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Når alting gungrer Else Cederborg Hent PDF Uffe havde altid holdt så meget af sin livsglade mormor, Eulalia.
Hun var en frisk dame, der tog del i mange slags udskejelser som ung, og som stadig havde gnisten i sig som
gammel. Da han ganske uventet døde før hende, røg han straks til tops som engel, fordi han i modsætning til
hende netop ikke havde levet livet og gik i sin grav som jomfru. Nogen tid efter døde hun også, men fik ikke
adgang til Paradiset, hvor Uffe jo var. I stedet blev hun sendt den anden vej, hvilket gjorde ham så rasende, at
han afskrev sig sin englestatus og sluttede sig til hende i helvede. En meget speciel situation, som man blev
nødt til at få gjort noget ved. Derfor blev der indkaldt til et efterdøds-retsmøde med en intergalaktisk dommer,

der skulle afgøre, hvor de hver især hørte til ...

 

Uffe havde altid holdt så meget af sin livsglade mormor, Eulalia.
Hun var en frisk dame, der tog del i mange slags udskejelser som
ung, og som stadig havde gnisten i sig som gammel. Da han ganske
uventet døde før hende, røg han straks til tops som engel, fordi han i
modsætning til hende netop ikke havde levet livet og gik i sin grav
som jomfru. Nogen tid efter døde hun også, men fik ikke adgang til
Paradiset, hvor Uffe jo var. I stedet blev hun sendt den anden vej,
hvilket gjorde ham så rasende, at han afskrev sig sin englestatus og
sluttede sig til hende i helvede. En meget speciel situation, som man
blev nødt til at få gjort noget ved. Derfor blev der indkaldt til et

efterdøds-retsmøde med en intergalaktisk dommer, der skulle afgøre,
hvor de hver især hørte til ...
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