
Nye bøker, oktober 2009 
 
Herr Grim og pepperkaksemannen 
Andy Stanton 
 
Fortsettelse av: Du er en fæl mann, herr Grim! 
Herr Grim er tilbake, og han er like fæl som i den første boka, 
kanskje enda verre. Men boka handler ikke bare om ham, den 
handler også om tivoli, pølser, stinkende franskmenn og kjemperike 
pepperkakemenn med elektriske muskler. Gamle kjenninger er også 
med som den lille jenta Polly, Fredag Skvistiansen, slakteren og 
andre innbyggere i Kongsdrank. Fortelling for mellomtrinnet. 
 
 
Iqbal Farooq og kronjuvelene 
Manu Sareen 
 
Fortsettelse av: Iqbal Farooq og den svarte Pierrot .  
Iqbal Farooq og klassen hans er på skoletur til Rosenborg slott. Under 
omvisningen avslører guiden at kronjuvelene de ser i virkeligheten er 
en kopi. De ekte ble gjemt under okkupasjonen for at tyskerne ikke 
skulle konfiskere dem. De ekte juvelen skal befinne seg på et ukjent 
sted i København. Iqbal bestemmer seg for å finne igjen dronningens 
dyrebare skatt. Sammen med den småkriminelle onkel Rafiq beslutter 
Iqbal og storebroren seg for å løse mysteriet. Men det er flere som er 
ute i sammen ærende, og som ikke er til å spøke med. Historien er 
befolket med de underligste typer, har mye humor, forviklinger og 
full av fart fra et multietnisk Nørrebro i København. Fortelling for mellomtrinnet. 
 
 
Skyt på mål! 
Dan Freedman 
 
Fortsettelse av: Avspark .  
Jamie Johnsen er en talentfull fotballspiller som gjerne vil vise hva han 
er god for, men det er stadig noen nye utfordringer som venter ham. 
Laget til Jamie skal spille kamp og talentspeidere fra alle de store 
klubbene er kommet for å se på. Jamie gleder seg til å vise fram sine 
ferskeste finter, men alt går ikke som planlagt. Det virker som om 
treneren har et horn i siden til ham.   
Dette er en fortelling om fotball og om behovet for balanse i livet, 
forholdet mellom venner og familie og balansegangen mellom egne 
ambisjoner og omgivelsenes forventninger. Roman for mellomtrinnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dragen Ajdar 
Marjane Satrapi 
 
Den modige Mathilde bor i et vakkert og fredelig land, beskyttet 
av en vennlig konge. Men en morgen begynner jorda plutselig å 
riste kraftig og alt blir snudd på hodet. Når ristingen slutter er 
verden blitt helt kaotisk, og kongen bestemmer at Mathilde skal 
reise inn til midten av jordkloden for å finne en løsning på 
problemet. Der inne møter hun både en demon, en ånd i flaske, og 
en heks, og til slutt også dragen Ajdar. 
 
Rødt for kjærlighet 
Unni Lindell 
 
Fortsettelse av: Elsker deg av hele mitt jærte .  
Livia er tilbake i klassen etter å ha bodd en stund i Amerika. De 
fleste i klassen synes det er fint å ha henne tilbake, bare ikke Ella. 
For Ella er forelsket i Ismael og hun er redd for at han skal like 
Livia, med det lange lyse håret, bedre enn henne. Alle gutta synes 
Liva er den fineste jenta i klassen. Da klassen skal sette opp et 
teaterstykke blir det drama rundt hovedrollen. Ella er redd for at 
Livia skal spille prinsesserollen. Ismael skal spille prinsen. Ella blir 
sjalu og vet ikke hva hun skal gjøre.  
Lettlest roman for småskole-/mellomtrinnet.  
 
