
  

Likte du:  

Da bør du sjekke 
ut disse bøkene!  

Herman Hule 
 
Tekst: Kyle Mewburn 
Illustrasjoner: Donovan 
Bixley 
 

Bli med tilbake til Dino-
saurdalen, der den ge-
niale steinaldergutten 
Herman Hule bor sam-
men med den ikke spe-
sielt smarte stammen 

sin – og en hel del dinosaurer.  

Omar, Filip og Moa 
Tekst: Kristina Aamand og 
Elisabeth Kiertzner 
Illustrasjoner: Charlotte 
Pardi 
 

Omar, Filip og Moa er  
bestevenner. De er 
egentlig snille og greie 
gutter, det er bare det 
at det skjer litt vel mye 
rundt dem.  

Stinkbomba og  
Ketsjuptrynet 
 
Tekst: John Dougherty 
Illustrasjoner: David Tazzy-
man 
 

Søskenparet Stinkbom-
ba og Ketsjuptrynet bor 
på øya Store Ståhei, der 
de sammen med kong-

en, Kong Tannpuss av Røyskatt (muligens 
barnas bestefar), hans hær: Katten Mal-
colm, og Den lille handlevogna, stadig er 
på jakt etter de slemme grevlingene som 
finner på alt mulig tøys og tull.  

Finn flere lesetips: 

Foreldrebyrået 
Tekst: David Baddiel 
Illustrasjoner: Jim Field 
 

Harry er lut lei foreldre-
ne sine. Derfor ønsker 
han seg noen nye, bedre 
foreldre. Når han blir 
dratt inn i en ny verden 
møter Harry Foreldreby-
rået, hvor barn får velge 
seg perfekte foreldre. 

Det er som om en drøm går i oppfyllelse, 
men det tar ikke lang tid før Harry skjøn-
ner at det å velge nye foreldre er mye 
vanskeligere enn han hadde trodd. 

Kong Kortbukse 
 
Tekst: Andy Riley 
Illustrasjoner: Andy Riely 
 

Hver fredag kjøper 
kong Edwin sjokolade 
til undersåttene sine. 
Men sjokolade er dyrt, 
og en dag er kongen 

tom for penger. Undersåttene blir lei seg, 
og vil ha en ny konge, med nye løfter. 
Dessverre er den nye keiseren ond og 
løftene hans er full av løgner.  

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



 

 

 

Miles og Niles 
 
Tekst: Mac Barnett og  
Jory John 
Illustrasjoner: Kevin Cor-
nell 

 
Miles Murphy er kjent 
for én eneste ting: pø-
belstreker. Han er den 
beste pøbelen noen-
sinne. Så når han må 

flytte til kjedelige Slumredal regner han 
med å være den beste pøbelen på den 
nye skolen sin også.  

Svingens  
gale verden 
 
Tekst: Arne Svingen 
Illustrasjoner: Henry Bron-
ken 
 

Det som er likt med dis-
se bøkene er at bøkene  
inneholder morsomme 
historier, noen absurde, 

noen rare, noen helt spinnville. Rett og 
slett humor for barn. 

Verdens farligste 
gjeng 
 
Tekst: Arne Svingen 
Illustrasjoner: Ida Larmo 
 

Gjengen består at Buks-
pretten, Dødser’n og Killer, 
og etter hvert får de sel-
skap av en jente som ikke 
er helt som andre jenter: 

Vampyrrosa. I virkeligheten har de langt kje-
deligere navn og spiser middag klokka fem. 
Men inne i skogen, langt unna alle voksne, 
skjer alle de spennende tingene.  

Verdens verste... 
 
Tekst: Anders Horn Molaug 
Illustrasjoner: Kristoffer Kjøl-
berg 
 

Den første boka i den  
elleville og populære 
Verdens verste-serien 
med Kent og Ruben i  
hovedrollene.   

Barske bøller 

Tekst og illustrasjoner: 
Aaron  
Blabey 
 

Herr Ulv, Mister Hai, 
Sir Slange og Don 
Piraja er både barske 
og farlige, og skikk-
elige bøller. Drømmen 
er å bli store helter 

som gjør gode gjerninger. Humor med 
slemme typer, snille typer, action, even-
tyr, humor og tøffe biler.  

Wilfred 
 
Tekst: Georgia Pritchett 
Illustrasjoner: Jamie Littler 

 
Wilfred er en engstelig 
gutt, som alltid havner i 
de skumleste situasjo-
ner. I den første boka 
om Wilfred redder han 
rett og slett verden.   

Kokotopia 
 
Tekst: Simon Stranger 
Illustrasjoner: Helena Lind-
holm 
 

Ridderen Simon rir på 
en gris, har en bøtte 
som hjelm, og er på vei 
ut i verden for å slåss 
mot drager og kjemper. 
Så møter han Helena i 

stedet. Hun er anklaget for å være en heks, 
og er dømt til den sikre død. Sammen leg-
ger Simon og Helena ut på en eventyrlig 
reise hvor de må prøve å redde seg selv – 
og resten av verden. Historiens morsomste 
verdenshistorie! 

Bzzz, Verdens 
minste bankran 
 
Tekst: Aleksander Kirkwood 
Brown 
Illustrasjoner: Andreas Iversen 
 

På jakt etter blod og lett-
vinte løsninger kommer 
myggen over noe som 
heter blodbanken. Flere 

etasjer med blodposer – som de bare kan 
stjele! Eller, det er visst ikke bare-bare. Sam-
men legger myggene en snedig plan. Boka 
har tegneserieinspirerte illustrasjoner i svart
-hvitt – og blodrødt. 

Superhelten Arild 
 
Tekst:  Emmanuel Guibert 
Illustrasjoner: Marc Boutavant  

 
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 heter Pernille som går i klassen hans. Læ-
reren er en hund. Gymlæreren er en enorm 
hane. Kort sagt: Arild er akkurat som deg og 
meg.  


