Aalbu, Ragnar: Grundig om gris (15 eks.)
Hvem er egentlig grisen, denne lett korpulente
skapningen med det dårlige ryktet? Forfatteren
har gjort nitidige og nennsomme studier av
dette mangfoldige dyret. En nonsens bildebok
for barn og voksne.
Adams, Sarah: Harry og Roy (15 eks.)
Gorillaen Harry er helt alene. Alle er redd for
ham. Men har ser så trist ut at den bitte lille
fuglen Roy kommer for å si hei. Slik begynner
deres spesielle vennskap. En hjertevarm
historie som er nydelig illustrert.
Alexander, Claire: Sara og Bølla (15 eks.)
Sofie trives på skolen, men har et problem,
Oskar. Oskar er en stor bølle. Han tråkker på
skulpturen og knekker fargeblyantene hennes.
Sara tør ikke sladre, men moren hennes
skjønner hva som skjer og tar kontakt med
læreren til Sara og Oskar. En bølle må ikke
være en bølle for alltid. Billedbok for
førskolebarn/småskoletrinnet.
Almqvist, Bertil: Hedenoldbarna – Bilder fra
Steinalderen (15 eks.)
Billedbok. For snart fire tusen år siden bodde
steinalderfamilien Hedenold på en liten øy i
innsjøen Mälaren. Familien består av pappa
Ben, mamma Knota og barna Stein og Flisa. I
tillegg består familien av hunden Urax, hesten
Hårfagre og kua Mura. Hedenold familien er
svært glad i å reise samt å finne opp nye ting,
så de er stadig ute på spennende og
morsomme eventyr. I den første boka om
Hedenold barna får vi vite hvordan de fanget
og temmet villhesten Hårfagre. Historiene om
Hedenold familien formidler historisk lærdom
om steinaldertiden på en underholdende og
spennende måte. Bøkene er illustrert i
tegneseriestil. Billedbok for småskole/mellomtrinnet.
Almqvist, Bertil: Hedenoldbarna reiser til
Egypt (15 eks.)
Billedbok. For snart fire tusen år siden bodde
steinalderfamilien Hedenold på en liten øy i
innsjøen Mälaren. Familien består av pappa
Ben, mamma Knota og barna Stein og Flisa. I
tillegg består familien av hunden Urax, hesten
Hårfagre og kua Mura. Hedenold familien er
svært glad i å reise samt å finne opp nye ting,
så de er stadig ute på spennende og
morsomme eventyr. I den andre boka om
Hedenold barna blir Stein og Flisa bortført til
Egypt, sammen med Urax og Hårfagre.
Historiene om Hedenold familien formidler
historisk lærdom om steinaldertiden på en

underholdende og spennende måte. Bøkene
er illustrert i tegneseriestil. Billedbok for
småskole-/mellomtrinnet.
Angeborn, Ingelin: Hvis jeg bare ikke hadde
fått ny frisyre (Bok 5, 30 eks.)
10 år gamle Tilda har det med å gjøre det
meste feil, og som regel bærer det galt av sted.
Men hun har et godt humør og det meste
bruker å ordne seg til sist. Dersom Tilda ikke
hadde fått ny frisyre, så hadde det aldri hendt.
Hun hadde ikke blitt forvandlet til Anton, og
hun hadde ikke blødd neseblod, fått solstikk og
en splitter ny tvillingsøster. Anton hadde ikke
kjøpt bikini og mamma hadde ikke virket
helsprø, og fremfor alt hadde ikke ferien på
Kanariøyene blitt dobbelt så morsom. Men
Tilda lærer at hår og klær betyr mye for
hvordan folk oppfatter en, og at det under
klærne og frisyrene kan finnes noen andre enn
den man tror. Dette er femte frittstående
fortelling om Tilda. Fortelling for småskole/mellomtrinnet.
Appelgren, Tove: Maris svarteste tanke (15
eks.)
Mamma sier at de skal leke sammen alle tre.
Men da blir det bare krangel og skriking, tenker
Mari og går sin vei. Helt alene tenker hun sine
svarteste tanker. «De ville nok ikke savnet meg
om jeg døde. De ville ikke gråte i begravelsen
engang.» Mari snufser. En stor tåre triller ned.
Det er forferdelig sørgelig og ensomt. Men så
får hun en idé. Tove Appelgren og Salla
Savolainen har skapt et moderne
bildebokunivers det er lett å kjenne seg igjen i.
Hverdagen er skildret med stor troverdighet, og
historiene om Mari gir grunnlag for gode
samtaler om viktige ting i en travel
barnefamilies tilværelse. Denne gangen treffer
vi Mari på sommerferie. Hun er midt i
søskenflokken, og noen ganger lurer hun på
om det er sånn at mamma faktisk er mer glad i
de andre barna sine. Dette er den fjerde
historien om Mari og familien hennes, og som
alltid handler ekstra mye om Mari og mamma.
Ask, Lene: Familien Rotle besøker mormor
(15 eks.)
Hvordan skal det går når mormor flytter på
gamlehjem og resten av familien skal komme
på besøk? Klarer de i det hele tatt å finne
mormor? Og finner mormor seg selv? Nok et
mysterium som må løses av Roald og Rakel.
Baugstø, Line: Spåkona (15 eks.)
Lisa og Ane har fått lov til å være alene på
tivoli! Her er det masse gøy, men hva skjer når
de to jentene prøver å finne ut hva som er på
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baksiden av alle de fine vognene? Her møter
de plutselig en litt skummel spåkone, som
kanskje ikke har lov til å være der engang?
Berggren, Arne: Gutten som hatet fotball
(15 eks.)
Fotball er en populær idrett som mange små
og store elsker, men det er ikke alle som liker
denne idretten og da faller man fort utenfor.
Peter liker ikke fotball, selv om han har forsøkt
det han kan er han fortsatt like anti. Peter må
finne en vei utenom fotballen for å bli en del av
gjengen. Boka har mange fargerike
illustrasjoner, små og store bokstaver, korte
setninger og enkel tekst. Lettlest roman for
småskole-/mellomtrinnet.
Berggren, Arne: Hevnen (30 eks.)
Å være sønn til en pappa som er forfatter kan
by på en del frustrasjoner. I hvert fall hvis han
bruker deg i bøkene sine, eller driter deg ut når
han besøker klassen for å fortelle om bøkene
sine, eller ligger på sofaen som et vrak når
vennene stikker innom. Men nå har sønnen
bestemt seg for å ta hevn over pappa ved å la
han få smake sin egen medisin. For her er det
flere som kan skrive. Boka har mange
fargerike illustrasjoner, små og store
bokstaver, korte setninger og enkel tekst.
Lettlest roman for småskole-/mellomtrinnet.
Bjerke, Andrè: Moro-vers (15 eks.)
Boka inneholder André Bjerkes rim og regler,
bl.a. Farao på ferie, Runde, rare Rulle Rusk og
Fru Nitters datter.
Blomquist, Lise: Taekwondo er tøffest (30
eks. + lydbok)
Jonathan blir kalt for Pingla, fordi han ikke
driver med noen ting. Han er redd for å dumme
seg ut og vil derfor ikke spille fotball, svømme
eller drive med inneklatring slik de andre i
klassen gjør. Men en dag ser han en plakat i
skolegården om taekwondo, det vil han prøve.
Når han kommer på første trening oppdager
han at Sluggen som han er litt redd for også
har begynt. Han har mest lyst til å stikke av,
men så bestemmer han seg for å være modig.
I teksten er det en del informasjon om sporten
taekwondo som ord og uttrykk og hvordan
noen av øvelsene skal gjennomføres. Bakerst
er det en faktadel om taekwondo.
Bredesen, Marit R.: Valpen til Vilde (15 eks.)
Vilde har snart bursdag og ønsker av hele sitt
hjerte en valp. Det som Vilde først og fremst
ønsker seg er en venn og at jentene i klassen
vil komme i bursdagen hennes. Vilde er stille,

