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Om barnebokåret 2013
• Preget av humor, gjerne med alvor i bunnen.
Mange bøker tar opp alvorlige temaer med
humor som virkemiddel
• Grensen mellom barn og ungdom er svært
flytende, en del scener som egner seg for
eldre barn og ungdom også i bøker i hovedsak
beregnet for yngre barn
• E-bøkenes inntog har foreløpig ikke utgjort en
stor forskjell, men dette kan endre seg raskt

Ebøker og apper
• Gyldendal:
• I hovedsak apper:
billedbøker og lesestart.
Noen ungdomsbøker er
på vei.
• Aschehoug:
• Overvekt av bøker for
eldre barn og ungdom,
men også f.eks Svein og
rottaserien

• Cappelen damm:
• Eldre barn og ungdom,
noen nye og mange eldre
titler
• Samlaget- skal utgi flere
lettleste titler.
• Spenning knyttet til
eporten- forfatternes
egen ebokbutikk
• Ebok.no- skal samle altogså fra mindre forlag

Eventyr og dikt
• Mange eventyrsamlinger, gjerne
kjønnsbestemt, fra mindre forlag som
Spektrum
• Synne Lea- Nattevakt- Brageprisnominert
• Hanne Bramness- Skogen i hjartet
• Harald Nortun- Nesten saman
• Unni Torsvik- Unnis barnerim

Verdens slemmeste ulv
Mario Ramos
• Omskrevet versjon av
Rødhette og ulven
• Morsom og fornøyelig
• Har også tidligere skrevet En
verden full av griser- versjon
av De tre små grisene.
Forfatteren døde dessverre i
2012, men det er fremdeles
flere titler igjen å oversette.
• Fin til høytlesning fra 1
klasse, ypperlig til
sammenligning tema
eventyr på mellomtrinnet

Asbjørnsen & Moe og de gode
hjelperne- En eventyr feiring
• Gamle eventyr med moderne
illustrasjoner
• Ny giv og stundom ny vinkling
på flere eventyr med moderne
illustrasjoner. Sjekk særlig ut
Det blå båndet, der Bendik
Kaltenborns illustrasjoner ble
kalt stor kunst av anmelder
Cathrine Krøger. Et mer brutalt
eventyr skal man lete lenge
etter...
• For eventyrglade i alle aldre,
også fin til sammenligning i
ulik illustrasjonsstil i kunst og
håndverk

Eg og Pontus går for gull
Odd Nordstoga
• NB! Gyldendal forlag!
• Odd Nordstogas debutbok
er en røverfortelling på rim
inspirert av eventyr.
• En tyrannisk konge har
forbudt musikk, men den
omreisende trubaduren
vekker folket til opprør med
musikk
• Høytlesning fra ca 2 klasse,
også en morsom gave til
voksne Nordstogafans

HUMOR (?)
• Mye humor i 2013, og alt appellerer ikke til
alle
• Dagbokutgivelsene holder seg høyt på
popularitetslistene, spent på om Pinglebok nr
8 blir like pop som de forrige.
• Illustrasjoner og visuelle virkemidler
etterspørres av barna, selv hos gode lesere i
humorbøker

Krise-Kristine er en katastrofemagnet
Joanna Nadin, oversatt av Jan Chr.
Næss
• Hverdagshumor fra ei jente

som finner på utrolig mange
gode ideer.. Eller?
• Skriftbildet er en del av
illustrasjonene
• Minner om både Judy
Moody og Clarice Bean,
men kortere historier og for
noe yngre barn
• 2-4.klasse
• Godt innlest på lydbok av
Kikki Stormo

Pølsebryllup
Måns Gahrton
• Serien: Hotell Den gylne
kløne har flere tilhengere,
og er en morsom
beretning om familien
som begynte et nytt livsom langt fra ble det de
ventet
• I år prøver familien å
kapre en bryllupsfeiring
av dimensjoner, og det
går absolutt ikke helt på
skinner
• Fra 3. trinn

