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Alt om ski 
Bjørn Ousland 
 
Her er skihistorien for skientusiaster og alt man trenger å vite om ski og 
skiidretten. De største norske skibragdene, alt om de ulike skigrenene, 
skihelter, smøretips og andre tips fra langrennsløpere, smørere, de beste 
norske skibakkene og turområdene etc. Boka forklarer regler innen alle 
skidisipliner, gir tips til turer og konkurranser og praktiske tips når man selv 

skal ut og gå. Har fargerike og humoristiske illustrasjoner. Faktabok for 
småskole-/mellomtrinnet. 
 
 

Alfred offshore 
Kurt Rutledal 
 
I denne boka kan ein lære meir om kva det eigentleg vil seie å jobbe 
offshore, kva dei gjer der ute, korleis dei kjem seg ut dit, og korleis 

arbeidsdagen er. Bamsen Alfred var nyfiken på dette, og då fekk han tilbod 
om å være med ingeniøren Kurt Rutledal på jobb. Han møter ulike 
yrkesgrupper på Åsgard A på Haltenbanken i Norskehavet. Maskinistar, 
målarar, ingeniørar, sjukepleiarar, kokkar, reinhaldsarbeidarar og mange 
fleir. Det er eit eige lite samfunn der ute, og her får ein og vite kva dei gjer 
på fritida, kva dei et, korleis dei har det på lugaren osv. Er illustrert med 340 
bilete. Faktabok for småskole-/mellomtrinnet. 

 
 
 

Bukke nikke neie 
Margrethe Munthe 
 
Denne sangboka blir utgitt i anledning av at det er 150 år siden Margrethe 
Munthe ble født. Boka inneholder alle sangene fra "Kom skal vi synge", i 
tillegg har boka seks andre kjente sanger. bl.a.: Hurra for deg, På låven 
sitter nissen, Kjære kom og dans med meg. Boka er gjennomillustrert med 

humoristiske tegninger. Har etterord av Knut Nærum. Sangbok for 
førskolebarn/mellomtrinnet. 
 
 
 
 

 

Lattervekkende barnevitser 
Svein E Andersen m.fl. 
 

Her er mange forskjellige typer vitser samlet. Det er legevitser, gåter og 
humor om skolen, dyrehagen og monstre. Vitser for mellom-/ungdomstrinnet. 
 
 
 
 

 
 
 



”HEST OG HEMMELIGHETER” 
Christine Mysen 
 
Serien "Hest og hemmeligheter" inneholder mye spenning og dramatikk og følger Linn fra dag til 
dag. Dette er ikke bare en hesteserie, men også en spenningsserie ispedd litt kjærlighet. Fortelling 
for mellom-/ungdomstrinnet. 

 
 

1 Mysterier 
 
Linn bor sammen med farmor og stallgutten Sondre på en stor gård med mange 

hester. Linn savner faren sin som er arkeolog og er mye ute og reiser. Hun lengter 
også etter moren sin som på mystisk vis forsvant da hun bare var to år gammel. I 
stallen jobber en mann Linn kaller for "Skyggen" fordi hun synes det er noe 
mystisk ved ham. En dag kommer Linn over en forlatt løe i skogen, og hun ser 
"Skyggen" bruke hengelås på løa. Linn mistenker "Skyggen" for å være kriminell 

og begynner å handle litt som en detektiv i forhold til denne mystiske mannen. 
Hun merker også at farmor sitter inne med informasjon om hvordan mora hennes 

forsvant.  
 
 
 
 

2 Araberhesten 
 
Linn får en araberhest, Aladdin, i bursdagsgave av faren sin, men ingen må få vite 
om ham. I tillegg arver hun et smykke etter moren sin.  

 
 
 
 
 

3 Trøbbel 
 
Linn har funnet et gulnet papir som moren har skrevet til henne. Hun stirrer som 
forhekset på brevet hun har i hånden. Tårene prikker bak øynene og hjertet 

kjennes som det er i ferd med å hoppe ut av brystet. Tårene triller nedover 
kinnene hennes etter å ha lest brevet fra moren.  
 
 
 
 
 

 

4 Triste nyheter 
 
Maren og Aladdin er forsvunnet. Politiet tror på den mistenkte mannen sin 
forklaring. Sondre og Linn kan ikke gjøre annet enn å stole på dem, selv om de 
begge er svært skeptiske til mannens opplysninger.  



