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Min mormors gebiss 
Jakob Martin Strid 
 
Dette er en samling med muntre rim og dikt illustrert med poetiske tegninger. 
Her kan man blant annet lese om flyvefisk over Vesterbro, medisterminister 
Fister og de norske nudister, dyrenes konge - som holdes i bur med flere. 
Billedbok for småskoletrinnet. 
 

Titt inni kroppen din :  

med flere enn 50 klaffer til å åpne 
Katie Daynes 
 

Her kan man blant annet følge matens reise gjennom kroppen, se hvordan 
lungene arbeider, hva hjerne gjør samt mange andre fascinerende 
hemmeligheter i kroppen. Boka er rikt illustrert og har over 50 klaffer til å 
åpne. Fakta-/klaffebok for småskoletrinnet. 
 

Verdens flagg 
Gaby Goldsack 
 
Her er over 250 flagg i farger, 14 regionskart og et verdenskart. Boka gir 
oppdatert informasjon om verdens flagg og vimpler, fortidens og nåtidens 

signalflagg, organisasjonsflagg og samtlige nasjonalflagg. I tillegg er det 
opplysninger om flaggenes historie og hvilke typer flagg som fins, flaggets 
offisielle proporsjoner, når det ble tatt i bruk, folketall, myntenhet og hva 

fargene og elementene i flagget står for. Faktabok for mellom-
/ungdomstrinnet. 
 
 
 

Pulverheksa leter etter Grønnskollingen 
Ingunn Aamodt 
Den dumme Grønnskollingen går seg bort. Politimannen tar saken, men klarer 
ikke å løse den. Nok en gang må Pulverheksa trå støttende til og ordne opp. 

Illustrasjonene er til dels sterke i fargen, enkel i form og uttrykk, med et noe 
barnslig preg. Billedbok. 

 
 
 
 

Når prinsesser våkner om natten 
Per Gustavsson 
 
Prinsessen våkner om natten av noen merkelige lyder nede fra kjelleren. Hun 
får ikke sove igjen og lurer på hva det er som lager lyden. Kan hende det er 
det farlige kjellertrollet, som spiser prinsesser, som bråker sånn. På vei ned til 

kjelleren møter prinsessen en edderkopp, en vaktmester, en frosk og et 
skjelett. Alle advarer henne mot kjellertrollet. Men prinsessen vet at selv troll 
kan beseires. Prinsessen er en ordentlig tøffing som slett ikke trenger hjelp av 

noen prins for å få has på trollet, men gode venner er alltid godt å ha.  
Billedbok for småskoletrinnet. 
 



Lynraske båter 
Ian Graham 
 
Boken beskriver hvordan noen av de mest moderne superbåtene er bygget 

og fungerer. Den ser på racerbåter som Spirit of Norway, hydroplaner og 
hydrofoiler foruten de morsomme og raske gummibåtene. Serien 
"Fartsvidundere" viser hvordan man konstruerer de største og beste bilene, 
flyene, motorsyklene og andre spennende kjøretøyer. 
Faktabok for mellom-/ungdomstrinnet. 
 
 

 

God natt, natt 
Gro Dahle 
 
Diktene og tegningene i denne samlingen sier godnatta til verden og tankene. 
Den er full av omsorg og kjærlighet til alt fra treet og huset og hunden til 
mennesker. Det er en trøstebok og en godnatta-bok. Dikt for 
førskolebarn/småskoletrinnet. 
 
 

 
 
 
 

Storm og jentungen 
Gudny Ingebjørg Hagen 
 
Det er problemer hos blånissene i år. Alle blåbærene fra Månetoppen var 
plukket da de kom dit i høst, så nå kan det ikke bli noen blåtime og helsa til 

blånissene er i fare. Det var rødnissene som plukket bæra, men de skjønner 
ikke hvilken skade de har gjort. Til sist blir det Jentungen hos Rødnissene og 
Storm hos Blånissene som må finne løsningen, komme fram til en deling og 
skape fred og vennskap mellom nissene. Fortelling småskoletrinnet. 
 
 
 

 
 

Værhårene CD 
Bjørn Rørvik 
 
Reven og Grisungen er ute med nye skøyerstreker. Denne gangen får de 
to værhår fra kua, og reven spår været med dem. Han blir etter hvert en 
kjent værspåmann, og det går bra helt til værhårene blir bløte, og de 
tørker dem med en føner så de smuldrer opp. Han vil ikke innrømme 
fadesen. En svensk dåsemikkel får spådd et helt feil vær, og Reven og 

Grisungen blir etter hvert avslørt. Dette er ei humoristisk bok der 
forfatteren spiller på ordenes betydning som å bruke værhår for å spå 
været og at dåsemiklene, som skal forestille en slags dyr, blir framstilt 
som veldig dumme. 
 
 
 

 
 

 
 



Dreamteam – Mot nye mål; Driblefeber - CD 
Glenn Ringtved 
 
"Mot nye mål" handler om Andreas, P, som flytter til Spania med familien. Men 

det er et problem, P er toppscorer på fotballaget og er nettopp tatt ut til 
talentlaget. Han har en stor vennegjeng og har ikke lyst til å svikte gjengen i den 
siste, viktige kampen. I "Driblefeber" har P bestemt seg for aldri å spille fotball 
mer, men Nick overtaler ham til å bli med til stranda for å spille mot de spanske 
guttene. Når skolens plageånd er over ham hele tida, er det bare en måte å 
hamle opp med han på, å ta beina fatt. "Dreamteam" er en serie i Lesehesten 
som handler om fotballkamper, trening, fotballhistorie, samt litt spenning. 

 
 

Bestemors eventyrbok om jula 
Elin Prøysen 
 
I denne boka er det samlet 19 fortellinger, sanger og dikt som omhandler jul og 
adventstiden. Her er Skomaker Andersen, Fru Pigalopp, Pippi Langstrømpe, 
Pulverheksa, Knerten og Lillebror og mange andre kjente og kjære sanger og 
fortellinger fra den gang bestemor selv var barn og fra den gang bestemor 
hadde egne barn. Fortellinger for førskolebarn/mellomtrinnet. 

 
 
 
 
 
 

Vinter og jul med Karsten og Petra 
Tor Åge Bringsværd 
 

I denne lydboka er følgende historier om Karsten og Petra samlet: Karsten og 
Petra på skiskole, Karsten og Petra går på skøyter, Petra får besøk, Karsten og 
Petra har Lucia-fest samt en helt ny "julete" fortelling. Det er nyskrevne 
sanger til hvert kapittel. 
 
 