Kaptein Supertruse og professor Bæsjebleies
farlige felle
Dav Pilkey
• Lykken var stor da
Schibsted ga ut de to
første bøkene i serien
igjen i fjor. OG ENDA
større ble den da bok 3 og
4 kom i år
• Crazyslapstickhumor med
toalettreferanser
• Barnslig, og svært
populært! Særlig
blaografien..
• 1-10 klasse

Røversommer
Siri Kolu
• Sprø humor iblandet en
dose melankoli
• 10årige Vilja blir røvet
av familien Røverrud, og
tilbringer en sommer
med å røve det man må
og det som man
behøver
• Høytlesning fra
3/4.trinn

Ella og de sju dustene/ og enerern
Timo Parvela
• Ella er en etablert serie, også her
med finsk opprinnelse.
• Ella og klassen hennes finner på
mye, men ikke med onde
hensikter. Mye av humoren
utspiller seg der de følger voksnes
beskjeder helt bokstavelig.
• Bok 8 om Eneren inneholder et
spark til nedleggelser av
småskoler, Ella og klassen flyttes
over ¨på en storskole og havner i
kasse Æ, på mezzaninen halvveis i
trappa.
• Høytlesning fra 2/3 trinn, lese
selv

Gangster-Bestemor
David Walliams
• Ben synes bestemor er nokså
kjedelig, men det er før han
finner ut at hun er
internasjonal juveltyv, og
trenger hjelp av barnebarnet
• Elsket Walliams forrige bok,
Den rikeste gutten i verdenkunne sammenlignes med
Roald Dahl
• Fremdeles morsom, men mye
mer heseblesende og da
kommer ikke historien så godt
fram
• Vil også passe til høytlesning
• Fra 4.trinn

Pym Pettersons mislykka brevvenn
Heidi Linde
• Nominert til ARKs
barnebokpris
• Heidi Lindes 3 bok om
Pym er helt vidunderlig
• Her kommer man inn på
mobbing, å stå opp for
det man vet er riktig og
selveste Zlatan er med!
• Veldig bra innlest av
Hedda Sandvig
• Fra 4.klasse, god til
høytlesning

Dustedagbøker 3-5
Rachel Renee Russell
• SVÆRT populær serie
med høyt dramanivå
• Highschoolaktig, de vakre
er onde og utspekulerte
og har aldri noe godt i
sinne
• Bok 6 kommer ut neste
vår, allerede mange på
venteliste hos oss
• Fra 4.trinn, etterspørrel
også av yngre

Kjære dumme dagbok
Jim Benton
• Mer balansert og
mindre drama i denne
dagboka, som burde
vært delt i to
• Her kan de pene og
populære også være
hyggelige...
• Fra 3/4 trinn

Verdens farligste gjeng
Arne Svingen
• Verdens farligste gjeng
holder til i Uhyggens borg
i Ondskapens skog
• Minner litt om Tommy og
Tigerns R-Ø-L-P klubb..
Får med seg en uønsket
jente på laget, som viser
seg å være god å ha i
kampen mot
nabogjengen
• 4 historier, fin til
høytlesning
• Fra 3/4 trinn

For null musikk
Bjørn Ingvaldsen
• Jeg synes forrige bok var
heseblesende og tok litt
lite tak i temaet
spillegalskap. Her har
Ingvaldsen virkelig klart å
blande humor og alvorog vi kommer godt innpå
gutten som må være den
voksne.
• Hylende morsomme
scener!
• Fra 4/5 trinn

Krim og spenning
• Også her mye humor
• Satsning på de yngre
• Mange innslag av sjangerflørter, her mikses og
blandes i stort monn

Purriot og den forsvunne bronsehesten
Bjørn Rørvik
• Lengre tekst denne
gangen, enda flere
referanser til Poirot
• Også her ligger noe av
løsningen i
illustrasjonene
• FANTASTISK innlest av
forfatteren selv

