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Øgler  TOPP FAKTA 
Robert Coupe 
 

Det finnes mange forskjellige typer øgler. Noen øgler kan gå på vannet, 

seile i luften eller grave seg tunneler med hodet. Kameleonene har en 

tunge som er like lang som kroppen, og den kan skifte farge for å 

gjemme seg for fienden. Faktabok for mellomtrinnet. 

 

 

Jordskjelv TOPP FAKTA 

Robert Coupe 
 

Under jordoverflaten er det spenninger som får bakken til å riste. Her 

kan man lese om hva som skjer når bakken begynner å riste, hvorfor de 

fleste og kraftigste jordskjelvene skjer i bestemte områder på Jorden, og 

hvorfor de fleste jordskjelv er svake, men noe kan også være 

voldsomme og farlige. Faktabok for mellomtrinnet. 

 

 

Flygning  TOPP FAKTA 
Robert Coupe 
 

Les om de første menneskene som fikk oppfylt drømmen om å kunne 

fly, om helikoptere, passasjerfly, jagerfly, supersoniske fly, 

overlydssmell og andre luftfartøyer. Faktabok for mellomtrinnet. 

 

 

 

 

 

Hvis dinosaurene hadde levd i 

dag 
Dougal Dixon 
 

I denne boka kan man lese hvordan det ville være på 

jorda dersom dinosaurer ikke hadde blitt utryddet for 65 

millioner år siden. Om det i det hele tatt hadde vært 

mulig for mennesker å leve sammen med de største 

skapningene som noensinne har levd på kloden. Her blir 

leseren tatt med på en helt spesiell reise både til lands og 

til vanns, og i lufta med, for å finne ut om dinosaurene 

kunne ha levd i vår verden.  

Faktabok for mellom-/ungdomstrinnet. 

 

 

 

 

 

 



Donalds lille bok om dyr 
 

Dette er en bok for alle som har dyr i huset. Donalds 

opplevelser med hund, geit, gullfisk, aper, og 

undulater gir både verdifulle råd og trøst i felles 

skjebne. For dem som ikke har dyr, er skadefryden 

mer nærliggende. Boka er satt sammen av utvalgte 

klassiske striper fra 1930 til 1950-tallet.  

Tegneserie for mellom-/ungdomstrinnet. 

 

 

 

Donalds lille bok om unger 
 

Selv om Donald bare er onkel til Ole, Dole og 

Doffen, opplever han alle de gleder og sorger som 

følger med å ha unger i huset. Her er fantasifulle 

knep i moderne barneoppdragelse, så vel som god 

gammeldags innsikt i når man må se seg slått. 

Boka er satt sammen av utvalgte klassiske striper 

fra 1930 til 1950-tallet.Tegneserie for mellom-

/ungdomstrinnet. 

 

 

Vintersport 
Barbara C. Bourassa 
 

Vintersport er aktiviteter som opprinnelig kommer fra 

områder hvor landskapet er dekket av snø mange måneder i 

året. I denne boka kan man lære mer om følgende 

aktiviteter: snowboarding, alpint, skøyter, ishockey, sleder og 

aking, akekonkurranser, langrenn, hopp og snøscooter.  

Faktabok for mellom-/ungdomstrinnet 

 

 

 

Ballspill 
Barbara C. Bourassa 

 
Ballspill er et stort tema med mange forskjellige aktiviteter, fra lagidrett til 
individuelt spill. I denne boka kan man lære mer om følgende ballspill: 
volleyball, basketball, nettball, fotball, rugby, håndball, amerikansk fotball 
og bowling. 
Faktabok for mellom-/ungdomstrinnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Slå ballen! 
Barbara C. Bourassa 

 
I sportens verden er det mange aktiviteter hvor utøverne slår 

på en ball med en kølle, racket eller kø. I denne boka kan 

man lære mer om følgende aktiviteter: lacrosse, tennis, 

bordtennis, baseball, golf, landhockey, cricket og pool. 

Faktabok for mellom-/ungdomstrinnet. 
 
 
 
 
 
 

Nattas barn 

Benni Bødker 
 
"Nattas barn" er en serie med knitrende kjoler, tunge gardiner, dunkelt lys og 
mørke kirkegårder. Det er både skummelt og blodig. Dette er en handlingsmettet 
og lettlest vampyrserie. Fortelling for mellomtrinnet. 

