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Benny-Bobs Bøfbanan Arne Svingen Hent PDF Benny-Bob hader børn. Det er ikke altid så praktisk, når man
er lærer. Og nu skal han oven i købet have hele sin umulige skoleklasse med på lejrskole. De forældre, der
havde meldt sig til at tage med, har meldt afbud, og Benny-Bob skal klare en uge alene med klassen.

Med hjælp fra chaufføren Speeder-Svend, et læs bøf og bananer, lejrskole-damen Linda, Shelter-Svend (som i
øvrigt ligner Speeder-Svend til forveksling) samt Benny-Bobs ”gode” venner Finn og Finn får klassen en
lejrskoletur, som de sent vil glemme! Benny-Bobs succeskriterie for ugen er ikke at miste (for mange) børn,

og uden at afsløre for meget lykkes det, næsten …

Pressetekst:
Benny-Bob hader børn. Det er ikke altid så praktisk, når man er lærer. Og nu skal han oven i købet have hele
sin umulige skoleklasse med på lejrskole. De forældre, der havde meldt sig til at tage med, har meldt afbud,

og Benny-Bob skal klare en uge alene med klassen.

Med hjælp fra chaufføren Speeder-Svend, et læs bøf og bananer, lejrskole-damen Linda, Shelter-Svend (som i
øvrigt ligner Speeder-Svend til forveksling) samt Benny-Bobs ”gode” venner Finn og Finn får klassen en
lejrskoletur, som de sent vil glemme! Benny-Bobs succeskriterie for ugen er ikke at miste (for mange) børn,

og uden at afsløre for meget lykkes det, næsten …

Tag med på en hylende sjov og rablende gal lejrskoletur - et særdeles vellykket samarbejde mellem den
norske forfatter Arne Svingen og den ligeledes norske illustrator Flu Haltberg, kendt i Norge for både

tegneserier, bogillustrationer og avistegninger. Arne Svingen kender vi for både gys (Svingens mørke verden-
serien), alvor (fx Revolverdrengen og En sang om en brækket næse) og humor (Hubert-serien), alle bøger

udgivet på ABC Forlag.

Lektørudtalelse:
Kort om bogen:

Benny-Bob hader børn og forstår egentlig heller ikke selv hvorfor han er blevet lærer. Men klassen skal på
lejrskole og så er det bare om at får det bedste ud af det. For dem der kan lide sjove bøger, fra ca. 8 år og

opefter.

Beskrivelse:
En lidt ubehjælpelig klasse, som har en lærer der hader dem, skal på lejrtur. På grund af nogle forviklinger,
ender det med, at der faktisk ikke kommer andre voksne med. Læreren mener selv, at han er god til alting,
men har i virkeligheden ikke evner for noget, og det kommer der mange, sjove situationer ud af. Bogen er

illustreret af Flu Hartberg, som også har lavet findebogen Otto skal tisse.

Vurdering:
Forfatteren Arne Svingen har skrevet bøger indenfor mange genrer. Den her er sjov, let at læse og meget

pjattet.

Andre bøger om samme emne/genre:
Bogen vil klart være noget for dem der kan lide Kaptajn Underhylers eventyr , og lignende let-læste serier.

Til bibliotekaren:
En flot produceret og tilsyneladende holdbar bog, som kan anbefales til indkøb, hvis man har brugere i

"Kaptajn Underhylder"-kategorien.
Lektør: Martin W Hansen

Fra bloggen Børnenes Bøger:
Denne bog om Benny-Bob og hans bøfbananer er helt utrolig sjov!

Min mand skraldgrinede, da han læste den højt. Jeg skraldgrinede, da jeg læste den højt. Jeg kan ikke helt
vurdere om min søn mest skraldgrinede, fordi vi skraldgrinede - humoren henvender sig umiddelbart til en

lidt ældre aldersgruppe.
Men lige nu er vi igang med tredje gennemlæsning på få dage, så jeg tænker, at der er mere end hans

grinende forældre, der tiltaler ham ved bogen.
Bogen handler om den børnehadende folkeskolelærer Benny-Bob, der skal på lejrskole med sin klasse. Det

går galt. Grueligt galt. Men han er i det mindste kun ved at miste nogle af børnene.
Oplagt til børn fra 9 år og opefter. Og til de fleste folkeskolelærere, tænker jeg.
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