Detektivbyrå nr. 2- 3 bøker
Jørn Lier Horst
• Lettleste og passe
spennende krimbøker for
barn
• Inspirert av Mikke Mus,
ihvertfall kan skurkene
virke sånn, illustrasjonene
av Sandnes er svært gofr.
• Egen hjemmeside med
filmsnutt og konkurranse!
• Fra 2.trinn

Pil & Bue/ Påskemysteriet
Hagerup& Hagerup
• Morsom sjangerflørt mot
engelsk krim, men
• Veldig stort persongalleri,
selv om de samme går igjen
i hver bok er navnene
fremmedartede og
vanskelige å få med seg. Jeg
lurer stadig på : hvem var
det igjen? Veldig ordrike
fortellinger…
• Finnes dessverre ikke som
lydbok
• Fra 3.trinn

Kinaputten
Charlotte Glaser Munch
• Om å være med på noe
du egentlig ikke harlyst
til for å være tøff.
• Men er det det mot
handler om?
• Fra 3.trinn

Kameljegeren
Tore Kvæven
• Indiana Jones på
nynorsk!
• Hu og hei, sprelsk
bestefar, gamle
egyptiske legender og
en skattejakt i ørkenen
• Svært spennende og
filmatisk
• Fra 5.trinn og opp på
ungdomsskolen

Kaptein Nero
Ingvar Ambjørnsen
• Etterlengtete gjensyn, bok 4 om
Samson og Roberto
• Mystiske hendelser i havet
utenfor pensjonatet driver
vennene til å undersøke. Og der
dukker Kaptein Nero opp…
• En slags lek over Jules Vernes en
verdensomseiling under havet,
mange referanser for de som har
lest den boka
• Fint innlest av Anders Baasmo
Christiansen, vet ikke hvorfor de
byttet innleser fra Solveig Haldar
Iversen, men med 12 år siden
forrige bok kan mye ha skjedd

Se meg inn i øynene
Laurel Child
• Utifra tittelen trodde jeg det
ville handle om hypnose, men
Ruby er en drivende dyktig
kodeknekker
• Ruby Redfort var en figur i
Clarice Bean-bøkene, har fått
egen bok- blir sannsynligvis en
serie
• Svært spennende, men lite
konsekvent i bruken av kode. I
starten må man inn på nett for
å finne løsningen på
kodene,etterhvert står det
bare i boka
• Fra 5.trinn

Kodeknekkerne
H.L.Dennis
• Basert på ekte kode, Codex
408, vært uløst i 500 år
• I boka samles 3 over snittet
smarte barn for å løse koden,
men alle er ikke interessert i at
koden skal løses
• Minner om EgelandKatakombens hemmelighet og
Baillett: Jakten på Vermeer
• Omstendig og til tider
langtekkelig for meg, andre er
svært begeistret
• For gode lesere fra 6.trinn

Gullkalven
Ingeborg Kringeland Hald
• Store forventninger
etter at forfatteren vant
pris som beste debutant
for Albin Prek

Jobb for tøffe gutter
Per Knutsen
• Coveret en hyllest til Pelle
og Proffen?
• Nyinnflyttet prestesønn
og nabogutten bryter opp
en gjenspikret takluke og
finner verdifulle flasker.
Gutta planlegger å selge
de, men så skjer det ene
og det andre...
• Liker best at de klarer å
ordne opp selv
• Fra 6.trinn

Tyskerne kommer
Tor Edvin Dahl
•
•
•

•

•

•

Adolf + 2.verdenskrig= Hitler
Men ikke nå lengre...
Tor Edvin Dahl har skrevet en svært
spennende beretning fra tysk
okkupasjon av Norge, men med et
annerledes utgangspunkt
Aldof meyer er 12, og har tysk far.
Tyskerne som kommer er begeistret
for at han heter Adolf og kan tysk,
men det tilspisser seg etterhvert.
Adolf er nemlig også jøde...
God og mer balansert fortelling om
krigen i Norge, som etterhvert blir
svært spennende. Kan også benyttes
til undervisning når krigen er tema
Fra 6.trinn

