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Heksene 

Roald Dahl 

En ung gutt er vitne til 
landsmøtet for heksene i 

England. Han overhører planen 
om å forvandle alle barn i 

England til mus. Dessverre 
oppdager de ham, og han blir 

forsøkskanin.  

Gutten er blitt til en mus. 
Heldigvis vet bestemoren hans alt om hekser, og 

skjønner at musen er barnebarnet hennes. Gutten får 
fortalt henne om heksenes plan, og sammen klarer de 
å legge en enda sluere plan. Er det mulig å få 

heksene til å smake sin egen medisin?  

Dette er en fantasy-bok i kjent Roald Dahl-stil som 
finner sted både i Norge og i England.  

Matilda 

Roald Dahl 

Matilda kan regne, lese og 

skrive før hun begynner på 

skolen. Hun har til og med lest 

ut alle barnebøkene på 

biblioteket. Ikke bare er Matilda 

et geni, hun har også andre 

utrolige krefter. 

Foreldrene til Matilda bryr seg ikke om verken henne 

eller broren. Heldigvis finner Matilda forståelse hos 

læren sin Frøken Honey. Tør hun å fortelle Frøken 

Honey om de dårlige foreldrene sine? Kanskje hun 

bør fortelle om kreftene sine også?  

Matilda er en lettlest fortelling om familie og 

vennskap med et lite strø av magi, som er både trist 

og varm.  

LIKER DU     

Å LESE 

ROALD DAHL-

BØKER? 

VI HAR DEM! 

Sjiraffen og Pelli og 

jeg 

Roald Dahl 

Billy vil åpne et konditori i det 

gamle, forlatte huset på andre 

siden av gaten. Dessverre er det 

umulig, for nå har en sjiraff, en 

pelikan og en ape åpnet et 

vindusvaskefirma.  

Til tross for at Billy gjerne vil ha huset selv, blir han 

venner med de nye naboene sine. Sjiraffen, Pelli og 

Apen vasker vinduer over hele byen, og Billy 

henger på. Også når de vasker vinduer for Englands 

rikeste mann og oppdager et innbrudd. 

Dette er en kort og morsom bok om vennskap og 

drømmer.  



Den magiske 
fingeren 

Roald Dahl  

Etter at hun ga læreren værhår 
og hale bestemte jenta at hun 

aldri skulle peke på noen med 
den magiske fingeren igjen. 
Dessverre gjør hjortejakten til 

familien Gregg henne 
forferdelig sint.  

Hun peker på alle i familien Gregg. Plutselig har 

de alle krympet og fått vinger. Endene de tidligere 
jaktet på har inntatt huset deres. Familien fortviler 

og vet ikke annen rå enn å bygge seg et rede. Vil 
familien Gregg noen sinne bli normale?  

Dette er en absurd fortelling om å lære en lekse og 

innse sine feil.  

Georgs magiske 
medisin 

Roald Dahl 

Hva vil pappa si når han 

oppdager at det er hull gjennom 

hele huset, fra førsteetasjen og 

opp til taket? Hvordan skal 

Georg forklare at det er hans 

feil at hodet til bestemor titter 

opp fra taket? 

Bestemoren til Georg er sur, egoistisk og 

kommanderende. Georg blander sin egen medisin 

og gir den til bestemor. Da begynner bestemor å 

vokse, og hun ser ikke ut til å ville stoppe med det 

første. Klarer Georg å diske opp en ny medisin for å 

få bestemor til å krympe tilbake? 

Dette er en magisk Roald Dahl-bok med 

illustrasjoner av Quentin Blake.  

Dustene 

Roald Dahl 

Herr og fru Dust er slemme, 

stygge og ekle. De er slemme 

mot mennesker og dyr, og vil 

til og med spise små gutter til 

middag.  

Dustene hater alt, til og med 

hverandre. De plager hverandre 

hele tiden, og får hverandre til å spise mark eller fly 

av gårde med ballonger. De har også fanget en 

apefamilie og sperret dem inne i et bur. Pappa-apen 

Klubbi-Klobb har en snedig plan for å bli kvitt 

Dustene, spørsmålet er bare om den er mulig å 

gjennomføre.  

En humoristisk bok i kjent Roald Dahl-stil, som 

lærer leseren at dårlige handlinger har sin pris.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr fjernlån 

av alle disse bøkene.  
 

Den kjempestore krokodillen og Sjiraffen 

og Pelli og jeg kan bestilles i et mindre 

gruppesett. 
 

De resterende bøkene kan bestilles i  

store klassesett.   

Alle bøkene utenom Den kjempestore 

krokodillen, Dustene og Sjiraffen og Pelli 

og jeg kan også bestilles på engelsk.  

Danny og den store 
fasanjakten 

Roald Dahl  

Danny og faren hans bor på et 
lite stykke land med en 

bensinstasjon, en utedo og en 
signøynervogn. Nå vil en rik 
mann ha tak i landet deres, men 

Danny og faren har en slu plan.  

På rike herr Hazells land er det nemlig mange 
fasaner. Én gang i året arrangerer han en stor 

fasanjakt. Hva om alle fasanene plutselig ble borte? 
Det er det Danny og faren skal prøve å få til.  

Dette er nok ikke en av Roald Dahls mest kjente 

verk, men den er humoristisk og fortalt på Dahls 
velkjente måte. 

Den kjempestore 
krokodillen 

Roald Dahl 

Se for deg at du skal til å gå på 

karusellen og sette deg på en 

trekrokodille da du får beskjed 

om at det slett ikke er en 

trekrokodille – det er en ekte 

krokodille som vil spise deg! 

Den Kjempestore Krokodillen har bestemt seg for å 

spise barn i dag. Han legger mange slu planer for å 

lure barna, men han blir stadig avslørt. Klarer barna 

å unnslippe krokodillen til evig tid?  

Dette er en kort, humoristisk og litt morbid 

fortelling fra Roald Dahls univers med illustrasjoner 

av Quintin Blake.  