ensom og ulykkelig, for ingen av jentene i
klassen vil være sammen med henne og hun
blir hele tiden ertet. Mia Mariann er den som
leder an i mobbingen og inviterer til diskoparty
akkurat den dagen Vilde har bursdag. Vilde blir
selvsagt ikke invitert. Denne gangen har likevel
Vilde en plan. Når hun inviterer skal hun si at
hun får en valp i bursdagsgave. Da vil nok
jentene komme. Kommer jentene og får hun en
valp i bursdagsgave? En koselig liten bok, med
lite tekst om det å ikke ha venner. Passer som
høytlesing eller til den som kan lese selv.
Bringsværd, Tor Åge: Kaptein Puma og den
store den store kometen (15 eks.)
Stjerneskipet Rocambole er større enn fire
fotballbaner, og mannskapet om bord består
av: Kaptein Puma, som er halvt menneske og
halvt katt, og Mini, som ser ut som en mus
men egentlig er en robot. Kaptein Puma og
Mini er sendt ut for å utforske verdensrommet.
Denne gang er en komet på vei mot planeten
Zaga. Kaptein Puma må varsle innbyggerne på
planeten om at de står i fare for å bli utslettet.
Problemet er bare at de tror kometen er et
himmelsk lys, og ser ikke farene den kan
påføre dem og planeten. Dette er femte bok
om Kaptein Puma og roboten Mini, men denne
gang blir historien presentert i tegneserieform.
Tegneserie for mellomtrinnet.
Bringsværd, Tor Åge: Klabert (30 eks.)
Klabert er en liten trollaktig fyr som sørger for
at alt går riktig for seg i eventyrene, at dyr og
mennesker er på rett plass til rett tid. Klabert
ser for eksempel til at Snøhvit finner huset til
de syv små dvergene og ikke går seg bort på
veien, at Prinsen tar med seg riktig sko - den
som passer til Askepott. Sånne saker er det
Klabert må til pers og rydde opp i. Billedbok for
førskolebarn/småskoletrinnet.
Bringsværd, Tor Åge: Tambar er et troll (17
eks.)
Ny småbarnsserie fra Tor Åge Bringsværd og
Lisa Aisato! Bli kjent med Tambar, en vilter
femåring som går i barnehage sammen med
bestevennen Gurine. Han liker å huske og leke
med lego. En ganske vanlig gutt, altså...
bortsett fra at han er et troll! Når Tambar
kommer hjem kan han riste løs på trollhalen
han har gjemt hele dagen, og han kan vise
frem troll-kreftene han ikke bruker i
barnehagen. I Tambar er et troll hører vi om
hvordan de første trollene kom til byen, du får
vite hvordan du kan kjenne igjen et troll på
første øyekast, og Tambar får vite Gurines
hemmelighet.
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Bross, Helena: En hemmelig venn (15 eks.)
Alle i klassen har fått en hemmelig venn som
de skal være ekstra snille mot i en hel uke.
Oscar har fått Maja som hemmelig venn og
han tenker ut ulike snille ting han kan gjøre.
Men han vet ikke hva hun liker. "Klasse 1b" er
en lettlest serie for barn som har begynt å lese
selv. Serien består av frittstående bøker, der
en eller flere av elevene i klasse 1b er
hovedperson-/er i fortellingen. Bøkene har
fargerike illustrasjoner, korte linjer og gode
teksttyper som passer fint til målgruppen.
Lettlest for småskoletrinnet.
Bross, Helena: Det spøker på skolen (15
eks.)
Fortelling. Siri, Live og Viktor skal begynne i
første klasse. De gleder seg til å få utdelt
bøker, lære å skrive og å treffe den søte
læreren, Clara. Men de gruer seg litt også, for
storebror til Viktor sier at det spøker på skolen,
at det forsvinner barn fra kjelleren. "Gøy å
lese" er en lettlest serie for barn som har
begynt å lese selv. Serien består av
frittstående bøker, der en eller flere av elevene
i klasse 1b er hovedperson-/er i fortellingen.
Bøkene har fargerike illustrasjoner, korte linjer
og gode teksttyper som passer fint til
målgruppen. Lettlest for
førskolebarn/småskoletrinnet.
Bross. Helena: Nye bestevenner (15 eks.)
Aksel og Omar møtes første gang når Aksel
begynner i klassen til Omar. Aksel hjelper
Omar med å løse en vanskelig situasjon, uten
at de voksne på skolen merker det. Serien
"Solgata 1" består av lettleste bøker med korte
setninger og enkle ord i versaler.
Fargeillustrasjonene gjenspeiler budskapet i
teksten og gjør det enklere å forstå innholdet.
Lettlest for småskoletrinnet.
Bråtebekken, Christian: Birger bilberger og
burgermysteriet (15 eks.)
Birger bilberger bor i Bergen. Han hjelper
innbyggerne i byen når de har problemer med
bilen sin. Birger bor nede ved Bryggen, men
bak huset hans er det en mørk og trang
bakgate med en burgersjappe. Hver kveld kl.
20.00 skjer det noen mystisk i burgersjappa,
søppelsekker flyr, en jente svever over bakken,
og en jentekropp er delt i to. En kveld blir
Birger ringt etter, han må komme til parken for
å hjelp en mann med en mørk og dyster
stemme. Det er et skummelt og underlig
oppdrag. Bøkene i serien "Lesehesten" er
beregnet på barn i 3.-4. klasse som har lært
både små og store bokstaver. Bøkene har

mange fargerike illustrasjoner, små og store
bokstaver, korte setninger og enkel tekst.
Bødker, Benni: Sarin i Svoveldalen (Sarin
1,30 eks.)
Sarin vokser opp hos fosterforeldre, men
rømmer for å finne sine biologiske foreldre. Det
er mange farer som lurer underveis og hun
møter blant annet den mystiske mannen Eldur
på veien. Sammen kjemper de seg vei
gjennom Svovelfolkets dal og til Keiserens by
hvor Sarin møter nye utfordringer. Det blir en
kamp mellom det gode og det onde. Dette er
første bok i serien om Sarin, et fantasy eventyr
for de yngste. "Mer å lese" er beregnet for dem
som er ferdig med lettlestbøkene, men som
enda ikke har nådd slukealderen. Bøkene har
mange illustrasjoner, god typografi og
spennende handling. Roman for småskole/mellomtrinnet.
Bødker, Benni: Sarin i Keiserens by (Sarin
2, 15 eks.)
Sarin leter fortsatt etter foreldrene sine. Hun
har kommet frem til Keiserens by og møter
Løvegutten Nome. Han redder henne fra
Orkene og sammen finner de et viktig spor
som kanskje kan føre henne frem til den
virkelige faren hennes. Kampen mellom det
gode og det onde fortsetter. Dette er andre bok
i serien om Sarin, et fantasy eventyr for de
yngste. "Mer å lese" er beregnet for dem som
er ferdig med lettlestbøkene, men som enda
ikke har nådd slukealderen. Bøkene har
mange illustrasjoner, god typografi og
spennende handling. Roman for småskole/mellomtrinnet.
Bødker, Benni: Sverdets vei (Kimura 1, 15
eks.)
Dette er første bok i serien om Kimura.
Historien om en gutt som ville leve som en
samurai. Etter den store krigen ligger alt i
ruiner. Krigsherrene kjemper om makten. Den
utvalgte er den eneste som kan forhindre at
redslene begynner på nytt. Men han er bare en
alminnelig gutt.
Cowell, Cressida: Emily Brown og tingen
(15 eks.)
Emily Brown og kaninen Stanley er tilbake! En
natt blir Emily og Stanley vekket av noen
underlige plaskelyder. Det er en stor og hårete
TING som sitter i vinduet og gråter. Det viser
seg raskt at TINGEN ikke har tenkt å la Emily
og Stanley være i fred, og dette blir starten på
mange nye eventyr for de to.

3

Dahl, Roald: Den magiske fingeren (41 eks.
+ lydbok)
Har du noen gang hørt om en jente som har en
magisk finger? Den vesle jenta i denne
historien er svært uvanlig. Når noen gjør henne
sint - og hun bare ikke klarer å stanse - straffer
hun dem med et lyn fra den magiske og
gnistrende fingeren. Resultatene er
fantastiske, magiske - og morsomme. Den
magiske fingeren er en av Roald Dahls tidligste
fortellinger for barn.
Dahl, Roald: Den fantastiske Mikkel Rev (30
eks. + lydbok + DVD)
De tre bøndene Bred, Bisk og Bønne får ikke
ha kyllingene, endene, gjessene og eplevinen
sin i fred. Det sørger Mikkel Rev for. Men nå
skal han tas. Med spader, gravemaskiner,
gevær og 108 mann settes alle krefter inn på å
fange Mikkel. Men han lurer dem alle, graver
underjordiske ganger og stjeler all den mat han
trenger. Det vil si - Mikkel er et fredselskende
vesen, og tar mat for å holde liv i seg og
familien og vennene sine. 29 dyr er samlet
rundt festbordet. En god historie, og boka har
stor skrift og god avstand mellom linjene, noe
som gjør den leservennlig.
Dahl, Roald: Georgs magiske medisin (29
eks. + lydbok)
Georgs bestemor er riktig ekkel, en
usympatisk, kranglet heks. En dag er hun
spesielt ekkel mot Georg, og han får en ide:
Han skal mikse en helt ny medisin som er så
sterk og fantastisk og bitter at den enten vil
gjøre henne frisk med det samme, eller få
henne til å gå i lufta...
Illustrert av Quentin Blake. God, leselig skrift.
DiTerlizzi, Tony: Felthåndboka. (Bok 1, 15
eks. + lydbok)
Spiderwickkrønikene er en ny fantasy serie for
barn fra sju år. Serien skal bestå av i alt fem
krøniker. "Felthåndboka" er første bok i
krøniken. Greace barna Mallory, 13 år, og
tvillingene Jared og Simon, 9 år, flytter
sammen med moren sin inn i Spiderwick
huset. Barna oppdager snart at de ikke er
alene i grandtante Lucindas falleferdige hus. I
et hemmelig rom finner de en felthåndbok,
men ikke en sånn om fugler eller dyr. Denne
håndboka fører Grace-barna inn i en mystisk
og fantastisk verden, full av synlige og usynlige
skapninger de ikke ante fantes.

DiTerlizzy, Tony: Øyet i steinen. (Bok 2, 11
eks. + lydbok)
I Spiderwick huset bor det et knøttlite vesen,
på størrelse med en blyant. Han vil at Gracebarna skal kvitte seg med den merkelige boka
til Arthur Spiderwick. Men da Simon blir tatt av
noen usynlige skapninger, hjelper han dem
likevel med å finne redningen i boka. En
magisk stein gjør dem i stand til å se det
usynlige. Dramatikken og spenningen stiger
mens de virvles inn i det overnaturliges
univers.
Donaldson, Julia: Gruffalo (15 eks.)
Ei lita mus går tur i skogen og kikker hit og dit,
for det er mange dyr i skogen som gjerne vil ha
musa til middagsmat. I tillegg møter hun en
sulten gruffalo. Hva er en gruffalo? En morsom
historie om en meget lur mus, fortalt med korte
setninger på rim. Boka er illustrert med store,
fargesterke tegninger.
Egner, Thorbjørn: Klatremus og de andre
dyrene i Hakkebakkeskogen (14 eks. )
Historien om dyrene i Hakkebakkeskogen kan
med sine 45 år regnes med blant de største
norske barnelitteratur klassikere. Bokas
tydelige budskap om at man bør være venner
til tross for ulikheter vil alltid være aktuelt og ha
appell. Både illustrasjonene og sangene er
kjent for de fleste fra ulike sammenhenger.