En pingles dagbok 
Jeff Kinney 
 
Greg skriver dagbok for alle sine fremtidige fans, han må bare takle 
mellomstadiet først. Som nummer to i en søskenflokk på tre er han 
skviset inn mellom en sjefete storebror og en sippete lillebror. 
Foreldrene er velmenende, men helt håpløse ifølge Greg. Han er ikke 
særlig populær på skolen, han har selv rangert seg som nr. 52 eller 53 på 
popularitetsskalaen. Vennene hans er nerdete og ødelegger alle hans 
sjanser hos det motsatte kjønn. Selvfølgelig er det aldri hans feil når noe 
går galt. Eller kanskje det bare er trangen til å gjøre utrolig dumme ting 
fordi det virker lurt der og da.  
Fortelling for mellomtrinnet.  
 
Bergen mysteriet 
Bjørn Sortland 
 
Fortsettelse av: Barcelona-mysteriet .  
Dette er den tiende fortellingen om Kunstdetektivene. David er i Bergen 
sammen med familien sin. Der skal de både på Kiss-konsert og en 
Picasso-utstilling. Selvfølgelig befinner kunstyven Stig Svartvik seg 
også i samme by. Denne gang blir det en kamp på liv og død for David 
som må redde Carmen, som han ble kjent med i Barcelona, da Svartvik 
har kidnappet henne og truer henne på livet. Det blir en ferd i vill fart 
innover i vestlandsfjellene. Kriminalroman for mellomtrinnet.  
 
 



Haier 
Catriona Clarke 
 
Hva spiser haier? Hvorfor er det noen haier som aldri slutter å 
svømme? Finnes det haier som lyser i mørket?  
Det finnes over 400 forskjellig typer haier, noen så store som en 
buss, andre er bitte små. I denne boken kan man lese om ulike typer 
haier og om hvordan de lever.  
Faktabok for småskole-/mellomtrinnet.  
 
 
Brannmenn 
Katie Daynes 
 
Brannmenn slukker ikke bare branner. Dersom det skjer katastrofer, 
jordskjelv og oversvømmelser, er det brannmenn som kommer. Her 
kan man lese om hvordan de arbeider, hvordan de slukker branner og 
redder mennesker.  
Faktabok for småskole-/mellomtrinnet.  
 
 
 
 
 
Bokstaver 
Anne B bull-Gundersen 
 
I denne boka kan barn lære om de symbolene de møter over alt i 
hverdagen. Her får man hjelp til å sette sammen bokstavene i 
sammenheng med ord og ting som man kjenner. I boka er det også 
oppgaver og kuriosa som at i Japan leser de baklengs.  
Faktabok for førskolebarn/småskoletrinnet.  
 
 
 
 
 
Wow - 7 kjærestefortellinger 
 
 Syv kjente norske barne- og ungdomsforfattere har skrevet hver sin 
fortelling om kjærlighet. Historiene handler om det å ha kjæreste, 
ikke ha kjæreste, ønske seg kjæreste, eller ikke ønske seg kjæreste. 
Her kan man lese om Vera som må ha med lillebroren på date. 
Emilie som synes at kjærlighet suger, Katja som står med en stor 
stein i hånden, Helle som føler seg som et badekar fylt med rosa, 
sprudlende badesalt, Kasper som har hatt en dag i yrkeslivet - på 
farens søplebil, Martin som får den beste - og verste SMS-en og om 
8 tegn på at HAN liker deg. Antologi for mellom-/ungdomstrinnet.  
 
 
 
 



Hedvig og Max-Olov 
Frida Nilsson 
 
Fortsettelse av: Hedvig!  
Ellen i klassen til Hedvig har fått en ponni av foreldrene sine. Hedvig 
ønsker seg også en hest, men i stedet få hun et esel som heter Max-
Olov. Pappa synes det er kult, hest er noe annen hver unge på landet 
har, men esel er det bare Hedvig som har. Det er ikke lett for Hedvig å 
fortelle det til pappa, at det faktisk bare er hest som gjelder når man går 
i 2. klasse. På skolen leker de hest i friminuttene, ikke esel, da 
begynner Hedvigs ljugesjuke. Hun forteller at Max-Olov er den nye 
naboen som har tre hvit hester som hun får ride på når hun vil. Plutselig er Hedvig den mest 
populære i klassen, de andre jentene gjør hva som helst for å bli med henne til den nye 
naboen. Når sannheten kommer for dagen blir det vanskelig. Hedvig skjeller ut Max-Olov, og 
neste dag har han rømt. Da oppdager Hedvig at hun savner ham tross alt. Dette er andre bok i 
den humoristiske serien om slyngelungen og dramaqueenen Hedvig.  
Fortelling for småskoletrinnet.  
 
