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Trøffelhelt 

Reidar Kjelsen 

Grisene har anlagt sin egen by i 

skogen og ingen tør å utfordre 

dem. Helt til hønene flytter inn 

ved siden av.  

For å få informasjon om 

hønebyen må Svein gå 

undercover. Han kler seg ut 

som en høne og flytter inn. Her har han en perfekt 

mulighet til å sabotere hønenes angrep mot grisene, 

men går alt etter planen?  

Dette er en humoristisk og lettlest bok om hva som 

kunne ha skjedd om dyrene levde fritt i skogen.  

Pym Pettersons 
mislykka familie 

Heidi Linde 

Hele klassen må skrive en sann 
fortelling om familien sin. Pym 

sin familie er bare mislykka.  

Pym vil mye heller skrive om 
verdensrommet eller 

spennende fakta, men læreren 
Heidi har bestemt seg. Pym må finne noe å skrive 
om sin mislykka familie. Eller kanskje hun kan 

prøve seg på en fantasihistorie som kunne vært 
ekte? Som for eksempel at farfaren hennes var den 

tredje mannen på månen.  

Dette er en morsom fortelling om en Pyms 
utfordringer med å akseptere familien sin akkurat 

slik den er.  

Otto Monster vil 
også bli syk 

Jon Ewo 

Otto monster er sjalu. Alle i 

Ottos familie og alle i klassen 

er nemlig syke. 

I monsterverdenen får man 

ferie når man er syk. Man får 

spise hva man vil og man får 

sitte i de røde solstolene i hagen. Otto får bare se på. 

Når han til slutt er den eneste i klassen som ikke er 

syk, er han villig til å gå langt for å også bli syk.  

Bøkene om Otto Monster er lettleste, humoristiske 

bøker for barn som liker å lese om det absurde.   

ER DU OVER    

NI ÅR OG       

VIL LESE 

MORSOMME 

BØKER? 



Lars er LOL 

Iben Akerlie 

Lars har Downs syndrom, og 
Amanda er fadderen hans. 

Hva skal Amanda gjøre når de 
andre i klassen begynner å 

spre bilder av Lars på nett? 

Det er lett å være sammen 
med Lars alene, for Lars er 

morsom og grei. På skolen 
kjenner Amanda på presset om å passe inn. 

Hvordan skal hun klare å sjarmere Adam med Lars 
på slep? Klarer Amanda å stå imot presset eller vil 
hun svikte seg selv, og ikke minst Lars?  

En lettlest bok om det å være annerledes, og å 
måtte velge mellom rett og galt. Boken vant ARKs 
barnebokpris i 2016.  

Torsketryne 

Arne Berggren 

Edvin stikker av fra familiens 
fisketur. Han hater fisk og 

fisketur. Han hadde derimot 
ikke sett for seg at flukten 

skulle lede ham til enda mer 
fisk.   

Fisken er nemlig over alt! På 

fiskemarkeder, på butikken og i 
hånda hans. Æsj! Det er nesten som den forfølger 

ham. Edvin må klekke ut en smart plan for å legge 
fisk bak seg en gang for alle.  

Handlingen i denne humoristiske boken er 

gjenkjennelig for alle som virkelig hater noe. Boken 
er en del av Leseløve-serien og er derfor lettlest. 

B-laget lager B-film 

Bjørn Sortland 

Det viktigste i hele verden er at 
B-klassen lager en bedre film 

enn A-klassen. Kan det hende 
de sikter litt for høyt? 

Onkelen til Tore i A-klassen er 

regissør og kommer garantert 
til å hjelpe dem. Derfor må 

Bønna og vennene kjøre på 
ekstra hardt. Det blir sikkert dødsfett med zombier 

som spiser hjerner! Sigrids kvalme forslag om en 
kjærlighetsfilm er i alle fall uaktuelt!  

Dette er den tredje boka i serien om Bønna og B-

laget. Bøkene er humoristiske og passer ekstra godt 
for gutter og jenter som er glade i fotball.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Pym Pettersons mislykka familie, 

Lars er LOL og B-laget lager B-film 

kan bestilles i store klassesett. 
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

mindre gruppesett.  

Pitbull-Terje blir ond 

Endre Lund Eriksen 

Jim og Terje har begynt på 
ungdomsskolen. De var ikke 

akkurat de kuleste guttene i 
klassen på barneskolen og det 

vil Terje gjøre noe med.  

Men hva er det som skjer med 
Terje? Han er jo ikke gode 

gamle Terje lenger. Han 
snuser, han går på ungdomsklubb og han stjeler 

alkohol fra faren sin og selger det videre. Kan Terje 
finne på å gjøre noe enda verre?  

Dette er den tredje boken om Jim og bestevennen 

hans Pitbull-Terje, hvor Jims ganske triste liv 
fortelles med en humoristisk vri. 

Absolutt ukyssa 

Nina E. Grøntvedt 

Oda er igjen bestevenn med 

Helle, lillesøster Erle er 

fremdeles irriterende, og 

fortsatt er hun dødsforelska i 

Stian, broren til Helle. Oda har 

fått seg en ny dagbok.  

Det er litt rar stemning mellom 

Helle og Oda. Helle har fått seg nye venner. Oda 

har heller ikke lyst til å begynne på ungdomsskolen 

absolutt ukyssa. Hvordan skal hun få øvd seg? 

Kanskje med den nye gutten i klassen?  

Dette er oppfølgeren til Hei det er meg, første bok 

om Oda. Denne humoristiske boken er skrevet som 

skikkelige dagbokinnlegg med varierende skrift og 

illustrasjoner.  


