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Gevinst! Den altid fuldstændig skøre og geniale Tom Gates er klar med sin fjerde bog på det danske marked.
Skolen har motionsdag, og Toms klasselærer er opsat på, at 5.F ikke skal ende på sidstepladsen - igen. Toms
far har trænet, så han kan løbe med i forældreløbet - så pinligt! Samtidig er Tom blevet skolemakker med den
noget klodsede dreng Joey, og det skaber ulykker i skolegården. For at det ikke skal være løgn, er der også en
talentkonkurrence på skolen, hvor Tom Gates' band, Dogzombies, skal spille. Men hvordan skal alt kunne gå
fantastisk, når dumme Marcus Meldrew prøver at sabotere det hele?! Tom må finde på en mega sej og snedig
plan, så 1) Toms far ikke ødelægger hans ry på skolen, 2) Dogzombies kan spille til talentkonkurrencen, og 3)
Joey ikke ødelægger Toms elskede guitar ved et uheld. Heldigvis er Tom Gates som altid fuld af geniale ideer!
Bogen er spækfyldt med sprudlende udråb, tegninger og et dansende insekt, der fungerer som flipbog i
hjørnet. GENIALT! Pressen skriver: »Få kan tegne og fortælle som den kringlede børnehjerne Tom Gates,
opfundet af forfatter Liz Pichon.« – Ud og Se »Den ret sjove tekst er fyldt med udråb og stregtegninger, der
fremhæver Toms mening om tingene. Der er meget lidt tekst på hver side, som derfor er overskuelig og let at
gå til, også for dem, der måske ikke er helt vilde med at læse, men som alligevel gerne vil have en sjov bog. «
– Torben Wilhelmsen, Lektør »Den fjerde af Tom Gates til al overflod illustrerede dagbog. Tom er ret
fantasifuld, og i denne fjerde bog er der interessante indslag om, hvordan man laver kodealfabeter og
papirknaldere der kan skræmme livet af enhver, men mest storesøstre.« – Birte Strandby, Bogvægten »Tom
Gates-universet er godt skrevet. Bøgerne er nemme at læse, fordi der er tegninger, store bogstaver og teksten

er håndskrevet. De er humoristiske. Bag på bogen står der, at der er 100 % lattergaranti. Og det passer! Jeg vil
anbefale den til mine venner.« **** – Malthe Højlund Hovind, Kid’s News
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