Elzbieta: Florian og Malen (9 eks.)
Florian og Malene er bestevenner. De leker
sammen hver dag. Men en dag kommer krigen
og skiller dem. Lettlest liten bok om krigen som
påvirker hverdagen til barn. Boka har store
trykte bokstaver og illustrasjoner på annen
hver side.
Eriksen, Endre Lund: Pelle blir rappa (15
eks.)
Tords kose hund Pelle, er sporløst borte. Tord
får et trusselbrev der det står at han må bruke
alle sparepengene sine for å få Pelle tilbake.
Tord og storesøsteren Sunniva setter i gang en
storstilt jakt for å finne den mystiske tyven.
Bøkene i serien "Den lille lesehesten" er
beregnet for barn i 1.-2. klasse, har fargerike
illustrasjoner, store bokstaver, korte setninger
og enkel tekst.
Ersland, Bjørn Arild: Det første barnet på
månen (15 eks.)
Peter har fått bursdagspresang: Han skal bli
det første barnet på månen. Snart er den store
dagen her, og moren hans skal få trykke på
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startknappen. I fire dager skal han fly, alene i
romraketten, ute i det uendelige
verdensrommet. Nok en eksperimentell
billedbok fra radarparet Bjørn Arild Ersland og
Lars M. Aurtande. Fra før av har de både tryllet
og saget, med bravur. Nå er turen kommet til
verdensrommet.
Ewo, Jon: Historien som ikke ville slutte (10
eks.)
William og Julia er bestevenner, men
foreldrene deres gjør sitt til at vennskapet skal
bli ødelagt. Derfor er de sammen i skjul, og
sniker seg opp på loftet hvor de dikter historier
sammen og for hverandre. Men så en dag
flytter Julia. Hun legger igjen en avskjedshilsen
til William på loftet, et ark rullet rundt en penn
samt et hårstrå. Ark, penn og hårstrå
forvandles til Julia, og sammen prøver hun og
William å dikte videre på historien sin. Men
pennen går tørr og illusjonen brister.
Fortellingen har mye til felles med
Shakespeares Romeo og Julie, den har mye
undertekst, er lagt til en fiksjonsverden og har
mange elementer og nivåer.
Bildebok/høytlesning for småskole/mellomtrinnet.
Fiske, Anna: Forelskelse (15 eks.)
"Forelskelse" handler om hvordan det er å
være forelsket, både på den fantastiske og på
den forferdelige måten. Boka viser forskjellige
måter man kan reagere på når man er
forelsket og hvordan man kan takle den. Boka
har lite tekst skrevet med håndskrift og
versaler. Illustrasjonene er kraftige og
humoristiske og understreker temaet. Boka
egner seg som inspirasjonsbok for barn og
unge når man skal diskutere forelskelse. Er
utgitt med støtte fra Leser søker bok. Billedbok
for førskolebarn/mellomtrinnet.
Fiske, Anna: Redd (15 eks.)
"Redd" handler om at vi alle er redd for noe,
mange er redd for det samme. Boka viser
forskjellige former for redsel og ulike grep man
selv kan gjøre for å takle redselen bedre. Boka
har lite tekst skrevet med håndskrift og
versaler. Illustrasjonene er kraftige og
humoristiske og understreker temaet. Er utgitt
med støtte fra Leser søker bok. Billedbok for
førskolebarn/ungdomstrinnet.
Fiske, Anna: Sinne (15 eks.)
Fortelling. Denne bildeboka viser forskjellige
former for sinne, samt hva man kan gjøre for å
få ut eller gjøre sinnet litt mildere. Boken egner
seg som inspirasjonsbok for barn og unge når

man skal diskutere sinne. Illustrasjonene er
humoristiske, og teksten har korte enkle
setninger skrevet med håndskrift og versaler.
Fiske, Anna: Sjenanse (15 eks.)
"Sjenanse" handler om hvordan det er å være
sjenert, og hva man kan gjøre for å endre på
det. Boka viser forskjellige former for sjenanse
og ulike grep man selv kan gjøre for å takle
den bedre. Boka har lite tekst skrevet med
håndskrift og versaler. Illustrasjonene er
kraftige og humoristiske og understreker
temaet. Boka egner seg som inspirasjonsbok
for barn og unge når man skal diskutere
sjenanse. Er utgitt med støtte fra Leser søker
bok. Billedbok for
førskolebarn/ungdomstrinnet.
Fjeld, Siw Monica: Mose og ønske treet (15
eks.)
Da elgen Mose er ett år, sier mamma at Mose
nå må klare seg selv. Han går alene i skogen
og vil gjerne være sammen med noen. Han ser
fem fluer som flyr sammen, og ønsker at han
også kan bli til en flue. Han går til ønske treet
sitt, og får ønsket oppfylt. Men han erfarer at
gresset ikke nødvendigvis er grønnere på den
andre siden. "Lesestart" er en serie for de helt
ferske leserne. Bøkene har korte linjer og lite
tekst på hvert oppslag. Fortellingene er på ca.
400 til 600 ord og er utstyrt med mange
illustrasjoner. Fortelling for småskoletrinnet.
Fromental, Jean Luc: 365 pingviner (15
eks.)
En familie blir invadert av pingviner, den første
pingvinen kommer 1. januar. Og hver dag
resten av året kommer det en ny pingvin i
posten. Den 31. desember er huset til familien
fylt opp med 365 pingviner. Noe må gjøres for
å løse alle problemene dette medfører. Så
kommer onkel Victor på besøk, og han har en
plan. Fortellingen gir en leken innføring i
tellekunsten. Billed-/tellebok for småskole/mellomtrinnet.
Gaarder, Jostein: De gule dvergene (37 eks.
+ lydbok)
En dag Arild kommer hjem fra skolen, er huset
tomt. Han går ut i gatene, men det er stille
overalt. Ingen mennesker, ikke noe liv å se,
bortsett fra en gul dverg som sitter på en
fortauskant og slår en terning mens han
mumler for seg selv. Dette kommer til å bli den
merkeligste dagen Arild har opplevd.
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Gaarder, Jostein: Julemysteriet (21 eks. +
lydbok)
Joakim og far skal ut og kjøpe julekalender, i
siste liten. Til slutt finner de en i en liten
bokhandel, og den viser seg å være magisk.
Fra hver luke han åpner faller det ut en liten
papirlapp, og teksten på lappene forteller
historien om Elisabeth, ei lita jente som
forsvant ut av en butikk i før juls rushet, og
hennes reise gjennom Europa til Betlehem,
sammen med ledsagere som har tilknytning til
julebudskapet. Samtidig som de reiser
gjennom Europa forflytter de seg bakover i
tida, slik at de når fra til Betlehem akkurat i tide
til å oppleve Jesu fødsel. Slik formidler boka
kunnskap om kristendommens historie
samtidig som det fortelles en spennende
historie. Høytlesning.
Gahrton, Måns: Den mystiske gjesten (Bok
1 i serien „Den gylne kløne“, 30 eks. +
lydbok)
Tobarnsfamilien Rantanen flytter fra storbyen
for å drive et koselig hotell på landet, i
nærheten av E4. Problemet er bare at det er
bygd en ny, større vei noen kilometer unna, og
det er ingen som lenger kjører forbi hotellet
Den gylne kløne. Hovedpersonen, Ingo,
familiens yngste medlem, er en nysgjerrig gutt.
Storesøster Isadora synes livet på landet er en
pest og en plage, mye på grunn av at hun
måtte flytte fra kjæresten sin. Pappa Roger har
full sjau med å holde den optimistiske, men
ikke alltid realistiske, stemningen på topp. Det
er bare mamma Ritva, med bakgrunn som
restaurantsjef på finlandsbåtene, som vet hvor
skapet skal stå. Når den første gjesten sjekker
inn, mistenker Ingo og Isadora at han ikke har
rent mel i posen. Samtidig dukker det opp en
minigris, og saker og ting begynner å
forsvinne.
Gjerstad, Ragnhild: Herr Bjørn i skapet (15
eks.)
Skummel alene hjemme historie for
nybegynnerleseren. Pus og Pia er alene
hjemme. Pia er syk. Da hører de noe! Skumle,
rare lyder fra skapet i gangen. Hva kan det
være? Pia er redd. De åpner døren og
oppdager en diger bjørn som er veldig sulten.
Boka er for barn som akkurat har lært å lese.
Guldager, Katrine Marie: Nynne og Karin
(30 eks.)
Bestevenninnene Nynne og Karin er alltid
sammen. En dag begynner det ei ny jente i
klassen deres, Celine. Hun kan snakke fransk
og går i fine klær. Karin blir venninne med
Celine. Men kan man ha to venninner

