Kommentar fra en Facebook-gruppe: "Slutten var så EVIG gøy!"
--Follestads trilogi er perfekt!
Ikke så rart at den har fått tusenvis av tilhengere i Norge. Jeg må vel innrømme at jeg er en av
dem.
Endelig. Etter tre års irritert venting og laaaang venteliste på biblioteket kommer siste del av
Hans Fredrik Follestads sprø trilogi De Fire og Han Som Gjør Galt Verre.
Dette er spennende og morsomt. Blå ildkuler flyr veggimellom, forferdelige monstre lusker i
gangene, strømførende fallemmer lurer - kort sagt, aldri et kjedelig sekund. Imens planlegger
disiplene av verstingen Lord Kor hans komme i Himmeltempelet. Det er her heltene våre skilt av diverse ulykker og tilfeldigheter - møtes igjen til den Endelige Kampen mot Mørket.
Når det gjelder humoren: jeg legger merke til at de som virkelig dummer seg ut og setter
andres liv i fare, er menn. Menn med et oppblåst ego ELLER lite tankevirksomhet.
Vaskebjørnen Pepper Bifh og skilpadden Jesper Schtadig er eksempler på det første,
politibetjenten Jenson og dataeksperten Johhny Sabel det andre.
Nå kan du si at det er veldig få damer i boka, og den slueste er en forkledd mann, men
likevel:)
Alle mulige slags personligheter med sine evner og særegenheter gjør Follestads trilogi
perfekt! Ikke så rart at den har fått tusenvis av tilhengere i Norge. Jeg må vel innrømme at jeg
er en av dem. Lesehesten fra sørlandet, Synne
--Synes det var en veldig god bok. En fin avslutning på trilogien. Det blir
mellom fem og seks. Lister.vg.no

--” Har lest ca 300 sider nå, og det er like herlig som
forrige gang ” "fikk boka i går, overtid og tidsmangel er eneste
grunnen til at jeg ikke er ferdig ennå.”
Melfacion på diskusjon.no
- - -

Både onde og gode makter er på jakt etter De Fire og Han Som Gjør Galt Verre for å vinne
krigen som ender alle kriger. Vil ikke si mer, dere må LESE DEN! ...
--Samboeren min kjøpte den (Slutten) i går, etter å ha mast sikkert 200 ganger i bokhandelen
det siste året.
Håper hun har lest den ferdig til i morgen, så jeg også kan begynne å den.
---

”Han har skrevet De Fire og Han Som Gjør Galt Verre. Ett ord som lettest kan beskrive
disse bøkene er briljant.”
”Leste nettopp "De fire og han som gjør galt verre" av Hans Henrik Follestad - hysterisk
morsom parodi på Discworld og Ringenes Herre i ett! ...”

