
  

Har du lyst til å  
lese om 

Da bør du sjekke ut 
disse bøkene! 

Elly juger ikke! 
Heidi Christine Schømer 
 
Elly har ønsket seg en rotte 
lenge. Så lange at hun har fotalt 
på skolen at hun faktisk har fått 
en. Problemet er at alle tror hun 

juger, men det gjør hun selvsagt ikke. Elly 
har en rotte, bare at hun ikke har kjøpt den 
enda. Setningene i boka er korte, og det er 
få ord på hver linje.  

Buster  
Lars Saabye Christensen 
 
Når Bess og resten av familien 
legger seg om kvelden, våkner 
Buster til liv. Da har han huset for 
seg selv, og  

regjerer alene. Buster ser alt som rører seg, 
han hører alt som gir lyd fra seg. 
Dette en bildebok med fine illustrasjoner, 
som fungerer veldig fint som 

Sjålet venn  
Ingelin Røssland 

 

Det er sommerferie, og Gustav  
kjeder seg. Ingen andre er 
hjemme, og mamma bare 

pusser opp. Utenfor butikken sitter en 
hund. Helt alene. Mamma har sagt han ikke 
får gå bort til fremmede hunder. Men 
mamma er jo ikke der!  

Visste du at katt/ 
Visste du at hund  
Illustratør Anna Fiske 

To faktabøker hvor du kan lese  
forskjellige, spennende og 
morsomme fakta om hunden 
eller om katten.  

Visste du at hunden er vaksen når han er to 
år?  

Visste du at katten søv det meste av livet 
sitt? 

Jazz vil bli politihund 
Ingelin Røssland 

 

Jazz er sikker på at han kan bli 
en utmerket politihund, selv om 
han kommer fra en slekt av 
tandre  

utstillingshunder og søsteren hans er blitt  
veskehund. Det blir tøffe tak på 
politiskolen, og Jazz begynner å tvile på om 
han har det som skal til. Men kanskje finnes 
det plass i politiet for en som Jazz?  
Første bok i en sjarmerende, 
gjennomillustrert serie.  

Utarbeidet av Sølvberget for bibliotekene i 
Rogaland.  

Få flere lesetips på ditt bibliotek eller  
sølvberget.no/lesetips. 



 

Pusegutten (serie) 
Sissel Lie 

Lisa og katten Pusegutten er  
bestevenner. Men en dag 
kommer en ny katt inn i huset. 
Hverken Pusegutten eller far 
liker det noe særlig, for den lille 

gule tror at fars seng er en do. Blir det den 
lille gule eller far som må flytte? Eller 
kanskje ingen av dem?  

Premievalp 
Eldrid Johannsen 

Bjørnar skulle så gjerne hatt en  
premiehund! En som kunne 
gjøre morsomme kunster, og 
som kunne vinne premier. Så ser 

mamma en annonse i avisa. Et teater 
trenger en lydig hund til å være med i 
forestillingen sin. Kanskje det er noe for 
Hjalmar?  

Tiger og Flekk  
Liv Frodhe  
 
Kattungen Tiger blir satt ut i 
skogen for å dø. Hunden Flekk 
har rømt fra sine eiere. Sammen 
vandrer de gjennom skogen.  

En spennende og rørende historie, hvor 
man får dyrenes perspektiv på menneskers 
handlinger. 

Helmer og Matilda  
- Aksjon bestevenn 
Mina Lystad 
 
Matilda har vært Helmers aller beste 
venn siden hun var liten valp.  

 
Da Matilda en dag «overfaller» en sint mann på  
rulleski, bestemmer mamma og pappa at de må 
levere henne tilbake. Men Helmer kan ikke leve 
uten Matilda!  

Jeg savner pus 
Rebecca Elliott 
 
Morten, Tommy sin pus, er DEN 
beste pusen NOENSINNE. Men 
Morten holder på å bli gammel, 
og Tommy kommer til å savne 

den pelskledte bestevennen sin noe helt 
forferdelig når han blir borte. Da møter 
Tommy en helt sprø katt som heter Alfred. 

Politihunden Falk 
Tone Nørvåg 

Ei lettlesen og spennande bok 
om politihunden Falk, som bur 
saman med politidama Hanne og 
familien hennar. Denne gongen 

skal dei på nattevakt. Falk gler seg! Dette er 
andre boka i serien om Politihunden Falk. 

Klara og  
verdens fineste Pekal 
Camilla Otterlei 
 
Hvor kjedelig kan egentlig en  
sommerferie bli? Klara har 
akkurat flytta til Løkkegata og 

har ingen å leke med. Absolutt alle har 
reist til Syden og hva skalhun finne på - 
leke med den plagsomme  
lillesøstera si, liksom? Pytongørr KJEDELIG,  
tenker Klara. Men plutselig stenger pappa 
seg inne i garasjen. Han snekrer på noe 
hemmelig, men hva? likevel? 
 

Hvis jeg bare ikke  
hadde tatt feil hund 
Ingelin Angerborn 
 
Hvis Tilda ikke hadde kommet til å 
forbytte hunden til Doris, så hadde 

dette aldrig hendt: Sykkelen hadde ikke blitt 
stjålet, hun hadde ikke forstuet forten og fått 
hull i de nye buksene. Og framfor alt, hun 
hadde ikke vært så fantastisk lykkelig!  
 
En morsom historie om den gangen da alt gikk 
feil, og allikevel ble helt rett. 
 
 

Hopp høyt, Sigge! 
Lin Hallberg 
 
Sigge er yndlingshesten til Elina på 
Lille bygården. Det er snart 
vinterferie og da skal Elina være i 
stallen hver dag. Hun skal ri Sigge til 
den store rideskolen, så de kan 

prøve seg på å ri i et ordentlig ridehus. Men på 
tribunen sitter Jossan og venninnene hennes og 
ser på. Elina vil gjerne vise at hen kan galoppere 
og hoppe med Sigge. Men Sigge er i et veldig 
rampete humør, og da blir alt feil. 
 
 