samtidig? Boka har fargerike illustrasjoner,
store bokstaver, korte setninger og enkel tekst.
Lettlest for småskoletrinnet
Hagerup, Inger: Så rart (15 eks.)
Kjente og kjære barnevers fra de tre bøkene
Så rart, Lille Persille og Den sommeren.
Hagerup, Klaus: Superdrømmeren (14 eks.)
Sebastian Olsen blir til Superdrømmeren om
natta når han har på seg den nye pyjamasen
med S på. Han drømmer at han gjør
supermobberen Tobben snill i drømmene sine.
Bøkene i serien "Den lille lesehesten" er
beregnet for barn i 1.-2. klasse, har fargerike
illustrasjoner, store bokstaver, korte setninger
og enkel tekst.
Hallberg, Lin: Alle elsker Sigge (15 eks.)
Elina er 7 år, går i andre klasse og er veldig
opptatt av hester. Hun får endelig sitt store
ønske oppfylt - å begynne på rideskole. Boka
følger Elina og vennene hennes når de
kommer til den koselige stallen i Broby som
drives av Ingela, verdens beste ridelærer. Her
møter Elina Sigge, den søteste
shetlandsponnien hun noen gang har sett. Det
blir kjærlighet ved første blikk. Men en dag når
Elina kommer til stallen er Sigge syk og har
vondt i benet sitt. Elina må finne ut hva som
har hendt og hvordan hun skal få Sigge til
dyrlegen. Dette er en bok om vennskap og
kjærlighet til en hest. Er gjennomillustrert med
hestebilder. Serien "Mer å lese" er beregnet for
dem som er ferdig med lettlestbøkene, men
som enda ikke har nådd slukealderen. Bøkene
har mange illustrasjoner, god typografi og
spennende handling. Roman for småskole/mellomtrinnet.
Halling, Thomas: Bli sammen (10 eks.)
Lettlest. Kalle er elleve år og går i femte. En
dag kommer Ellen inn døra til klasserommet og
Kalle vet at han er forelsket. Men hvordan blir
man sammen? Dette er en enkel, spennende
og lettlest bok som i tekst og tegninger tar
Kalle og Ellens utfordringer på kornet. Boka
har korte linjer og stor skrift.
Halling, Thomas: Reise sammen (15 eks.)
Roman. Dette er tredje bok om kjæresteparet
Kalle og Ellen som går i klasse 5 B. Denne
gang skal hele klassen deres reise på
klassetur. Eventyret begynner allerede på
toget. Der treffer de nemlig en klasse til. Dette
er en enkel, spennende og lettlest bok med
korte linjer og stor skrift. Lettlest for småskole/mellomtrinnet.
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Halling, Thomas: Holde sammen (10. eks.)
Kalle og Ellen er kjærester. Det har de vært en
stund, men mye har skjedd den tiden de har
vært sammen. Kalle tror det skal bli en stille og
rolig uke, men så dukker det opp en del
uforutsette ting. Hjemme hos Leo har jentene
My og Emma låst seg inn på do og sender
melding til Leo om at My ønsker å bli sammen
med Leo og Emma med Kalle. Kalle er fortsatt
sammen med Ellen, men så får han et brev der
hun gjør det slutt. Det blir med andre ord en
uke med mange forviklinger. Dette er en enkel,
spennende og lettlest bok med korte linjer og
stor skrift. Lettlest for småskole-/mellomtrinnet.
Halleråker, Marvin: Høyt over husene (30
eks.)
Nede på kaia i en diger heisekran, bor
kranfører Adolf helt for seg selv. Her, høyt over
husene, får han være i fred. Han arbeider fra
tidlig til seint, laster og losser skip. Om kvelden
spiller han på flygelhornet sitt. Men en dag
kommer Ramona for å gjøre rent ... En
forunderlig historie om små hendelser og store
handlinger.
Hansen, Hans Chr.: Klara elsker katter (15
eks.)
Klara er ei tøff jente med bein i nesa. Hun vet
akkurat hvordan hun vil ha det. En dag finner
hun en søt katt. Klara gir den mat og lukker
den inne i skuret, fordi hun vil finne kattens
eier. Men så blir hun med Emma på stranda og
glemmer den innestengte katten. "Lesestart" er
en serie for de helt ferske leserne. Bøkene har
korte linjer og lite tekst på hvert oppslag.
Fortellingene er på ca. 400 til 600 ord og er
utstyrt med mange illustrasjoner. Fortelling for
småskoletrinnet.
Hendriks, Maria: Makwelane og krokodillen
(15 eks.)
Fargerik bildebok fra Sør-Afrika Et vakkert
fortalt fortelling fra landsbygda i Zululand, som
trekker linjer til fortellingen om Rødhette og
ulven. Den unge jenta Makwelane, oppkalt
etter det afrikanske strengeinstrumentet med
samme navn, skal besøke sin bestemor alene,
for første gang. Hun blir advart mot den skumle
krokidillen i elven, men blåser av advarslene helt frem til hun skjønner at krokodillen er på
vei for å spise opp bestemoren. Heldigvis har
Makwelane med seg instrumentet sitt, og
rydder krokodillen av veien på musikalsk vis,
slik en ekte heltinne skal. Makwelane og
krokodillen inngår i serien Verdens beste
bildebøker.
Hole, Stian: Garmanns sommer (10 eks.)

Billedbok. Når sommerferien er over skal
Garmann begynne på skolen, men han gruer
seg til å bli skolegutt. Garmann lurer på om de
voksne noen gang gruer seg til noe.
Fortellingen handler også om sommeren som
snart er slutt, om liv og død, om fyrstekake og
om melketenner som ikke vil ut.
Hole, Stian: Garmanns gate (15 eks.)
Garmann har begynt på skolen og verden er
blitt enda mer utrygg. Særlig når skumle Rolf i
fjerde klasse får mindre barn til å gjøre ting han
ikke selv tør. En dag Garmann står og ser inn i
hagen til Frimerkemannen, som han er litt redd
for, kommer Rolf og presser han til å tenne på
det tørre gresset. Brannen sprer seg og Rolf
blir redd og stikker, mens Garmann blir igjen
og prøver å slukke brannen til brannbilen
kommer. Frimerkemannen roser Garmann for
at han ikke stakk av. Garmann skjønner at
vennskap kan oppstå der man minst venter
det. Boka er illustrert med digitale montasjer i
ulike formspråk og materialer som blant annet
bearbeidete fotografier og tegninger. Billedbok
for førskolebarn/mellomtrinnet.
Isol: Hundeliv (15 eks.)
Den lille guttens bestevenn er en hund. Gutten
undrer seg over hvordan mamma kan vite at
han ikke er en hund. Hun sier at hunder ruller
seg i søla, bjeffer etter biler og hyler ut i natta.
Dette skjønner ikke den lille gutten som
forsvinner ut for å leke favoritt lekene sammen
med hunden. Dette er en fortelling fra
Argentina. Har mange fargesterke og
fantasifulle illustrasjoner. "Verdens beste
bildebøker" er en serie med oversatte
bildebøker fra hele jordkloden. Serien består
av spennende forfattere og illustratører fra
andre deler av verden enn de land vi vanligvis
finner oversatt til norsk. Billedbok for
førskolebarn/småskoletrinnet.
Jeffers, Oliver: Papirflybjørnen (15 eks.)
Hvem kan oppklare de mystiske tre tyveriene?
Hva i all verden er det som holder på å skje i
skogen? Trær mister grener på mystisk vis,
trekubber forsvinner sporløst, og hele hjem
fordufter. Ugle og Rådyr og Bever og de andre
ser til slutt ingen annen utvei enn å sette i gang
full rettslig etterforskning. Hvilke spor finnes,
hvem har alibi, og hvem er egentlig den
skyldige tre tyven? Papirflybjørnen er en
fantastisk vakker og sjeldent morsombildebok
om hva som kan skje når man føler seg
tvunget til å følge i sine forfedres bjørnespor.
Johansen, Eldrid: Åsas grøss (15 eks.)
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Åsa liker ikke huset de har flyttet til. Det er
kaldt, og det sitter en gutt i badekaret. På
kjøkkenet står en mann, men han lager ingen
lyder. Og mamma og pappa ser ingen ting! Er
det bare Åsa som skjønner at det spøker her?
Skikkelig grøss for ferske lesere som liker å bli
skremt.
Johansen, Eldrid: Gutten speilet (15 eks.)
Mor tror han drømmer, men det er ikke en
drøm: Det er noen som vinker til Kalle inne fra
speilet. En gutt. Gutten sitter på Kalles seng, i
Kalles rom, men alt ser annerledes ut. Så
stikker Kalle hånden gjennom speilet Skikkelig
grøss for ferske lesere som liker å bli skremt.
Johannessen, Elisabeth: Prinsessen på
fjerten (15 eks.)
Det var en gang en prinsesse som hadde et
problem, ikke med en ert men med en fjert.
Hun var så fisefin og fjong, og ville gjerne gjøre
seg bedre enn hun var. Derfor måtte selv en
fjert temmes. Men til sist sprekker det, og det
så det høres over hele kongeriket. Teksten er
skrevet på rim og humørfylte illustrasjoner
følger versene. Setningene i boka er korte. Det
er få ord på hver linje og teksten er satt med
versaler. Lettlestbok for småskoletrinnet
Johnsen, Janne Aasbøe: Mobiltelefonen (15
eks.)
Det er ikke lov til å ha med mobiltelefon på
skolen, men Kim har det likevel. Da Susanne
påpeker at det ikke er lov, ler de andre av
henne. Kim utfordrer henne til å ta med sin
egen mobiltelefon på skolen dagen etter.
Susanne vet ikke hva hun skal gjøre, hvis hun
tar den med gjør hun noe ulovlig, og hvis hun
ikke gjør det tror de andre at hun er feig. Hun
tar med mobiltelefon til skolen neste dag. Hun
blir oppdager og læreren beslaglegger
mobilen. Og det verste er at telefonen ikke er
hennes. Den er pappas! Det er nødt til å gå
galt. Mobiltelefonen er en realistisk fortelling
om et moderne dilemma, men også en lun og
god beretning om et tidløst tema: vennskap.
Johnsen, Åshild: Kubbe lager museum (15
eks.)
Sjarmerende bildebok om å samle på skatter
Kubbe er veldig glad i å samle på alt det fine
han finner i skogen. Det finnes så mange
skatter der ute, synes han. Han tar alle
skattene med seg hjem og legger dem i fine
bokser. Men en dag er alle boksene fulle! Da
starter Kubbe sitt eget museum, i sitt eget
hjem. Museet blir en stor suksess - nesten for
stor, synes Kubbe... Tenk om han må stå i do
kø til sin egen do resten av livet? En søt

