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Gutten som ville 
være en av gutta 

Lars Saabye 
Christensen 

Mammaen til Otto er verdens 

beste til å vaske fotballdrakter, 

og Otto er verdens beste til å 

levere dem. Aller mest ønsker 

han å være verdens beste til å 

spille fotball.  

Otto følger nøye med før, under og etter hver kamp. 

Han vil så gjerne være en av gutta. Det er ikke alltid 

det går så bra, som for eksempel da han kasta en 

stein i hodet på dommeren.  

Det er ikke lett å ikke passe inn og fortellingen om 

Otto er både sår og humoristisk. Boken er 

filmatisert under tittelen Ti kniver i hjertet.   

The boy who fooled 
the world 

Lisa Thompson 

Over natten har kunstverket 
hans fått berømmelse og Cole 

har fått penger. Hvor lenge kan 
han holde på hemmeligheten 
om løgnen som fikk ham dit? 

I motsetning til alle de andre 
barna sliter Coles familie økonomisk. En idé som 
kommer til ham på rett sted til rett tid er akkurat det 

Cole trenger, men er det egentlig greit å lyve selv 
om intensjonene er gode?  

Thompson har skrevet mange engelske barnebøker 

der hun ofte setter søkelys på barna som skiller seg 
litt ut og kombinerer alvor med humor.  

Muffe tar saken 

Arne Garvang 

Muffe følger etter Dina på 

senteret, på skolen og til 

svømmehallen. Det er noe han 

bare må finne ut av.  

Én dag kommer Muffe for 

tidlig til skolen. Der sitter 

skolens verste mobber, Dina, 

og gråter. Det er det rareste Muffe har sett. Han må 

finne ut hvorfor Dina gråt. Han finner ut mye. For 

eksempel at Dina er et svømmetalent, at hun er mye 

på senteret selv om hun ikke har penger, og at hun 

kanskje ikke har det så greit hjemme.  

En lettlest og humoristisk bok om vanskelige temaer 

som viser at barn kan utgjøre en forskjell.   
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Den sommeren 
pappa ble homo 

Endre Lund Eriksen 

Pappa er skilt, og han har visst 
funnet ut at han er homo. 

Betyr det at Arvidsjaur selv er 
homo?  

Pappa og Arvidsjaur skal 

feriere på en campingplass i 
Nord-Norge. Der møter de Indiane og faren hennes 
Roger. Roger er homo. Han er mye på besøk, går 

ofte i bar overkropp og har mye vin å dele med 
pappa. Arvid og Indiane ønsker å sabotere 

romansen for enhver pris. 

Endre Lund Eriksen er kanskje den eneste som 
«kan lage noe så tøft av pubertet, identitet, 

skilsmisse og seksualitet,» sier Cathrine Krøger fra 
Dagbladet om boken. 

My life as an 
alphabet 

Barry Jonsberg 

Candice har en død søster, en 

kjemperik onkel, en fisk som 

kjæledyr og en bestevenn som 

kommer fra en annen 

dimensjon.  

Candice får en oppgave om å 

skrive et avsnitt om livet sitt for hver bokstav i 

alfabetet. Et avsnitt er imidlertid alt for lite for 

Candice og hun skriver  nok til å fylle en hel bok.  

Ingen er så opptatt av at alt skal være korrekt som 

Candice og den litt rare hovedpersonen i denne 

engelske boken forteller historien om livet sitt på en 

lett og humoristisk måte, til tross for at livet ikke 

alltid er så enkelt.   

Ut på tur aldri sur 

Jeff Kinney 

Allerede før turen har startet 
vet Greg at morens lure påfunn 

om en familitur i bil kommer til 
å bli katastrofe.  

Med Gregs familie, hvordan 

kan det bli suksess? Turen 
starter med plass-problemer, 

forsetter med en problematisk 
grisunge og en utfordring på jobb pappa må fikse 

over telefon. Er det lenge til denne ferien er over, 
eller?! 

Dette er niende bok i den humoristiske og illustrerte 

serien om Greg.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Den sommeren pappa ble homo og 

Muffe tar saken kan bestilles i store 

klassesett. 
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

mindre gruppesett.  

Markus og jentene 

Klaus Hagerup 

Det går dårlig for Markus for 
tiden. Farens hans er på 

sykehuset med kronisk 
utmattelsessyndrom, og i 

tillegg har han mistet 
kjærlighetsevnen sin.  

Markus har nemlig ikke vært 

forelsket på to hele måneder, 
han er oppriktig bekymret! Heldigvis tar 

bestevennen Sigmund det alvorlig, men holder 
hodet kaldere enn Markus selv. Sigmund skal 
klekke ut en plan.  

Dette er fjerde bok i serien om Markus, og tar for 
seg temaer som forelskelse, vennskap og å være seg 
selv.  

Accidental trouble 
magnet 

Zanib Mian 

Eid-feiringen er rett rundt 

hjørnet og Omar gleder seg til 

både god mat og gaver. 

Situasjonen på skolen legger 

dessverre en demper på 

stemningen.  

Omar blir mobbet på den nye skolen. Mobberen sier 

han skal sende Omar tilbake til Pakistan, men Omar 

har aldri vært der … Uansett, Eid er her snart, men 

feiringen viser seg å bli annerledes i år. 

Innsiden av Omars hode er et fantastisk og morsomt 

sted å være, han finner det magiske i alt det 

dagligdagse. Denne engelske boken er skrevet 

nesten som en dagbok og er full av illustrasjoner.  


