
www.lesersørvis.no 

Pitbull-Terje og 
kampen mot 
barnevernet 

Endre Lund Eriksen 

Det er ikke bare det at Terje og 

Jim ikke klarer å få seg 

kjæreste. De har også 

barnevernet på nakken.  

Moren til Jim har angst, faren 

til Terje drikker. Jim og Terje skjønner alvoret. De 

må bli normale. Når Jim og Terje får banneord 

slengt tilbake når de spør om sjans, og foreldrene 

ikke følger deres strategiske plan om å slå sammen 

familiene, blir det nok for bestevennene. De klipper 

håret, kjøper stygge, svenske treningsdrakter, kaster 

fra seg mobilene og stikker av.  

Det er fire bøker og en film i den humoristiske 

serien om Pitbull-Terje.  

De tøffeste gutta 

Arne Svingen 

De fleste av oss hadde nok 
reagert på at vi ble badet i 

søledammer og fikk kokos med 
sandpapir hver dag. Ikke 

Modulf. For Modulf er det helt 
greit.  

Modulf tenker at det er bedre at 

det er han som får tyn av Frank og Jørgen enn noen 
av de andre. Han takler det jo så bra. Mamma maser 

om at han må fortelle hva som skjer, men mamma 
hadde ikke forstått. Så flytter Lise inn, og ingenting 
blir som før.  

Dette er en morsom og litt annerledes bok om 
mobbing og den ene hendelsen som forandrer alt.  

Ikke bøll med 
benkesliterne 

Bjørn Sortland 

Bønna og vennene hans trives 

godt på sofaen med ostepop-

posen. Helt til mamma og 

pappa bestemmer at de skal 

starte et fotballag.  

A-klassen har nemlig sitt eget 

lag, og mamma og pappa synes at B-klassen også 

burde ha det. I tillegg er det lurt å holde seg i form. 

Bønna synes for det meste at trener pappa og 

manager mamma er teite, men det virker som de 

andre blir gira på fotballaget. Kan de klare å slå A-

laget?  

Dette er en morsom bok om outsiderne som ble 

insidere. Den passer for alle, ikke bare de som liker 

fotball.  

ER DU OVER    

NI ÅR OG       

VIL LESE OM 

GUTTER? 

HER ER VÅRE 

TIPS! 

ER DU OVER    

NI ÅR OG       

VIL LESE 

BØKER MED 

GUTTER I 

HOVEDROLLEN? 

HER ER VÅRE 

TIPS! 



Dødens skole 

Jan Tore Nereng 

Når Rikard innser at det er 
noe rart med skolen hans, 

klarer han ikke å slippe det. 
Han må til bunns i mysteriet. 

Rikard synes det er spennende 

at skolen er gammel og at det 
er mange «Spor Fra Fortiden» 

der, men lærerne oppfører seg også veldig rart. Det 
virker som han er den eneste som legger merke til 

det. En dag oppdager han ved et uhell et hemmelig 
rom. Der inne ligger en av lærerne helt livløs. Hva 
er det vaktmesteren holder på med der inne?  

Denne grøssende og mystiske boka bør leses med 
lyset på.  

Jungelboka  

Rudyard Kipling 

Menneskegutten Mowgli 
vokser opp i en ulveflokk. Han 

er trygg sammen med 
ulvefamilien, men tigeren som 

jaget foreldrene hans, jager 
også ham.  

Med hjelp av bjørnen Baloo og 

panteren Bagheera lærer Mowgli seg jungelens lov 
og språk. Desto eldre han blir, desto mer trer hans 

menneskelige kvaliteter frem, og han kjenner en 
dragning mot menneskelandsbyen. Mowgli har 
bodd i jungelen nesten hele sitt liv. Klarer han å 

tilpasse seg et liv blant mennesker? Hvordan skal 
han unnslippe en blodtørstig tiger?  

Jungelboka er Kiplings mest kjente verk og er en 

spennende og naturtro fortelling om livet i jungelen.  

Sigurd 
Drakedreperen 

Torill Thorstad Hauger 

Sigurd er Jarlsønn og oppkalt 
etter den modige Sigurd 

Fåvnesbane som drepte en 
drage. Dessverre er ikke Sigurd 
like modig som sin navnebror.  

Sigurd får mareritt hver gang 
moren forteller historien om dragedrapet. Uventet 
møter Sigurd trellbarna Reim og Tir og den 

mystiske Ravnejenta. Møtene endrer Sigurd mer 
enn han hadde ventet, og han forstår at dragen kan 

være mer symbolsk enn ekte. Både han og vennene 
hans har sine egne drager å overvinne.  

Dette er den tredje boken i Haugers serie fra 

vikingtiden. Serien har blitt lest rundt omkring i 
verden i over 35 år.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Fotballfeber kan bestilles i et 

mindre gruppesett.   
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.   

 

Far din 

Bjørn Ingvaldsen  

En dag hentes pappaen til Leo 
av politiet. Kan det være sant 

som de sier, at pappa er en tyv?  

Først tar de med seg pappa, og 
så mamma. Hun kommer fort 

hjem igjen, men ikke pappa, 
for pappa er en tyv. Alle 

naboene hvisker og peker, klassekameratene sier at 
han sikkert også er en tyv. Ingen vil vel være venn 

med en tyv. Hva skal mamma og Leo gjøre når 
ingen vil glemme det som har skjedd? 

Boken beskriver hva som skjer både fysisk og 

psykisk når en som står deg nær tar deg med ned i 
dragsuget.  

Fotballfeber 

Ronny Solvik 
Engebregtsen 

Kristoffer Blink er vant til å 

være best på laget, men nå skal 

han og mamma flytte. Tenk om 

han ikke kommer med på laget 

en gang?  

Heldigvis kommer Kristoffer 

med på laget, og får seg noen gode venner. 

Problemene stopper ikke der, for hvordan skal 

Kristoffer overbevise treneren om at taktikken hans 

er feil? Samtidig ønsker ordføreren å rive 

fotballstadion! Her må det gjøres noe.  

Dette er den første boken i serien om Kristoffer 

Blink, som passer spesielt godt for fotballgale jenter 

og gutter.   