historie om skattesamleren i oss alle, heftig
illustrert i Åshild Kanstad Johnsens unike
tegnestil.
Kirkegaard, Ole Lund: Albert og andre
ugagnskråker (30 eks. + lydbok)
Albert ble født en tirsdags morgen klokka sju,
og da skrek han så høyt at alle i Kalleby styrtet
ut for å se hva som hadde hendt. I Kalleby
vokste så Albert opp, som en ekte
ugagnskråke. Han reiser ut i verden, og
opplever drama på drama, men kommer til
slutt hjem til Kalleby igjen. Ellevill humor.
Kirkegaard, Ole Lund: Gummi-Tarzan (29
eks. + lydbok + VHS)
Egentlig heter han Ivan Olsen, og er verken
særlig stor eller særlig pen. Han har ingen
store muskler og kan ikke jule opp noen. derfor
får Ivan masse juling selv, og noen ganger får
han buksevann. Men en dag møter han en
vaskeekte heks Boka er illustrert og har stor og
lett leselig skrift.
Kirkegaard, Ole Lund: Otto er et neshorn
(30 eks. + lydbok)
Topper finner en forhekset blyant. Alt han
skriver med den forsvinner igjen, helt til han
tegner et neshorn på veggen i stua. Det
forsvinner slett ikke, tvert imot. Neshornet Otto
går ned fra veggen og er svært så levende.
Ellevill humor i bok med illustrasjoner og mye
luft på sidene som gjør den lett å lese.
Kjeldset, Tania: Stine og de bankende
hjertene (11 eks.)
Stine, som vi har fulgt siden hun begynte i
klasse 1A, går nå i fjerde klasse og er 9 år.
Forelskelse og pubertet har begynt å oppta
Stine og vennene hennes. Hun vil gjerne være
Kirsten giftekniv for lærerinnen Erna Lunde og
vaktmesteren på skolen Mogens Andersen, og
hun gjør mange iherdige forsøk på å spleise
dem. Ikke alle forslag fungerer like bra, men
heldigvis ender det bra til sist. I tillegg er det
flere som er forelsket. Fortelling for småskole/mellomtrinnet.
Kjærstad, Jan: Jakten på de skjulte
vaffelhjertene (15 eks.)
Marit og Jon-Jon holder på å flytte inn i en
blokkleilighet, men når de ser blokka synes de
den ser kjedelig og trist ut. De er overbevist om
at det bare er kjedelige folk som bor der også.
Pappa prøver å muntre opp barna og foreslår
at de skal lage vafler, men så er det lørdag
kveld og alle butikkene er stengt. Marit og JonJon blir sendt ut i oppgangen for å spørre
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naboene om de kan hjelpe dem med
ingredienser til vaflene. De oppdager at det er
mange spennende naboer i blokka, og alle
som har bidratt med ingredienser blir invitert på
vaffelfest. Det er utrolig hva et vaffelhjerte kan
utrette! Bøkene i serien "Lesehesten" er
beregnet på barn i 3.-4. klasse som har lært
både små og store bokstaver. Bøkene har
mange fargerike illustrasjoner, små og store
bokstaver, korte setninger og enkel tekst.
Klepp, Anneli: Kåre og Ville måler (15 eks.)
Spinnvill humorfortelling for nybegynnerleseren
Ville og Kåre har funnet en meterstokk. Nå kan
de måle alt! Det er kanskje ikke helt opplagt
hvordan man måler en vedstabel eller et
blomsterbed eller vann. Men Ville og Kåre vet
råd. Mors øyne blir store. Veldig store. For et
rot, sier hun.
Klepp, Anneli: Tor gjemmer seg (15 eks.)
Mia og Tor er verdens beste venner! Likevel
oppstår konflikter og vanskelige situasjoner.
Boka er for barn som akkurat har lært å lese.
Kuhn, Camilla: Egil og pappa treffer elgen
(15 eks.)
Egil og pappa på guttetur Egil og pappa er
alene hele helgen. De bestemmer seg for en
tøff tur i skogen. Det blir litt av en tur! Lettlest
og fantasifull historie det er gøy å lese.
Larsen, Dag: Hassan og Taxi (15 eks.)
Hassan er drosjesjåfør. En dag han sitter ved
drosjebua og ser utover byen, oppdager han
en katt på et av hustakene. Hassan og katten
blir venner, katten får navnet Taxi og er med
Hassan overalt. Taxi blir dagens helt når han
redder Hassan etter en utforkjøring. Bøkene i
serien "Den lille lesehesten" er beregnet for
barn i 1.-2. klasse, har fargerike illustrasjoner,
store bokstaver, korte setninger og enkel tekst.
Lindboe, Karin Klinge: Den mystiske posen
(14 eks.)
En dag Sam er på vei hjem fra skolen kommer
en bil kjørende i full fart. Bilen slakker opp litt
på farten, ruller ned vinduet og hiver ut en
pose. Sam åpner posen og finner en liten
kattunge. Han tar med kattungen til vennene
sine, men verken Anna eller Gustav kan
beholde katten. Det kan ikke Sam heller for
han er allergisk for katter, så de må finne noen
andre som kan ha katten. Bøkene i serien
"Den lille lesehesten" er beregnet for barn i 1.2. klasse, har fargerike illustrasjoner, store
bokstaver, korte setninger og enkel tekst.

Lindboe, Karin Klinge: Den lille ville grisen
(15 eks.)
Sam besøker grisungene på gården til tanten
sin. Han tar med seg den minste grisungen ut
for å leke. Plutselig blir den helt vill. Den løper
alt den kan, og Sam klarer ikke å nå den igjen.
Lindell, Unni: Kyss meg på tirsdag (15 eks.
+ lydbok)
På tirsdag har Bo lovet at han skal kysse tre
jenter i bøttekottet. Bo er helt ny i klassen, har
brunt hår og tøffe klær. Jentene trekker lodd
om hvem som skal få kysse ham, og det er
Elise, Mari og Ella som er de utvalgte. Ella
både gruer og gleder seg, for hun er forelsket i
Bo. Det er både spennende og skummelt, alt
på en gang. Boka har mange fargerike
illustrasjoner, små og store bokstaver, korte
setninger og enkel tekst. Lettlest roman for
småskole-/mellomtrinnet.
Lindenbaum, Pija: Da Åkes mamma glemte
alt (10 eks.)
Fortelling. Åkes mamma er sur og trøtt om
morgenene. De har det bestandig travelt og
Åke må forte seg for å rekke barnehagen. Men
en dag våkner Åke opp før mamma. Det er
stille i hele huset. Han går for å vekke mamma,
men hun er blitt forvandlet til en drake. Mamma
har glemt alt det hun bruker å gjøre. Hun
slikker tallerkenene i stedet for å vaske opp,
hun tramper på mobilen, spruter ild, spiser
biller og dunker halen i gulvet så legen hopper
høyt i stolen. Åke tar med seg mamma hjem til
mormor, der sovner hun bak sofaen og når hun
våkner igjen er hun blitt den vanlige mammaen
igjen. Bildebok for
førskolebarn/småskoletrinnet.
Lindgren, Astrid: Barna fra Bråkmakergata
(15 eks. + lydbok)
Astrid Lindgrens klassiker om de rare ungene i
Bråkmakergata: Jonas, Mia og oppfinnsomme
Lotta. Boka kom første gang ut i 1958, men
tåler godt et gjensyn. Nå satt med store,
lettleselige bokstavtyper.
Lindgren, Astrid: Brødrene Løvehjerte (28
eks. + lydbok + DVD)
Lille Karl Løve er veldig syk og vet at han
kommer til å dø. Han og broren Jonathan
avtaler at de skal møtes i Nangijala. Det blir
Jonathan som kommer til Nangijala først, han
redder broren fra en brann men blir selv drept.
Det varer ikke lenge før Kavring kommer etter.
I Nangijala utkjempes kampen mellom det
gode og det onde. Beretningen har et godt,
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muntlig språk, og boka har forholdsvis store
typer.

ut igjen, det er levende og oppfører seg
akkurat slik det selv vil.

Lindgren, Astrid: Emil fra Lønneberget (30
eks. + lydbok + DVD)
Den første boka om Emil, lillesøster Ida, Lina,
Alfred og de andre fra Lønneberget. Boka er
satt med gode typer, illustrert, og lett å lese.

Markhus, Vegard: Timothy mister seg sjølv
(15 eks.)
Timothy har det fint. Han har eit lite hus i
skogen og akkurat passe mange tenner. Men
ein dag begynner alt å falle frå kvarandre.
Timothy mister først en tann. Så mister han
alle de andre kroppsdelene til det bare er
hodet igjen. Han vil at alt skal være som det
var før, så han samler sammen alle delene og
henter lim i garasjen. Men når han har tatt lim
på den ene armen så husker han plutselig ikke
hvor den skal være. "Timothy mister seg sjølv"
er ei enkel og morsom forteljing som med stor
humor i tekst og illustrasjon leikar seg med
begrepet å miste seg sjølv.

