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Historien om vampyrer 
Sigbjørn Mostue 
 
Vampyrer er blodtørstige eventyrfigurer som i mange hundre år har 
skremt og fascinert mennesker, men sin kritthvite hud, skarpe, 
bloddryppende tenner og svarte kappe. En vampyr er en levende død 
som står opp om natten og jakter etter blod fra mennesker, og den som 

blir bitt blir selv en vampyr. I denne boka blir man kjent med skumle 
vampyrskikkelser fra alle kanter av verden, som Dracula, Nosferatu og 
den moderne vampyrhelten Edward fra Twillight-sagaen. Vampyrene lar 
seg ikke jage bort så lett, selv om man prøver med hvitløk og sollys. 

Faktabok for mellomtrinnet.  
 
 

 
 

Ella og de andre 
Timo Parvela 
 
Ella synes det er gøy å gå på skolen, av og til synes læreren det også. På 
skolen skjer det mye morsomt. For eksempel i svømming, når læreren sier 
at de ikke får gå i vannet før han blåser i fløyta. Pekka vil gjerne vite 
hvordan fløyta høres ut, og det demonstrer selvsagt læreren. Dette er en 

humoristisk, dobbelbunnet historie. Fortelling for småskoletrinnet. 

 

 

Ella dag og natt 
Timo Parvela 
 
Ella har begynt i tredje klasse. Med skoleolympiade, en ny "Rambo" i klassen og overnattingsfest 
på skolen er det duket for morsomme skoledager for Ella og klassevennene hennes. På en god dag 
synes lærerne også at det er gøy på skolen. Dette er en humoristisk, dobbelbunnet historie. 
Fortelling for småskoletrinnet. 

 

Seiersbrølet 
Bjørn Ingvaldsen 
 
Fotballaget Froskene kjemper om premien i Gatecupen, en tur til 

utlandet. Hele laget gjør alt de kan for å vinne. For bare de beste får 
reise. Eller er det ikke slik? Hadde det bare ikke vært en aldri så liten 
navneforveksling. Dette er en fortelling om vennskap og lagspill.  
Lettlest for småskole-/mellomtrinnet. 
 
 

 
 
 



 

 

Jeg er sterkest 
Mario Ramos 
 
Den store ulven er overbevist om at han er den sterkeste i hele skogen. Alle 
han møter er enige, han er den sterkeste. Bortsett fra én.  
Lettlestbok for småskole-/mellomtrinnet. 
 
 

 

Jeg er kjekkest 

Mario Ramos 
 
Den store ulven føler seg ekstra kjekk og går ut i skogen for å bli beundret 
av de andre i skogen. Både Rødhette og de tre små griser er enige i at han 
tar seg godt ut. Men så spørs det om de egentlig mener det de sier.  
Lettlestbok for småskole-/mellomtrinnet. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tam i dragenes by 
Jo Salmson 
 
Tam er tilbake på slottet. Sammen med Blåne må han prøve å finne ut 
hvordan de skal finne den nye dragen. Bleke er gammel, og de må finne en 
ny før hun dør. Det må alltid være åtte drager i verden. Serien 
"Drageridderne" er en lettlest, spennende fantasyserie. Fantasy for 
mellomtrinnet. 
 

Jakten på Tam 
Jo Salmson 
 

Tam skulle bli den nye drageridderen, men så klarer han ikke å bli dragens 

venn engang. Han rømmer fra slottet. Men dragen, Blåne, blir veldig urolig 
og vil ha Tam tilbake. Serien "Drageridderne" er en lettlest, spennende 
fantasyserie. Fantasy for mellomtrinnet. 
 

 

To veier 
Isabel Minhós Martins 
 
To fortellinger, to veier - den gamle og den nye, og to farger veves sammen 
til én historie i rødt og blått. Begge veiene fører til samme bestemmelsessted, 

men for øvrig har de hver sin vri. Fortellingen følger to familier som skal 
møtes, men som velger hver sin reise. Den gamle landeveien snor seg 
gjennom landskapet mens den nye motorveien effektivt bringer deg frem. 

