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Fisken 

Erlend Loe 

Kurt kjører truck nede på 

havna og frakter kasser som 

veier over 1000 kilo. En dag 

kommer han over en 

kjempestor fisk. Hva skal han 

gjøre med den?  

Han tar den med hjem. Fisken 

kan jo spises. Fisken kan sikkert gi mat til hele 

familien hans på fem for alltid! Så han og familien 

drar ut på en reise med dens tore fisken festet bakpå 

bilen. Kan fisken vare evig?  

Loe har skrevet seks bøker om den morsomme og 

litt gale truckføreren Kurt, og dette er den første 

boken i serien.   

Hugo og 
gressklipperen 

Bjørn Arild H. Ersland 

En natt sniker Hugo seg ut av 
senga uten at kona merker det. 

Han har et oppdrag. Han skal 
klippe alle plenen i nabolaget.  

Bortsett fra kona si er det 

gressklipperen Hugo er mest 
glad i i hele verden. Det blir så fint i hagen hans. 
Den er mye finere enn alle de andre hagene. Mon 

tro om naboene hadde blitt fornøyd om han klippet 
gresset for dem?  

Dette er en kort og humoristisk bok om en mann 

som så gjerne bare vil hjelpe, men gjør det på helt 
feil måte.  

Musefangeren i 
Downing Street 

Lena Lindahl 

Når en katt blir ansatt som 

hovedmusefanger passer det 

dårlig å bli venn med musene, 

men det stopper ikke Larry.  

I 300 år har ulike katter holdt 

statsministerboligen i London, 

England fri for mus og rotter. Larry på den annen 

side er livredd rotter og blir venn med musene. Hvis 

ikke Larry fanger gnagere er det rett tilbake på 

kattehjemmet. Kanskje Larry og musene kan hjelpe 

hverandre.  

Denne humoristiske fortellingen er lett basert på 

katten som for tiden bor i Downing Street, selv om 

alt kanskje ikke er helt sant.  
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Bror blir redd 

Gro Røsth 

Bror knuser den fine flasken 
med skipet i. Nå blir sikkert 

bestefaren til Ole veldig sint. 
Bror rømmer derifra.  

Han gjemmer seg i et grått 

hus bak en trillebår så han 
aldri blir funnet. Det er litt 

skummelt der. Det er mørkt 
og tenk om det kommer noen skumle dyr! Men 

hva annet kan han gjøre, han har jo ødelagt det 
fineste Oles bestefar eide. 

Fortellingen om Brors uheldige episode er både 

varm og sår. Boken er lettlest og har mange 
illustrasjoner.  

Pelle og de to 
hanskene 

Kari Vinje 

En dag når Pelle skal vekke 
lillesøster Susanne som vanlig 

vil hun ikke våkne. Hun kan 
ikke våkne. Susanne er død.  

Pelle synes det er vanskelig å 

forstå at Susanne er død. 
Hvordan kan hun være på sykehuset og i himmelen 
samtidig? Hvorfor skal hun graves ned i et hull i 

bakken? Hvorfor kan hun ikke være her med Pelle? 

Denne boken om å miste et søsken forklarer døden 
og mye rundt døden for de yngste. Boken er full av 

illustrasjoner.  

Sofie og tøffe Anders 

Kjersti Scheen 

Sofie er forelska. I en hun ikke 
burde være forelska i. Det er så 

ille at hun ikke kan si det til 
bestevenninnene sine en gang.  

Fordi Anders er slem. Han 

spenner bein, er sint og sier 
stygge ting hele tiden. Sofie 

kan ikke noe for det, hun er 
bare så forelska. Alt forandres når Sofie får vite en 

hemmelighet om Anders som ingen andre vet.  

Dette er en lettlest fortelling om kjærlighet og den 
første forelskelsen, som ikke alltid er like lett å 

finne ut av.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Pelle og de to hanskene, Sofie og 

tøffe Anders og Fisken kan bestilles 

i store klassesett.   
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

mindre gruppesett.   

Rødt for kjærlighet 

Unni Lindell 

Ella vil så gjerne være 
prinsesse i skuespillet de skal 

ha på skolen og at Ismael skal 
være prinsen hennes. 

Selvfølgelig blir det ikke sånn.  

Vel, Ismael blir prinsen, men 
dumme Livia som nettopp 

flyttet tilbake fra Amerika får 
prinsesserollen. Livia og Ismael må være så nære at 

Ella blir sjalu. Liker ikke Ismael henne lenger?  

Dette er den tredje boken i serien om Ella og hennes 
forelskelser. Den er både varm og trist og hvis du 

har vært forelska kjenner du deg nok igjen i Ella.  

Trærne skyter 
knopper 

Gunnar Opstad 

Jonatan tør ikke gå forbi det 

store treet i hagen. Læreren har 

nemlig sakt at trær skyter 

knopper, og det er Jonatan redd 

for.  

Jonatan vet ikke hvor langt et 

tre kan skyte eller om det skyter barn, men han vil 

ikke ta noen sjanser. Så kommer pappa, og Jonatan 

får heldigvis advart ham! Men pappa bare smiler 

…? Hva er det som skjer?  

Ta med deg døra når du går er første bok om 

Jonatan. Begge bøkene er humoristiske og leker 

med vanlige uttrykk i det norske språk.  


