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Tim og Tom Jacob Haugaard Hent PDF Forlaget skriver: De to langtidskriminelle, Tim og Tom er
langtidsanbragt i fængslet. De arbejder i vaskeriet og har samtidig små forretninger kørende. Begge har

fundet kærligheden bag tremmerne og danner par med henholdsvis Psykolog-Lis og Tykke-Lone, der leder
vaskeriet.   

Men Lykken er som bekendt lunefuld, og en dag smækker fængslets porte i, og de kan ikke komme ind igen.
Sagen er, at man med Callesen-modellen har fundet løsningen på tidens store problemer: Hvordan man skiller

sig af med forhærdede kriminelle og svage flygtninge på én gang. Tim og Tom bliver sendt til
flygtningelejren Baalbeck i Libanon som infrastrukturkonsulenter. Deres job består i rense lejrens lokummer,

og de har en gigantisk slamsuger til deres rådighed, hvad der viser sig at blive et farligt våben. 

Det er en ikke helt politisk korrekt roman, Jacob Haugaard har skrevet. Tim & Tom er en fornøjelig farce med
et underfundigt (dobbelt)bid.
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