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hans-fredrik,	12	år
Jeg liker bøkene om Artemis Fowl 
(Eoin Colfer). De er spennende og 
kjekke, og jeg liker at et supergeni 
og en superskurk er så ung!

hans-fredrik,	12	år
Jeg liker bøkene om 
(Eoin Colfer). De er spennende og 
kjekke, og jeg liker at et supergeni 
og en superskurk er så ung!

karl-erik,	13	år
Jeg leser mye, jeg leser i smug 
når foreldrene mine tror at jeg 
sover. Jeg anbefaler boka Jon 
Demon (Reidar Kjelsen). Den 
er skikkelig løyen, jeg ler av 
komedie! Boka handler om en 
demon som bare har et stort 
jævelskap, som de sier i boka. 
Inni skapet fi nner han en spade, 
og så graver han seg ut. Han 
møter mange skapninger, og da 
sier han: «Kan jeg plage deg?» 
Kjempeløye!

Sindre,	14	år
Til jul fi kk jeg ei 
Darren Shan-bok, 
og så blei jeg hekta!

Sindre,	14	år
Til jul fi kk jeg ei 
Darren Shan-bok
og så blei jeg hekta!

karsten,	14	år
Jeg spiller mye dataspill 
og leser Gamereactor, for her 
har de gode anmeldelser
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eirik,	14	år
Jeg leser nok. Jeg likte godt 
Proffdrømmen (Mattis 
Göransson). Det er en 
fotballbok som handler om 
å ta de rette valgene, både 
når det gjelder fotball og 
vennskap. Jeg liker bøker 
som jeg lærer noe av.

eirik,	14	år
Jeg leser nok. Jeg likte godt 
Proffdrømmen
Göransson). Det er en 
fotballbok som handler om 
å ta de rette valgene, både 
når det gjelder fotball og 
vennskap. Jeg liker bøker 
som jeg lærer noe av.

kristian,	14	år
Sammenliknet med andre, 
så leser jeg mye. Jeg liker 
spennende og kjekke fantasy-
serier, som Animorfene og 
Phenomena. Når det gjelder 
animorfene er bøkene bedre 
enn fi lm, og nettsiden er 
ingenting!

kristian,	14	år
Sammenliknet med andre, 
så leser jeg mye. Jeg liker 
spennende og kjekke fantasy-
serier, som 
Phenomena
animorfene er bøkene bedre 
enn fi lm, og nettsiden er 
ingenting!

Steffen,	14	år
Jeg leser fotballblader, særlig 
Manchester United-supporterblad. 
Jeg leser nyheter og fakta om fotball i 
avisa og på nettet, særlig på VG på nett.

morten,	14	år
Jeg leser lite bøker, men jeg liker krim ganske 
godt, for eksempel bruker Ingvar Ambjørnsen 
et sånn språk som jeg kjenner meg igjen i. 
Jeg er mye på nett, chatter, er på Facebook 
og leser om band som jeg liker.
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edin,	14	år
Jeg liker godt å lese. Jeg 
leser både bøker som ikke 
er virkelige, og bøker fra 
virkeligheten, for eksempel 
liker jeg fotballbøker. Jeg trener 
selv, og derfor kjenner jeg 
meg igjen i – og lever meg inn 
i – bøkene. Ei bok jeg virkelig 
vil anbefale, er Skrekkens time 
(R.L. Stine). Tenk det: ligge 
alene, bare med ei litt dårlig 
lampe, og lese den boka. Boka 
er satt sammen av ti noveller, 
og et par av dem gjorde meg 
skikkelig småredd!

edin,	14	år

andré,	15	år
Serien Uheldige hendelser 
(Lemony Snicket) er min 
favoritt. Bøkene, til nå er det 
utgitt tolv–tretten stykker, 
handler om en ond greve som 
skal stjele formuen til tre 
foreldreløse barn. Bøkene er 
godt skrevet, og selv om det 
skjer mye fælt, inneholder de 
humor etter min smak.

andré,	15	år
Serien 
(Lemony Snicket) er min 
favoritt. Bøkene, til nå er det 
utgitt tolv–tretten stykker, 
handler om en ond greve som 
skal stjele formuen til tre 
foreldreløse barn. Bøkene er 
godt skrevet, og selv om det 

kristian,	15	år
Nå for tida leser jeg om krigen 
i Afghanistan. Jeg synes det er 
interessant å lese om hva som skjer, 
og hvorfor. Jeg gleder meg til å 
begynne i militæret.

amund,	15	år
Jeg vil anbefale fantasyserien Tidshjulet. 
Den er kjempespennende fordi det 
skjer noe nytt absolutt hele tiden. Det 
handler om tre gutter som blir bortført 
fra landsbyen de bor i. Det viser seg at 
guttene er mye viktigere enn de kunne 
tro: En blir konge, en fyrste og den tredje 
blir krigsgeneral. Jeg leser veldig mange 
bøker, men disse er toppen.

