
Knoterud FK i Norway Cup 

Lars Mæhle 
 

Knoterud FK er Østfolds mest sjarmerende fotballag. De har 

fremdeles til gode å vinne en ordentlig fotballkamp. Men de har 

begynt å skåre mål. Leseløvene er lette å lese, med korte linjer og 

stor skrift. Lettlest for småskole-/mellomtrinnet. 
 
 
 
 
 
 

Campingmysteriet CD 

Martin Widmark 
 

Det er sommerferie og Lasse og Maja er på telttur sammen med 

Miranda og den lille apen hennes. Det er deilig og sommerstille på 

campingplassen. Men så begynner ting å forsvinne og naboene 

oppfører seg stadig mer mystisk. En morgen oppdager 

campingplasseieren at alle krepsene hans er blitt stjålet. Da forstår 

Lasse og Maja at ferien er over og at det er på tide med litt 

detektivarbeid. 
 
 
 
 
 

Sykehusmysteriet CD 

Martin Widmark 

 
På Valleby sykehus foregår det mystiske ting. Mens pasientene blir 

gipset, blir smykker borte. Politimesteren kan ikke gjøre noe, men 

han spaner intensivt på personalet. Så lenge smykkene er borte, 

kan ingen arresteres. Lasse og Maja kommer på en lur måte å løse 

mysteriet på. 
 
 
 
 

Azur 1 Phenomena 
Ruben Eliassen/Øystein Runde 
 

Havmannen Azur, kjent fra Phenomenauniverset, er en av Alk og 

Ilkes hjelpere. Her kan man lese hvordan Azur, som ble født i 

havet, endte opp med å leve under sanden. Hvordan han ble 

forledet av sin bror og fanget av den onde magien i Krakens 

septer.  

Fantasy for mellomtrinnet. 

 
 
 
 

 



Den lille forfatterboka GRØSS 

Ragnhild Madsen 
 

Den lille forfatterboka er en populær serie for ungdom om litterære epoker og ulike 

sjangere. Denne gangen handler det om forfatterskap som får 

nakkehårene til å reise seg, og skrekken til å jage gjennom 

kroppen.  

I heftet presenteres 18 forfattere i sjangeren grøss enkelt og 

oversiktelig i dobbeltsidige oppslag. 

I Norge skriver ikke mange forfattere først og fremst 

grøsserromaner, men som lesestoff er sjangeren usedvanlig 

populær, særlig blant ungdom.  

Vampyrer og andre skrekkinngytende vesener har herjet godt 

med det yngre publikummet de siste årene, og heftet handler om 

noen av de mest kjente og slitesterke navnene i sjangeren, fra 

store klassikere som Mary Shelley og Edgar Allan Poe til nykommere som Neil Gaiman, 

Darren Shan og John Ajvide Lindqvist. En nesten glemt norsk klassiker har det også blitt 

plass til.  

Den lille forfatterboka er et lite leksikon for ungdom, som forhåpentligvis vil inspirere 

leserne til å finne ut enda mer på egen hånd. 

 

På jobben 
Dagny Holm 
 

I denne boka kan man lese om hvordan en vanlig dag fortoner seg 

for folk i forskjellige yrker i Norge som f.eks. brannkonstabel, 

frisør, lege og flyger. Boka har også en historie om Jakob som får 

være med mamma på jobben. Han oppdager at mange voksne 

sitter foran en pc, uansett hva slags yrke de har. Likevel er 

jobbene forskjellige. 

Faktabok for småskoletrinnet. 

 

Vær 
Dagny Holm 
 

Denne boka handler om all slags vær i Norge, om det er kaldt eller 

varmt, om man kan se sola eller om den er gjemt bak skyene, om 

vind, regn, snø, hagl, lyn og torden. Boka har også en historie om 

Solveig som mister den fine 17. mai-ballongen sin opp i lufta.  

Faktabok for småskoletrinnet. 

 

Trær 

Dagny Holm 
 

I denne boka blir man kjent med elleve forskjellige trær som gran, 

furu, bjørk og andre trær i skogen og i byen, hva som er spesielt 

med dem og hva de kan brukes til. Samt at man lærer hva et tre 

egentlig er, hvorfor noen får røde og gule blader om høsten, og 

hvorfor det finnes kongler og nøtter. Boka har også en historie om 

hva som skjedde med Birk da han klatret høyt opp i et tre.  

Faktabok for småskoletrinnet. 

 



Vikinger 
Dagny Holm 
 

Her kan man lese om vikinger som dro av gårde på tokt og de som 

holdt seg hjemme, hvordan det var å være barn i vikingtida, hva 

slags leker de hadde, om de var fattige og hva de spiste. Boka har 

også en historie om Olav som møter en vikinghøvding, samt se bilder 

av barn og voksne som har kledd seg ut som vikinger. De viser også 

hvordan det var å lage mat, seile båt, slåss og arbeide i vikingtida. 

Faktabok for småskoletrinnet. 

 

Hytte i skogen 
Harald Kolstad 
 

Den nye hytta til Sara viser seg å være et ganske ensomt sted. 

Ingen kommer på besøk. Men pappa finner heldigvis ut hva som 

mangler. Snart kommer alle skogens underlige skapninger på 

besøk, og Sara byr på te. Og kaffe til teen, for de som ønsker 

det.  

Fortelling for småskoletrinnet. 

