
Nye bøker, februar 2011 
 

Hjelp, vi kommer for sent! 
Helena Bross 
 

Martin klarer ikke alltid å passe tiden og får en klokke. Den nye klokka 

er tøff, men noen ganger går den veldig sakte og andre ganger går den 

veldig fort. Martin lurer på om det er noe galt med den. Læreren sier at 

han må øve litt mer på klokka. Heldigvis vet farfar hvordan man kan 

både leke og lære klokka på en gang. 

 Lettlest for småskole-/mellomtrinnet. 

 

Natt på skolen 
Helena Bross 
 

Elevene i første klasse elsker gym, og skulle gjerne hatt gym hele tiden. 

Gymlærer Robert sier en dag at de kan få overnatte i gymsalen. De har 

på seg pysjamas, løper hinderløp og sover i sovepose. Det er nesten 

enda bedre enn gym.  

Lettlest for småskole-/mellomtrinnet. 

 

Sykehusmysteriet 
Martin Widmark 
 

På Valleby sykehus foregår det mystiske ting. Mens pasientene blir 

gipset, blir smykker borte. Politimesteren kan ikke gjøre noe, men han 

spaner intensivt på personalet. Så lenge smykkene er borte, kan ingen 

arresteres. Lasse og Maja kommer på en lur måte å løse mysteriet på.  

Spenning for småskole-/mellomtrinnet. 

 

 

 

Campingmysteriet 
Martin Widmark 
 

Det er sommerferie og Lasse og Maja er på telttur sammen med 

Miranda og den lille apen hennes. Det er deilig og sommerstille på 

campingplassen. Men så begynner ting å forsvinne og naboene 

oppfører seg stadig mer mystisk. En morgen oppdager 

campingplasseieren at alle krepsene hans er blitt stjålet. Da forstår 

Lasse og Maja at ferien er over og at det er på tide med litt 

detektivarbeid.  

Spenning for småskole-/mellomtrinnet. 

 

Donald + Dollys lille bok om 

dating 
 
I over sytti år har det berømte kjæresteparet og 

hissigproppene datet hverandre, mens verden har ledd 

av deres mange fatale kvelder, og smilt av deres like 



mange vellykkede helaftener.  

Tegneserie for mellom-/ungdomstrinnet. 

 

 

Falsk alarm  Nye Hardy 
Franklin W. Dixon 
 

Bayport rammes av en orkan. Etterpå prøver frekke tyver å dra 

fordel av situasjonen. De sender ut falske orkanvarsler, og mens 

byens innbyggere søker ly på tilfluktssentre, tømmer skurkene 

husene deres for verdigjenstander. ATAK frykter at folk skal la 

være å evakuere hjemmene sine dersom en ekte orkan skulle 

ramme byen på ny, og ber Joe og Frank om å etterforske saken. 

Denne gangen møter imidlertid guttene motstand fra uventet 

hold, og må selv flykte fra politiet.  

Spenning for mellom-/ungdomstrinnet. 

 

 

Fem på rømmen 
Enid Blyton 
 

Moren til George blir syk i sommerferien, og barna må være alene 

hjemme med den nye hushjelpen. Hushjelpen liker verken barna 

eller hunden, og til slutt truer hun med å forgifte Tim. Da rømmer 

de fem hjemmefra. På rømmen oppdager de en skjult kiste og tror 

de er på sporet etter smuglere, men så hører de barnegråt.  

Spenning for mellomtrinnet. 

 

Fem på smuglerjakt 
Enid Blyton 
 

En fryktelig storm velter et digert tre over huset på Kirrintoppen. 

De fem drar til en venn mens huset blir reparert. Stedet heter 

Smuglertoppen, for i gamle dager holdt smuglere til der. De fem 

oppdager spennende tunneler og skjulesteder. En natt ser de noen 

mystiske signaler fra et tårnvindu. Barna lurer på om det fremdeles 

er smuglere på Smuglertoppen.  

Spenning for mellomtrinnet. 

 

 

 

Tam og drageopprøret  Drageriddere 5 
Jo Salmson 
 

Tams gamle drage skal snart dø og han må snart finne den nye 

dragen. Endelig forstår Tam at det er prinsesse Chaia som er den 

nye dragen. Men onde planer er i gang blant rike og mektige folk i 

Demar. De foreslår å lage kunstige drager isteden. Dem vil det ikke 

være noe bry med.   

Fantasy for mellomtrinnet. 

 



 

 

 

 

Tam og den nye dragen  Drageriddere 6 
Jo Salmson 

 
Tam skal bli den nye drageridderen og må hjelpe Chaia gjennom den 

vanskelige forvandlingen. Men han er trist fordi han forstår at han 

aldri mer vil kunne snakke med Blåna når det skjer. Tam lurer på 

hvordan han skal holde det ut. Samtidig vet han at den nye dragen 

ikke kan klare seg uten ham.  

Fantasy for mellomtrinnet. 

 

 

 

Ta det rolig, Sigge 
Lin Hallberg 

 
Rideleiren er over og hestene må ta det med ro noen dager. Elina 

har fått beskjed om at hun kan ta med yndlingshesten sin, Sigge, 

når hun skal delta i sin aller første konkurranse. Dette er sjette 

frittstående bok om Elinas vennskap og kjærlighet til en hest.  

Fortelling for småskole-/mellomtrinnet. 

 

 

 


