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Alvin Pang på 
rømmen 

Endre Lund Eriksen 

Det er planleggingsdag og 

Alvin er overbevist om at han 

kan gjøre akkurat som han vil i 

dag, men stefaren Freddy sier 

bare nei.  

Alvin og lillesøster Elvira 

rømmer og skal bygge sitt eget hus i skogen. 

Dessverre er ingen av dem spesielt flinke til å 

bygge. De trenger hjelp og Alvin har en plan.  

Denne korte og lettleste boken om den lure gutten 

Alvin Pang er både humoristisk og varm. Det er tre 

andre bøker i serien om denne finurlige gutten. 

Svein og Rotta og 
kloninga 

Marit Nicolaysen 

Halvorsen, rotta til Svein, 
virker veldig pjusk. Tenk om 

han dør?? Hva skal Svein gjøre 
da?  

Svein vil ikke være uten 

Halvorsen, men det er lite man 
kan gjøre når kjæledyr begynner å bli gamle. 
Ingenting skal være uprøvd, og Svein bestemmer at 

de skal forsøke kloning. Det må jo bare funke! 

Dette er den tolvte boka i den humoristiske serien 
om Svein, Halvorsen og alle vennene deres, stadig 

med nye påfunn.  

Kurt Kurer  

Erlend Loe 

Nordlendingene gjør opprør 

mot Sør-Norge. De hater rett 

og slett Oslo. I et slik farlig 

Norge blir det Kurts oppgave å 

levere en viktig beskjed.  

Kurt og sønnen Bud kjører 

nordover på oppdrag for å 

levere beskjeden. Allerede i Trondheim merker man 

opprøret. Nordlendingene har brent ned byen. Kan 

Kurt bidra til at borgerkrigen tar slutt? 

Loe har skrevet seks bøker om den morsomme og 

litt gale truckføreren Kurt, og her får han bryne seg 

på nok en utfordring.  

ER DU OVER    

SEKS ÅR OG       

VIL LESE 

MORSOMME 

BØKER? 



En hund, en katt og 
ei mus 

Bárdur Oskarsson  

Hunden, katten og musa har 
avtalt at de alltid skal være 

venner. Det kan fort bli 
forferdelig kjedelig … 

Til slutt holder ikke hunden ut 

lenger. Han bjeffer og 
skremmer katten. Dette utløser en kjedereaksjon 
og plutselig er hele avtalen glemt. Klarer 

trekløveret å bli venner igjen?  

Denne litt absurde og humoristiske boken med dyr 
i hovedrollene er godt illustrert med lettlest tekst.  

Johannes Jensen 
føler seg annerledes 

Henrik Hovland 

Johannes Jensen føler seg 
annerledes hele tiden. For ingen 

har en hale slik som Johannes.  

Han vil gjøre hva som helst for 
å gjemme halen sin, han skulle 

ønske han bare kunne ta den 
bort. Heldigvis møter Johannes Doktor Fjeld, som 
kan hjelpe ham med akkurat det han trenger.  

En illustrert, lettlest og humoristisk barnebok om å 

kunne akseptere det som gjør deg spesiell. 

Hubert og flekken 

Arne Svingen 

Hubert har en stor tisseflekk på 
buksa, men det er ikke han selv 

som har tisset. Hvem kommer 
vel til å tro på det?  

Hubert må finne måter å skjule 

flekken på, for det virker som 
om den aldri tørker?! Han 

prøver å skjule den med sekken 
og komme med usannsynlige unnskyldninger. Kan 

det gå en hel skoledag? 

Det finnes ni bøker i den humoristiske serien om 
den uheldige gutten Hubert, hvor han stadig vekk 

kommer på geniale og mindre geniale løsninger på 
sine problemer.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

En hund, en katt og ei mus, Hubert 

og flekken og Johannes Jensen føler 

seg annerledes kan bestilles i store 

klassesett. 
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

mindre gruppesett.  

Hugo og 
gressklipperen 

Bjørn A. H. Ersland 

En natt sniker Hugo seg ut av 
senga uten at kona merker det. 

Han har et oppdrag. Han skal 
klippe alle plenene i nabolaget.  

Bortsett fra kona si er det 

gressklipperen Hugo er mest 
glad i i hele verden. Det blir så fint i hagen hans. 
Den er mye finere enn alle de andre hagene. Mon 

tro om naboene hadde blitt fornøyd om han klippet 
gresset for dem?  

Dette er en kort og humoristisk bok om en mann 

som så gjerne bare vil hjelpe, men som gjør det på 
feil måte.  

Jeg er kjekkest 

Mario Ramos 

Ulven kler på seg det fine 

slipset sitt og går ut i skogen 

for å gni inn hvor kjekk han er i 

dag. Kan det ende godt? 

Rødhette, de tre små grisene og 

Snehvit sier alle at han er den 

kjekkeste i skogen og ulven blir 

mer og mer høy på seg selv. Mon tro om den lille 

dragen også er enig i at ulven er den kjekkeste i 

skogen?  

Dette er en humoristisk bok som beviser det gode 

gamle ordtaket, ‘Hovmod står for fall’. 


