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Håndboka 

Elias Våhlund 

Det finnes ikke superhelter, 

sant? Det tror i alle fall Lisa 

helt til hun finner en magisk 

bok på biblioteket. Hvis det 

ikke finnes superhelter, hvorfor 

har noen skrevet en håndbok 

for dem?  

Det virker som at håndboken er ekte. I følge boken 

kan man bare lære seg tre krefter om gangen. Lisa 

går for flyging, kampsport og dyrespråk. 

Overraskende nok funker det!  

Håndbok for superhelter er en serie i 

tegneserieformat for jenter og gutter som liker 

spenning. Serien består så langt av tre bøker og 

dette er den første.   

Brevet frå krigen 

Ingunn Røyset 

Jorun var 12 år 9. april 1940. 
Den dagen tyskerne kom til 

Norge og okkuperte landet. 
Dette er Joruns fortelling om 

krigen i Norge.  

Før krigen kom hadde de øvd 
på hva de skulle gjøre når de 

hørte flyalarmen, men nå er det 
ikke lenger en øvelse. Jorun opplever at hun 

plutselig må passe på hva hun sier, at hun ikke kan 
stole på noen og at vennene hennes holder med 
tyskerne.  

Nazistene okkuperte Norge i fem år frem til 8. mai 
1945. Da var krigen endelig over i Norge. Denne 
dagen kalles frigjøringsdagen og markeres hvert år.  

Mumiene våkner 

Monika Steinholm 

Markus oppdager plutselig at 

han kan lese hieroglyfer fra 

Egypt og kan se ting ingen 

andre kan. Er han gal?  

De levendes bok kan vekke de 

døde. Det er nettopp det noen 

har gjort med den farlige 

skorpionkongen. Selv uten De levendes bok er 

skorpionkongen farlig, men nå har han boken også. 

Markus, Rulle og Sara må stoppe ham. Hvis ikke 

kan det bety slutten for verden.  

Første bok i ANKH-serien er spenningsfylt og 

mystisk. Boken er illustrert og har noen sider fortalt 

i tegnerserieformat.  

ER DU OVER 

NI ÅR OG UTE 

ETTER NOE 

NYTT Å LESE? 

HER ER     

VÅRE TIPS! 



Mestertyven; 
Rottene 

Jan Kjær 

Toko henger hjelpeløst 
fastbundet midt i skogen. En 

jente har plukket opp pakken 
hans. Hans eneste oppgave 
var å få den trygt til markedet.  

Det Toko ikke vet er at 
pakken er mye mer verdifull enn han ante, og det 
er mange som er ute etter den. Gjenstanden blir 

stjålet, og Toko blir lærling hos en mestertyv for å 
kunne stjele den tilbake.  

Dette er den første boken i Taynikma-serien om 

Toko og inkluderer to historier om ham.  

Zombie-Bjarne 

Sigbjørn Mostue 

Forestill deg at rektoren din har 
blitt en zombie, og det er din 

oppgave å sørge for at han ikke 
spiser alle barna på skolen. For 

en utfordring! 

Det er realiteten for tvillingene 
Emma og Emil. De klarer å få 

zombie-rektoren til å adlyde 
dem og oppdager at gele er en god erstatning for 

barnehjerner, men hvor lenge klarer de å holde det 
skjult for elever, foreldre, lærere og skoleledelsen?  

Dette er en absurd og humoristisk bok om et uvanlig 

problem. Mon tro om det finnes noen kur for 
Zombie-Bjarne?  

Sug 

Heidi Linde 

Annika finner en iPod ute i 
regnet. Den tilhører Marius 

som hun er superforelska i. 
Hun kan vel beholde iPoden litt 

før hun leverer den tilbake? 

iPoden avslører at Marius liker 
heavy metal, og Anniken får 

hjelp av naboen Sigge til å lære 
seg bass. Mens de øver blir de venner og bestemmer 

at de skal spille på skoleavslutningen. Blir Marius 
forelsket i henne bare hun lærer seg fem grep på 
bassen? 

Annikas første møte med forelskelsen er en 
troverdig fortelling om irrasjonaliteten og naiviteten 
man kan oppleve når man liker noen litt for godt.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Ingen dager uten regn og Mumiene 

våkner kan bestilles i store 

klassesett.   
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

mindre gruppesett.   

Ingen dager uten 
regn 

Ingeborg Arvola 

Silja og Tove har blitt 
bestevenninner. Tove skryter 

av hvor mange bestevenninner 
hun har hatt, men er egentlig 
det en god ting?   

Silja og den triste faren hennes 
flytter til Narvik. Etter to dager bestemmer Tove at 
de er bestevenninner. Tove er tøff og finner alltid på 

noe gøy, men Silja må alltid ta skylden for det Tove 
gjør. Dessuten er ikke Tove spesielt snill når hun 

snakker om de andre i klassen. Foruten om Kenneth 
da, klassens fineste gutt. Det synes Silja også.  

En søt og litt trist fortelling om vennskap, og 

viktigheten av å gi slipp på fortiden.  

Bloddråpetreet 

Bjørn Ingvaldsen 

Balder har ingen venner. Alle i 

klassen kaller ham bor 

«Ballen», de plager ham når 

han blør neseblod og de 

kommer ikke i bursdagen hans.  

Balder sier til mamma og 

pappa at alt går bra. Selv om 

han feirer bursdagen sin alene. Selv om han blør 

neseblod stadig vekk. Selv om han aldri tørr å si noe 

i klassen. Så ringer Balder til ruteopplysningen og 

får snakke med Geir. Det endrer alt.  

Dette er en sår og varm bok om vennskap, å ikke 

passe inn og å til slutt finne motet som har hvilt inni 

deg hele tiden.  


