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Gangsterens nye klæder Manu Sareen Hent PDF Dennis er lidt lun på Clara fra klassen. Hun skal ind at se G
Faktor, hvor den sejeste gangster kåres. Så hvis Dennis nu vinder G Faktor, får han samtidig Clara.

I Bobbys Butikka køber Dennis det ondeste gangstertøj, som kun rigtige gangstere kan se. Er man en
tøsedreng, kan man ikke se det. Og sammen med Osama (hovedperson i Hvad fætter gør er altid det rigtige)
og Hassan (hovedperson i Klods-Hassan) kører han af sted mod G Faktor i en hvid limo med store drømme.

Afslutningen kan vi ikke røbe, men dette er historien om, hvordan Diller Dennis fik sit kælenavn.

Gangsterens nye klæder er en modernisering af H.C. Andersens Kejserens nye klæder på absolut nydansk.

Om forfatteren:
Manu Sareen er far til tre, politiker og forfatter til bl.a. Hvad fætter gør er altid det rigtige, Klods Hassan og

serien om Iqbal Farooq, som han modtog Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris for i 2010.
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