Boka kan lese enten forfra eller bakfra (da snudd opp ned) avhengig av 
hvilken vei man vil følge.  Billedbok for førskolebarn/småskoletrinnet 



 

Kirkegårdsboken 
Neil Gaiman 
 

Nobody Owens, eller Bob som han også blir kalt, er en helt vanlig gutt som 
vokser opp på en kirkegård. Han ville vært fullstendig normal hvis han ikke 
hadde bodd på en kirkegård, hvor han blir oppdratt og utdannet av 
spøkelser. Kirkegården byr på både farer og spennende opplevelser, men 
det er i landet til de levende at de virkelige farer truer. Der bor nemlig 
Jack, mannen som allerede har tatt livet av Nobodys familie, og som 
fortsatt leter etter Nobody. Spenning for mellomtrinnet. 

 

Spania – et land i vår verden 
Sean Ryan 
 
Spania er et av Europas største land, og får stadig sterkere internasjonal 
innflytelse, både når det gjelder kultur, økonomi og politikk. Boka forteller 
om Spania og om landets posisjon i verden i dag. "Land i vår verden" er en 
serie som sammenligner landene med hverandre, både når det gjelder 
befolkning, landskap og politiske forhold. Den forteller om hvilke land som er 
i krig, og hvilke land som har et godt forhold til sine naboer. Om innvandring 

og utvandring, og hvordan slike bevegelser i befolkningen har ført til 
spredning av fremmed kultur og andre religioner. Serien forklarer hvordan 
forbindelsen mellom landene har innvirket på hele verdenssamfunnet. 
Faktabok for mellom-/ungdomstrinnet. 
 

Russland – et land i vår verden 
Galya Ransome 
 
Russland er verdens største land. Det er også et av de rikeste, og har 

dermed stor innflytelse på den internasjonale arenaen. Boka forteller om 
Russland og om landets posisjon i verden i dag. "Land i vår verden" er en 
serie som sammenligner landene med hverandre, både når det gjelder 
befolkning, landskap og politiske forhold. Den forteller om hvilke land som er 
i krig, og hvilke land som har et godt forhold til sine naboer. Om innvandring 
og utvandring, og hvordan slike bevegelser i befolkningen har ført til 
spredning av fremmed kultur og andre religioner. Serien forklarer hvordan 

forbindelsen mellom landene har innvirket på hele verdenssamfunnet. 
Faktabok for mellom-/ungdomstrinnet. 
 

Sør-Afrika – et land i vår verden 
Ali Brownlie Bojang 
 
Sør-Afrika har lenge vært et av de mest innflytelsesrike landene på det 
afrikanske kontinentet, og nå får landet også stadig sterkere global profil. 
Boka forteller om Sør-Afrika og om landets posisjon i verden i dag. "Land i 
vår verden" er en serie som sammenligner landene med hverandre, både 

når det gjelder befolkning, landskap og politiske forhold. Den forteller om 
hvilke land som er i krig, og hvilke land som har et godt forhold til sine 
naboer. Om innvandring og utvandring, og hvordan slike bevegelser i 
befolkningen har ført til spredning av fremmed kultur og andre religioner. 
Serien forklarer hvordan forbindelsen mellom landene har innvirket på hele 
verdenssamfunnet. Faktabok for mellom-/ungdomstrinnet. 
 

 
 

 
 



Irak – et land i vår verden 
Susan Crean 
 
I de siste årene har Irak vært preget av krig og store politiske konflikter. 

Men nå er landet sakte men sikkert på vei mot fred og stabilitet, og får 
stadig bedre kontakt med resten av verden. I denne boka kan man lære mer 
om Irak og om landets posisjon i verden i dag. "Land i vår verden" er en 
serie som sammenligner landene med hverandre, både når det gjelder 
befolkning, landskap og politiske forhold. Den forteller om hvilke land som er 
i krig, og hvilke land som har et godt forhold til sine naboer. Om innvandring 
og utvandring, og hvordan slike bevegelser i befolkningen har ført til 

spredning av fremmed kultur og andre religioner. Serien forklarer hvordan 
forbindelsen mellom landene har innvirket på hele verdenssamfunnet. 
Faktabok for mellom-/ungdomstrinnet. 
 

