
 

Sommerlesing 2021  
 

Billedbøker og småtrinn: 

 

Rebecca Wexelsen: Ulf er uvel 

Ulf går til legen siden han føler seg uvel og dårlig. Legen hører ikke hjertelyd i 
stetoskopet og kan fortelle at Ulf er død. Ulf bestemmer seg derfor for å lage sin egen 
begravelse siden ingen andre har oppdaget at han er borte. Begravelsen gir  
Ulf en stor overraskelse. En humoristisk bildebok for alle aldre om et vanskelig tema. 
 

 

Bjørn Ousland: Sjøtrollet 

Pi og lillebroren Peder har sammen med foreldrene reist på ferie til gamle oldefars  
hus ved sjøen. Ungene hører det banker i gulvet om kvelden, og foreldrene forteller  
at det bare er oldefar som går igjen. Det som de tenker er tull, viser seg å  
bli en kjempespennende reise ut på havet til et fyr som ikke vises i virkeligheten.   
Fyret vises kun for dem som finner et kart og en kikkert som er helt utenom det  
vanlige. Herlig bildebok med humor og spenning for de yngste. 
 

 

Astrid Lindgren: Å, dra til sjøs! 

Få feriefølelsen sammen med gjengen på Saltkråkan. De klassiske 
fortellingene av Astrid Lindgren er nå tilgjengelig som bildebøker. Vi treffer 
Tjorven med hunden Båtsmann, Pelle med kaninen Jokke og Stina som har en 
ravn som kan si “Å, dra til sjøs!” Barna på Saltkråkan er veldig glad i dyr, og når 
det dukker opp en sel og et lam vil de gjerne passe på disse også. 
 

 

 

Mellomtrinn og ungdomstrinn:  

 

Lars Mæhle: Pokaltyven 
I 4B på Maribakken skole oppdager de at pokalen de har vunnet i slåball er blitt stjålet. 
Det er også Kalles første dag i klassen og han gleder seg ikke til å begynne. Heldigvis 
går Eskil i klassen og han er klar for å finne en ny bestevenn og vil løse mysteriet med 
hvem som har tatt pokalen. Dette er første bok i en serie  krimbøker med 
detektivklubben på Maribakken skole. 
 

 

Kine Jeanette Solberg: Ikke lov å le 

Kaja og moren har flyttet til et nytt sted pga en uheldig episode på den gamle skolen.  
Det eneste Kaja har lyst til er å få en venn, men det er ikke så lett når det koker i hodet 
og man har litt lopper i blodet. Det er vanskelig å være litt annerledes og ikke vite 
hvordan en skal oppføre seg. Kaja blir kjent med en nabo som oppfører seg litt 
annerledes enn alle de andre voksne. Kanskje det er fint at noen er litt rare på en god 
måte?  
 

 

 

 

 



 

Bjørn Sortland: Mission 1: Rio de Janeiro 

Jon lever et stille liv på verdens kjedeligste plass; Indre Gnurtedal. En dag blir han 
kidnappet av EHO og blir den hemmelige agenten Johnny 777. Hans første oppdrag er  
i Rio de Janeiro sammen med den mystiske Ninja-prinsessen og livet er med ett ikke 
kjedelig lengre. Action-serie med masse spenning og humor som passer perfekt for 
gutter fra 10 år og oppover. 
 
 

Christoffer Lamøy: Hjemsøkt 

Henrik og familien flytter inn i det store hvite huset i Naustveien 37. Men hvorfor blir folk 
stille og bleke når de hører hvilket hus de har flyttet inn i? Og hva skjer med Gard, 
lillebroren, som nå stirrer ubehagelig på ham, og nesten vokter hvert skritt han tar? Katten 
Nala oppfører seg også rart, hun vil helst ikke inn i huset. Henriks onkel forteller ulike 
historier fra eldre tider. Skumle historier som det sies er rykter om jordskorpa som er litt 
skjør akkurat her ved huset, og veien opp fra dødsriket er lett å krysse… 
Grøss og spenning for dem som ikke er mørkredde. 

 

 

Annet Schaap: Lampe  

Jenta Lampe er fyrvokterens datter. Den kvelden hun ikke får fyr i lykta, endrer retningen 
på livet hennes totalt. Lampe blir tjenestepike hos Admiralen i Det svarte huset hvor 
frykten for monsteret på loftet er stor. Lampe møter frykten for det ukjente med mot og 
klokskap. Nydelig fantasy-fortelling fra havet. Prisbelønnet bok. 
 

 

Tim Probert: Lightfall. Kampen mot mørket.  

På planeten Irpa bor Bea hos bestefaren som er magiker og vokter den evige flamme.  
En dag møter hun Cad i skogen. Han er en galdurianer som ønsker hjelp fra magikeren  
til å finne tilbake til folket sitt. Når de kommer tilbake til huset er bestefaren borte og de 
må legge ut på en vandring med den evige flamme for å finne magikeren. Det viser seg 
at onde krefter er ute etter å ødelegge verden og de to vennene får en vanskelig 
oppgave. Ny spennende serie som passer for den som liker Amuletten. 
 

 

Jennifer Donnelly: Stesøster 

Skjebnegudinnene tegner kart over menneskers liv og skjebner. 
De har tegnet en tragisk skjebne til jenta Isabelle, da de mener hun er ubetydelig, som  
har hverken skjønnhet eller forstand. Men Skjebnegudinnene blir utfordret av mannen  
Hell som vil noe annet for denne jenta. Dette blir begynnelsen på en utrolig reise for 
Isabelle. Her er det spenning, kjærlighet og frodig fantasi. 
 

 

Magnus Buen Halvorsen: Bakgårdshund 
Balal og vennene vil bli YouTube stjerner og håper de skal bli rike. Problemet er at det 
blir lite penger ved å legge ut filmer med uskyldig spøk. De kommer opp med ideen om  
å filme når de tenner på kinaputter på T-banen. Denne ideen skal få store konsekvenser 
for Balal og familien. En viktig og spennende bok om hvordan en innvandrer ungdom  
kan oppleve å vokse opp i Norge. Fra 13 år. 
 
 
 
 
 
 
Hilde Irene Tveit og Siri S. Andersen. Oppvekst fag og utvikling, Kristiansand 2021 


