
www.lesersørvis.no 

Hostage 

Malorie Blackman 

Angela har tenkt å kjøpe en is 

etter skolen. Så langt kommer 

hun ikke. Hun blir kidnappet.  

Faren til Angela eier en butikk 

med masse diamenter, og det er 

dem kidnapperne vil ha. Han 

kommer vel? Hva om pappa er 

mer glad i diamantene enn han er i Angela? 

Heldigvis er Angela smart og kan noen lure triks 

selv. Lure nok til å komme seg unna? 

Angelas forsvinning er en spennende og lettlest bok. 

Wonderstruck 

Brian Selznick 

Moren til Ben har nettopp dødd, 
og faren sin har han aldri kjent. 

Det vil Ben endre på, og legger 
ut på en lang og lite planlagt 

ferd.  

Ben har noen få spor å følge, og 
de leder ham til New York. New 

York er en stor by, og det er 
ikke enkelt å lokalisere et spesifikt menneske du 

egentlig ikke vet noe om. I tillegg er Ben døv, noe 
som gjør jakten enda vanskeligere. Er pappa der ute 
et sted?  

Boken er full av vakre illustrasjoner som forteller en 
annen historie enn det teksten gjør.  

Young Cam Jansen 
and the Double 
Beach Mystery  

David A. Adler 

Cam, vennen hennes, moren og 

tanten er på stranden. Moren 

blir igjen mens de tre andre 

leter etter skjell. Hva skjer når 

de ikke kan finne tilbake?  

Cam og de andre husker at det var en dame med 

hvit paraply med oransje prikker foran der mamma 

satt. Hvor har den paraplyen nå? Finner Cam og de 

andre tilbake?  

En lettlest fortelling på om et mysterium med en 

naturlig forklaring.  
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LESE PÅ 

ENGELSK? 

HER ER 
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Horrid Henry and 
the demon dinner 
lady  

Francesca Simon 

Horrid Henry, eller Rampete 

Robin som han kalles på 
norsk, er lei av maten han får i 

skolekantinen. Han klarer å 
overtale foreldrene, men den 

nye kantinedama er en annen 
sak.  

Etter mye krangling får Horrid Henry foreldrene til 
å lage matpakke til ham. Henry er lykkelig. Helt til 

den nye kantinedama snapper potetgullposen ut av 
hendene hans. Det er ikke greit. Henry og Rude 

Ralph legger en plan.  

Fransesca Simon har skrevet 24 bøker i den 
humoristiske og litt absurde serien om Rampete 

Robin.  

Fantastic Mr. Fox 

Roald Dahl  

Bøndene har sett seg lei av at 
Herr Rev stjeler. De skal skyte 

ham. Heldigvis er Herr Rev 
mye smartere enn bøndene tror.  

Bøndene setter seg utenfor 

revehiet. De håper at 
revefamilien skal komme ut når 

de blir sultne, men Herr Rev er 
veldig klok. Når magene rumler, tar han potene fatt 

og begynner å grave. Får Herr Rev tak i maten? Hva 
med de andre dyrene i skogen? Klarer Herr Rev å 
redde dem alle sammen?  

Denne boken er en morsom og underholdende 
fortelling om livet i skogen, fortalt på en måte bare 
Roald Dahl kan.  

The Creakers  

Tom Fletcher 

Har du noen gang hørt lyder fra 
under senga? Eller har ting blitt 

borte i løpet av natten? I denne 
boken får du møte de skyldige.  

Lucy og vennene hennes 

våkner opp en dag til at alle de 
voksne er sporløst forsvunnet. 

Hvor i alle dager har de blitt 
av? Så dukker the creakers opp. Kan de ha noe med 

forsvinningen å gjøre?  

Bokens kule heltinne tar oss med på et morsomt, 
spennende og litt skummelt eventyr i jakten på 

byens foreldre.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Hostage, Wonderstruck og The 

Creakers kan bestilles i et mindre 

gruppesett.   
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.   

Stink, the incredible 
shrinking kid 

Megan McDonald 

Stink er den korteste i klassen. 
Hver dag får han søsteren sin 

til å måle ham. Han er alltid en 
meter og 12 centimeter. Helt til 
han en dag er en halv 

centimeter kortere. Krymper 
han? 

Hvordan skal han unngå å krympe mer? Kommer 

han til å være kortest for alltid? Stinks bekymring 
om at han kanskje krymper er ikke det eneste han 

har å stri med. For hva skal han gjøre når klassens 
fellesdyr glipper ut av søsterens hender? 

Dette er en lettlest, illustrert og humoristisk bok 

med en usikker gutt i hovedrollen.  

Tiny the snow dog 

Carl Meister 

Gutten vil ut og leke i snøen. 

Plutselig er Tiny, hunden hans, 

borte. 

Hvor ble Tiny av? Gutten leter 

høyt og lavt etter Tiny i 

snøværet. Var det noen bak 

ham? Tenk hvis det er noe 

skummelt? Hvordan skal det gå med Tiny da?  

Dette er en lettlest fortelling om vennskapet mellom 

mennesker og kjæledyr som passer for 

engelskundervisning.  


