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I Varför är dey så ont om Q? möter vi Boven, som just uppfunnit lettrosugen, en maskin som suger bort bokstäver från
böcker ochskyltar och endast låter bilderna finnas kvar i tidningarna. Bovens plan är att utropa sig till kung eller
kejsare eller något annat lika fint. Som tur är märker den lille pojken Pim och Påhittiga Johansson att det saknas
bokstäver överallt och ger sig efter Boven och hans Q-hund.
Varför är det så ont om Q? kom ut första gången 1968. Den lästes upp av Hans Alfredson som barnprogram i tv 1976
och räknas idag som en svensk barnboksklassiker.Med illustrationer av Björn Berg.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eIllustratör: Björn Berg
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