Katakombens hemmelighet
Tom Egeland
• Nominert til ARKs
barnebokpris
• Meget omstendig forklart
plot, cliffhangereri alle
ender og bauger og med
mystiske skapninger i alle
kanter.
• Lydboka er hysterisk
overdrevent dramatisk
lest av Axel Aubert
• Fra 6.trinn

Arvingene
Gareth P. Jones
• Nærmest gotisk
spenningsroman, sterkt
inspirert av Addamsfamilien (Ny film er visstnok
på vei)
• Søsknene prøver å drepe
hverandre på finurlige
måter, men inngår en
våpenhvile. Hvem står så
bak de nye drapsforsøkene?
• Starter som grøsser/thriller,
blir etterhvert engelsk
godskrim
• Fra 6.trinn

Serumekspressen
Geir Svardal
•
•

•
•

•

Basert på en sann historie fra 1964
I Kristiansund får en jente en grufull
infeksjon, og redningen er et serum
som befinner seg i Oslo. Men det er
vinterstorm i Sør-Norge.
Den unge rallykjøreren Marcus Krog
og kartleseren Emma Pontus melder
seg for å prøve å redde jentas liv
Glem Top Gear, her er det
nestenulykker, sladder og ulykker i
fleng mens jentas liv tikker ut.
Forfatteren er selv aktiv i rallymiljøet
og det lukter svidd gummi av hele
boka
Fra 5.trinn

Grøss
• Preget av skumle fortellinger, lite smågrøssete
• Vanskelig med aldersangivelser, her kommer
alt an på hva barna tåler

Monsterboka
• Morsomme, småskumle
og gode historier om
monstre på nynorsk.
• Fantastiske
illustrasjoner!
• Kjempegode fortellinger
til høytlesning både på
dagtid og til kveldsbruk
• Fra 5 år

Skolespøkelset
Eldrid Johansen
• Har utgitt flere
populære grøsserløver
• Dette er den første som
ender åpent og svært
skummelt
• Fra 3/4 trinn for de som
tåler det- det vil ikke
alle gjøre

Spøkelsesskipet Vallona
Lena Ollmark & Mats Wänblad
• Karl skal bo noen uker hos
morfar, men både morfar
og stedet Krappsjø er ikke
som de pleier å være. Og
så forsvinner morfar
• Rammefortellingen blir
krydret med
spøkelsesfortellinger, for
her skjer det underlige
ting
• Første bok i en serie,
svært spennede
• Fra 5.trinn

Ranglebein og Skrømt/Kampen begynner
Jon Ewo
• Ewo og Kjelsen er et radarpar
• Søsknene Ranglebein og
Skrømt er to daudingsøsken
som ser skumle ut, men som
er dprlige på å skremme. De
rømmer for å lære seg kunsten
å skremme ordentlig, men det
blir en farligere tur enn de har
trodd
• Grufulle illustrasjoner og litt
mye tekst med mye
slapstickhumor
• Fra 3.trinn

Edderkopper
Lars Bøgeholt Pedersen
• En av årets ekleste
bøker
• En gutt blir til en
edderkopp
• Passer for de ultratøffe
fra 6.trinn (brukes også
som lettleste bøker på
ungdomsskolen)

Kappen/Bødlene på kirkegården
Arne Svingen
• Svingens mørke verden
har hardnet til
• I starten alternativ for
yngre barn som ville lese
skumle bøker, nå er
skummelhetsnivået fullt
på høyde med Marg Og
Bein• De tøffeste fra 4 trinn og
de som synes MoB er litt
for tjukke og vanskelige
lengre opp