 
 

Sudan – et land i vår verden 
Ali Brownlie Bojang 
 
Sudan er det største landet i Afrika, og landet har økende innflytelse på 

resten av verden, ikke minst på grunn av stadig sterke handelsforbindelser 
med andre land. Boka forteller om Sudan og om landets posisjon i verden i 
dag. "Land i vår verden" er en serie som sammenligner landene med 
hverandre, både når det gjelder befolkning, landskap og politiske forhold. 
Den forteller om hvilke land som er i krig, og hvilke land som har et godt 
forhold til sine naboer. Om innvandring og utvandring, og hvordan slike 

bevegelser i befolkningen har ført til spredning av fremmed kultur og andre 

religioner. Serien forklarer hvordan forbindelsen mellom landene har 
innvirket på hele verdenssamfunnet. Faktabok for mellom-/ungdomstrinnet. 
 

 

Marc Chagall 
Jude Welton 
 
Marc Chagall var en av det 20. århundrets mest populære og markante 
kunstnere. Hans fargerike og drømmeaktige arbeider rommet en enestående 
blanding av fantasi, folkekunst, myter og minner. "Kunstnere og deres 
verden" forteller om noen av verdens mest innflytelsesrike kunstnere og 

beskriver arbeidene deres i forhold til deres liv og det som skjedde i verden 
omkring dem. Boken er gjennomillustrert med fotografier og bilder, har 

detaljerte tidslinjer og interessante fakta uthevet i egne bokser. Faktabok for 
mellomtrinnet. 
 



 

Fiskelykke 

Håndbok for unge fiskere 
Arne Henning Grønlien 
 

"Fiskelykke" er en fiskeguide skrevet for norske forhold med teknikker og 
utstyr unge fiskere vil ha spesielt glede av. Sjø, elv, vann. Meite, haspel, 
flue. Her er alt den unge sportsfiskeren trenger å vite. Faktabok for 
ungdomstrinnet 
 

 

 

 

 

 

Afrodite og sviket 
Ritta Jacobsson 
 

En gjeng ungdommer driver med utpressing, sms-trusler og vold på skolen 
til Afrodite. Flere av klassekameratene hennes har begynt å oppføre seg 
rart. Sjenerte Simon er plutselig venn med verstingene i tienden, og 
Natalie klatrer opp på taket midt i timen og truer med å hoppe. Det er noe 
som ikke stemmer, men når Afrodite begynner å stille spørsmål, møtes 
hun av en vegg av taushet og redde blikk. Hun vet ikke hvor hensynsløse 

utpresserne kan være. Ikke før hun selv anklages for tyveri, og hennes 

kjære hund Voff svever i livsfare. Det er vanskelig å kjempe mot den som 
kan få skolevennene til å gjøre hva som helst, til og med svikte sin beste 
venn. Spenning for ungdomstrinnet. 
 
 
 

Si det! 
Elen Fossheim Betanzo 
 
Mamma mener 14 år gamle Ingvild er for ung til å være en hel uke hjemme 

alene i Oslo. Derfor må hun være med mamma Hedvig på et journalistisk 
oppdrag til en liten bygd i innlandet. Møtet med Rakbygda blir starten på det 
beste og det verste som noensinne har hendt Ingvild. Hun skjønner etter 

hvert at moren har et mye nærere forhold til bygda enn hva hun forteller. 
Ingvild blir intenst opptatt av å finne ut hva hun egentlig skjuler for henne. 
Samtidig møter hun Jonas med kritthvitt hår og solbrun hud, som på et eller 

annet mystisk vis trekker henne til seg og holder henne tett, tett. Dette er en 
historie som beskriver et komplisert ungdomsliv. Fortelling for 
ungdomstrinnet. 
 

