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million kroner? Eller en milliard? Hvad med en billion? Eller en hel gigantillion?

I denne bog møder du Karl Knold. Han er kun 12 år, men han er usandsynligt overdrevet rig. Han har sin
egen Formel 1- racerbil, 500 par løbesko, en levende haj og alle computerspil i hele verden.

Ja, Karl har alt, hvad han kan ønske sig,
bortset fra en enkelt ting: en rigtig ven ...

MILLIARDÆRDRENGEN er historien om, hvordan Kalle Knold endelig fik en ven, og hvordan han var lige
ved at miste ham igen, fordi han ikke vidste, at man ikke kan købe en ven for penge ...

PRESSEN SKREV
"Grotesk underholdende børneroman om en milliardærdreng, der mangler det vigtigste i verden." - 5 hjerter,

Politiken 
 

"En rigtig fin titel, der både underholder og giver noget så sjældent som en velmenende morale. En meget
anbefalelsesværdig bog." Lektørudtalelse

 
"En triumferende blanding af humor og varme" - Telegraph Books of the Year
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