
  
 

TEMA: HEST  
 
 
Serier for de hesteinteresserte: 

 

”Teddy” 
Lin Hallberg 
6-12 år 
124 sider 
Ny serie - 1 bok til nå. 
Gyldendal Mer å lese. 

Ny og herlig hesteserie. Elsa elsker hester! Noen ganger får 
hun hjelpe Mikaela med å stelle Santos og av og til får hun ri. 
Mikeala sier at hester er flokkdyr, og de ser jo at Santos er 
ensom og ikke trives alene i stallen. Kanskje han må flytte? 
De skulle hatt et dyr til. En dag finner de en annonse i 
avisen. Teddy til salgs - rett pris til rett kjøper. Tenk om 
Elsa kunne få sin egen ponni! Samme forfatter og illustratør 
som de populære bøkene om Sigge. 

 

”Ponni & gjengen”  
Kirsten Sonne Harild.  
6-12 år.  
Ca 95 sider. 
Serie - 4 bøker til nå. 
CappelenDamm. 

Karen, som kalles Ponni, Maja og Lise er gode venner, og selv 
om de er forskjellige, er de opptatt av hester, skole, gutter 
og vennskap. 

 

”Ponnistallen”  
Katie Price.  
6-12 år.  
Ca 110 sider. 
Serie - 8 bøker til nå. 
Schibsted. 

Ny og spennende hesteserie om ponniene og jentegjengen i 
Vildes ridestall. 

 

”Sigge” 
 Lin Hallberg.  
6-12 år.  
Ca 120 sider. 
Serie - 4 bøker til nå. 
Gyldendal Mer å lese 

Mari, Agnes, Hanna og Elina er hestebestevenner, og hver 
torsdag er de sammen på ridning. 

 

”Min magiske ponni” 
Jenny Oldfield.  
6-12 år.  
Ca 130 sider.  
Serie - 8 bøker til nå.  
Egmont kids 

Krista elsker ponnier, men det er noe spesielt med Skinnende 
Stjerne. Han er en magisk ponni som kan fly. 

 

”Hvitnos” 
Marie L. Rudolfsson 
6-12 år. 
112 sider. 
Serie – 6 bøker til nå. 
CappelenDamm 

Hvitnos er et lite Gotlandsponniføll. Han bor sammen med 
flokken sin i en skog på øya Gotland utenfor Sverige. Alle 
vennene hans er enten sorte eller brune i fargen, men selv er 
han gylden med en hvit mule. Den eldste i flokken, Maja, har 
fortalt at det hvert hundrede år blir født et gyldent føll 
som er helt spesielt. Det skal utføre store ting og kanskje en 
dag bli konge. 



  
 

 

”Milla” 
Berit Bertling 
6-12 år. 
178 sider. 
Serie – 2 bøker til nå. 
Aschehoug. 

Ny hesteserie om Milla - "Frøken detektiv til hest". Milla, 
Freddy og Oda er tre venninner med én ting felles: De er 
fullstendig hektet på alt som har med hester å gjøre. En dag 
de er ute og rir, kommer de forbi en gård med vanskjøttede 
hester. Trioen må ta affære ... 

 

”Sara”  
Pia Hagmar.  
9 år �  
Ca 160 sider.  
Serie - 18 bøker. 
CappelenDamm. 

Sara er 11 år, og drømmer om å få sin egen hest. Hun har 
skilte foreldre, og må bo hos moren. Men så flytter de nær 
en rideskole.. 

 

”Hestegal” 
Kathy Helidoniotis. 
9 år � 
224 sider 
Serie – 6 bøker til nå. 
CappelenDamm 

Det eneste som står mellom Anna og hesten i hennes liv er en 
haug med penger som hun ikke har, foreldre som ikke vet 
fram og tilbake på en hest, og en bakgård på størrelse med 
en skoeske. Men så blir alt forandret. Anna og familien 
flytter fra storbyen til det lille stedet Shady Creek, og 
plutselig dukker det opp både muligheter og utfordringer ... 
og en hest. En helt fantastisk hest! 

 

”Stall Nova”¨ 
Ingrid Wiese 
10 år � 
280 sider 
Serie – 4 bøker til nå 
Gyldendal 

Hester, vennskap og ulidelig spenning! Bøkene i serien om 
STALL NOVA: 1. Farlig sommer. 2. Gå ikke alene! 3. Røde 
spor. 4. Ikke gjør det! 
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