
  

Høytlesing     

Fine og morsomme    
bøker å lese       

sammen!  

Klabert 

Tor Åge Bringsværd 

Ill. Thore Hansen  
 

Klabert er vaktmester i Eventyrsko-

gen. Han passer på at alt går  riktig 
for seg i eventyrene. Han sørger for 
at dyr og mennesker er på rett plass 

til rett tid, så handlingen går som den pleier.  

Bare tenk hva som skjer når Den største 
Bukkene Bruse begynner å se dårlig og ikke  
klarer å stange trollet i fossen, jo da må Klabert 
reise til byen og kjøpe briller til han, og hva skjer 
når prinsen tar med seg feil sko til Askepott? 
Klabert ordner opp! 

Mitt lykkelige liv 

Rose Lagercrantz 

Ill. Eva Eriksson  
 

Danni skal begynne på skolen og  
gleder seg veldig. Samtidig tenker 
hun på om hun kommer til å få nye 

venner siden hun ikke kjenner noen. Men etter 
noen dager finner hun og Ella Frida hverandre. 
De blir bestevenninner og Danni er verdens  
lykkeligste! Men etter jul får hun vite at          
bestevenninnen skal flytte! Langt bort! Dannis 
verden faller i grus, men hun blir glad når hun 
snart skal få besøke Ella Frida. Hvis du vil lese 
mer om Danni og Ella Frida kan du lese videre i; 
Hjertet mitt hopper og ler (2); Da jeg var         
lykkeligst i verden (3); Livet i følge Danni (4). 

Den utrolige historien om 
den kjempestore pæra      
Jakob Martin Strid 

En dag finner Mitcho og Sebastian 
en flaskepost. Det kan se ut som om 
brevet er fra Solbys forsvunne    

borgermester, som skriver at han har funnet 
Den mystiske øya.  

Det ligger også et frø i flaska, og etter at Mitchi 
og Sebastian planter det, vokser det fram ei 
kjempestor pære i hagen  deres. Sammen med  
professor Glykose legger de ut på ei reise hvor 
de møter både pirater og en havdrage. 

Den grønne votten               
Alf Prøysen 

Ragnar får noen grønne strikkevotter 
av bestemor til jul. Men så er han så 
uheldig å miste den ene votten      
allerede den første dagen han      
bruker dem. Votten opplever mye 
før den kommer tilbake til Ragnar. 

Den har vært mye rundt omkring og har møtt 
både elg, mus, snømenn og grisunger.  

Hvordan det skjer, kan du lese mer om i boka. 

Utarbeidet av Sølvberget  
for bibliotekene i Rogaland.  
Få flere lesetips på ditt bibliotek eller  
sølvberget.no/lesetips. 



 

Ruffen: Sjøormen som ikke 
kunne svømme  
Tor Åge Bringsværd 

Ill. Thore Hansen  
 

Ruffen er en sjøorm som bor på en 
øy som bare kan ses av mennesker 

hver tirsdag og fredag, da holder Onkel Ludvig 
vakt, for han kan blåse røyk ut av nesen. I den 
første boka får han hjelp til å komme over  
vannskrekken, og da den store amerikabåten 
holder på å  gå under, blir han familien og     
havets helt. Det er flere bøker om Ruffen.   
Gjennom bøkene følger vi Ruffen ut på ulike 
eventyr der han møter utfordringer og knytter 
vennskapsbånd, blant annet til blekkspruten 
Tusen-og-tredve som er oppkalt etter slaget ved 
Stiklestad. 

Polly-Esther  
og ønskemonsteret                              
Tiril Valeur 

Dette er den første boka om Polly-

Esther  som ønsker seg et monster 
som kan skremme dem som   

skremmer henne. Det kan likevel bli helt        
annerledes hvis man får det man drømte om…. 
Når monsteret er bittelite, er det kanskje en  
annen som må være tøff?  

Serien fortsetter i: Polly- Esther på monsterfest 
(2); Polly-Esther på søpla (3); Polly-Esther i 
trommeltrøbbel (4) 

Dragetreneren                     
Cressida Cowell 

 

Dette er den første boka om Hikken 
Horriblus Haiflab III, en småvokst 
tenåring og sønn av vikinghøvdingen 
på Borkøy. Sammen med ni andre 

vikingutter skal han prøve å bestå drage-

opptaksprøven, men det blir ikke så lett når han 
bare har en liten, tannløs drage. Det viser seg 
imidlertid at dragen Tannløs er modigere enn 
noen hadde trodd, og den kommer Hikken til 
unnsetning da han kjemper mot den frykt-
inngytende dragen, Den grønne død.  

Serien fortsetter med titlene Pirathåndboka (2); 
Lær å snakke dragonesisk (3); 
Drageforbannelsen (4); Ikke slukk en drages 
flamme (5); Dødelige drager (6); Dragestorm (7). 

Monstrene i Dunderly      
Endre Lund Eriksen                                
Ill. Endre Skandfer 

I Dunderly bor Modika, Buster, Moi 
og mange andre monstre. Langt fra 
folk og høyt til fjells kan de leke og 
brøle og være så monstrete de bare 

vil, uten at noen forteller dem hva de må. En 
dag kommer en pakke til Dunderly med et nytt 
monster-Bulder. Han slenger seg i lysekrona og 
klatrer i bokhylla. Men i stedet for kjeft og     
husarrest får han jubel og monstermos. Bulder 
og Modika blir bestevenner fra første stund. De 
har begge hjerter som dundrer og de elsker 
store herlige farligheter.  Men så kommer enda 
et nytt monster som oppfører seg veldig       
mistenkelig. Og snart blir det skummelt på en 
måte som Bulder ikke liker. 

 

 

Den fantastiske Mikkel Rev 

Roald Dahl 
Ill. Quentin Blake 

 

Når det blir mørkt, stikker herr Rev 
av gårde til de tre gårdene i dalen 
for å skaffe middag til familien sin. 

Men der gir de ikke fra seg noe frivillig! Hver 
kveld prøver ligger de på lur på å fange reven, 
men herr Rev redder seg alltid unna. Til slutt 
bestemmer der seg for å sulte revefamilien ut 
av hiet. Men herr Rev er smart og hvem lurer 
egentlig hvem? 

Fisken 

Erlend Loe                                                  
Ill. Kim Hiortøy 

Kurt er truckfører. Hver dag kjører 
han truck nede på kaien, og han  
løfter kasser som veier ovre 1000 
kilo. Kurt har dessuten bart, en søt 

kone som heter Anne -Lise og er arkitekt.  De 
har tre barn, Tynne Helena, Lille kurt eller Bruse 
Kurt  som han også kalles, og Lille Bud. En dag 
finner Kurt noe han aldri har sett før. Noe      
virkelig kjempestort.  

Dette er den første boken om Kurt. De andre 
bøkene er Kurt blir grusom og Kurt Quo Vadis?. 


