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Rampete Robin og 
zombie-vampyren 

Fransesca Simon 

Rampete Robin driver alltid 

med rampestreker. Noen 

ganger ødelegger han ikke bare 

for andre, men også for seg 

selv.  

I denne boken kan du lese fire 

fortellinger om Rampete Robin. Først kan du lese at 

Rampete Robin synes Perfekte Peters fortellinger er 

så kjedelige at han vil skrive en mye bedre selv. 

Han vil også ødelegge for skolens nye kokk, han 

lager sikkert bare stygg mat. Så lurer Rampete 

Robin på hvorfor er det alltid sånn at Petter har 

penger og godteri? Finnes det Zombie-vampyrer?  

Fransesca Simon har skrevet mange bøker i den 

morsomme serien om Rampete Robin.  

Svein og rotta og 
monstertanna 

Marit Nicolaysen 

Rotta James Bond har fått en 
massiv tann i kjeften. Ikke vil 

han spise, og tenk om tanna 
plutselig går gjennom hjernen?  

James Bond må ha 

tannregulering. Det er flaks, for 
de blir kjent med tannlegen. Han tar dem med for å 
se på mineryddingsrotter i aksjon. Svein ser for seg 

dørene som åpner seg for rotta hans, Halvorsen. Det 
er mye man skal kunne for å bli mineryddingsrotte, 

og Halvorsen er ikke den skarpeste rotta i skuffa. 
Kan det gå likevel?  

Dette er nok en morsom fortelling og er den femte 

boka i den kjente serien om Svein og rotta 
Halvorsen.  

Verdens største 
fersken 

Roald Dahl 

En dag får triste og ensomme 

James et grønt pulver av en 

fremmed mann. Han mister 

pulveret på et ferskentre i 

hagen. Det er da ferskenen 

begynner å vokse. 

Ferskenen blir megastor. James kryper inn i en 

tunnel i ferskenen som leder ham til ferskensteinen. 

Der bor det utrolig nok insekter så store som 

hunder. Insektene har bestemt at de skal rulle av 

gårde i ferskenen, og James blir med. Reisen tar 

dem med ut på havet, til dårlig vær, haiangrep og 

måketransport. 

Dette er en humoristisk fortelling i kjent Roald Dahl

-stil, med illustrasjoner av Quentin Blake. 

ER DU OVER 

SEKS ÅR OG  

VIL LESE OM 

GUTTER? 

HER ER VÅRE 

TIPS! 

ER DU OVER    

 SEKS ÅR OG       

VIL LESE 

BØKER MED 

GUTTER I 

HOVEDROLLEN? 

HER ER VÅRE 

TIPS! 



Pelle blir rappa 

Endre Lund Eriksen 

Tord fikk mye fint i 
bursdagsgave. Kosehunden 

Pelle er likevel det fineste han 
har. Så blir Pelle borte.  

Tord våkner dagen etter 

bursdagen sin til at Pelle er 
forsvunnet. Søsteren hans 

Sunniva vil være med å lete. 
Han får et brev som sier at han må gi alle 

bursdagspengene sine for å få Pelle tilbake, 
Sammen med brevet ligger en av Pelles labber! 
Hvem er det som har tatt Pelle? Klarer Tord å 

fange kidnapperen på video?  

Forsvinningen til Pelle er en spennende og lettlest 
fortelling, om et lite mysterium med overraskende 

slutt.  

Biene i New York 

Lena Lindahl 

Max og pappa bor i toppetasjen 
av et hotell i New York. Pappa 

er kokk der, men han gjør det 
ikke særlig bra. Kan Max klare 

å redde pappa fra å få sparken?  

På en måned må pappa få 
terningkast seks for maten sin. 

Hvordan skal han klare det? 
Max bygger bikuber til mange av de hjemløse biene 

i New York. Biene ser ut til å like seg hos Max. Kan 
han redde biene og pappa samtidig?   

En varm fortelling om en liten gutt som ikke bare 

vil hjelpe faren sin, men også jordkloden.  

Gummi-Tarzan 

Ole Lund Kirkegaard  

Alle mobber Ivan fordi han er 
tynn og svak, faren hans også. 

Når Ivan møter en vaskeekte 
heks, har han sjansen til å snu 

alt dette på hodet.  

Ivan får juling og buksevann 
daglig. Faren hans erter ham 

fordi han er for svak til å ta 
igjen. Alle kaller ham for Gummi-Tarzan. Hva skal 

Ivan ønske seg av heksa for å gjøre livet bedre? Å 
kunne sykle? Kanskje å kunne spytte like langt som 
de store guttene? Eller muskler nok til å kunne ta 

igjen?  

Fortellingen spiller både på humor og noe litt 
tristere i Ivans kamp mot mobberne.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Operasjon Solnedgang kan bestilles 

i et mindre gruppesett.   
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.   

Alvin Pang og hva 
foreldre gjør når du 
sover  

Endre Lund Eriksen 

Alvin er sikker på at mamma 

og Freddy har fest mens han 
sover. Det synes Alvin er 

urettferdig, og nå vil han se det 
med egne øyne.  

Mamma har det alltid så travelt med å legge Alvin 

om kvelden. Hun sier det er fordi hun og Freddy har 
så mye viktig å gjøre. Det tror ikke Alvin noe på. 
Har mamma og Freddy fest? Eller rydder de bare? 

Annika sier hennes foreldre spiller TV-spill, eller er 
det som Emma sier, at de har putekrig?  

Dette er en morsom bok, om en nysgjerrig gutt som 

får seg litt av en overraskelse.  

Operasjon 
Solnedgang 

Jørn Lier Horst 

Den røde bilen var ikke bare 

dødsnært å kjøre over gamle 

Nora Bratland, den har nemlig 

ranet sparebanken også. Oliver 

og Tiril lover at de skal løse 

mysteriet før solnedgangen.  

Oliver mener han så noen som lignet på Elvis i 

pasasjersetet. Hos politiet er det ikke mye hjelp å 

hente, så de to bestevennene i Detektivbyrå Nr. 2 

må stå på egne bein. Som vanlig. Rekker de å løse 

mysteriet før solen går ned?  

Dette er en underholdende, spennende og lettlest 

bok i serien om de smarte ungene i Detektivbyrå Nr 

2.  