 

Fem på skattejakt 
Enid Blyton 
 

Dette er første eventyr for de fem, Julian, Dick, Anne, George og hennes elskede 
hund Tim. I en storm blir et gammelt skipsvrak skylt opp i fjæresteinene ved 
Kirrinøya. George kjenner til rykter om en gammel gullskatt. De fem følger 
sporet på jakt etter skatten, men de er ikke alene. Historien er lett modernisert 
og har fått et mer tidsriktig uttrykk. Spenning for mellomtrinnet. 
 

Fem på nye eventyr 
Enid Blyton 
 
Det er en tyv på Kirrintoppen! De fem tror de vet hvem tyven er, men de må 

skaffe bevis før de voksne vil høre. Et gammelt kart og et svært uvanlig 
gjemmested gjør at de nærmer seg løsningen på mysteriet. Men det er ikke alle 

som vil at de fem skal få streife rundt på egenhånd. Historien er lett modernisert 
og har fått et mer tidsriktig uttrykk. Spenning for mellomtrinnet. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nye Hardy-guttene 
Franklin w. Dixon 
 

Villmarksleiren 
 
Villmarksleiren er et alternativ til fengsel for unge lovbrytere. Leiren drives med 

jerndisiplin, og alle må delta i fjellklatring, elvepadling og andre tøffe aktiviteter. 

Zack er ikke særlig sprek og kritiserer metodene i leiren. Han dør i en fallulykke, 
bare to uker før han har sonet ferdig. Fordi det er mistanke om at Zack kan ha 
blitt drept fordi han var dårlig reklame for prosjektet, blir Hardy-guttene sendt 
inn undercover. Frank tar rollen som tøff ungdomskriminell og Joe som doven 
slappfisk. Begge to skaper stor irritasjon i leiren og finner raskt ut at mange 
hadde motiv for å kvitte seg med Zack. Nå virker det som om noen er ute etter 

brødrene også. Spenning for mellom-/ungdomstrinnet. 
 
 
 

Bombetrusselen 
 
Noen har gjemt en bombe på et luksushotell i Arizona-ørkenen samme dag som 
to store begivenheter skal gå av stabelen. Den ene er bryllupet mellom en 
styrtrik eiendomsmagnat og en toppmodell, der det ikke er spart på noe. Den 

andre er en bilauksjon med veteranbiler i millionklassen. Frank og Joe går inn i 

rollene som vanlige turister for å løse et av sine tøffeste oppdrag hittil, de må 
finne bomben før den går i luften. Spenning for mellom-/ungdomstrinnet. 
 
 
 
 

 
 
 



 

Karateskolen 
 

På en karateskole like utenfor Bayport skjer det mystiske ting. En ung gutt blir 
banket opp, mens en annen plutselig faller om på trening. ATAK vil vite om det 
er en sammenheng mellom de to sakene, og hvem som står bak. For å infiltrere 
miljøet melder Frank og Joe seg på et karatekurs. De oppdager at skolen har en 
litt spesiell filosofi. Underveis treffer de en gammel bekjent, og etter hvert får de 
god bruk for teknikkene de har lært. Spenning for mellom-/ungdomstrinnet. 
 

 
 
 

Popstjerne i fare 
 
Popstjernen Vee Sharp mottar drapstrusler mens hun jobber med innspillingen 
av en ny musikkvideo. Truslene er nummererte og svært konkrete. Hardy-
guttene sendes til Hollywood og går undercover som lærlinger på settet. Tante 

Trudy følger nevøene til Los Angeles for å passe på dem. Hun viser nye sider av 

seg selv, og nyter storbylivets gleder. Når den unge popstjernen utsettes for 
drapsforsøk som følger oppskriften på de nummererte drapstruslene, får Frank 
og Joe mer en nok å bryne seg på med å finne ut hvem som står bak truslene. 
Spenning for mellom-/ungdomstrinnet. 
 
 
 

 

Barske ramperim 
Gustav Lorentzen 
 
Rå, sprø og konsise dikt har levd på folkemunne i mangfoldige år. 
Engelskmannen Harry Graham gjorde sjangeren med vittige og burleske dikt i 
den legendariske "Ruthless rhymes for heartless homes" til kunst. Diktene er 
grusomme og morsomme og balanserer på avgrunnens rand og leker med alt 

vi er redde for. I "Barske ramperim" er det mange av de rå, burleske, 
underfundige, satiriske, grusomme, humoristiske og usentimentale diktene 

Harry Graham ble så kjent for. Noen av diktene er frie gjendiktninger av 
Grahams verste, andre er helt nye. Men alle har den overraskende snerten 
som gjør det farlige litt mindre skummelt fordi man kan le av det. Dikt for 
mellom-/ungdomstrinnet. 


