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Romeo kan mærke, at han får en klump i halsen.
“Tudefjæs!”

Hvem sagde det?
“Kom så frem for helvede!” Nu er Romeo ligeglad med, at de kan se, at han græder. “Hvem er det, der

snakker?”
Fuglen vender sig og kigger på ham.

“Ja, hvem fanden tror du? Kan du se andre her?”

Det er ikke så nemt at være Romeo. Og slet ikke, når man render
rundt med så fjollet et navn. Romeo bliver drillet i skolen, og han har ikke rigtigt fået nogen venner i den nye
klasse. Hjemme går det heller ikke altid så godt. Og en dag lander der en krage på Romeos skulder. En stor,
beskidt og larmende krage, der kan tale (og bande!). Kragen er fast besluttet på at hjælpe Romeo, men Romeo
er ikke så sikker på, at det han har brug for, er hjælp fra en højrøstet og ubehøvlet fugl. Og nemmere bliver

det ikke, da Romeo bliver anklaget for at have stjålet lærerens bil ...

En morsom fortælling til børn på 8-12 år om et umage par anti-helte, der klarer skærene på trods af alt. På
humoristisk vis tager bogen fat om temaer som at være udenfor, mobning, problemer med skole og familie og

at hævde sig selv over for forældres og omgivelsernes pres.
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