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Paul Gauguin 
Robert Anderson 
 
Paul Gauguin var en av de store pionerene i moderne kunst. I sin søken 
etter inspirasjon levde og arbeidet han i ville og fjerne strøk. Hans 
mesterverker utstråler farge og energi, og har inspirert generasjoner 
av kunstnere til å arbeide fritt, fantasifullt og dristig. Faktabok for 
mellomtrinnet. 
 

 
 

 

Pablo Picasso 
Kate Scarborough 
 
Pablo Picasso er en av de mest berømte kunstnerne i det 20. 
århundre. Hans pasjon for eksperimenter og hans dristige bruk av 
forskjellige stilarter førte til nyskapelse som fikk stor innflytelse på 
samtidens kunstnere og gjorde hans navn kjent over hele verden. 
Boken forteller om Picassos barndom i Malaga, om hvordan han lærte 

seg malerhåndverket, hans ulike malerperioder, hvem han var 
inspirert av, familielivet hans m.m.  
Faktabok for mellomtrinnet. 
 

 

 

 

En pingles dagbok – Siste stikk 
Jeff Kinney 
 
Gregs pappa har bestemt seg for å gjøre sønnen i hvert fall litt mindre 
pinglete, og planlegger alle salgs mandige fysiske aktiviteter. Hittil har 
Greg klart å komme seg unna, men når Militær akademiet blir nevnt, 
skjønner han at han må gå mer alvorlig til verks. 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. 

 

 

 

 

Flaggermus 
Megan Cullis 
 
Flaggermusa er et nattdyr, og i denne boka kan man blant annet lese om 
hvordan flaggermusa finner fram i mørket, hvor de lever og hva de spiser 
m.m.  

"Små faktabøker" er en serie bøker for barn som nettopp har lært å lese. 

Faktabok for småskole-/mellomtrinnet. 
 



Vulkaner 
Stephanie Turnbull 
 
Hver dag skjer det et vulkanutbrudd et eller annet sted i verden. Boken 
forteller om hvorfor lavautbrudd skjer, hva lave egentlig er, om dødelige 
askeskyer, varme kilder m.m. "Små faktabøker" er en serie bøker for barn 

som nettopp har lært å lese.  
Faktabok for småskole-/mellomtrinnet. 
 
 
 
 
 

 

Lokes skatt CD 
Måns Gahrton/Johan Unenge 
 

Familien Rantanen driver verdens beste hotell. Det mangler bare to ting: 
gjester og penger. Når to arkeologer plutselig besøker hotellet, på jakt 
etter en forsvunnet skatt, begynner pappa Roger å fundere på om han 
virkelig skal ta hånd om sine nye gjester. 
 
 
 

 
 

Opp ned … og litt til siden CD 
Øystein Bache 
 

Det var den sommeren Sunne ble tatt for tyveri av et dreggtau, ferska 
for innbrudd på skolen og inngikk et helt umulig veddemål, at 
forskertrangen hans ble belønnet med husarrest og to uskyldige gnagere 
måtte bøte med livet. Ferien skulle bare være sol, bading og lollipop, 
men det eneste som kunne redde hans ære og framtid nå, var ni 
sekunder vektløs tilstand på vei inn i evigheten. Norges framtid som 
bidragsyter til internasjonal romfart sto på spill. Dette er en humoristisk 

fortelling om hvordan tre venner skal holde seg vektløse for å teste ut 
mat astronauter kan spise i rommet. Her er både varme og vidd, 
fundering og læredom. 
 
 
 

 

 

Taekwondo på prøve CD 
Lise Blomquist 
 

Det er tid for gradering for taekwondoklassen. Enia gruer seg. Treneren 
mener at jentene er for snille. De må bli tøffere, sånn som Sluggen og 
de andre gutta. Fra Korea kommer grandmaster Kim for å overvære 
graderingen, og gjengen må virkelig vise hva de er gode for. Jentene må 
finne en måte å ta igjen på og hvordan de skal hevde seg og ta igjen 
gutta. Hver bok i Taekwondoserien er frittstående bøker, og det er 
forskjellige hovedpersoner i hver bok. I teksten er det en del 

informasjon om sporten, som ord og uttrykk og hvordan noen av 
øvelsene skal gjennomføres. 
 

 