 
Klubben 
Bjørn Ingvaldsen 
 
Fortsettelse av: Treningsleiren  
Det er duket for trøbbel for Froskene. Sandra og Sally prøver i alle 
fall så godt de kan å ødelegge for laget, og i kampen mot Solglimt 
står det om hårfin poengberegning. Men fotballaget Froskene lar 
seg ikke skremme av sure gamle damer, bøllejenter eller tøffe 
motstandere. Dette er en fortelling om vennskap og lagspill.  
Lettlest for småskole-/mellomtrinnet.   
 
 
Bryllupsplanleggerens datter 
 
12 år gamle Willa er søt, handlekraftig, tøff og morsom. Hun er verdens 
dårligste til å få ønsker til å gå i oppfyllelse. Faren hennes døde før hun 
ble født, og den glamorøse moren, Stella, har ikke kommet over hans 
bortgang enda. Hun orker ikke å bo på samme sted mer enn to år av 
gangen. Men da de flytter til Cape Cod, ser det ut til at lykken er i ferd 
med å snu. Willa får sin første bestevenninne, og kanskje en mulig 
kjæreste. Dessuten virker det som om isdronningen Stella har falt for 
Willas engelsklærer Sam. Willa synes Sam er det perfekte pappamaterialet 
og begynner å tro at hun rett og slett skal få oppfylt tre ønsker på en gang.  
Fortelling for mellomtrinnet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skolemysteriet CD 
Martin Widmark 
 
I Valleby florerer det av falske pengesedler. Politimesteren 
besøker klassen til Lasse og Maja for å oppfordre elevene til å 
lete etter sedler uten vannstempel. Samtidig blir det oppdaget at 
noen har tatt tusenvis av kopier på skolens nye fargekopimaskin. 
Lasse og Maja aner at det kan være en sammenheng her. For å 
avsløre forbryteren må de spane om natta og bruke kløkt og list 
for å få fingeravtrykk av de mistenkte. 
 
 
 
Bibliotekmysteriet CD 
Martin Widmark 
 
Lasse og Maja er bestevenner og har et detektivbyrå sammen, 
som heter LasseMajas detektivbyrå. På forunderlig vis forsvinner 
verdifulle bøker fra biblioteket selv om de er utstyrt med alarm. 
Politimesteren må nok en gang be Lasse og Maja om hjelp for å 
finne den mistenkte.  
 
 
 
 
 
Knoterud FK Ball med tall 
Lars Mæhle 
 
Knoterud FK og Kopegrenda skal spille kamp om bunnoppgjøret. 
Begge lagene har tapt alle kampene denne sesongen, så begge øyner 
et håp om seier. Men for Knoterud ser det mørkt ut da keeperen og 
mattegeniet, Sahir, ikke dukker opp. Det er bare han som kan redde 
laget fra nok et tap. Sahir lider valgets kval, skal han delta i Matte-
NM eller spille kamp. Han må velge hva som er viktigst, å satse på 
egne ferdigheter eller stille opp for vennene sine.  
Lettlest for småskole-/mellomtrinnet. 
 
 
 
 
Uhyret i skogen 
Tore Aurstad 
 
Langt inne i en snøkledd skog milevis fra folk, våkner Tom opp i en hytte 
bundet til en stol. Han er blitt kidnappet av sikkerhetsvakten på 
kjøpesenteret. Så skjer det noe rart, kidnapperen gir Tom varme klær og 
lar ham gå. Men Tom skjønner ikke hvorfor han får slippe unna, dessuten 
har han en ekkel følelse av at noen jakter på ham der ute i ødemarka.  
Lettlest/grøss for mellomtrinnet.  
 