Lindgren, Astrid: Mio, min Mio (29 eks. +
lydbok + DVD)
Ni år gamle Bo Vilhelm Olsson går 15. oktober
inn i en annen virkelighet og blir Mio, gutten
som leter etter sin far kongen. Han er ikke så
stor, ikke så klok og ikke så sterk, bare en
vanlig gutt. Men han prøver så godt han kan,
og han vinner kampen over den onde ridder
Cato, og verden blir slik den skal være.
Lindgren, Astrid: Rasmus på loffen (22 eks.
+ lydbok + DVD)
Er man en barnehjemsgutt med stritt hår som
ingen vil ha, kan man like gjerne være død,
synes Rasmus. Men så får han en ide: kanskje
man kan dra ut i verden og finne noen som vil
ha en? Rasmus rømmer fra barnehjemmet, og
selv om ikke alt går helt slik som Rasmus
hadde tenkt seg går det riktig bra til slutt. Og
det skjer jo litt av hvert når man går på loffen.
Boka har store typer som gjør den
leservennlig.
Lindgren, Astrid: Ronja Røverdatter (31
eks. + lydbok og DVD)
Ronja bor i Mathis skogen sammen med
foreldrene sine og Mathis røverne. Erkefienden
er Borka som bor på andre siden av
Helvetesgapet. Ronja blir venner med Birk
Borkassøn, og når fedrene ikke vil vite noe av
vennskapet flytter ungene ut i skogen. De
vinner kampen for vennskap, trofasthet og
troen på det gode til slutt. Boka er filmet.
Loe, Erlend: Fisken: (27 eks. + lydbok)
Kurt er truckfører. Hver dag kjører han truck
nede på kaia og løfter kasser som veier over
1000 kg. En dag finner Kurt noe på kaia - en
kjempestor fisk. Kurt får fisken med seg hjem,
og så begynner opplevelsene. Humoristisk,
illustrert bok.
Løberg, Tom: Bernards magiske hår (15
eks.)
Bernards mor har egen frisørsalong, og det
ender med at Bernard nesten ikke har hår
igjen. Bernard får en magisk hår eliksir av den
gamle sjøulken Paulsen, og dette får uventede
konsekvenser. Ikke bare vokser Bernards hår

Marzollo, Jean: Jeg finner fantasi (15 eks.)
Dette er en bok med store detaljerte bilder. Til
hvert bilde er det rim gåter med let og finn
oppgaver for store og små. Noen oppgaver er
lette, andre er vanskelige. Kan du finne alle?
Mathiesen, Egon: Pusen med de blå øynene
(15 eks.)
Pusen med de blå øynene skal ut i verden for
å finne landet med alle musene. På sin
vandring møter den mange utfordringer og
problemer fordi den har blå øyne. Dette er en
av Danmarks klassiske barnebøker og verdt
fornyet oppmerksomhet. Billedbok som kan
brukes til lesetrening.
McCall Smith, Alexander: Akimbo og
krokodillemannen (15 eks.)
Akimbo er en modig og oppfinnsom gutt som
bor i et viltreservat i Afrika. Serien skildrer hans
spennende eventyr med reservatets
fascinerende og farlige dyr og hva som skjer
rundt dem. John, krokodillemannen, studerer
krokodillenes liv og skal merke alle nyfødte
krokodiller. Akimbo er glad når han får være
med å hjelpe han med merkingen, for da kan
han lære mer om de farlige dyra. Plutselig blir
John angrepet av en krokodille og Akimbo må
redde ham. Har mange svart-hvitt
illustrasjoner. Roman for småskole/mellomtrinnet.
McDonald, Megan: Judy Moody i dårlig
humør (15 eks.)
Judy Moody er en selvstendig 3. klassing. Hun
har et eget humør for enhver anledning, som
dårlig humør, godt humør og til og med tilbake
på skolen humør Da den nye læreren gir
klassen et helt spesielt prosjekt, opplever Judy
så mye morsomt at hun nesten glemmer og
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gruff. Dette er første bok i en serie om Judy
Moody. Serien er tilpasset jenter som akkurat
har begynt å lese tekstbøker.
McDonald, Megan: Stink og den store
marsvinekspressen (30 eks.)
Stink er lillebror til Judy Moody. Han er små
rampete og smart og går ikke av veien for
morsomme påfunn. Dyrebutikkeier Mrs.
Fuglesang har reddet 101 marsvin fra et
laboratorium, og nå bor de i dyrebutikken
hennes. En dag rømmer alle marsvinene fra
burene sine og Stink, Webster og Sophie
hjelper til med å fange dem igjen. Sammen
med Mrs. Fuglesang legger de ut på veien for
å finne nye hjem til de små pelsdottene. Turen
går innom et søppelfjell, et skinkemuseum og
et gammelt slott. Fortelling for småskole/mellomtrinnet.
Min første gåtebok (8 eks.)
Min første gåtebok er en bok for deg som har
begynt å lese. De første gåtene er med store
bokstaver. Her finner du alle slags morsomme
gåter. Har du hørt denne? "HVILKEN HAGE
TRENGER IKKE Å VANNES? SVAR:
BARNEHAGEN" Å gjette gåter er gøy!
Min første gøyale vitsebok (8 eks.)
Min første gøyale vitsebok er for deg, som har
begynt å lese. De første vitsene er med store
bokstaver. Her finner du alle slags gøyale
vitser. Har du hørt denne? - Er hunden din glad
i barn? - Ja, men den foretrekker kjøtt og kjeks.
... å lese vitser er gøy!
Napp, Daniel: Bernt Bjørn skjønner
ingenting (15 eks.)
Bernt Bjørn ser på fotball hver lørdag. Med
denne lørdagen blir tv signalene borte og han
må lete etter feilen. Først klatrer han på taket
for å se på antennen, så følger han
strømkablene langs veien og helt frem til elven.
Ved elven treffer han bevere som prøver å
fikse strømmen. Bernt Bjørn hjelper til og
skynder seg hjem til fotballen, men da han
kommer hjem er kampen ferdig.
Nicolaysen, Marit: Svein og rotta på
dragrace (10 eks. + lydbok)
Roman. Dette er den tiende boka om Svein og
hetterotta hans, Halvorsen. Svein og
kameraten hans, Dan, drar på besøk til Dans
far som er på EM i dragrace på Gardermoen
sammen med den nye dama si og datteren
hennes, Marte. Det er Marte som kjører
dragrace, og hun er blant de beste. Dans far er
veldig stolt av Marte, og Dan blir sjalu. Svein

og Dan har med seg rottene sine, Halvorsen
og James Bond, og som vanlig blir det mange
forviklinger som de to rottene er involvert i.
Handlingen i boka dreier seg mye om store
kraftige biler, motor, krom og mye fart og lyd.
Boka er illustrert med Per Dybvigs karikerte
strektegninger. Juniorroman for småskole/mellomtrinnet.
Nicolaysen, Marit: Svein og rotta på
feriekoloni (29 eks. + lydbok)
Svein reiser på feriekoloni og tar med seg
kjæledyret sitt, hetterotta Halvorsen. Dette
skaper noe oppstandelse blant annet når han
rømmer og lager kaos på jenterommet. Rotta
er også med på å skremme vekk tøffe gutter.
En humoristisk bok med illustrasjoner som gir
et godt bidrag til fortellingen. Lesehesten
Nicolaysen, Marit: Svein og rotta på labben
(10 eks.)
Dette er bok nummer elleve om Svein og
hetterotta hans, Halvorsen. Denne gang har
Svein, Dan og Silje en prosjektoppgave på
skolen om forskningsdyr. For å få en grundig
innføring om temaet drar de på ekskursjon til et
forskningslaboratorium, og Halvorsen er med
som faglig ekspert. Som vanlig er det duket for
mye action og grusomme forskerfantasier når
Halvorsen atter en gang blir ubeleilig borte.
Juniorroman for småskole-/mellomtrinnet.
Nilsson, Frida: Hedvig og Max-Olov (30
eks.)
Ellen i klassen til Hedvig har fått en ponni av
foreldrene sine. Hedvig ønsker seg også en
hest, men i stedet få hun et esel som heter
Max-Olov. Pappa synes det er kult, hest er noe
annen hver unge på landet har, men esel er
det bare Hedvig som har. Det er ikke lett for
Hedvig å fortelle det til pappa, at det faktisk
bare er hest som gjelder når man går i 2.
klasse. På skolen leker de hest i friminuttene,
ikke esel, da begynner Hedvigs ljugesjuke.
Hun forteller at Max-Olov er den nye naboen
som har tre hvit hester som hun får ride på når
hun vil. Plutselig er Hedvig den mest populære
i klassen, de andre jentene gjør hva som helst
for å bli med henne til den nye naboen. Når
sannheten kommer for dagen blir det
vanskelig. Hedvig skjeller ut Max-Olov, og
neste dag har han rømt. Da oppdager Hedvig
at hun savner ham tross alt. Dette er andre bok
i den humoristiske serien om slyngelungen og
dramadronning Hedvig. Fortelling for
småskoletrinnet.
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Nilsson, Per: Piken jeg elsker heter Milena
(16 eks.)
Dette er en liten fortelling om en gutt som
forsøker å få en pike til å se ham. David er ni
år. Han elsker en pike som heter Milena. Men
hun ser ham ikke. Hvordan skal han få åpnet
øynene hennes? Skal han være morsom, tøff
eller smart? Hver dag prøver han en ny måte.
Men ingenting fungerer. Til slutt får han
uventet hjelp. Denne boken er full av kjærlighet
og varme og gjør deg glad!
Nilsson, Ulf: Alle døde små dyr (10 eks.)
Billedbok. En vakker sommerdag bestemmer
tre barn seg for å starte firmaet Begravelser
AS. De skal ta seg av alle døde dyr og insekter
som ligger på bakken og i busk og kratt. De tre
barna har ulike oppgaver i firmaet: Ester er
graveren, Putte er han som gråter og
fortelleren skriver dikt. Dette er en
tankevekkende og filosofisk bok som beskriver
hvordan barn tilnærmer seg og bearbeider
store spørsmål gjennom lek. Er illustrert med
kolorerte tegninger. Billedbok for
førskolebarn/småskoletrinnet.
Nilsson, Ulf: Lille søster kanin bader i det
store havet (17 eks.)
Lillesøster kanin er på stranden med familien.
Hun kaster seg ut i bølgene og våger seg litt
for langt ut, men heldigvis har hun en storebror
som kan redde henne.
Nilsson, Ulf: Lille søster kanin og vennene
hennes (13 eks.)
Lillesøster kanin har mange venner. Problemet
er bare at alle har lyst til å leke forskjellige ting.
Lillesøster kanin må finne på noe lurt, kanskje
storebroren kan hjelpe henne.
Parvela, Timo: Ella og de andre (15 eks.)
Ella går i andre klasse og har det skikkelig gøy
på skolen. Av og til syns læreren også det.
Ingen steder skjer det så mye moro som på
skolen, syns Ella. For eksempel i svømming,
når læreren sier at ingen får gå i vannet før
han blåser i fløyta. Hvordan høres fløyta ut, vil
Pekka vite, og det demonstrerer læreren
selvsagt... I denne boka drar klassen hennes
både i svømmehallen, på teater og klassetur.
Dette er den første boka om Ella.
Pullman, Philip: Jakob og fugleskremselet
(15 eks.)
Fortellingen i denne eventyrfortellingen er lagt
til 1700-tallet. Et fugleskremsel blir levende
etter å ha blitt truffet av lynet. Fugleskremslet
møter en liten fattiggutt, Jakob, som blir hans

