
sprog og har solgt mere end 35 millioner
eksemplarer. Walliams´ har tidligere udgivet
Gangster farmor, Øv, far! og Frygtelige faster,
Ismonstret , Farfars store flugt & 
 Midnatsbanden på dansk

Presserum :

DÆMONTANDLÆGEN
EN GYSENDE GRUM HISTORIE, SOM IKKE ER FOR
SARTE SJÆLE! 
HUSK AT HAVE MOR ELLER FAR VED HÅNDEN …

Der er noget galt i byen. Tænder til tandfeen bliver byttet ud
med klamme ting og levende kryb. Samtidig er der kommet
en ny tandlæge til byen, som skræmmer tolvårige Alfie fra
vid og sans. Men har de to ting noget med hinanden at gøre?
Og hvorfor er det kun Alfie og pigen Gabbi, der kan se, at
noget er galt? For alle andre elsker jo den nye slikuddelende
tandlæge med de alt for perfekte tænder og de kulsorte øjne,
men har hun noget med sagen at gøre?
Hvad kan de gøre … før det er for sent?

 
"Det varmer mit hjerte at de små børn kan nyde fornøjelsen af en god

gang gammeldags  gross-out horror, som
kun fandtes på VHS, da jeg var dreng. Der er skruet helt op

forklamhedsfaktoren og jeg elsker det. En sur gammel fodvortesok er
sgu da det klammest ever…."

JOHN KENN MORTENSEN
 
 

Bogen er perfekt til oplæsning fra 8 år og selvlæsning fra 9 år.

David Walliams´ bøger er hysterisk morsomme, hæsblæsende og
rørende, og flere af hans bøger er 
filmatiseret eller opført som teaterforestillinger. 
Hans mål med bøgerne er at inspirere og at opfordre børn til selv at
læse eller få dem til at bede deres forældre om at læse højt for dem,
og på den måde åbne porten ind til læsningens verden. 
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