Rubinen
Arne Berggren
• Steffen som svever mellom liv og
død (dauing)drar (åndelig)med
vennene Tobias (død) og Yasmin
(levende, men med evnen til å se
dauinger) til Trondheim for å
bekjempe spøkelser i
Nidarosdomen
• Klart religiøst aspekt
• Man BØR ha lest bok 1
• Beveger seg over mot
ungdomsbøkene, og bok 3 er
varslet fra forlaget at vil være
rettet helt mot ungdom
• Vil appellere til tilhengere av
Åndenes makt
• Fra 6.trinn

Zombie-Bjarne
Sigbjørn Mostue
• Ikke nok med at nabeon
er en streng rektor! Etter
cruise kommer han
tilbake som Zombie med
appetitt på
barnehjerner…
• Mye humor og slapstick,
litt hesebelsende for min
smak.
• Jeg ser dog for meg at
denne vil slå godt an i
høytlesning på skoler!
• Fra 5.trinn

Fantasy
• Spredning i alle mulige retninger og
sjangermiks
• Episk fantasy på vei inn igjen i, men gjerne i
moderne tapning

Den grusomme dragen/Det magiske sverdet
Magnus Ljunggren
• Meget lettlest og
spennende
• Elevene på ridderskolen
er for unge til å delta på
eventyr, men sniker seg
med likevel
• Fra 1.trinn

Heksa i porten
Thore Hansen
• Uforlignelig strek og eget
univers
• Hovedpersonen er
fargeløs, for hennes
eventyr er ennå ikke
fortalt
• En hyllest til eventyr og
fortelling
• Allaldersbok, fra 3 år og til
langt over pensjonsalder

Stuarts besynderlige beretning
Lissa Evans
• Første bok var mest
spenning, i bok 2 kommer
virkelig magien til sin rett
• Trykkekunstneres apparater
viser seg å føre til andre
magiske steder
• Elementer fra Brødrene Dal
og Spektralsteinene, stor
kjærlighet for mekanikk og
magi
• Bør lese bok 1 først
• Fra 5.trinn

Kimæras hevn/Blodsungen
Lene Kaaberbøl
• Fremdeles en knakende
god serie som holder
høy standard
• Finnes både på nynorsk
og bokmål (nynorsk
anbefales)
• Natur og ville krefter i
samspill
• Fra 5. trinn

Alva og Ormekongen
Ingrid Wreden Kåss
•
•

•

•

•

Debutant!
Alva bor hos fostermoren Bidella og
har det ikke noe særlig greit. Etter at
fosterfaren forsøker å drepe henen
faller hun inn i en annen verden:
Sagalia. Her viser det seg at hun er
den eneste som kan redde denne
verdenen fra Ormekongen, som
holder barna fanget.
Universet er originalt, og forfatterer
henviser til mange andre kjente verk,
som f.kes Mio, min Mio
Men det er alt for langt, altfor
omstendig og alt for filosofisk! Og det
er synd, for her er det mye
spennende.
For svært gode lesere fra 6.trinn

Gregor i underlandet/Gregor og baneprofetien
Suzanne Collins
•
•
•

•
•
•
•
•

Forfatteren er svært aktuell med Dødslekene
2 på kino i november
Dette er hennes debutserie, som henvender
seg til yngre barn
Gregor og søsteren Boots faller gjennom
vaskekjellerern ned i Underlandet. Her viser
det seg at de er en del av en profeti som skal
sørge for at rottene ikke overtar Regalia
Spennende, rørende og til tider humoristisk
Må ha inspirert Roderick Gordon til Tunnelerserien
Svært imponert over oversetteren som må
ha slitt med de ullne profetiene
Veldig fint innlest på lydbok av Christoffer
Staib
Fra 5.trinn

