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Tro, håb og gorgonzola Lars Daneskov Hent PDF Antons mor er ostehandler og skilt. Anton er derfor, som
alle andre skilsmissebørn, uhyre opmærksom på de signaler, hun udsender. Hvornår er hun træt, hvornår er

hun ked af det og ikke mindst - hvordan kan han hjælpe hende? En aften sidder de to og ser morens
yndlingsserie Tro, håb og Amore om detektiven Don Amore, der klarer alt, og moren får sukkende

konstateret, at det jo var "sådan en mand, man skulle have". Én med stort overskæg og stærke, lange arme ...
sådan nogle, der kan nå de øverste hylder i ostebutikken. Og dér starter den store jagt. En jagt, der bringer
Anton og hans bedste ven Molly direkte i favnen på en pizzamand med hår på ryggen, en betjent med meget

store solbriller og en far med en slowfoxskade – alt sammen på grund af en plan, der involverer en
tyggegummiautomat, en skægtrimmer og en stinkende Gorgonzola.
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