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U T L Å N  A V  B Ø K E R  T I L  
E L E V E R :
2 . T R I N N :  T O  B Ø K E R  
3 . T R I N N :  T R E  B Ø K E R  
4 . - 7 . T R I N N :  F I R E  B Ø K E R



NYE 
BØKER

Villkattene har delt skogen inn i klaner, og slåss for makt og 
kontroll. Gjennom flere generasjoner har de tydet jordens og 
himmelens tegn og opplevd magi, kamp og kjærlighet. 
Ravnepote har forlatt skogen for et mer behagelig liv på en 
bondegård. Men fortiden innhenter ham og Ravnepote må 
slåss for livet. «Kattekrigerne" er en serie med actionfylt 
eventyr, krig, forbudt kjærlighet på tvers av klanene, vennskap, 
svik, innsikt og mot.
Denne utgaven er en grafisk roman med nye illustrasjoner i 

farger. Tegneserie/fantasy for mellom-/ungdomstrinnet.



FLERE GRAFISKE SERIER:



ZOMBIELARS
Bok2: Lars har fortsatt ikke funnet seg 

til rette i Bekkebakken, det 

fremmedfiendtlige stedet han og 

moren har flyttet til. Det er en daglig 

kamp å bo der som halvt levende 

ulevende, eller zombie, som det også 

kalles. Heldigvis har Lars oppdaget at 

det finnes andre fremmede på skolen. 

Fremmedhaterne samler krefter, men 

Lars er ikke lenger alene. Det er 

spesielt en av de nye vennene som 

betyr mye for ham. Lars har lenge 

trodd at han ikke hadde følelser, men 

så begynner hjertet hans å banke for 

henne. 

Og den som har et bankende hjerte, er alltid i livsfare. Dette 

er andre bind i tegneserie-versjonen av den norske dramaserien 

som vises på NRK Super. Tegneserie for mellomtrinnet.



DETEKTIV:
Bok1: 

Kikki er en nysgjerrig 
jente som finner 
mysterier overalt. 
Sammen med de to 
vennene Lena og 
Erika, og med litt hjelp 
fra en eldre forfatter, 
kaster hun seg ut i 
hverdagens små og 
store eventyr. For det 
finnes eventyr hvor 
som helst, bare man 
vet hvordan man skal 
kikke etter dem.

En dag oppdager Kikki og vennene hennes en eldre, 

mystisk mann som går inn og ut av skogen, med maling 

over hele seg. Og en snakkende papegøye. Kikki kan 

rett og slett ikke gå glipp av dette mysteriet. Boka er 

krydret med Kikkis egen fargerike dagbok, skisser og 

avisutklipp. Spenning for småskole-/mellomtrinnet.



MER DETEKTIV:



HUMOR



GUTTA I TREHUSET



MER HUMOR 
– MEN OGSÅ 
ALVOR!!



HUMOR

• Lett å lese

• Tegneserie + tekst



HUMOR OG 
SPENNING

• Mer å lese..



ULVEGUTTEN TAL
Tal fra Ulvestammen er åtte vintre gammel. 
Hver dag går pappa og de andre mennene på jakt. 
Men Tal er for liten til å være med. Det er urettferdig synes 
Tal. 
En dag går han ut for å plukke bær for mamma. 
Da møter han en illsint bjørn. Den fekter med labbene og 
vagger mot ham. 
Plutselig kommer noen i full fart. En arm strekker seg ut, tar 
tak i Tal og drar ham med seg. 
I siste liten. Det er Nea, som er like gammel som Tal, fra 
Mammutstammen som redder ham. 
Mammutstammen og Ulvestammen er evige fiender. Hvis Tal 
og Nea og sabeltigeren Shita skal være venner, må det holdes 
hemmelig. 
Det var nok ikke lett å være åtte vintre i steinalderen, men 
det var uten tvil spennende.





NYE FAKTABØKER

Steinhumla er den vanligste humla i Norge.
Som navnet sier bygger de gjerne bol i steingjerder. Deres verste fiende er den fryktinngytende 
Steingjøkhumla. I denne boka følges en steinhumle gjennom et helt år. Les mer om den ville og 
vakre humla som har like god pels som en katt, går i hi som en bjørn, og ruger på eggene sine som 
ei høne. I tillegg til at de gjør en viktig jobb med å bestøve plantene, slik at vi blant annet får bær 
og frukt. Humlene er dessverre en truet art, men heldigvis er det mange som er opptatt av å 
hjelpe humlene. Boka er rikt illustrert med fotografier og har mange faktabokser. Sakprosa for 
mellomtrinnet.






