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Fru Larsen Roald Als Hent PDF Forlaget skriver: Fru Larsen er, som navnet måske antyder, noget af en
rappenskralde, og dog har hun tilstrækkeligt med humor til, at man holder af hende alligevel. Hun er på sin
vis prototypen på en god socialdemokrat; hun har ikke fået noget forærende, men er til gengæld gavmild med

det overskud, hun efterhånden har samlet.

Forfatterens bekendtskab med Fru Larsen strækker sig over knap 30 år, og der har ikke været så meget som én
kedelig dag imellem.

Roald Als (f. 1948) er en dansk forfatter og håndtegner, der er bedst kendt for sine satiriske tegninger i
Politiken og Weekendavisen. Roald Als har ud over sine avistegninger illustreret bøger, og som forfatter har
han udgivet flere satiriske værker. Han har vundet adskillige prestigiøse priser og legater for sit arbejde,

blandt andet Alfred Schmidts Legat, Kulturministeriets Illustratorpris og Årets bladtegner.

"(Fru Larsens) brogede livshistorie er herlig, bevægende, bevidsthedsudvidende at læse." – Jyllands-Posten
*****

"Portrættet er rørende, skægt, gribende og gevaldigt underholdende." – Ekstra Bladet *****
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