
Lesetips for ferien 

 

Keeperen og havet - Maria Parr (9-13) 

 

Vi er heldige som har Maria Parr. Hun skriver nemlig noen helt 

fantastiske bøker. Bøkene er fulle av humor, varme og gode karakterer. 

Hun har skrevet Tonje Glimmerdal, den har blitt teater. Hun har også 

skrevet om Trille og Lena i boka Vaffelhjarte. Den er filmatisert for 

barne-tv. En av høstens beste nyheter var at det kom ei ny bok om Trille 

og Lena!  Den heter Keeperen og havet, og er en frittstående oppfølger til 

Vaffelhjarte. Trille og Lena har i denne boka blitt litt eldre (12 år). Boka 

er full av følelser og humor. Både fra den stillferdige Trille, og fra 

sprudlende og uredde Lena. Men ved siden av det morsomme er det også 

alvor og dramatikk. Trille er opptatt av den nye jenta i klassen, og Lena er 

sint fordi den nye fotballtreneren ikke syns det er en god ide at ei jente 

står i mål. Naturkrefter og havet er også sterkt til stede.  Keeperen og 

havet vant i høst Brageprisen for beste barne- og ungdomsbok. 

 

Bøkene til Maria Parr anbefales. Dette er god lesning, og som flere 

anmeldere har påpekt er Parr sitt univers et fantastisk og godt sted å søke 

tilflukt. Parallellene til Astrid Lindgren er nevnt flere ganger. 

 

 

 



Ishavspirater- Frida Nilsson (7-12) 

 

 

Lillesøstera til Siri blir kidnappet av en pirat som heter Hvithode. Han 

tar til fange unger, som må jobbe for han i gruvene hans. Ingen som har 

blitt tatt av Ishavspiratene har noen gang kommet tilbake. Ingen har 

heller greid eller turt å gjøre noe med dette før, men Siri vil redde 

lillesøsteren.  Derfor legger Siri ut på ei reise for å finne øya til 

Ishavspiratene. Dette er ei spennende bok, men cliffhangere og heltemot, 

havfruer, dyr, snø, kulde og grådighet. Dette er et eventyr hvor Siri møter 

både nye venner og onde mennesker. Boka kan være skummel, og den 

fungerer godt som høytlesning!  Denne svenske boka har blitt kalt «et 

moderne eventyr».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anton og andre flokkdyr - Gudrun Skretting (10-15) 

 

Skrekkelig morsomt om å begynne på ungdomsskolen. 

Det er viktig å være kul. Eller å bli oppfatta som kul. Men for å være på 

den sikre siden, og ikke skille seg ut, kan man også gå inn for å være 

anonym. Og det er nettopp det Anton tenker at han skal gjøre da han skal 

begynne på ungdomsskolen. Han skal gli inn i mengden helt umerka. 

Men slik går det ikke, for da den nye klassen skal ha en 

presentasjonsrunde første skoledag greier Anton å si noe som fører til at 

de kule og tøffe gutta i klassen regner Anton som en av dem. Dette er jo 

veldig stas, men også fryktelig vanskelig! Det er mange ting å passe på 

når du skal være kul, og nesten mer å passe på når du skal leve opp til å 

være kul. Blant annet er det problematisk med en (sosialt) klønete 

bestevenn- som også vil være med i den kule gjengen. Det er heller ikke 

særlig bra med en far som har hestehale. Klassens bli-kjent-tur fører også 

til mange slitsomme situasjoner for Anton. Leserne får være med på 

mage morsomme og ikke minst pinlige episoder. For eksempel kan noe 

så hverdagslig som å gå i butikken utarte seg som en katastrofe. Og så 

gjenstår det å se, er det egentlig noe poeng å være så kul? 

 

Dette er den andre boka om Anton. 

Boka vent nettopp ARKs barnebokpris for 2017, og det er ikke så rart - 

for dette er morsom lesing! 



Broren min er en superhelt og Gymlæreren min er et romvesen 

- David Solomons. (9-13) 

 

 

Bok nummer én og to om Luke og storebror Zack. Som tittelen på bok én 

sier, så får Zack, etter et møte med romvesen, superkrefter (til Lukes 

store irritasjon). Denne boka blei kåra til årets barnebok 2016 i 

Storbritannia, og er en fortjent vinner. Godt skrevet og veldig 

humoristisk. Bøker som vil skape glede både som høytlesing og som 

lesing på egenhånd. Det er tykke bøker, men det går fort å lese når man 

hele tida vil ha mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Norske byer fra A til Å – en let og finn ABC 

 

 

 

Boka tar for seg flere av de største byene i Norge. Til hver by er det tegnet 

flotte og varierte illustrasjoner. Dette er gjort av forskjellige illustratører 

som kjenner byen de har tegna godt. Resultatet er kjempegøy og veldig 

fint. Dette er også en let og finn-bok. Til de ulike oppslaga (bildene) er 

det litt tekst, i form av spørsmål. Her kan man gå på leiting i bildene og 

spore opp ulike ting. Dette gjør det til en aktiv og morsom bok for mange 

og ulike lesere. Illustrasjonene er så gode at det er en fryd å se i boka 

mange ganger. Og det dukker opp mange kjente element fra de ulike 

byene. Voksne og barn vil kjenne igjen ulike ting. Og kanskje lærer man 

noe nytt om byene også. På Kjelsås har boka vært lånt ut siden den kom 

inn. Jeg liker denne boka så godt, det er ikke hver dag man finner en bok 

som rommer så mye. 

 

 

 

 

 



 

Amuletten - Kazu Kibuishi  (8-13) 

 

En av bøkene som er på reserverings- og utlånstoppen på både Kjelsås 

skole og Deichmann er serien Amuletten av Kazu Kibuishi. Dette er en 

spennende fartsfylt serie om mot og kampen mot det onde. Boka kan 

beskrives som en grafisk roman/tegneserie, og er super for å få i gang 

leselysten. Til nå har det komet ut sju bøker og neste, veldig etterlengta 

bok, er rett rundt hjørnet og ventes utgitt i 2018. 

 

 

  



Pax-serien – Åsa Larson m. flere (10-13) 

 

Om man har lest alt av Amuletten, eller kanskje bare har lyst til å lese noe 

annet spennende, vil jeg anbefale den svenske Pax-serien. Serien 

beskrives av forlaget som «magisk urban fantasy-epos». Bak serien står 

blant andre Åsa Larson, som har skrevet mange krimbøker for voksne. 

Bøkene er også godt illustrert. Bøkene handler om to brødre som 

opplever skumle og mystiske ting i den lille byen Mariefred. Ta en titt på 

bok-trailer her: http://www.gyldendal.no/Barn-og-ungdom/9-13-

aar/Serier-9-13-aar/PAX 
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