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Pelle blir rappa 

Endre Lund Eriksen 

Til tross for alt det fine Tord 

fikk i bursdagsgave er 

kosehunden Pelle det fineste 

han har. Helt til Pelle blir 

borte.    

Søsteren hans Sunniva vil være 

med å lete. Han får et brev som 

sier at han må gi alle bursdagspengene sine for å få 

Pelle tilbake. Sammen med brevet ligger en av 

Pelles labber!   

Forsvinningen til Pelle er en spennende og 

lettlest fortelling, om et lite mysterium med 

overraskende slutt.   

Villhestene på 
Ulvøya 

Anne B. Ragde 

Astrid skal bare en liten tur ut i 
båten, men det går ikke helt 

etter planen. Hun mister årene! 
Hva skal hun gjøre nå?  

Heldigvis driver hun i land på 

Ulvøya. Der er det fullt av 
villhester, og en av dem er skadet. Hun skjønner at 
hesten kommer til å dø hvis hun ikke hjelper den. 

Her må hun handle raskt!  

Her får vi være med på Astrids første møte med 
hester og hun får vise at hun er både modig og 

godhjertet.   

Operasjon Sirkus 

Jørn Lier Horst 

Noen har stjålet en verdifull 

samledukke fra Onkel Franz. 

Det må jo være en av de andre 

samlerne, sant? Men hvem av 

dem er det?  

Det skal Tiril og Oliver finne 

ut. Er det egentlig så sikkert at 

det er en av de andre samlerne? Er det tilfeldig at 

sirkuset er i byen under innbruddet? Kan det være 

noen derfra? I så fall haster det å løse saken før de 

drar videre.   

Det er over 20 bøker i serien om de smarte ungene i 

Detektivbyrå Nr. 2 der de hver gang takler et nytt 

mysterium i hjembygda Elvestad.    

ER DU OVER    

SEKS ÅR OG       

VIL LESE 

SPENNENDE 

BØKER? 



Trærne skyter 
knopper 

Gunnar Opstad 

Jonatan tør ikke gå forbi det 
store treet i hagen. Læreren 

har nemlig sagt at trær skyter 
knopper, og det er Jonatan 
redd for.   

Jonatan vet ikke hvor langt et 
tre kan skyte eller om det skyter barn, men han vil 
ikke ta noen sjanser. Så kommer pappa, og Jonatan 

får heldigvis advart ham! Men pappa bare      
smiler …?  

Ta med deg døra når du går heter den første boka 

om Jonatan. Begge bøkene er humoristiske og 
leker med vanlige uttrykk i det norske språk.   

Lovise og de førti 
røverne 

Rita Løvseth Sandnes 

Lovise gleder og gruer seg til å 
vise skuespillet hun og klassen 

jobber med til foreldrene. Det 
er lettere sagt enn gjort når 
noen har stjålet skatten!  

Skatten er selvfølgelig ikke 
ekte, men de trenger den til skuespillet. Hvem kan 
ha tatt den? Det må de finne ut av fort, hvis ikke 

rekker de ikke premieren!  

I tillegg til å lese et lettlest, spennende mysterium 
får vi lese historien om Ali Baba og de 40 røverne.   

Bobben 

Arne Berggren 

Den nye gutten i klassen er 
ikke redd for å spionere på 

jentene, ikke for å gjøre de 
andre guttene blinde eller å få 

rektor til å forsvinne. Hils 
på Bobben.   

De andre guttene får straks 

beskjed om at det er «nye tider 
nå». Det er Bobben som er sjef, og de får vær så 

god bare være med på alt han foreslår. Dette kan 
umulig ende godt. 

Denne boken om skolens nye bølle er både 

humoristisk og litt skummel. Den er en del av 
Leseløve-serien og er derfor lettlest.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Operasjon Sirkus, Trærne skyter 

knopper og Lovise og de førti 

røverne kan bestilles i mindre 

gruppesett. 
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.  

Ronja Røverdatter 

Astrid Lindgren 

På den ene siden av 
Mattisborgen bor Ronja og 

farens røverbande. Hvordan 
skal det gå når farens 

erkefiende Borka flytter inn på 
den andre siden? 

Til alles overraskelse oppstår 

det et sterkt vennskap mellom 
Ronja og Birk, Borkas sønn. Når fedrene deres 

finner ut av det, blir de utrolig sinte. Ronja og Birk 
er lei all kranglingen, de orker ikke mer. De flytter 
ut i skogen.  

«Den siste store fortellingen av Lindgren. En saga 
på grensen til fantasy-sjangeren, forbi tid og rom,» 
sier Göran Hegg i 1001 Böcker om Ronja 

Røverdatter. 

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.   

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.  

Dette er en fantasy-bok i kjent Roald Dahl-stil som 

finner sted både i England og her hjemme i Norge.  