amund,	15	år
Jeg vil anbefale fantasyserien 
Den er kjempespennende fordi det 
skjer noe nytt absolutt hele tiden. Det 
handler om tre gutter som blir bortført 
fra landsbyen de bor i. Det viser seg at 
guttene er mye viktigere enn de kunne 
tro: En blir konge, en fyrste og den tredje 
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ole-martin,	15	år
Jeg leser lite, men vi har nettopp 
lest Drageløperen av Khaled 
Hosseini på skolen. Det var mye 
bra for gutter i den boka. Mye bra 
beskrivelser, ikke veldig innviklet 
skrivemåte, lett å forstå, mye om 
den afghanske kulturen. Filmen 
var skuffende i forhold til boka, 
det var så mye feil!

ole-martin,	15	år
Jeg leser lite, men vi har nettopp 
lest
Hosseini på skolen. Det var mye 
bra for gutter i den boka. Mye bra 
beskrivelser, ikke veldig innviklet 
skrivemåte, lett å forstå, mye om 
den afghanske kulturen. Filmen 

thomas,	16	år
Jeg leser mye, men jeg har ingen interesse for 
skjønnlitteratur. Læreren sier at vi skal lage 
bilder i hodet, men jeg mener at man trenger 
interesse for å kunne lage bilder! Jeg vil helst 
se fi lmen først og så lese boka, for da kjenner 
jeg de bildene jeg skal se for meg. Jeg leser 
Illustrert Vitenskap, så får jeg vite hva nytt 
som skjer. Så leser jeg Top Gear og aviser.

philip,	16	år
Jeg leser lite, men 
jeg leser Donald – 
det har jeg alltid 
lest – og så får jeg 
Viggo av morfar.

daniel,	16	år
Hvis jeg skal gi et lesetips, kan det ikke være 
en bok, for jeg har ikke lest bøker siden jeg 
gikk på barneskolen. Nå leser jeg masse 
meldinger og slikt på Facebook. Det er også 
kjekt å lese og kommentere blogger.
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Simen,	17	år
Mens jeg gikk på ungdomsskolen sov jeg meg 
gjennom lesetiden. Men nå har jeg lest en bok 
som er eksepsjonelt bra: Menn som hater kvinner 
(Stieg Larsson). Den bare må leses. Ganske 
utenkelig at jeg gir lesetips om bøker, siden jeg 
leser mest nyheter og andre kjekke ting på nettet. 
Et lesetips til: Teknisk ukeblad har virkelig mange 
interessante emner. Det handler om alle mulige 
tekniske ting, om klimakrisen og hvordan 
moderne teknikk kan redusere utslipp på 
mange områder.

Simen,	17	år
Mens jeg gikk på ungdomsskolen sov jeg meg 
gjennom lesetiden. Men nå har jeg lest en bok 
som er eksepsjonelt bra: 
(Stieg Larsson). Den bare må leses. Ganske 
utenkelig at jeg gir lesetips om bøker, siden jeg 
leser mest nyheter og andre kjekke ting på nettet. 
Et lesetips til: 
interessante emner. Det handler om alle mulige 

oskar,	17	år
Kan det være noe interessant å få lesetips fra en vanlig gutt 
som ikke leser særlig mye? Skal jeg anbefale en bok som 
har gjort inntykk på meg, må det bli Døden på Oslo S 
(Ingvar Ambjørnsen). Det er spennende å lese om et 
ungdomsmiljø som går av hengslene – og vite at slik skal 
ikke mitt liv bli. Men egentlig blir lesetipset mitt å lese 
blader, norske eller engelske, om interessene dine. 
Jeg er interessert i fotografering, og det er så inspirerende 
å lese om andre med samme interesse, lære mye nytt og 
holde meg oppdatert på fotografering. Les om det du liker!

oskar,	17	år
Kan det være noe interessant å få lesetips fra en vanlig gutt 
som ikke leser særlig mye? Skal jeg anbefale en bok som 
har gjort inntykk på meg, må det bli 
(Ingvar Ambjørnsen). Det er spennende å lese om et 
ungdomsmiljø som går av hengslene – og vite at slik skal 
ikke mitt liv bli. Men egentlig blir lesetipset mitt å lese 
blader, norske eller engelske, om interessene dine. 

tore	andré,	16	år
Yatzee (Harald Rosenløv Eeg) 
er en bok som jeg tilfeldigvis 
kjøpte på mammutsalget. Den 
var knallgodt skrevet. Morsomme 
beskrivelser og tanker det var lett 
å kjenne seg igjen i, er grunnen 
til at jeg anbefaler den til andre 
gutter.

tore	andré,	16	år
Yatzee
er en bok som jeg tilfeldigvis 
kjøpte på mammutsalget. Den 
var knallgodt skrevet. Morsomme 
beskrivelser og tanker det var lett 
å kjenne seg igjen i, er grunnen 
til at jeg anbefaler den til andre 


