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Englekrøller er en - i ordets allerbedste forstand - sørgmunter fortælling:

Tobias' mor har kendt mange mænd og han har aldrig kendt sin far. I sin søgen efter en faderfigur møder
knægten en række uforglemmelige menneskeskæbner, bl.a. overboen, der taler dansk-amerikansk uden

nogensinde at have sat sine ben i USA og skolelæreren som i vrede over dårligt tv-signal smadrer sit fjernsyn
med en økse.

Tobias stjæler, tæver sine venner, skulker fra skolen, begærer Claudia Cardinale og vil slå Franco ihjel – for
Sivs skyld.

”Englekrøller” er fantastisk indlæst af Peter Carstens

i 2017 for Lytteratur hos AV Forlaget / Swann studio

Anmeldelser af Englekrøller

“Gammelgaard er hylende skæg og underholdende at læse. Selv om morskaben kommer til orde på en
baggrund af svigt, afstumpethed og overgreb i barndommen.” – Berlingske

“En fremragende fortælling om livet i det nordligste Jylland, og så er den så velskrevet, at siderne nærmest
vender sig selv. Snyd ikke dig selv for denne læseoplevelse.” – modspor.dk

”En fremragende fortælling om en drengs forsøg på at finde rodfæste i en verden af svigt. Kan læses fra ca. 15
år, og trofaste læsere af forfatterens bøger vil endnu en gang frydes over de skæve eksistenser, som befolker

hans univers.” – Lektørudtalelse, Steffen Gordon Nielsen
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