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grundlægger af og direktør for detektivbureauet Taber A/S - det bedste detektivbureau i byen, hvis ikke i
landet. Muligvis i hele den vestlige verden. Min succes er dog ikke kommet af sig selv. Der har været

forhindringer. F.eks.:

1. Min mor

2. Min skole

3. Min idiot af en bedsteven

4. Min isbjørn

... og hende, som ikke har noget ansigt, fordi jeg har bortcensureret det, og som vi aldrig, aldrig, aldrig nogen
sinde skal tale om. Overhovedet.

Stephan Pastis er manden bag tegneserien "Perler for svin", som går i 650 aviser verden over. "Timmy Taber"
er hans første illustrerede tekstbog, og den blev straks nummer 1 på New York Times' bestsellerliste. Næste

bog i serien udkommer på dansk i 2014.
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