 

Vampyrfesten 1 

 
Hjemme hos søskenparet Agnes og Edvard er redsel noe man ikke 

snakker om. Edvard er som de fleste andre overbevist om at 

vampyrer faktisk finnes. Mens Agnes er like sikker på at vampyrer 

bare er gammel overtro. Alt endres den dagen storesøsteren deres 

beskyldes for å ha vært vampyr. Den lille familien må flykte fra de 

grusomme anklagene, og på kirkegården møter de en mystisk jente 

med urovekkende mye kunnskap om søsteren deres.  

 

 

 

Blodet er liv 2  
 

Rundt om i byen blir vampyrer jaget og slått i hjel. Det samme har 

skjedd med Edvard og Agnes storesøster, hvis hun virkelig er død. 

Under en mystisk seanse hvor Edvard og Agnes prøver å komme i 

kontakt med de dødes ånder, hører de plutselig en kjent stemme, 

storesøster. Når de senere oppsøker graven hennes, oppdager de at 

den er tom. Edvard og Agnes må flykte.  
 

 

 

 

 

 



Drakens tegn 3 
 

Edvard og Agnes og deres mystiske venninne, Mine, har bestemt seg 

for å ta opp kampen med vampyrene i deres hovedkvarter. Men det er 

før de oppdager hvor sterke krefter det er de sloss mot.  

 

 

 

Mørkets fyrstinne 4 
 

Edvard og Agnes kamp mot vampyrene fører dem til en kiste i et slott 

som ligger i et ulent terreng på Karpatene. Her forsøker de å forhindre 

at historiens verste vampyr, Mørkets fyrstinne, blir gjenopplivet. For 

hun vil regjere og bestemme over alt og alle.  

 

 

 

 

 

Den nye gutten  Fotballaget Froskene 1 
Bjørn Ingvaldsen 

 
 

Ola er 9 år og innflytter i den lille drabantbyen. Hans store 

lidenskap er fotball. Det skal være gatecup i den lille drabantbyen, 

hvor alle kan melde seg på. Da er det flaks at han møter de 

jevngamle barna Tim, Thea, Limbo, Rebecca, Mette, Sebastian og 

Viggo, for da kan de danne et lag og melde seg på cupen. Rebecca 

blir utnevnt til reserve selv om hun synes fotball er ekkelt og har 

brukket et bein etter et fall fra hesten sin. Det unike fotballaget 

kaller seg Froskene og må takle alt fra bøllejenter til sin første 

treningskamp mot Skogveien Rovers. Dette er første bok om 

fotballaget Froskene og deres vennskap og lagspill.  

Roman for småskole-/mellomtrinnet. 

 

 

 

 

Brevet frå havet 
Erna Osland Akin Duzakin 

 
Ein fiskar finn eit brev i ei flaske. I brevet er ord han ikkje 

forstår. Men orda tenner ein eld. Han drøymer om brevet, at ei 

prinsesse har skrive det, og klarer ikkje å arbeide. Han skriv eit 

brev og sender det ut i flaska. Ein kveld står det ei flaske på 

trappa. I flaska er eit nytt brev. Dette er ei forteljing om 

einsemd og kontakt, om drøymar og kjærleik, og om ord og 

språk. Biletbok for småskoletrinnet/ungdomstrinnet. 

 

 

 

 



Dyrebare venner 
Erna Osland 
 
Her kan ein lese om dyrebare vennskap i naturen. Sjølv om 

hovudregelen i dyreverda er et eller bli eten, så skjuler 

naturen ei fascinerande hemmelegheit, kalla symbiosen. Dyr 

som er heilt ulike, kan samarbeide. Til dømes kan ein fugl og 

krokodille være venner, ein grevling kan gå på jakt med ein 

gauk, og aper og antiloper passer på kvarandre. Faktabok for 

småskole-/mellomtrinnet. 

 

 

 

 

Traction man møter Turbodog 

 
TractionMan er tilbake. Det er også Gryteskrubben, TracitonMans 

modige og trofaste følgesvenn gjennom tykt og tynt. En natt 

forsvinner Gryteskrubben på mystisk vis, og den ultra hygieniske 

TurboDog i vinrød plastikk med blinkene øyne, elektronisk 

bjeffing og tre batterier dukker opp. Sånt blir det trøbbel av. Men 

den velutstyrte og alltid beredte actionhelten TractionMan tar 

utfordringen. Dette er en humoristisk fortelling om hva som gjør 

en helt til helt. Billedbok for småskole-/mellomtrinnet. 

 


