
Maradonas magi 
Arild Stavrum 
 
Mikke Milnbergan er en helt grei 

spiller på småguttelaget til Clause-

nengen. Denne sommeren drømmer 

han og bestevennene Hansa og 

Shearer om å slå Nordlandet i Nor-

way Cup. I tillegg drømmer Mikke 

om Kari Hola, tenk om hun ble kjæ-

resten hans? Sommeren blir en 

kamp om både fotball og kjærlighet, 

men mest av alt blir sommeren full 

av magi - Maradonas magi.  

Fotball og kyss 
Mikael Thörnqvist 

 
Emma har akkurat begynt på fotball, 

og må lære seg fotballteknikk og lag-

spill. Hun prøver også å samle mot til 

å tørre å sove over hos en venninne, 

gå forbi den tøffeste gjengen på sko-

len og vanskeligst av alt – kysse han 

som hun synes er så søt! Men hva er 

det egentlig som foregår hjemme hos 

en av lagvenninnene? Blir hun slått? 

Første bok i serien Ballfølelse, om 

jentene på et fotballag som kjemper 

for laget både på og utenfor banen.   

BARE  

SPILLE 

BALL     

 

Prøv disse! 



Bare spille ball 
Michael Stilson 
 

Fredrik står foran sitt livs viktigste 

kamp. Bare han herjer på kanten som 

vanlig, er proffdrømmen innen rekke-

vidde. Men de siste dagene før finalen 

forandrer alt seg. Bare spille ball hand-

ler om å elske fotball, men ikke å være 

forberedt på de harde realitetene. Den 

handler om å prøve å glemme en jente, 

og klare seg uten en far. Og den hand-

ler om å vinne - uten å miste seg selv.  

 
 
 

Motstanderne 
Arne Norlin/Andreas Palmaer 

 
Tove og Noel elsker fotball og har akkurat 

blitt kjent, men under det viktige lokalopp-

gjøret mellom AIK og Hammarby blir det 

klart at de ikke holder med samme lag. Sto-

rebroren til Noel vil bli med i den harde 

fanklubben Bajen Forza, mens faren til Tove 

er den store stjernespilleren på AIK. Hvor-

dan skal Tove og Noel kunne fortsette å 

treffes når lagene de holder med, er erke-

fiender? Første bok i serien Fans!, om fot-

ball, fans og kjærlighet.  

Fair play 
Thor Soltvedt 
 

Atle, med kallenavnet Burger, har det 

ikke helt enkelt. Som innbitt midtstop-

per på fotballlaget Fart sliter han med 

stadige kommentarer om noen kilo for 

mye. På hjemmebane er skammen 

over morens psykiske plager ikke lett å 

hanskes med. Da Burger deltar i en 

nasjonal stilkonkurranse på skolen må 

han ta et vanskelig valg. Skal han gå for 

«fair play» i konkurransen eller prøve å 

vinne med alle midler? Siste bok 

i trilogien om fotballaget Fart 14.  

Kampklar 
Div. forfattere 

 
I denne novellesamlingen har 11 fotball-

elskende forfattere skrevet om sin store 

lidenskap – for unge lesere. Alf Kjetil Wal-

germo, Arild Stavrum, Arne Svingen, Bryn-

julf Jung Tjønn, Eivind Hofstad Evjemo, 

Endre Lund Eriksen, Lars Mæhle, Levi 

Henriksen, Mariangela Di Fiore, Ragnfrid 

Trohaug og Thomas Enger tar deg med inn 

på laget og ut på banen – rett foran mål.  


