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SVK 

Roald Dahl 

Visste du at marerittene 

kommer fra slemme kjemper? 

Eller at de gode drømmene 

kommer fra en eneste kjempe 

som oppbevarer drømmene i 

glass? Møt SVK.  

Sofie ser SVK gjøre jobben sin 

gjennom vinduet en mørk kveld på barnehjemmet. 

SVK tar henne med til kjempeland, han kan ikke bli 

avslørt. Sofie oppdager fort at SVK er snill og god, 

og sammen klekker de en plan for å få stoppet de 

andre slemme kjempene.  

Denne boken med en modig jente i en av 

hovedrollene er en fantasy-bok i kjent Roald Dahl-

stil, med illustrasjoner av Quentin Blake. 

Kaja og Stine og 
snømannen Isak 

Line Baugstø 

Den første snøen har falt, og 
hva er vel bedre da enn å lage 

en kjempefin snømann med ski 
og gul lue? Dessverre er gleden 
kortvarig.  

Idet Kaja, Stine og de andre i 
klassen kommer ut igjen er snømannen veltet. 
Skiene og luen er borte. Klassens bråkmaker Petter 

blir utpekt som den skyldige med en gang, men han 
var jo inne med dem hele tiden. Hvem kan det da 

være? 

De to smarte jentene i detektivklubben ‘De små blå’ 
løser nok et mysterium i den femte boka om Kaja 

og Stine.  

Lone og Nynne og de 
som lyver 

Katrine Marie Guldager 

Lone og Nynne er bestevenner 

og det skal de være for alltid. 

Nynne vet at Lone aldri 

kommer til å svikte henne. 

Sant?  

De to bestevenninnene har en 

hule i skogen som er bare deres. De andre jentene i 

klassen finner den, og Lone inviterer dem inn. Da er 

Lone plutselig kjempepopulær, og glemmer visst at 

Nynne eksisterer.  

Dette er en lettlest og godt illustrert barnebok om 

vennskap og tilgivelse.  

ER DU OVER 

SEKS ÅR OG  

VIL LESE OM 

TØFFE JENTER? 

HER ER VÅRE 

TIPS! 



Pippi Langstrømpe 
på sirkus 

Astrid Lindgren 

Hun er verdens sterkeste 
jente, eier en hest og en ape, 

og det røde håret hennes står 
rett ut i to fletter. Vet du hvem 
hun er?  

Pippi Langstrømpe, så klart! I 
denne boken tar vennene hennes Tommy og 
Annika henne med på sirkus for første gang, noen 

innbruddstyver prøver å rane henne, og hun går 
gjennom sjørøverkisten til faren sin. Mon tro hva 

hun finner der?  

Pippi Langstrømpe er en karakter de fleste av oss 
kjenner godt. Pippi er hovedpersonen i flere bøker, 

Døra i fjellet  

Line Baugstø  

Sofie og Nadia er ute i skogen 
og leker når de får øye på et par 

tyver som gjemmer tyvgods i et 
rom i fjellet! Her må det gjøres 

noe.  

Sofie og Nadia spaner på de to 
tyvene som bærer inn pappeske 

etter pappeske i fjellet. Sofie er 
litt bekymret, men Nadia er aldri redd. Helt til 

tyvene sperrer dem inne.  

Dette er den første boken i serien om Sofie og 
Nadia. I denne boken lærer de to modige jentene at 

ikke alt alltid er som du tror.  

Lovise og de førti 
røverne 

Rita Løvseth Sandnes  

Lovise gleder og gruer seg til å 
vise skuespillet hun og klassen 

jobber med til foreldrene. Det 
er lettere sagt enn gjort når 
noen har stjålet skatten! 

Skatten er selvfølgelig ikke 
ekte, men de trenger den til skuespillet. Hvem kan 
ha tatt den? Det må de finne ut av fort, hvis ikke 

rekker de ikke premieren! 

I tillegg til å lese et lettlest, spennende mysterium 
får vi lese historien om Ali Baba og de 40 røverne.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Kaja og Stine og snømannen Isak, 

Lovise og de førti røverne, Døra i 

fjellet og Lone og Nynne og de som 

lyver kan bestilles i et mindre 

gruppesett.   
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.   

Operasjon Skipsvrak 

Jørn Lier Horst 

En storm i Elvestad skyller 
søppel og andre gjenstander 

opp i fjæra. Tiril og Oliver 
finner noe som setter dem på 

sporet av ikke bare én, men to 
etterforskningssaker.  

Nok engang tar Detektivbyrå 

Nr. 2 utfordringen på strak arm. 
De skjønner at de står ovenfor et nytt mysterium når 

17 nye gummistøvler uforklarlig blir funnet på 
stranden og de oppdager at pengeskatten er 
forsvunnet fra skipsvraket Belinda. Er sakene 

knyttet sammen, mon tro ...?  

Horst har så langt skrevet 18 bøker i denne 
spennende detektivserien for barn.  

Ronja Røverdatter 

Astrid Lindgren 

På den ene siden av 

Mattisborgen bor Ronja og 

farens røverbande. På den 

andre siden flytter farens 

erkefiende Borka inn med sine 

menn. Vil Ronja og Borkas 

sønn Birk, hate hverandre like 

mye?  

Til alles overraskelse oppstår det et sterkt vennskap 

mellom Ronja og Birk. Når fedrene deres finner ut 

av det, blir de utrolig sinte. Ronja og Birk er lei all 

kranglingen, de orker ikke mer. De flytter ut i 

skogen. 

«Den siste store fortellingen av Lindgren. En saga 

på grensen til fantasy-sjangeren, forbi tid og rom,» 

sier Göran Hegg i 1001 Böcker om Ronja 