Oddingen
Stefan Bachman
•
•
•

•
•
•

Forfatteren var 16 da han begynte å skrive
Steampunkfortelling
Mennesker og alver forsøker å sameksistere.
Oddingene er halvt alv, halvt menneske, og
ingen vil ha noe med dem å gjøre.
Batrolomhew og søsteren holder seg ute av
syne, til han ser en dame i plommefarvet
kjole som får en gutt til å fodunste. Hun ser
han og jakten er i gang. Med på laget får han
et parlamentsmedlem som finner ut at han
må gripe inn
Mye bruk av mekaniske løsninger og høyt
voldsnivå til tider
Forlaget mener bok minner om harry Potter,
det mener IKKE jeg
Fra 6.trinn

Den forsvunne helten
Rick Riordan
• Ny Percy Jackson film på vei,
• Denne serien er fortsettelsen
av percy jacksonserien- her
har Percy forsvunnet og tre
nye helter dukker opp
• Sannsynligvis den boka jeg har
fått flest spørsmål om når bok
nr to kommer ut, mange som
begynner å lese på engelsk.
(Bok 2: The son of Neptune,
bok 4 har akkurat kommet ut
på engelsk)
• Fra 5.trinn

Professor Barlows varulveksperiment
Sissel Chipman
• Sissel Chipman skrev
serien Steinringene som
fantasy. Når hun vender
tilbake til historien er
det som sci-fi, der
romvesener ønsker å
teste hamskifteren
• Dristig grep, men jeg er
spent på om leserne
følger med over
• Fra 6.trinn

Sport
• Stort sett fotball det går i. Jeg mener det er
god plass til andre sporter

Knekt brett
Arild Rossebø
• David har blitt supergod
på skateboard, og
bestekompisen Kristian er
sjalu
• Han knekker skateboardet
til David med vilje, men
blir kanskje sett av jenta
han liker
• Dårlig samvittighet,
vennskap og masse
skating
• Fra 3.trinn

Ronaldo og Kalle
Lars Bøgeholt Pedersen
• Ronaldo elsker å spille
fotball, men om sommeren
er alle bortreist. Heldigvis
dukker Kalle opp, som han
kan spille med. Sammen får
de en super ide om hvordan
lage den perfekte
fotballbanen.
• Litt mer tekst enn i Kasperbøkene, fint å gi de som vil
ha litt mer å lese på som
handler om fotball
• Fra 3.trinn

Motstanderne
Arne Norlin
• Forfatteren har tidligere
skrevet om fotballaget
Stjernen
• En gutt og en jente blir
kjent, og finner til sin
glede ut at de skal på
samme fotballkamp. Det
er bare at de heier på
hvert sitt lag
• Også en fortelling om ulik
økonomisk status og
klasseskiller
• Fra 5.trinn

Maradonas magi
Arild Stavrum
• På ferietur får
hovedpersonen tak i
Maradonas kapteinsbindnoe som gjør at han blir en
mye bedre fotballspiller
over natta.
• Kan det også hjelpe han å få
tak i jenta han drømmer
om?
• Første bok i en serie
• Også for de som ikke er
fotballfanatikere
• Fra 5.trinn

(Hverdags)Drama
• Mange gode fortellinger som blander humor
og alvor

Hjelp! Jeg skadet Linn/Hjelp! Jeg mistet en hund
Jo Salmson
• Svært lettleste bøker som
tar for seg uhell som
mskjer i hverdagen.
• Lett gjenkjennelig og
høydramatisk i all sin
enkelhet.
• Kan også brukes for å
diskutere hvordan man
bør oppføre seg mot
hverandre
• Fra 1.trinn

Da Simen var spøkelse
Kjersti Scheen
• Simen skal være hos
bestemor og bestefar, og
når de ikke har teltet oppe
setter han det opp selv
inne.
• Heldigvis har vi kommet så
langt at det finnes et godt
utvalg av lettleste bøker for
lesetrening, denne ville jeg
hoppet over. Kjedelig
historie som ikke blir hevet
av illustrasjonene
• Fra 2.trinn

Låst
Gro Røst
• Godt fortalt om
marerittet: Innelåst på
do!
• Hvorfor er ofte
lysbryteren på utsiden
av døra? HVORFOR?
• Fra 1.trinn

