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Robert Coupe: 
Solsystemet – TOPP FAKTA 
Hvordan oppsto månen og hva består den av? Hvor mange 
vulkaner finnes det på Venus og hvor mange måner har 
Jupiter? Og hva er egentlig forskjellen på en asteroide og en 
komet? 
 
 
 
 
 
Andy Stanton: 
Du er en fæl mann, herr Grim! 
Hvis du liker å lese om fæle, gamle menn, snille hunder, 
godteri og jenter som blir kalt for Petter, er dette boka for deg. 
Om du noensinne har blitt så rørt at du har pusset nesen i en 
forbipasserende sommerfugl, eller kastet opp av bare spenning 
vil denne boka være midt i blinken. 
Og kjenner du deg ikke igjen i noe av det over, burde du lese 
den allikevel, ellers kommer en fe opp av badekaret ditt og slår 
deg i hodet med en stekepanne. 
 
 
 
 
Martin Widmark: 
Heksedoktoren 
Nelly Rapp er en populær monsteragent. Men nå er hun riktig 
ille ute. Hun er stengt inne sammen med en ekte heksedoktor 
som pappaen hennes er forelsket i. Den sjarmerende 
Heksedoktoren må settes ut av spill.  
Nelly er ikke så stor og heller ikke så sterk, men hun er smart. 
Og fordi hun er akkurat passe nysgjerrig og litt modig bruker 
hun heksedoktorens egne våpen. Nåler.  
Dette er den sjuende boken om Nelly Rapp, monsteragenten 
som jobber i det skjulte med spennende oppdrag. 
 
 
 
 
Martin Widmark: 
Kirkemysteriet 
Biskopen skal innsette en ny prest i Valleby kirke. En ung kvinnelig 
prest, Fanny Winter. Men det virker som om noen ikke liker dette 
og vil sabotere den høytidelige handlingen, for plutselig hopper en 
frosk opp fra døpefonten og maur kryper rundt i biskopens mitra.  
Når til og med bispestaven i sølv forsvinner, skjønner Lasse og 
Maja at nå foregår det mystiske ting i selveste kirken, og 
politimesteren trenger hjelp. 
 
 
 
 



Dan og lotta Højer: 
Strømpemannen 
Sigurd er sur. Han har flyttet til en ny, 
bråkete by som han ikke liker. Mamma og 
pappa bare gjør rent, og bestekameraten 
Viktor ser ut til å ha glemt ham helt.  
En dag finner Sigurd et par strømper nederst  
i morfars gamle koffert. De er gamle og lukter 
ekkelt. Men da han tar dem på seg, skjer 
det noe merkelig. Han forvandles til en ekte 
superhelt! Han blir Strømpemannen - 
de små problemenes mester 
 
 
 
Bjørn Ingvaldsen: 
Treningsleiren 
Rebekka sliter med å bli venn med ballen. Lagets 
leggbeskyttere er sporløst borte. Ola, Tim og de andre i 
gjengen dribler videre på sin egen måte, men nå skal de på 
treningsleir. Hvis de ikke dribler seg helt bort lærer de 
forhåpentligvis litt mer om fotball også. Spillerne på 
fotballaget Froskene står på selv om de møter noen 
hindringer på veien, og ikke alle har samme ballfølelse. De lar 
seg heller ikke skremme av sure gamle damer, bøllejenter 
eller tøffe motstandere.  
Dette er en fortelling om vennskap og lagspill.   
Fortelling for småskole-/mellomtrinnet.  
 
 
 
 
Katarina Ros: 
Munecas hevn 
Sommeren er over og Anton har sin første dag på den nye 
skolen. Og nedi sekken hans ligger jammen spøkelsesvennen 
Septuan. Hvordan får han plass der? Og hvordan er han blitt så 
knøttliten? Tenk om han aldri kan bli stor igjen!  
Spøkelsesfamilien på loftet sier at det er Muneca som har 
forhekset Septuan, og at bare Anton kan lure Muneca og redde 
det lille spøkelset.  
Roman for småskole-/mellomtrinnet.  
 
 
 
Benni Bødker: 
Sarin i Nordheim  
Letingen etter foreldrene fører Sarin til Nordheim. Det er byen til 
de store magikerne, og Sarin har aldri vært der før. Men en slu 
trollmann forsøker å lure henne og reisefølget. Vil de unngå å bli 
fengslet?  
Den fjerde boken om Sarin er som de øvrige et magisk og 
spennende eventyr som er enkelt fortalt og som blir underbygget 
av dramatiske fargeillustrasjoner.  
 
 



Trevor Barnes: 
Religion II - Jødedom og kristendom 
I "Religion II" kan man lese mer om jødedom og kristendom. 
Her får man et innblikk i de forskjellige religionenes opphav, 
hvordan de praktiseres, tradisjoner, klesdrakter, ritualer og 
festivaler.  
"Gyldendal kunnskap" er en serie beregnet for barn og ungdom 
som vil vite mer om aktuelle temaer, eller som vil sette seg inn 
i nye emner eller jobbe med prosjektoppgave. Bøkene er 
lettleste, har mye informasjon og mange fargerike illustrasjoner 
 
 
 
Lin Hallberg: 
Aprilsnarr Sigge! 
Ny bok om hestebestevenninnene og torsdagene i stallen. Mari, Agnes, 
Hanna og Elina er hestebestevenner, og hver torsdag er de sammen på 
ridning. Elina får aldri nok av stallen, og torsdagene er ukens 
høydepunkt.  
Da gjør det ingenting at Ingela, ridelæreren, lurer dem trill rundt med 
en morsom aprilsnarr! Og når Ingela henger opp lapp om sommerleir 
blir Elina helt vill. Å, bare hun får være med! Hun snakker nesten ikke 
om annet.  
Elina forstår ikke hvorfor Mari blir så sur. Det er jo så gøy å være i 
stallen. 
 
 
 
Frida Nilsson: 
Hedvig! 
Hedvig bor i hutaheiti og er nabo med ingen. Heldigvis skal hun 
begynne på skolen. Der kan det meste skje! Og det gjør det. 
Hedvig får en veldig god venn, hun maner fram den Hvite dame på 
skoletoalettet, hun blir forelsket i en eremittkreps, forgifter en 
klassekamerat og klipper pigg til skolefotograferingen.  
Hedvig! er første bok i den kritikerroste svenske serien om 
slyngelungen.  
Frida Nilsson skriver om de helt store spørsmål - livet, døden og 
kjærligheten - med grenseløs humor og stort alvor, og blir av 
kritikerne ofte sammeliknet med Roald Dahl. Bøkene hennes er 
prisbelønte i Sverige, og her kommer den første boka på norsk. 
 
 
 
Lars Mæhle 
Knoterud FK - Vennskapskampen 
Fotballaget Knoterud FK, gutter 9 år, er tidenes mest fomlete lag. De 
skal spille vennskapskamp i Sverige mot Svanskogen IF, jenter 9 år.  
Spillerne på Knoterud blir oppløftet av at de skal spille mot jenter og 
tror det skal bli en enkel kamp å vinne. Særlig Jan Tore, lagets spiss 
med vedvarende måltørke, er passe eplekjekk før kampen. Han tror 
at jentene er dårlige og ikke kan spille fotball, men motspillerne kan 
noen lure finter og noen skitne triks.  
 


