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Årets beste britiske barnebok i 2016.
Luke er oppe i trehuset sammen med storebroren sin, Zack , men så må han tisse. Når han kommer tilbake har
den slaskete, aldri-lest-en -tegneserie-i-hele-sitt-liv-broren hans fått superkrefter, og noen har gitt ham beskjed
om å redde ikke bare ett, men to univers. Luke blir rasende.
Zack liker ikke tegneserier engang! Men det er verdener som må reddes, og noen må sørge for at Zack gjør det
skikkelig. Særlig fordi han ikke har en superhelt kappe engang...
Trailer. Bukkene Bruse er som vanlig på vei til seters for å gjøre seg fete. Men på veien dit ser de et nytt skilt:
Badeland – 200 meter. Bukkene blir fristet. Respekt. Jeg syns boken har en spennede handling, men litt
vanskelig og forstå. Respekt handler om Kim og Zepper, de er brødre. Kim er en hardcore jævel og ingen i. En
ny og intens leseopplevelse fra forfatteren av Piken på toget. I dagene før hun døde ringte Nel Abbott søsteren.
Jules tok ikke telefonen, og ignorerte.
Mitt nye hjemsted Jeg har skrevet en fortelling om en gutt som ikke har det så bra. Han blir mobbet på skolen
og familien hans bryr seg ikke særlig mye om han. Erik Lukashaugen kommer til Bekkestua Foto: Vår Wilse
Visesangeren Erik Lukashaugen fikk sitt musikalske gjennombrudd da han sang tekster av ”skogens dikter.oss
Denne stilen har jeg skrevet til min avdøde bestevenn - Martin som forlot oss 13.09.
05. Bokmål Stille lå hun der med hennes nakne hode. Øynene var lukket, og hun sov dypt. To visne tulipaner
stod i en vase ved siden av sengen hennes. De hadde stått der helt.

