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Øyvind "Vinni" Sauvik: Johnny Virker og Kloakim - Fis and Love
I en ellevill fortelling om bæsj og mobbing møter vi rallybilen Johnny Virker. For å redde vennskapet til
septikbilen Kloakim, og samtidig redde Turbo-bygda fra kloakkdøden, må han stå opp mot bøllene Don Gass
og Råne-Ronni.
"Sjekk a`! En rally-fis som har blitt kjæreste med en feit dasstømmer som lukter fis."
I det rallybilen Johnny Virker, og den lett overvektige og noe illeluktende septikbilen Kloakim, feirer seieren i
dagens hånbrekkball-kamp på Turbotunet, dukker bøllene Don Gass og Råne-Ronni opp og begynner å mobbe
Kloakim.
Johnny sliter med høyt turbotrykk, og det er en sleivete kommentar fra han som gjør at vennen Kloakim velger
å rømme.
Da starter den elleville historien der Johnny må være septikbil, der hovedtanken eksploderer og der enorme
mengder bæsj truer med å oversvømme hele bygda. Etter å ha oppført seg dårlig får Johnny allikevel hjelp av
vennene Selius, Klepper'n og Hitachoo. Sammen satser de alt på en dristig plan for å redde vennskapet til
Kloakim, og samtidig redde bygda fra den brune død.
I sin andre hovedbok i serien om rallybilen Johnny Virker skriver Øyvind "Vinni" Sauvik bokstavelig talt så
møkka spruter. Den actionfylte historien handler om mobbing, om store mengder bæsj, men aller mest om

vennskap og god moral.
Om forfatteren:
Øyvind "Vinni" Sauvik er musiker. og har hatt stor suksess både som soloartist, og med hip hop-duoen
Paperboys. Debuterer som forfatter med barnebokserien om rallybilen Johnny Virker.
Om illustratøren:
Ole-Martin Lundefaret avbrøt Har vært biljournalist, jobber nå blant annet som kjøretrener i Rally-VM for
Hayden Paddon fra New Zealand.
Om idémannen:
Per-Kristian "Pekka" Lundefaret fikk idéen til barnekonseptet om Johnny Virker. Har blant annet satt
Guinness verdensrekord for verdens raskeste gressklipper med sin Viking T6R.
tett avløp > tett avløp. Tett avløp - kjerringråd.
Har du tett avløp vannlås eller sluk? Tette avløp kommer av at fett og hår-rester samler seg i vannlåsen.
DinNettAvis, utenlandske og norske nyheter. Trumponomics og nye eller gamle politiske strømninger? Kjell
Gunnar Bleivik 8 desember 2016.

