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Bittesmåene 

Roald Dahl 

Billy er lei av å være snill. Han 

vil utforske Syndeskogen til 

tross for morens advarsler om 

hornsvingere og giftige 

knakkere.  

Billy tror ikke noe på morens 

historier. Han våger seg ut i 

skogen, men … Hvor er veien hjem?! Han treffer på 

bittesmåene, de små, små menneskene som bor i 

trærne. De har aldri hørt om monstrene fra morens 

historier. Det de er redde for er mye verre. Hvordan 

skal Billy nå komme seg hjem?  

Dette er en kort bok om store hemmeligheter gjemt 

på de mest uventede steder.  

Plystre på Tella 

Anna Fiske 

Tella pleide alltid å komme når 
Anna plystret. Nå kommer hun 

ikke lenger.  

Anna er naboen til Tella. De 
leker masse sammen. Eller går 

til skogen der de egentlig ikke 
har lov til å være, og løper hele 

veien hjem. Alle i gaten er glad 
i Tella. Kanskje spesielt gamle Pels-Nielsen. Tella 

venter alltid på ham i oppkjørselen når han kommer 
hjem på ettermiddagen. Hvorfor kommer ikke Tella 
lengre?  

En sørgelig fortelling for barn om det som til slutt 
skjer med alle kjæledyr. 

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.  
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Alvin Pang og det 
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.  

Arven etter onkel 
Rin-Tin-Tei 

Ingvar Ambjørnsen 

Katten Roberto og hunden 
Samson deler en hybel i Oslo 

og lever et ganske kjipt liv. 
Helt til den dagen Samson får 
et brev i posten. Han har arvet 

et pensjonat.  

De to vennene bestemmer seg for å forlate hybelen 
og åpne pensjonatet, men det er ikke bare bare. Ikke 

har de erfaring med å drive et pensjonat, håndtere 
penger eller lage mat. Hvordan skal de unngå at 

gjestene spiser hverandre opp? 

Dette er første bok i den humoristiske serien om den 
stygge hunden Samson og den smarte og sultne 

katten Roberto.  

Påskemysteriet 

Hilde og Klaus Hagerup 

Idet Else Plog på det nye 
hotellet avslører at melken er 

sur, strømmen har gått og de 
har hatt oversvømmelse på 

badet skjønner Tim at her er det 
noe på ferde.  

Det blir det opp til Tim og 

søsteren hans, Jenny, å finne ut 
hvem sabotøren er. De går grundig til verks. De må 

få stoppet den skyldige før det er for sent, for hvem 
vet hvor langt de er villig til å gå for å stenge 
hotellet?  

Dette er en lettlest og spenningsfylt krimhistorie for 
barn. Klarer du å finne ut hvem den skyldige er før 
Tim? 

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Påskemysteriet, Bittesmåene og 

Lone og Nynne og de som lyver kan 

bestilles i et mindre gruppesett.   
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.   

 

Hevn! 

Bjørn Arild Ersland 

Simon er lei av å bli mobbet. 
Han blir for eksempel knytt fast 

til vasken for å stå der hele 
natten. Nå vil han ha hevn.  

Bestevenninnen Siri skal hjelpe 

ham. Hun hjelper ham ofte ut 
av mobbesituasjonene. Hun har 

også den perfekte plan for å få 
hevn. Hun finner nemlig en slange i hagen. Mon tro 

om mobberne Tomas og Martin er redd for slanger?  

Denne boken om mobbing og vennskap er en 
lettlest blanding av både humor og tristere toner.  

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.  