Å være ulv 
Bettina Wegenast 
 
Ulven er død. Blant både sauene og grisene jubles og feires det. Helt til Kalle, 
en av sauene, bestemmer seg for å søke den ledige stillingen som ulv. For med 
ulvepels og skarpe tenner forandrer Kalle seg. Og plutselig er ikke det nye, 

ulvefrie livet like trygt lenger. Dette er en humoristisk og tankevekkende 
fortelling om vennskap, makt og ulike verdisyn. Fortelling for småskole-
/mellomtrinnet.  



 

 

Doktor Proktor og verdens undergang. Kanskje. 

(CD) 
Jo Nesbø 
 
For doktor Proktor og vennene hans handler det denne gang om en invasjon 
fra det indre verdensrom, korsang kontra janitsjarmusikk, doktor Proktors 

styrkedrikk, hvordan strømper egentlig forsvinner fra vaskemaskiner, ekte 
froskemenn, ikke fullt så ekte bavianer, skumle vaffeljern og ikke 
ferdigtestede balansesko. Samt en sjubeint edderkopp, en grillkonge i eksil i 
Sør-Trøndelag og verdens undergang. Kanskje. Historien veksler mellom det 

realistiske og det fantastiske, mellom lekenhet og alvor. 

 

 

Morten møter mamma 
Pål H. Christiansen 
 
Morten har bursdag, og venter på at mamma skal komme. Men da 
mamma kommer i taxien, snakker hun bare i mobilen. Det virker som om 
Morten må være med henne i et kjedelig møte. Men Morten lurer på hvem 
det er mamma egentlig skal møte. "Løveunge" er en serie hvor teksten er i 

versaler og det er kun én setning på hver side slik at den egner seg for de 
aller ferskeste leserne. 

 

Pappa og jeg 
Fredrikke Nicolaisen 
 

Når pappa er så ivrig med sverdet at han treffer deg i hodet under 
fektekampen er det ikke lett å være utkledd som en tøff viking. Da er det 
bare én ting som gjelder. "Løveunge" er en serie hvor teksten er i 
versaler og det er kun én setning på hver side slik at den egner seg for de 

aller ferskeste leserne. 

 

 

Sykkelen 
Fredrikke Nicolaisen 
 
Lise har bursdag. Av foreldrene får hun en ny sykkel. Den har bare to 
hjul. Lise er spent på hvordan dette vil gå. "Løveunge" er en serie hvor 
teksten er i versaler og det er kun én setning på hver side slik at den 
egner seg for de aller ferskeste leserne 

 

 

 

 

 

 



Stavangermysteriet 
Bjørn Sortland 
 
David Bergvik og familien hans befinner seg denne gang i oljebyen 
Stavanger. Superskurken Stig Svartvik falt i fossen i forrige bok "Bergen-
mysteriet", så familien Bergvik tror at det er trygt for dem å dra på ferie. 
Men den gang ei, det viser seg at truslene mot den vesle familien på langt 

nær er over. Kriminalroman for mellomtrinnet. 

 

 

 

 

 

Kasper trener på selfinten 
Jørn Jensen 
 
 
Kasper kan nikke ballen med mange små støt. Han kan til og med løpe 
mens ballen hopper på hodet hans. Kasper er en av de få som kan 
selfinten, men det er ikke alltid han lykkes, og i kampens hete skjer det 

noe. Siste del av boka har noen få fakta om fotball og enkel 
treningsveiledning. Lettlest for småskole-/mellomtrinnet. 

 

 

 

 

Hedvig og Hardemoprinsessen 
Frida Nilsson 
 
Det begynner en ny elev i klassen til Hedvig. Den nye eleven har de 
vakreste prinsessekrøllene og de tetteste øyevippene Hedvig noen gang 
har sett. Men prinsessen er en gutt og heter Olle. Som vanlig blir det 
hverdagskomikk, humor, problematikk og original moral fra landsbygda 
utafor hutaheiti. Dette er fjerde bok i den humoristiske serien om 

slyngelungen Hedvig. Fortelling for småskoletrinnet. 