trofaste tjener. De begir seg ut på landeveien
for å oppleve eventyret. Det blir en spennende
reise, for Fugleskremselet klarer å rote dem
borti alt fra piratskatter til skumle banditter og
en ulykkelig forelskelse, og Jakob må stadig
redde dem ut av vanskelige situasjoner.
Ragde, Anne B.: Ikke gi meg mat (10 eks.)
Janna har veldig lyst på en katt, men
foreldrene er ikke like begeistret for den ideen
og sier nei. En dag dukker det opp en katt på
trappa til Janna. Det er noen som eier den for
den har et skilt rundt halsen hvor det står: ”Ikke
gi meg mat”. Janna spionerer litt rundt for å
finne ut hvem som eier katten. Det viser seg at
det er en gammel dame som er død som eier
den. Janna øyner et nytt håp for sin store drøm
om å få sin egen katt. Setningene er korte med
få ord på hver linje. Teksten er satt med
versaler. Lettlest for småskole-/mellomtrinnet.
Rishøi, Ingvild H.: Unbarkomonsteret –
IKEA om natten (15 eks.)
Jenta og mammaen er på Ikea. Jenta har
gledet seg til å gå i ballrommet, og når
mammaen sier at de ikke har tid til det,
gjemmer hun seg på ei hylle til Ikea stenger.
Jenta treffer og monterer gyngehesten Vrinska,
og så går de til ballrommet sammen. Der
treffer de det skumle Unbrakomonsteret!
Rørvik, Bjørn F.: Tutomaten (15 eks.)
Reven og grisungen har hørt om en ny
oppfinnelse - tutomaten. Tutomaten fungerer
slik at man putter en tomflaske inn og får en
TUT tilbake. De to vennene synes dette er en
fantastisk ide og vil gjerne videreutvikle den.
De vil at den skal være full av fulle flasker,
samt kaker og godteri. De setter i gang og
bygger med liv og lyst. Når den nye
forretningsideen skal settes ut i livet går det
meste galt. Først kommer det et par
dåsemikler med en lillesøster, men det
fungerer dårlig. Fjompenissen Papp klarer
nesten å ødelegge alt sammen. Til alt hell
kommer kua som en reddende engel. Dette er
en enkel, fantasifull og humoristisk fortelling
med illustrasjoner som griper tak i poengene i
teksten. Billedbok for
førskolebarn/mellomtrinnet.
Rørvik, Bjørn F.: Bukkene Bruse på
badeland (15 eks.)
Bukkene Bruse er på vei til setra. Da får de
øye på et nytt skilt: Badeland - 200 meter, står
det. - Kan vi ikke heller dra dit i år? spør den
mellomste bukken. - Det er så kjedelig oppe på
setra. - Please, sier den minste. - Da trenger vi
ikke gå over brua heller. Det er så skummelt
med det trollet. Den største bukken gir etter og
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bukkene Bruse drar på badeland. Men tror du
at de slipper unna trollet?
Røst, Gro: Bror helt alene (15 eks.)
Bror og Ole er bestekompiser. Men da Ole skal
feire bursdagen sin er Bror den eneste i
klassen som ikke får invitasjon. Moren til Bror
tror det er en misforståelse, men Bror er så
skuffet og lei seg at han bestemmer seg for å
skulke. Han vil ikke være på skolen når alle de
andre skal i bursdag. Men det er ikke noe moro
å være hjemme når de andre har det gøy.
Dessuten er Bror redd for at mor eller læreren
skal oppdage det. Setningene i boka er korte.
Det er få ord på hver linje og teksten er satt
med versaler. Lettlestbok for småskole/mellomtrinnet.
Schreiber, Claudia: Sultanen og Prompen
(15 eks.)
Dette er en bok om den mektige sultanen som
må ha en kran til å heise seg opp og ned fra de
hundre putene sine. Han har svart belte i å
gjøre absolutt ingenting. Prompen, hans tjener,
som må sveive kranen, slipper håndtaket slik
at sultanen faller på sin majestetiske bak hver
gang han skal ned. Det blir starten på et helt
spesielt vennskap. Sultanen vet ikke hva
smak, ferie eller kofferter er, og han kan
verken bade eller gre seg uten hjelp fra sine
hundre koner. Prompen prøver å forklare, men
selv om den erte lystne og oppfinnsomme
sultanen lærer noe underveis, blir det aldri slik
man skulle tro.
Seuss, dr.: Katten med hatten (30 eks.)
To barn er hjemme alene mens moren er ute
et ærend. Det regner ute og de to barna kjeder
seg og lurer på hva de skal finne på. Men
plutselig banker det på døra og Katten med
Hatten kommer brasende inn. Katten med
hatten har med seg mange eventyrlige påfunn
og leker. Han snur hele huset på hodet, og ting
blir kastet opp i luften med dunder og brak.
Rekker de å rydde opp før mor kommer hjem?
Teksten er skrevet på rim.
Simon, Francesca: Rampete Robin får lus
(5 eks.)
Rampete Robin er en sjarmerende liten gutt,
som finner på uendelig mye galt. Det er
ingenting vondt i Robin, men han har det med
å finne på de mest elleville rampestreker.
Broren hans, derimot, heter Perfekte Peter, og
gjør aldri noe galt. I "Rampete Robin får lus",
får vi vite hva Rampete Robin gjorde da han
hadde fått lus, da de skulle på klassetur og om
da foreldrene skulle ha middagsgjester.

