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Tanketorsk og havtasker Lasse Bo Andersen Hent PDF Klipfisk er snapshots af stjernestunden – et hurtigt

"klip" af situationen, netop som den går i "fisk"! Klipfisk er tør, tilbagelænet humor udsat for en bred pensel,
en spids pen og en krøllet tankegang. Klipfisk er en original, dansk tegneserie skrevet og tegnet af Lasse Bo

Andersen. `I sine bedste øjeblikke rummer serien beske kommentarer til det moderne menneskes
modsætningsfyldte tilværelse.´ - DBC, Dansk BiblioteksCenter `Lasse Bo Andersens `Klipfisk‘ har

efterhånden nogle år på bagen, og den er en herlig stribe. Humoren er robust og idérig...’ - Ekstra Bladet,
Hans Bjerregaard Udvalgte striber af tegneserien Klipfisk. Lasse Bo Andersen (f. 1964) er en dansk tegner og

forfatter. Han har især udmærket sig med sin række af spændings- og gyserserier for børn, men har også
skrevet og illustreret de populære Klipfisk-tegneseriestriber til et voksent publikum.
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