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Keld-Charlie er kok, men ligner en slags rockstjerne. Han har halvlangt hår og langt, sejt skæg og kører rundt i
landet på en fed motorcykel og stopper de underligste, små steder. Hvert sted invaderer han skolens
skolekøkken, hvor tre hold, der består af elever fra skolen, konkurrerer om at lave det bedste måltid ud fra
hans opskrifter. Dem, der laver det bedste måltid, vinder konkurrencen og går videre til finalen … I Verdens
cooleste klike: Kokkekaos møder læseren endnu en gang den stille Bjørg, som atter får prøvet sine grænser af i
de meste vanvittige oplevelser med sin nye klike, drevet af den bombastiske og spotlight-elskende Helena.
Helena står nemlig ikke tilbage for noget. Og hun har besluttet, at kliken skal lære at lave mad – og
selvfølgelig komme på tv og vinde det hele! Om serien: Verdens cooleste klike-serien er fuld af spænding,
venskab og følelser. Hovedpersonen er den introverte Bjørg, som egentlig har haft det fint med at læse tykke
bøger, tegne og få så lidt opmærksomhed som muligt. Mødet med Helena åbner dog hendes verden, og hun
oplever pludselig glæden ved at være en del af et fællesskab. Bøgerne er skrevet med masser af humor, så man
griner sig gennem de mange skøre situationer, som oven i købet er illustreret med enkle, men udtryksfulde
tegninger.
Verdens cooleste klike er skrevet af norske Maja Lunde, der skriver til både børn og voksne. I 2015 vandt hun
den prestigefylde norske pris Bokhandlerprisen for romanen Biernes historie.
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