
Nye bøker, mars – april 2010 
 

Kjærlighetsmysteriet 
Martin Widmark 

 

Lasse og Maja er bestevenner og har et detektivbyrå sammen, 

LasseMajas detektivbyrå. Det arrangeres en kjærlighetsfestival i 

Valleby. I kjærlighetens tegn samles det inn penger til verdens 

fattige barn. Men når festivalen avsluttes, braker seierspallen 

sammen og lysene slukner. Så blir de innsamlede pengene sporløst 

borte. De to populære detektivene Lasse og Maja har fått nok en sak 

å bryne seg på. En lettlest detektivbok med mange illustrasjoner. 

Spenning for småskole-/mellomtrinnet. 

 

 

 

Galloppmysteriet 
Martin Widmark 

 

Lasse og Maja er bestevenner og har et detektivbyrå sammen, 

LasseMajas detektivbyrå. På galoppbanen utenfor Valleby er det 

ulidelig spennende. En urutinert rytter kjemper mot tre stjerneryttere. 

Men når de tre rutinerte hestene en etter en mister fart begynner det å 

ligne på fusk. Lasse og Maja innser at de er i ferd med å trave rett 

inn i en ny sak de må løse. En lettlest detektivbok med mange 

illustrasjoner. Spenning for småskole-/mellomtrinnet. 

 

 

 

 

Hvis jeg bare ikke hadde fått ny frisyre 
Ingelin Angerborn 

 

10 år gamle Tilda har det med å gjøre det meste feil, og som regel 

bærer det galt av sted. Men hun har et godt humør og det meste 

bruker å ordne seg til sist. Dersom Tilda ikke hadde fått ny frisyre, så 

hadde det aldri hendt. Hun hadde ikke blitt forvandlet til Anton, og 

hun hadde ikke blødd neseblod, fått solstikk og en splitter ny 

tvillingsøster. Anton hadde ikke kjøpt bikini og mamma hadde ikke 

virket helsprø, og fremfor alt hadde ikke ferien på Kanariøyene blitt 

dobbelt så morsom. Men Tilda lærer at hår og klær betyr mye for 

hvordan folk oppfatter en, og at det under klærne og frisyrene kan 

finnes noen andre enn den man tror.  

Fortelling for småskole-/mellomtrinnet.  



Hedvig og sommeren med Steken 
Frida Nilsson 

 

Hedvig kjeder seg, hun har sommerferie og det er ingen å leke med. 

Den eneste lekekameraten er eselet Max-Olov, og han er så 

uselskapelig. Heldigvis dukker Steken opp og lager spillopper! Dette 

er den tredje bok i den humoristiske serien om slyngelungen Hedvig.  

Fortelling for småskoletrinnet. 

 

 

 

 

 

 

 

Ring 113! 
Helena Bross 

 

Maja får lov til å prøve trampolinen til Ida. Først hopper hun veldig 

forsiktig, men så hopper hun høyere og høyere. Det er kjempegøy, 

helt til hun plutselig lander helt feil og det knekker inni beinet. Maja 

har kjempevondt! Vi må nok ringe 113, sier Oscar. "Klassen min" er 

en lettlest serie for barn som har begynt å lese selv.  

Lettlest for småskoletrinnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bare skrik og bæsj 
Helena Bross 

 

Siri gleder seg veldig til hun skal bli storesøster, men når Håkon 

kommer til verden blir det ikke helt slik hun hadde tenkt. Håkon 

skriker så mye at det nesten ikke er plass til Siri i leiligheten lenger. 

Dessuten bæsjer han hele tiden!  

Lettlest for småskoletrinnet. 

 

 

 

 

 

 

 



Rideleir med Sigge 
Lin Hallberg 

 

Elina elsker sommerferie med hestebestevenninnene, og hun elsker å 

være på rideleir. På leiren hopper de hinder, drar på langritt, 

galopperer og har oppvisning. Jentene trener og lærer mye. Simon, 

han som eier Elinas yndlingshest Sigge, er også med på leiren. 

Derfor er Elina spent på om hun får ri Sigge, for hun er en ordentlig 

Siggejente. Sigge er nemlig en bajas og den som rir ham må være 

skikkelig bestemt.  

Roman for småskole-/mellomtrinnet 

 

 

 

 

 

 

Jeg er et ubeskrivelig ondt geni,  
- og jeg vil bli elevrådsleder 

 

Josh Lieb 

 

Oliver Watson er i utgangspunktet en helt vanlig 12-åring. 

Bestevennen hans er en pitbull som heter Lolipop. Han har en IQ 

som et kjøleskap. Det er i alle fall det omgivelsene hans tror. Men 

egentlig er han et ubeskrivelig ondt geni som snart har 

verdensherredømme. Ingen kan stoppe ham når det er noe han vil 

ha. Ikke en gang faren hans som ikke ser ham og som hater å bli 

kalt "pappa". Slik var det i alle fall før. Nå er alt annerledes. Oliver 

har bestemt seg for å stille til valg som elevrådsleder. Snart viser 

det seg at det er mye enklere å styrte utenlandske diktatorer enn å få andre elever til å stemme 

på seg selv. Spenning for mellomtrinnet. 

 


