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Zita: I verdensrommet 
Ben Hatke  

 

Zita er sammen med bestevennen  
Josef, da en mystisk gjenstand faller 
ned fra himmelen. Josef blir bortført 
til en fremmed planet, og Zita er den 

eneste som kan redde ham. Dette er begynnel-
sen på en eventyrlig historie med avdankede 
roboter, mystiske hjelpere og rare skapninger i 
alle størrelser og fasonger. 

Zita er den perfekte helt: Hun er modig, snill, 
omtenksom - og rir på en enorm mus! 

Superhelten Arild 1:  
Et lite esel  
Emmanuel Guibert og Marc Bou-
tavant 

 
Arild er et blått esel med briller. Han 
bor i en liten by sammen med moren 

og faren sin. Bestevennen hans er en gris. Og 
han er forelsket i en vakker ku som går i       
klassen. Læreren er en hund. Gymlæreren er en 
enorm hane. Bøkene om Arild er lette å lese, og 
inndelt i korte kapitler. Det gir rask mestringsfø-
lelse for ferske lesere, og for de som kanskje 
strever litt med lesingen. Historiene er morsom-
me og gjenkjennelige, og handler  vennskap, 
skole, kjærlighet, mobbing, familie og hver-
dagsliv – sett gjennom Arilds briller.  

Polarserien 1: Nordover.  
Med Nansen mot Nordpolen                      
Bjørn Ousland 

 

St. Hansaften 1893 smeller det i   
kanonene på Akershus festning, og 

skipet Fram seiler ut Oslofjorden. Båten er på 
vei til Nordpolen, og om bord er polfarer Frid-
tjof Nansen. Bjørn Ousland skildrer forholdene 
om bord på Fram i løpet av mannskapets tre år 
i polarisen, og det  dramatiske forsøket på å nå 
selve polpunktet med ski og slede. Boken spen-
ner fra tekst og illustrasjon til tegneseriestriper.  

Det gjør Nordover til en lettlest faktabok som 
levendegjør den spennende polarhistorien for 
unge lesere.  

Faktabok i tegneserieformat for alle som liker 
fart og spenning. 

 

Mulegutten 
Øyvind Torseter 

Mulegutten er en underfundig teg-
neserie som leker seg med Asbjørn-
sen og Moes eventyr "Risen som 
ikke hadde noe hjerte på seg". 
Kongen har sendt ut seks av sine 
sju sønner for å finne seg passende 

prinsesser, men sønnene kommer ikke tilbake. 
Mulegutten legger i vei for å finne ut hva som 
har skjedd, og underveis  finner han to hjelpere 
- en ulv og en elefant. Og en saksofon! Han kla-
rer å ta seg inn i fjellet til Trollet, men der treffer 
han ei prinsesse som er litt lei av alle som kom-
mer og skal redde henne. For å bryte forbannel-
sen og komme seg ut, må de sammen finne en 
måte å knuse hjertet til Trollet.  

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



 

Hilda 1: Hilda og  
Midnattskjempen  
Luke Pearson 
 

Hvem er den mystiske kjempen som  
dukker opp hver natt når klokka slår 
tolv? Og hvorfor invaderes huset til 

Hilda av en hær av usynlige alver som bombar-
derer stua hennes med steiner og bittesmå 
brev med trusler om utkastelse? Hilda har en 
tendens til å snuble borti merkelige ting, og nå 
må hun ut på eventyr for å redde hjemmet sitt! 

 

Fantasifull tegneserie for barn som liker magi 
og eventyr. 

Hilo (1):  
Gutten som styrtet til jorda  
Judd Winick 

 

D.J. og Gina er to ganske vanlige  
barn – helt til de møter Hilo. Han er 
en mystisk gutt som plutselig ramler 

ned fra himmelen og kræsjlander på jorda! Hilo 
aner ikke hvor han kommer fra, og skjønner 
ikke hvorfor det er en dårlig idé å gå på skolen i 
bare trusa. Klarer de tre å finne ut av Hilos mys-
tiske fortid? Og er D.J. og Gina klare for å redde     
verden? 

Humoristisk tegneserie for barn i alle aldre.  

Poptropica 1: Kartmysteriet 
Jack Chabert og Kory Merritt  
 
 
Denne tegneserien er basert på et  
online-rollespill utviklet av den etter 
hvert legendariske Jeff Kinney (for-
fatteren av En pingles dagbok). Her 

møter vi Oliver, Mya og Jorge, som havner på 
den ukjente øya Poptropica etter en farefull 
ferd i en varmluftsballong. Etter hvert oppdager 
de at noe fryktelig truer Poptropicas eksistens, 
og dermed også deres mulighet for å komme 
seg hjem igjen! 
 
Fartsfylt og fargerik tegneserie for alle som liker 
spill og gaming.  

7 (1): Trusselen fra Dypet  
Kristian Landmark,  
Ole Bernt Tellefsen, Kenneth Iver-
sen, Karstein Volle 

 
En vanlig skoledag oppdager 12 år 
gamle Oscar plutselig at han har en 

helt spesiell superhelt-kraft, og like etter blir 
han kidnappet av en mystisk bil som forsvinner 
i havet. I seks andre land opplever seks andre 
12-åringer det samme. Det viser seg at de er de 
7 utvalgte, og nå er det deres oppgave å kjempe 
for rettferdighet! 

 

Actionfylt tegneserie for mellomtrinnet.  

Alene (1): Forsvinningen 
Fabien Vehlmann og Bruno 
Gazzotti  

 
I en tilsynelatende vanlig by våkner 
fem barn opp en morgen, og oppda-
ger at alle rundt dem har forsvunnet 

på mystisk vis i løpet av natten! TV og internett 
har sluttet å virke, og alt er merkelig stille. Dodji, 
Ivan, Camilla, Lea og Tommy må lære å klare 
seg på egenhånd, og sammen prøver de å finne 
ut hva som har skjedd. 

 

Spennende tegneserie for mellomtrinnet.  

Hundemannen 1                  
Dav Pilkey 

 

Møt Hundemannen: Halvt hund, 
halvt menneske og hundre prosent 
helt! En ny ellevill tegneserie fra Dav 
Pilkey, forfatteren bak de populære 

bøkene om Kaptein Supertruse. Hovedpersone-
ne Thomas og Harald er tilbake, men denne 
gangen handler det om den sprø tegneseriehel-
ten de skapte som barn, nemlig Hundmannen.  

Politihunden Greg og hundeføreren hans blir 
livstruende skadet. Hundemannen tar saken, og 
operasjonen som følger skal endre historien for 
all fremtid.  

Morsom og absurd tegneserie for småskoletrin-
net. 

https://www.goodreads.com/author/show/16169855.Kristian_Landmark
https://www.goodreads.com/author/show/16169856.Ole_Bernt_Tellefsen
https://www.goodreads.com/author/show/16169857.Kenneth_Iversen
https://www.goodreads.com/author/show/6432806.Karstein_Volle