Sprekke-hemmeligheter
Anneli Klepp
• Line later som om hun
er forelsket for å være
med i Forelsketklubben
venninnene har laget.
• Forviklinger,
humoristiske
forvekslinger og
generelt god stemning.
• Fra 3.trinn

Full fres
Ingelin Røssland
• Coveret sier egentlig alt
• En hgutt meier ned en
gammel dame.
Foreldrene ser når han
plukker opp varene
hennes og skryter
uhemmet av sin flinke
sønn. Men både gutten
og dama vet bedre...
• Enkel fortelling om skyld
og skamfølelse og å ordne
opp i misforståelser.
• Fra 2. trinn

Operasjon Jentebursdag
Janne Aasbø Johnsen
• Hjalmar er god på å legge
planer, og nå skal han
ordne så Birger får seg sitt
første kyss. Det er bare å
bli bedt i jentebursdag!
• Mange gode og en del
mindre gode ideer til
hvordan man skal
sjarmere jenter, og veldig
gjenkjennelig med den
første tiltrekningen
• Fra 4.trinn

Waqars verden
Anette Løken Jahr
• Vil dere gjette at det er en gutt i
6-7 årsalderen på forsiden?
• Muffintoppen er en serie med
klart kristent livssyn. Første bok
var ikke forynnende, denne
beveger seg litt mer over i det
landskapet
• Dog svært aktuellt tema: Waqar
forteller om hvordan det er å bo
på asylmmotak og frykte å bli
vekket om natta og sendt ut av
landet. Kan brukes osm
utgangspunkt for diskusjon om
temaet i undervisning.
• Fra 3.trinn

Surare enn sitron/Hemmeleg gjest
Bente Bratlund
• Spennende og aktuelle bøker
om familieforhold. Skulle
gjerne sett av det var to bøker
framfor to i en og mindre
barnslig cover. Innholdet vil
nemlig kunne appellere til en
langt bredere aldersgruppe
• Konflikter med ny familie når
folk med barn fra før, og
rømming hjemmefra er
temaer som gjelder mange,
kanskje særlig ungdom
• Fra 5.trinn og opp til
ungdomsskolen

Sammen for alltid
Gus Kuijer
• Almaprisvinner
• Innsiktsfullt om oppvekst i
et svært mulikulturelt
område og svært
humoristisk om barns
største mareritt: at mamma
blir kjæreste med læreren!
• Kan minne om Manu
Sareens bøker om Perriot,
også der møter barn skjeve
eksistenser uten at det
geentlig er noen stor sak.
• Fra 4.trinn, kapittler kan
også brukes i diskusjoner

Brune
Håkon Øverås
•
•

•

•

Brageprisnominert!
En annerledes bok om sorgprosess
etter å ha mistet en høyt elsket
bestefar. Rune snakker med bestefar
og snekrer på en hytte med
bestekompisen. Når hytta blir ødelagt
av andre gutter blir Rune superhelten
Brune, og tar hevn ved å male
syklene deres med brunmaling.
Etterhvert får han selskap av heltene
Svartle og Blåse- men er presten på
sporet?
Varm, humoristisk, melankolsk- boka
har det meste som skal til for å bli en
moderne klassiker, og med Øyvind
Torseters tegninger bilr det famtastisk
bra
Fra 4. trinn

Ellen, Humla og hemmeligheten
Maria Frensborg
• Ellen og Humla vil ikke
bli voksne. Kan den
gamle damen de treffer
i voksenselskap virkelig
ha løsningen?
• Sjamerende og
småmorsom bok om
venninner og
hemmeligheter
• Fra 3.klasse

Den hvite delfinen
Gill Lewis
• En fin bok om
kjærligheten mellom barn
og dyr
• Veldig levende
beskrivelser av friheten i
vannet• Litt usikker på at det står
Superego i serietittelen,
det har litt annen
betydning for meg...
• Fra 5.trinn