 

Sjøuhyret i Bergsjøen 
Martin Widmark 
 

Nelly og familien hennes er på vei til Bergsjøen Camping, og 

pappaen hennes har planer om å fiske. Det de ikke vet er at det 

går rykter om at det skal være et sjømonster i den uvanlig dype 

sjøen. Nelly vet ikke hva hun skal tro, men en ting vet hun med 

sikkerhet, og det er at vaktene Bror og Elsa oppfører seg 

merkelig. Monsteragent Nelly Rapp bestemmer seg for å 

undersøke saken. Flaks at hun og London får hjelp av den nye 

vennen Walle og bassethunden hans, Ebba.  

Spenning for småskole-/mellomtrinnet. 

 

Matched - Cassias valg 
Ally Condie 
 

I Samfunnet bestemmer myndighetene. Hvem du elsker, hva du 

skal lese, hva du skal tro, hvor du arbeider, og når du skal dø. 

Cassie har alltid vært lojal og stolt på at Samfunnet har tatt de 

rette valgene for henne. Hun er da sikret et langt liv, en perfekt 

jobb og en ideell partner. Da bestevennen, Xander, viser seg på 

matchingskjermen på 16-årsdagen hennes, vet Cassie med 

sikkerhet at Samfunnet har funnet den rette for henne. Fremtiden 

synes perfekt. Helt til et annet ansikt plutselig dukker opp og 

skjermen går i svart. Cassie må gjøre det umulige, ta sine egne 

valg. Hun må velge mellom Xander og Ky. Mellom det livet hun 

kjenner og et liv i opprør. Cassie må velge mellom trygghet og 

lidenskap. Dette er en fremtidsroman og en kjærlighetsthriller.  

Fortelling for ungdomstrinnet. 

 

Ikke bøll med benkesliterne Bønna og B-laget 



Bjørn Sortland 
 
Bjørnar, også kalt Bønna, bruker mye tid sammen med vennene 

sine i den gule sofaen i kjellerstua, der spiser de ostepop og spiller 

Xbox. Nå har foreldrene til Bjørnar fått nok av innesittingen og 

kommanderer dem ut for å spille fotball. Pappa er trener og 

mamma er manager. Men det verste av alt er at mamma truer 

med å kjøpe goretex-truse som puster, så ikke B-laget skal bli 

svette under kampene.  

Fortelling for mellomtrinnet. 

 

 

 

Sjørøverskatten – Nye Hardy 
Franklin W. Dixon 
 

Sønnen til FN-ambassadøren i Santa Cruz er forsvunnet. Man 

frykter at han er blitt kidnappet, men det kommer ikke noe 

løsepengekrav. Myndighetene på feriestedet er redd hendelsen skal 

skremme bort turistene, og ønsker amerikansk politi på stedet. 

Saken er som skreddersydd for Hardy-guttene. Brødrene kan 

menge seg med festglade ungdommer i ferieparadiset, mens de 

etterforsker saken i det skjulte. Oppdraget viser seg imidlertid å bli 

svært farlig. Frank og Joe snubler rett i armene på skruppelløse 

skattejegere.  

Spenning for mellom-/ungdomstrinnet. 

 

 

 

 

 

Himmelørnen – EGO 
Gill Lewis 
 

For å lære å se hva som gjemmer seg under overflaten må man få 

øye på det som gjemmer seg i dypet. Den dagen Callum og vennene 

hans finner Iona på gården, prøver de å jage henne bort. Iona 

slipper unna og forsvinner i fjellet før de får tak i henne. Callum blir 

bekymret for jenta og drar ut for å lete etter henne. Da han finner 

henne, er hun iskald, men hun nekter å bli med ned til gården. Hun 

vokter nemlig en hemmelighet som befinner seg på en liten øy i et 

vann som tilhører Callums familie. De to inngår en avtale, Iona skal 

fortelle hemmeligheten mot at hun får lov til å komme tilbake dit. De 

to knytter et nært vennskap og bestemmer seg for ikke å fortelle 

hemmeligheten til noen. På den måten vil den ikke komme til skade. 

Lovnaden forandrer Callums liv for alltid. Fortelling for mellom-

/ungdomstrinnet. 

 

 

 

 

 



Blomster i Norge 
Jon Feilberg 
 

"Blomster i Norge" er en ny norsk flora som i lett tilgjengelig 

form beskriver våre viltvoksende planter. Boken omfatter 740 

planter og lave busker, foruten 51 arter av trær. En del svenske 

og danske planter er også tatt med. Tekstomtalen av de 

enkelte artene er bygget opp på følgende måte: Etter navnet 

på norsk og latin nevnes plantens normale høyde. Så beskrives 

planten kort og presist, og det kan dessuten bli gitt 

opplysninger om navnets betydning eller bruk av planten. Siden 

følger en angivelse av de typiske voksestedene, og det nevnes i 

hvilke måneder planten blomstrer ellerbærer sporer. 

Beskrivelsen avsluttes med hvor vanlig planten er og hvilken 

utbredelse den har i de ulike delene av Norge. Bak i boken er 

det tatt med noen generelle opplysninger. Alle illustrasjonene 

er tegnet spesielt til denne boka av Jens Overgaard 

Christensen. Med litteraturliste og registre. 

 

Kjæresten om natten CD 
Unni Lindell 
 

Ella er på skoleleir med klassen til Bjørnebærleiren. Der møter 

hun Bendik, som går på en annen skole. Han er høyere enn de 

andre og har lyst langt hår. Han klemmer hånda til Ella hemmelig 

under bordet og spør om de skal møtes under eiketreet når det 

blir mørkt. Så skjer det noe veldig flaut og Ella rømmer hjem 

midt på natten, men da hun kommer hjem oppdager hun noe 

som er enda verre. 

 


