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Jørgen+Anne=sant 
Vigdid Hjort 
 

Det er noen voksne som tror at man ikke blir forelsket før man er 

tretten år. Men det blir man. Og noen blir aldri så forelsket mer i 

hele livet som de var da de var ti år og gikk i fjerde. Da Anne 

Lunde gikk i fjerde, var hun så forelsket i Jørgen Ruge at hun 

nesten ødela gjerdet i Banditthagen og sov bak en stein hele 

natten da de ikke skulle være kjærester mer. Jørgen hadde 

nettopp flyttet inn i Banditthuset. Anne ville sitte på bagasjebrettet hans når de hadde 

sykkelkonkurranser på jordet, og kanskje bli kjæreste med ham. Men Ellen med den 

veldig lange hestehalen ville også være kjæreste med Jørgen. Da skrev Anne et falskt 

kjærlighetsbrev. 

 

 

 

Maja og kattungene 
Margareta Nordqvist 
 
Maja er 5-6 år og bor på landet. En dag får katten hennes 

tre kattunger. De kan ikke beholde alle kattungene, så Maja 

må finne et nytt hjem til dem.  

Lettlest for småskoletrinnet.  

 

 

 

 

DREAMTEAM 7,8 og 9 
Glenn Ringtved 
 
"Venn eller fiende": P og vennene på Dreamteam har reist 

til Madrid for å delta i en innendørsturnering. De spiller 

veldig bra. En talentspeider fra en spansk storklubb har 

meldt sin ankomst, noe som burde motivere guttene på 

Dreamteam, men når man ikke vet hvem han kikker på, 

er det lett og fristes til å gå solo.  

"Fotball, svette og tårer": P har blitt tatt ut til å 

prøvetrene en uke med storklubben Atletico Madrid, den 

tredje største klubben i Spania. Det er helt fantastisk og P 

gleder seg, men han er også veldig nervøs. Uka avsluttes 

med en kamp mot Real Madrids ungdomslag. Det står om 

en plass på laget og en kontrakt, og om han kan leve opp 

til folks og sine egne forventninger.  

"Venner for alltid": Sommerferien står for døren. Det er bare Nick og Manolo som ikke 

skal reise bort. P får en god ide, han inviterer med seg de to vennene på ferie til 

Danmark. Dessverre er ikke alt som det pleier å være der hjemme. Det har begynt en ny 

gutt på laget, og han er ikke begeistret for å få konkurranse. Især ikke når de tre 

vennene blir invitert med på en fotballturnering.  

"Dreamteam" er en serie i Lesehesten som handler om fotballkamper, trening, 

fotballhistorie samt litt spenning. 



 

Kabang! 
Mark Haddon 
 

Moren til Jim er blitt karrierekvinne, og søsteren hans har 

funnet seg en morderisk mc-kjæreste. Livet blir ikke enklere da 

Jim og bestevennen Charlie avlytter lærerværelset og hører to 

lærere snakke sammen på et ukjent språk. For hva betyr 

"spudvetch", og når Charlie gjentar ordet for Mr. Kidd blinker 

øynene hans selvlysende blått. Kanskje er de to lærerne 

spioner, eller utenomjordiske. Jim og Charlie skjønner at de har 

spennende ting i vente.  

Fortelling for mellomtrinnet. 

 

 

 

 

 

 

Historien om Mount Everest 
Jon Gangdal 
 

Mount Everest ligger i fjellkjeden Mahalangur Himal i Himalaya, 

på grensen mellom Tibet og Nepal. Mount Everest er oppkalt 

etter Sir Georg Everest, som var lederen for kartleggingen av 

India og Himalaya. Helt siden Sir Edmund Hillary besteg toppen 

i 1953 har det å klatre i Mount Everest vært en drøm for 

mange. Arne Næss var første nordmann opp, siden har flere 

ekspedisjoner lyktes, blant annet den Jon Gangdal ledet i 2005. 

Her skriver han om sin egen ekspedisjon og viser bilder fra den 

strabasiøse turen. Faktabok for mellomtrinnet. 

 

 

 

 

En pingles dagbok – Hundedager 
Jeff Kinney 

 
Det er sommerferie. Været er fint, og alle andre nyter livet 
utendørs. Men Greg Heffley holder seg inne i huset, med lysene 
slått av og gardinene trukket for, og en haug med dataspill. Greg 
omtaler seg selv som en "innendørsperson", og synes han har en 
drømmesommer: sove lenge, slappe av, ingen regler og ingen 
plikter. Moren hans har en litt annen oppfatning av hva en 
drømmesommer er. Sommer betyr sol og frisk luft og hyggelig 
samvær med familien. Historiene om antihelten Greg startet som 
tegneseriestriper på Internett, men har etter hvert kommet ut i 
bokform, i en tett miks av tekst og bilder. Fortelling for 
mellomtrinnet. 
 
 
 
 



Sommerkaos på gullkysten – CD 
Måns Garthon/Johan Unenge 

 
Det er sommer og alle har fri. Unntatt familien 

Rantanen som driver hotellet Den gylne kløne. 
Roger og Ritva gjør hva som helst for å lokke til 

seg barnefamiliene. Roger vil ordne en sandstrand, 
mens Ritva vil annonser i et turistmagasin. Isadora 
innser at alt sammen går utover hennes planer om 

å sove bort hele ferien. Ingo er mest bekymret for 
hvordan hans hemmelige minigris vil takle et 

fullsatt hotell. De første som ankommer hotellet er 
fire gamle damer som vil spille kort i fred og ro. 
Men det går ganske bra like vel. Litt verre blir det da hardrockbandet Tinnius 

kommer. Riktig ille blir det da barnefamilien dukker opp. 
 

Bjørnsons sangskatt 
Anne Jorunn Kydland / Øyvind Norheim / Vigdis Ystad 

 
Hundre år etter Bjørnstjerne Bjørnsons død er sangene 

hans fortsatt levende. Han har vært godt representert i 
sang- og visebøker og diktene hans er tonesatt av mange 
av våre mest kjente komponister. I forbindelse med 100 

års markeringen av Bjørnsons død har Nasjonalbiblioteket 
presentert ”Månedens sang” på sine nettsider. Artikler om 

sangenes bakgrunn og ramme har satt sangene inn i en 
kontekst. Med utgangspunkt i disse presentasjonene er det 
i denne boka samlet 15 sanger med tekster(opprinnelige 

og moderniserte), melodilinjer, artikler og illustrasjoner. 
 

Ida og ulven 
Camilla Kuhn 

 
Ida overnatter hos mormor. Mormor leser et eventyr om 
ei lita jente og mormoren hennes som blir spist av ulven 
på sengekanten. I mørket etterpå hører Ida skumle 

lyder. Det er ulven.  
Fortelling for småskoletrinnet. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Hokus Pokus 
Jan chr. Næss 

 
Rett foran øynene til Fredrik tryller postmannen bort 

den ene fingeren sin. Fredrik grubler på hvordan han 
fikk det til, og hvor det er blitt av fingeren. Kanskje 

fingeren har havnet i postkassa, eller under lua hans, 
eller i veska hans.  
Fortelling for småskoletrinnet. 

 

 

Skynd deg, Stian 
Jørn Jensen 

 
Stian og far forsover seg. De får det veldig travelt 
med å rekke skolen. Men far har en plan. Han vet om 

en snarvei gjennom et forbudt område med en illsint 
hund. Problemet er at han ikke vet hvor stien ender. 
Lettlestbok for småskoletrinnet. 


