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"En sanslös, rolig bok som tvingat ner Jo Nesbø från översta platsen
på norska topplistan. Extra bonus: Pija Lindenbaums översättning."

Ingalill Mosander, Aftonbladet

Det var en gång tre bockar som hette Bruse. En dag fick de ett brev
om att de måste börja skolan. Varför då? frågade den minsta. Alla
måste gå i skolan nu för tiden, sa den största bocken. Och så
bestämde de sig i alla fall att pröva på, en vecka eller två. Men
skolan har fått en ny rektor - och det är inte vem som helst!

Bjørn Rørvik och Gry Moursunds böcker om bockarna Bruse har
blivit ett fenomen - de älskas av såväl barn som vuxna. Svensk

översättning av Pija Lindenbaum.

"Bjørn F Rørvik och Gry Moursund gör en genomarbetad
komposition av varje uppslag, där texten eftertryckligt varierar i
typografin och sneddar in i bilderna så att bild och text ingår en

oupplöslig enhet. Bjørn F Rørvik blinkar då och då åt de vuxna i sin
text, utan att det känns påklistrat. Ändå är det Gry Moursunds

levande, vildsinta bilder som återigen är bokens bärande del, i en
skickligt genomförd stil som påminner om barnteckningar. ... det är
klart att det ordnar sig, i denna oväntat roliga skräckberättelse om

den moderna skolans rekryteringsproblem.
Lotta Olsson, Dagens Nyheter



"Rørviks och Moursunds böcker är härligt upproriska i både
berättelser och bilder och man får alltid ett äventyr.!

Viveca Bladh, Kulturnytt i P4

"Det är svårt att inte låta sig roas av berättelsens nyanserade
situationskomik, som inte bara illustrationerna framhäver, utan likväl
Pija Lindenbaums många gånger precisa val av ord och uttryck."

Staffan Engstrand, BTJ
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