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Milla og 
sommerfuglgåten 

(9-12 år) 

Berit Bertling 

Milla skal på hesteleir i Sverige. 
Hun gleder seg til å ri masse, og 
forhåpentligvis finne ut hva som 

er greia mellom henne og Alex. 
Det siste hun hadde sett for seg 

var å løse et mysterium.  

Landsbygda i Sverige er tydeligvis ikke så fredelig 
som Milla og vennene trodde. Det foregår nemlig en 

haug med tyverier, også på gården der vennegjengen 
sover. Hvem er tyvene? Hvem eier bilen med 

sommerfuglen på? Klarer Milla å løse gåten i tide? 

Dette er en hestebok utenom det vanlige, der både 
hestene, kjærlighet og en kriminalsak står i fokus.  

Trigger 

(over 9 år) 

Monica B. Borring 

Alise er livredd hester. Hva 

skal hun gjøre når en vill hest 

plutselig dukker opp i 

nabolaget? Heldigvis vet 

morfar Lasse råd.  

Han vet masse om hest, og selv 

om Alise ikke kjenner ham så godt må hun stole på 

ham. Dessverre er morfar en gammel mann. Han 

blir syk og Alicia må prøve å redde hesten fra døden 

helt alene.  

Denne spennende hesteboken tar for seg temaer som 

mot, vennskap og familierelasjoner. Boken ble 

filmatisert i 2006.  

ER DU 

INTERESSERT 

I HEST? 

HER ER VÅRE 

BOKTIPS! 



Carla, min Carla 

(9-12 år) 

Ingeborg Arvola 

Inghill er verdens største 

hestejente. Hun har 50 hester. 

I alle fall på den falske 

Facebook-profilen sin.  

Inghill har så lyst på hest at 

hun later som på internett. 

Ingen av vennene hennes skjønner greia med hest, 

og ikke mamma og pappa heller. Så en dag får hun 

muligheten til å se på en ponni. Kan drømmen 

virkelig gå i oppfyllelse?  

Dette er en varm og lett humoristisk fortelling om 

den galeste hestejenta av dem alle. Dette er den 

første boken i serien om Inghill og Carla.  

Inghill + Carla = 
sant 

(9-12 år) 

Ingeborg Arvola 

Inghill våkner brått av en 

forferdelig drøm. Hun drømte 

at Carla, ponnien hennes, var 

død. Stemmer det at drømmer 

ikke betyr noen ting?  

Ikke lenge etter drømmen får Carla en skade. Hun 

halter. Veterinæren sier at det skal gå fint med 

Carla, men skaden tar lengre tid å lege enn først 

forventet. Er det sannhet i Inghills drøm? 

Dette er den siste boka i serien om Carla og Inghill. 

Boken er varm og sår, og handler om vennskap og 

nye begynnelser i tillegg til hester.  

Over alle hindre 

(9-12 år) 

Ingeborg Arvola 

Tenk at Inghill har sin egen 

ponni! Hun trodde kanskje at å 

overbevise mamma og pappa 

var den største utfordringen, 

men det er ikke bare bare å ha 

egen hest heller.  

Carla er nemlig ikke så rolig som hun bør være. 

Ikke Inghill heller. De to må bli mer samkjørte og 

klare å holde hodet kaldt sammen. De står ovenfor 

flere hindre enn de på banen.  

Andre bok i serien om Inghill og Carla presenterer 

en rekke utfordringer for duoen, både i og utenfor 

stallen.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Villhestene på Ulvøya kan bestilles i 

et stort klassesett.   

De resterende bøkene kan bestilles i 

mindre gruppesett. 
 

Villhestene på 
Ulvøya 

(6-10 år) 

Anne B. Ragde 

Astrid skal bare en liten tur ut i 

båten, men det går ikke helt 

etter planen. Hun mister årene! 

Hva skal hun gjøre nå? 

Heldigvis driver hun i land på Ulvøya. Der er det 

fullt av villhester, og en av dem er skadet. Hun 

skjønner at hesten kommer til å dø hvis hun ikke 

hjelper den. Her må hun handle raskt! 

Her får vi være med på Astrids første møte med 

hester og hun får vise at hun er både modig og 

godhjertet.  

Elise og mysteriet 
med dei døde 
hestane 

(9-12 år) 

Anne Viken 

Elise er superfornøyd med at 

hun får være med onkelen på 

sommerjobb som veterinær. 

Hun hadde dog ikke sett for seg 

at det skulle bli så skummelt.  

Det er nemlig ikke bare vanlige skader på dyra i 

Tordenbygda. Hestene blir nemlig ikke friske, de 

finner en død, råtnende ku, og en mystisk mann på 

hest dukker opp. Hva er det egentlig som skjer i 

Tordenbygda? 

Dette er et spennende mysterium om hester og 

andre dyr, og er den første i serien om Elise.  