Elin under havet
Sofia Malmberg
• En svært sterk
tegneserieroman, der
handlingen stort sett
foregår i bilder.
• Elin blir utsatt for et
overgrep og kjemper seg
gjennom
ettervirkningene. Enkle
og sterke bilder som gir
en følelse av håp tilslutt.
• Vil kunne brukes for svært
unge barn i samtaler og
helt opp til voksne

Sommerhuset
Cecilie Treimo
• Isabel og søsteren skal være en
uke med besteforeldrene i
sommerhuset. Mor og far skal
reise bort og snakke sammen og
Isabel frykter det betyr skilsmisse.
Pappa har vært så rar det siste
året.
• I løpet av sommeren finner Isabel
ut av noen hemmeligheter som
kanskje kan være grunnen til at
pappa oppfører seg rart
• Nydelig fortelling om at ikke alle
barndommer er bare gode,
familie, tilgivelse og kjærlighet
• Fra 10 år

Fluesommer
Arne Svingen
• Kasper drømmer om stavsprang
og sin helt Sergej Bopka. Hjemme
har han en far som lett blir hissig
og av og til slår, noe Kasper ikke
vil at noen skal vite.
• Når Benteins mor blir syk og han
må flytte inn hos Kasper blir det
et problem å holde alt skjult.
• Fortalt både med varme og
humor mener jeg dette er
Svingens beste bok noensinne.
• Nominert til ARKs barnebokpris
• Fra 5.trinn
• Veldig godt innlest på lydbok av
Mattis Herman Nyquist

Mirakel
R.J.Palacio
• Augustus er «heldig» nok til å ha
to syndromer, noe som medfører
et deformert ansikt. Etter flere år
med operasjoner skal han nå
begynne på vanlig skole- og det er
langt fra bare enkelt
• Varm historie om vennskap,
humør og pågangsmot
• Historien er fortalt fra ulike
personers synvinkel
• Jeg har vært med på leseprosjekt
med denne boka på Linderud
ung.skole i Oslo- også fin å bruke
til å jobbe med klassemiljø
• Fra 5.trinn og langt opp- en bok
med potensiale til å endre
verden!

Lille Vinge
Cecilia Samartin
• Nokså sentimental
fortelling om ei jente som
har mistet moren sin, og
finner trøst i vennskapet
emd en flaggermusunge
• Mest lesverdig er henning
Hagerups gjendiktining av
rimene
• MANGE damer hos meg
som lånte denne i troen
på at det var den nyeste
til Samartin
• Fra 1 trinn

Nye utgaver
• MANGE bøker blir hvert år gjenutgitt, flere
opplag trykkes
• Greit å vite: det nytter å mase!

Hubert- bøker
Arne Svingen
• Nye illustrasjoner av
Eivind Gulliksen
• Historiene tåler absolutt
en gjenlesning, og ny
illustrasjoner gir
fortellingene litt mer
sjarm enn tidligere
• Fra 1.trinn

Åtte små, to store og en lastebil
Anne-Cath. Vestly
• Ny film om mormor, og
nyutgivelse av bøkene.
• Illustratør Sandnes gjør
en utrolig jobb!
• Også utgitt flere
billedbøker med
Mormor-relaterte
historier
• Fra 5 år

Emil og detektivene
Erich Kästner
• Tysklands svar på Vestly,
Egner og Prøysen
• MEGET gammelmodig og
omstendig fortelling, selv
i ny oversettelse, men
fremdeles spennende
med løsningen
• Kanskje mest for
nostalgiske voksne og
barn som vil høre om
hvordan det var i gamle
dager

Huckleberry Finns opplevelser
Mark Twain
• I fjor kom en
omarbeidet utgave på
nynorsk med et godt
forord om bruken av
ordet nigger i teksten
• I år er oversettelsen ny,
men oversetteren er nå
mest opptatt av
østnorske dialekter
• Mest for voksne

