
 

 

 



 

 



Vennene D.J. og Gina er to helt 

vanlige barn, helt til en mystisk gutt krasjlander fra himmelen. Gutten Hilo skjønner ikke 

hvor han kommer fra eller hva han gjør på jordkloden, eller hvorfor det ikke er lurt å gå i 

bare trusa på skolen. D.J. og Gina lurer på om det er flere enn Hilo som er falt ned. De tre 

må prøve å finne ut av Hilos mystiske fortid, se om Hilo klarer å overleve en hel dag på 

skolen og om D.J. og Gina klarer å redde verden. 



Actionfylt og illustrert serie. Fortelling for 

mellomtrinnet. VI HAR #1, 2 OG 3 

To 13 år gamle nerdete kompiser og deres tidligere 

mobber prøver å redde drømmejenta når 

monsterapokalypsen er et faktum.  

Spørsmålet er hvem som egentlig trenger å reddes, 

og om de klarer å holde sammen når horder av 

monstre hamrer på døra i trehytta.  

Historien er humoristisk, fartsfylt og spennende om 

antihelter, kameratskap og monstre. Har mange 

svart/hvitt illustrasjoner.  

Fortelling for mellomtrinnet.  

 

Serie. Finnes fire bøker, vi har den første. 

 

 

 



Guinnes rekordbok  

i miniatyr! 

 

 

 

 



 Isadora 

Måneblomst  
er en sjarmerende, 

tøff og eventyrlysten 

jente. Hun er halvt 

alv, halvt vampyr, og 

vet ikke helt hvor 

hun passer inn. Nå er 

tiden inne for at 

Isadora skal begynne 

på skolen, men hun 

vet ikke hvilken skole 

hun hører hjemme 

på, alve- eller 

vampyrskolen, eller 

kanskje en helt 

annen skole. 

Serie på 8 bøker, vi 

har disse to. 

 



Amerikanske Allyson er 17 år gammel. Hele livet har hun gjort 

som forventet av henne. Fulgt planer, fulgt klokka.  

Nest siste dag av Europa-reisen sin møter hun den nederlandske 

Willem. For første gang i sitt liv bryter hun med planen og blir 

med Willem til Paris. Det blir en virvelvind av et døgn, med 

opplevelser, spenning og kjærlighet.  

Den ordentlige Allyson oppdager helt 

nye sider ved seg selv. Men neste 

morgen er Willem borte og Allyson 

sitter igjen, sjokkert og såret. Allyson 

vet ikke hva som skjedde med 

Willem, men hun vet hun må finne 

ham igjen. Fortelling for ungd.trinnet.  

Willem og Allyson/Lulu, var sammen en 

magisk dag i Paris. Nå er Lulu borte, og 

Willem vet at han må finne henne. Det 

var noe med den jenta, som får Willem til 

å lure på om ikke skjebnen mente å føre 

dem sammen. Her er Willems historie om 

letningen etter Allyson/Lulu. 



Festen: 

Tvillingene Paja og Pajko gleder seg til å feire midtsommer 

sammen med de underjordiske. Paja er sjenert og har ikke 

lyst til å være med, men alvejenta Sky får henne med ut på 

dansegulvet. 

Spor: 

Paja og Pajko har gått 

alene inn i den dype 

vinterskogen for å finne 

en gaupe. Paja har 

nemlig alltid drømt om 

å møte det mystiske 

kattedyret med de 

lysende øynene. Så 

spørs det da om 

trollungene finner 

gaupa, eller om gaupa 

finner dem. Kan hende 

den til og med kan 

finne på å spise et troll.  

 



Røtter: 

Langt inne i den mørke skogen bor trolltvillingen 

Paja og Pajko sammen med den store familien sin 

under det gamle eiketreet.  

Trollefar har bursdag, og Paja og Pajko vil lage en 

gave til ham. Men Far Wrisil er eldgammel, og har 

det meste fra før. Like vel må det være noe han 

ikke har.  

Trollungene finner en rot, som snor seg om seg 

selv. En rot som vokser på den måten har en helt 

spesiell kraft. 

 

 

 

 

 

 

 



Her er  25 forskjellige versjoner av den 

kjente barnesangen presentert. 

 Dette er slik de fleste kan noen av, men her 

er enda flere.  

Med rim og repetisjoner er det lettere å lære 

seg å lese. Setningene i boka er korte, og det 

er få ord på hver linje.  

Lettlestbok for småskole-/mellomtrinnet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


