
Lesetips for sommeren 
 

Varulvens hemmelighet av Kristina Ohlsson 

 

 
 

Spenningsroman fra Sverige for deg mellom 9 og 12 år. 

«Det der var ingen schæfer. Jeg tror ikke engang at det var en hund. Det var noe annet. Noe farlig.». 

Len deg tilbake i sommerferien med en ny bok om Herbert og Sally. To barn som bor i den lille 

byen Eldsala i Sverige. Her står spenningen tett. Mystiske hunder med grønne øyne som uler om 

natten. Gamle malerier som skjuler hemmeligheter. Dyr blir borte, mennesker forsvinner. For ikke å 

snakke om alle skogbrannene, som det ganske sikkert er noen som tenner på. Hvem snakker sant og 

hvem kan man stole på. Les boka, og finn det ut! 

Denne boka har korte kapitler og god skrift som gjør boka lett å lese. Det er dessuten en pageturner, 

som vil si at man ikke kan legge boka fra seg. Den er nemlig altfor spennende, det skjer ting hele 

tida!  

 

Måål av Suhel Ahmed. Bengt Eriksen (Oversetter) 

 

 
 

https://www.energica.no/forfattere/Ahmed,%20Suhel


 
I sommer er det VM i fotball, og hva er vel bedre enn å supplere ventetid og kamper med ei 

fotballbok. I denne boka får du fakta, historie og ideer som gjør deg til en bedre spiller og til en mer 

kunnskapsrik fotballentusiast. Du kan lese om roller på banen, lagoppstilling, vinnere i ulike 

mesterskap og andre kåringer. Du lærer mer om dommerrollen og ballens historie. Du kan lese om 

røde kort og straffespark. Visste du forresten at fotball for jenter var like populært som fotball for 

gutter, men at det i England ble forbudt for jenter å spille fotballkamper?! Dette og mye mer kan du 

lese om i denne boka. Kos deg med fotball, og gled deg til VM! 

 

 

Håndbok for superhelter av Elias Våhlund og Agnes Våhlund (illustratør) 

 

 
 

Lisa finner ei bok på biblioteket. Dette viser seg å være ei håndbok for superhelter. Altså ei bok som 

lærer deg å bli en superhelt! I boka står det mange ting som for eksempel hvordan man kan lære å 

snakke med dyr og hvordan man kan lære å fly! Da jeg leste boka, fikk jeg også veldig lyst til å 

prøve teknikken som beskriver hvordan man kan lære å fly.  

Dette er en grafisk roman hvor tekst og bilder er like viktige. Boka er skrevet av Elias Våhlund. Han 

har jobbet med mye forskjellig, for eksempel har han vært stuntmann, skuespiller, regissør, proff 

fekter og lærer. Men det var da datteren hans ble mobba på skolen, han kom på ideen om å skrive 

denne boka. 

Dette har blitt ei kjempefin bok! Det kommer flere bøker i serien, og jeg tror det kan bli skikkelig 

spennende og morsomt å følge superhelten Lisa videre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kokotpoia Riddere, hekser og prikkedøden av Simon Stranger og Helena Lindholm 

(Illustratør) 

 

 
 

Liker du bøker som Gutta i trehuset? Da tror jeg du kommer til å like denne boka her veldig godt! 

Ja jeg tror du kommer til å like den veldig godt om du ikke liker Gutta i trehuset også. For dette er 

en veldig morsom bok. I Kokotopia er det masse humor og veldig kule tegninger, akkurat som i 

Gutta i trehuset, men Kokotopia er enda morsommere.  

 

I boka møter vi ridder Don Simon Quijote, som sammen med vennen Helena må finne ut av hvorfor 

svartedauden oppstod. Dette fordi Helena blir beskyldt for å være heks, og for være grunnen til at 

svartedauden starta. De to vennene reiser langt av gårde og møter både kjente og ukjente personer 

fra verdenshistorien, og andre steder. Mange av disse kan du lese ordentlige fakta om helt bakerst i 

boka.  

Boka Riddere, hekser og prikkedøden er den første i en serie hvor man lærer om verdenshistorien på 

en fantastisk morsom måte. Anbefales, til alle. 

 

 

 

  Lesetips som også passer veldig bra for voksne 

 

Sommerboken av Tove Jansson.  

 

 
 



Og aller sist vil jeg nevene Sommerboken av Tove Jansson. Dette er en bok du kan si til alle voksne 

du kjenner at de må lese. Boka er skrevet av samme forfatter som skrev om Mummitrollet og de 

andre i Mummidalen. Men denne boka handler om litt andre ting. Først og fremst handler den om 

Sophia og farmoren hennes. De tilbringer sommeren på ei øy i skjærgården utenfor Finland. Boka 

er trist og fin, tankefull og klok, morsom og melankolsk. Og den setter deg virkelig i en helt egen 

sommerstemning. Den kan leses fra start til slutt, som en roman, eller man kan lese hvert kapittel 

for seg, som en egen historie. Gjør det til en tradisjon å lese denne boka hver sommer, og les litt i 

den hver gang du savner sommeren.   