Simon, Francesca: Rampete Robin lager
stinkbombe (5 eks.)
Rampete Robin er en sjarmerende liten gutt,
som finner på uendelig mye galt. Det er
ingenting vondt i Robin, men han har det med
å finne på de mest elleville rampestreker.
Broren hans, derimot, heter Perfekte Peter, og
gjør aldri noe galt. Rampete Robin skyr ingen
midler for å vinne den uimotståelige premien i
skolens lesekonkurranse. Han fortsetter krigen
med Gretne Grete, og ødelegger for gruppen
sin i prosjektarbeid. I tillegg får vi historien om
når han overnatter hos Nye Nils som ikke vet
hva han går til.
Simon, Francesca: Rampete Robin og
barnevakten (5 eks.)
Juniorroman. Rampete Robin er en
sjarmerende liten gutt, som finner på uendelig
mye galt. Det er ingenting vondt i Robin, men
han har det med å finne på de mest elleville
rampestreker. Broren hans, derimot, heter
Perfekte Peter, og gjør aldri noe galt. I denne
boka får man høre om Rampete Robin som
møter barnevakta fra helvete, bringer sine
foreldre til vanvidd under en bilferie, feirer
Halloween og invaderer Gretne Gretes
hemmelige klubb.
Simon, Francesca: Rampete Robin og
mumiens forbannelse (5 eks.)
Rampete Robin er en sjarmerende liten gutt,
som finner på uendelig mye galt. Det er
ingenting vondt i Robin, men han har det med
å finne på de mest elleville rampestreker.
Broren hans, derimot, heter Perfekte Peter, og
gjør aldri noe galt. I ?Rampete Robin og
mumiens forbannelse? holder Rampete Robin
på med favoritthobbyen sin ? samle på
Gizmos, han har en grusom tid med
rettskrivningsleksene, setter ut et rykte om at
det er hai i svømmebassenget og skremmer
Perfekte Peter med mumiens hevn.
Simon, Francesca: Rampete Robin og
spøkelseshuset (5 eks.)
Rampete Robin er en sjarmerende liten gutt,
som finner på uendelig mye galt. Det er
ingenting vondt i Robin, men han har det med
å finne på de mest elleville rampestreker.
Broren hans, derimot, heter Perfekte Peter, og
gjør aldri noe galt. I "Rampete Robin og
spøkelsene" kan man blant annet lese om da
Robin og Perfekte Peter kranglet om hvilket
program de skulle se på TV, og om da Robin
var sikker på at det spøkte i huset!
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Simon, Francesca: Rampete Robin og
tidenes tøffeste tidsmaskin (5 eks.)
Rampete Robin er en sjarmerende liten gutt,
som finner på uendelig mye galt. Det er
ingenting vondt i Robin, men han har det med
å finne på de mest elleville rampestreker.
Broren hans, derimot, heter Perfekte Peter, og
gjør aldri noe galt. Denne gang lurer Rampete
Robin Perfekte Peter trill rundt med verdens
verste tidsmaskin. Perfekte Peter prøver å ta
igjen, men det går ikke helt som planlagt.
Familien til Rampete Robin blir utsatt for nye
utfordringer når de blir invitert ut på en fransk
restaurant som serverer snegler.
Solberg, Lisa Aisato N’jie: Mine to
oldemødre (15 eks.)
Jenta i denne boka vokser opp med en
oldemor i Norge og en i Gambia. Den norske
oldemora kan hun sitte på fanget til og spise
kake hos, mens den gambiske oldemora har
hun på bilde i stua og snakker med henne på
en spraket telefonlinje. Den gambiske
oldemora kan man drømme om. Dette er en
fortelling om å vokse opp med familie på to
kontinenter. Billedbok for småskole/mellomtrinnet.
Stark, Ulf: Mirakelgutten (10 eks.)
Billedbok. Seksåringen Uffe har det med å gå
seg bort, derfor har foreldrene sagt at han ikke
får gå ut av hagen. Uffe synes det er fryktelig
urettferdig at han ikke får være med
storebroren å se på Det Store Sykkelløpet. Da
kommer han på at foreldrene ikke har sagt noe
om at han ikke får sykle ut av hagen. Som
tenkt så gjort. Iført rød pysj og hockeyhjelm
sykler Uffe ut av hagen, og plutselig havner
han midt i Det Store Sykkelløpet. Nok en gang
klarer han å rote seg bort og må prøve å finne
veien hjem igjen, og det er ikke enkelt når
pappa har sagt han ikke får snakke med
fremmede. Billedbok for
førskolebarn/småskoletrinnet.
Sunne, Linn T.: Venner og uvenner (30 eks.)
En ny gutt i klassen. Felix betyr lykke, men alt
blir slett ikke bare lykke da Felix flytter til
Sommervik. Han begynner i klassen til Oskar,
Eline og Linnea, og han blir fort venn med
dem. Så ser Linnea at han skriver teite ting om
Sommervik på Internett. Før hun får vist det til
Oskar og Eline, har han fjernet det, og nå er
det ingen som tror henne. Så forsvinner Felix.
Enkelt språk, korte kapitler og en
handlingsmettet og spennende fortelling om
venner. Dette er den andre boka om
Sommervik med morsomme illustrasjoner av
Ida Larmo.

Svingen, Arne: Hubert i sydensurr (15 eks +
lydbok)
Hubert skal til Syden med moren sin. Men
hvem er det som skal på "Kongress for ekte
lærere" på akkurat samme sted? Hubert får
sjokk når lærer Nilsen kommer på flyet til Playa
Diablo. Det verste er at Hubert glemte å ta
med alle straffeleksene han lovte å gjøre i
sommer. Nilsen beslutter å gi Hubert en
lærepenge. Samtidig øyner Nilsen en mulighet
for å bli kåret til "Årets lærer". Bokormen.
Svingen, Arne: Hubert blir ikke forelsket (10
eks.)
Hubert skal på skolen og har noe motvillig tatt
på seg underbuksa med de røde hjertene.
Mamma har dessuten avtalt at den nye jenta i
nabolaget, Elise, skal ta følge med han til
skolen. Hubert er redd de andre skal tro de er
kjærester og i forsøket på å komme seg unna,
går det meste galt. Elise følger imidlertid opp
som god venn og hjelper Hubert med å komme
ut av de problemene han møter. Bokormen.
Svingen, Arne: Hubert som nissetufs (10
eks.)
Arne Svingens Hubert figur er vel etter hvert
kjent for de fleste. Nå er han tilbake i kjent stil
med flere klønete og komiske episoder. Lærer
Nilsen skal få en sag i julegave av klassen.
Hubert tenker å gjøre læreren enda gladere,
ved å sage til beina på kateteret, sånn at det
ikke skal vippe lenger. Bokormen
Svingen, Arne: Musetrøbbel (6 eks)
Hubert er i farta igjen, og på skoleveien møter
han stadig nye utfordringer. Denne morgenen
treffer han en mann som overlater Hubert seks
dødsdømte hvite mus. Med musene vel forvart
i ranselen fortsetter han til skolen, men der blir
det trøbbel ganske snart. Musene stikker av og
setter i gang en kjedereaksjon av vanvittige
handlinger. Hubert bruker sin kløkt og frodige
fantasi, og kommer seg ut av situasjonen på
mirakuløst vis - riktignok ikke uten en
velfortjent straff til slutt. Bokormen.
Thor, Annika: Overnatte (30 eks.)
Love og kameraten Danne har lekt sammen
hele dagen. Danne spør om Love vil overnatte
hos han. Love er ikke sikker på om han har
lyst, men siden han ikke vil være feig heller, så
sier han ja. Når natta kommer og Danne har
sovnet, ligger Love fortsatt våken. Han ser at
Danne også har et kosedyr og våger å ta frem
sin egen kose kanin, Ludde. Men det er mørkt i
rommet til Danne, og i skyggene som lyset fra
gata lager blir det enda mer skummelt. Love vil
hjem. Dette er en fortelling om redselen for
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ikke å være kul og tøff nok. Fortelling for
småskoletrinnet.
Thorson, Tuva: Dyreunger på Langedrag (4
eks.)
I denne boken blir du kjent med dyreungene
som bor på fjellgården Langedrag. Du møter
blant annet elgkalven Svea, rådyrkalven
Buddy, en reinsdyrkalv, føll, gaupeungen
Lillepus og kyllinger.
Tinnen, Kari: Ulla hit og dit (15 eks.)
Rundt jul skjer det tre viktige ting i Ulla Nilsen
Olsen sitt liv.1) Hun mister en tann. 2) Hun
brekker en arm.3) Mamma og pappa flytter fra
hverandre. Og nå er hun potte sur så klart. Er
det noe Ulla hater, så er det at ting er nytt og
annerledes. Ulla hit og dit er en varm,
humoristisk og optimistisk bok om temaet
skilsmisse. Ulla har nemlig en venn som vet at
annerledes også kan bli bra. Det er bare
annerledes.
Unenge, Johan (30 eks. + lydbok)
Selv om Josefine synes Villa-Ulla er en
skrythals, blir de bestevenninner. Og som
bestevenninner flest, krangler de støtt og
stadig, om de da ikke er opptatt med å gå på
froskejakt, kjøre om kapp på sykkel eller passe
seg for bøller som svir gresshopper med
forstørrelsesglass.

Wilson, Jacqueline: Tracy Beaker, det er
meg (14 eks.)
10-åringen Tracy Beaker bor på et barnehjem,
men drømmer om et ordentlig hjem med en
ordentlig familie. Boka er fortalt i førsteperson,
som Tracys egen dagbok. Tracy har mange
sterke følelser og kan være både frekk og
ganske slem, men hun har stor humoristisk
sans. Fin til høytlesning.
Wirsen, Carin: En liten rosa og mange
fargerike små (15 eks.)
I denne boka kan du bli med å leite etter Lille
rosa. Hun gjemmer seg både over og under,
bak eller på, foran eller ved siden av ting. Boka
er et funn for alle som vil leke mens de
oppøver barnas språkferdigheter. Sprelske
illustrasjoner, fantasi og pedagogikk i herlig
samspill. Barna vil fryde seg over de
morsomme situasjonene. Som når liten rosa er
midt i en truse, eller er hun utenfor huset. I den
nye og frodige boka om liten rosa og alle de
fargerike små, handler det om hvor liten rosa til
enhver tid befinner seg.

Viermyr, Marianne: Fy katte! (10 eks.)
Billedbok. Katja katt er en litt rampete katt. En
gang spiste hun opp bløtkaka som lillebror
skulle hatt til fødselsdagen sin. Men det var
egentlig storesøster Selma sin feil, for det var
hun som glemte å sette kaka inn i kjøleskapet.
Humoristiske og fargerike illustrasjoner.
Billedbok for førskolebarn.
Widmark, Martin: Zoo-mysteriet (30 eks.)
Lasse og Maja er bestevenner og har et
detektivbyrå sammen, som heter LasseMajas
detektivbyrå. Når Lasse, Maja og Miranda
kommer inn i dyrebutikken oppdager de at
ingen av dyra har det bra. Dyrebutikken må
stenge fordi dyra er syke, de virker sløve og
trøtte. Lasse og Maja begynner å spane for å
finne ut hva som kan ha skjedd, om det er
noen som kan ha forgiftet dyra. Midt på natta
ser de en som sniker seg inn i butikken
sammen med en hund. En lettlest detektivbok
med mange illustrasjoner. Spenning for
småskole-/mellomtrinnet.
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