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Ny udgave af "Anders Lund Madsens ÆØÅ", der for længst blevet en klassiker inden for ordbøger, idet den
fortæller om alle de ting, der ikke findes ord for, men også om alle de ord, der ikke findes ting for!

 

Det kan fx være ordet Galafel, der betyder "De uventede intime bånd, der knyttes, når to mennesker, du netop
har præsenteret for hinanden, beslutter, at de bedre kan lide hinanden end dig."

 

Eller det lidt mere vovede ord Ibo, som betegner "En teltformet struktur i pyjamasbenklæderne, med hvilken
en mand indikerer, at det er på tide, hun bliver færdig med at lede efter neglesaksen og kommer i seng."

 

Eller ordet Kludo, der er betegnelsen for et kendt fænomen, nemlig "Den voldsomme vrede der opstår, når
man forsøger at åbne en dåse torskerogn, og metalstrimlen begynder at vikle sig underligt omkring

drejenøglen."

 

Det kan også være det måske lidt mindre udbredte Manifamam, der er "En person som lider af sygelig trang
til at knuse emballerede tarteletter i supermarkedet."
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