
Lesetips for påskeferien! 
 

Straks er det påske, og i påska kan man lese masse bøker. Her kommer noen lesetips for 
påskeferien. Både for den som liker klassisk påskekrim og for den som foretrekker ting. 

 

 

Finn den skyldige - Julian Press 

 

 

 

Hva med å prøve seg som detektiv selv? I Finn den skyldige kan du som leser være med på å løse 
ulike mysterier. Ved hjelp av en kortere tekst og tilhørende bilder leiter og lurer du deg fram 
til løsningene i de ulike sakene. Bøkene kan leses av alle som liker å lese krimgåter og av alle 
som liker å leite etter detaljer og spor i bilder. Bøkene er også kjempefine å lese sammen med 
andre slik at man kan samarbeide om å finne fram til løsningene. 

 

 

 

 

 

 



 

Frøken detektivs dagbøker, Den hemmelige døren - Carolyn Keene 

 

Like sikkert som at påska kommer hvert år, er det at Nancy Drew stadig ramler borti nye 
mysterier. Da jeg var liten gikk en hel sommer med på å lese ulike bøker med Nancy Drew i 
hovedrollen, og jeg kan love deg at det var spennende lesing. Nå har Nancy og venninnene 
hennes Bess og George, kommet i en ny og oppdatert versjon som passer veldig godt for nye 
lesere. Nancy har samme pågangsmot som før, og fremdeles en egen evne til å ramle borti 

mysterier og skumle situasjoner. I Den hemmelige døren blir vi med Nancy og vennene på 
hyttetur. Ikke lenge etter ankomst begynner mystiske ting å skje. Da de er i nærmeste by for å 
gjøre noen innkjøp, oppdager de at det har begynt å brenne i en bokhandel! Straks begynner 
ryktene å gå om at brannen er påtent. Samme dag skulle også en kjent krimforfatter signere 
bøker i bokhandelen. Det viser seg snart at flere skumle og ulovlige ting er i ferd med å skje, 
det ser også ut som om noen prøver å kopiere krimbøkene til denne kjente forfatteren. Ting 
fra bøkene begynner å skje i virkeligheten! Dette skaper mange farlige situasjoner for både 
stedets innbyggere og for Nancy Drew. Det er mange mistenkte, og som leser har du også 
mulighet til å gjette deg fram til hvem som er den skyldige. Hvert kapittel slutter ganske 
spennende, og du må bare fortsette å lese! 

 

 

 

 

 

 

 



Nattafortellinger for rebelske jenter – Elena Favilli og Francesca 
Cavallo 

 

Noen ganger kommer det bøker som rett og slett er veldig gode, og dette er en av dem! I 
Nattafortellinger for rebelske jenter får du høre om 100 ulike jenter og damer som har gjort 
betydningsfulle ting opp igjennom historien. I boka møter du blant andre forfattere, 
musikere, aktivister, forskere, pirater og mange flere. Noen lever nå, andre er for lengst borte. 
Noen har kjempet mot urettferdighet, andre har hatt uvanlige jobber. Noen har kjempet seg 
fram for å nå drømmen sin om å være danser, idrettsutøver eller dirigent. Noen har brukt 
musikk for å si ifra om ting de tror på. 

Noen av dem det er skrevet om i boka har en nok hørt om før, som Marie Curie, Rosa Parks og 
Helen Keller. Men mange var, i alle fall for meg, nokså ukjente. Cora Coralina som var poet og 
baker, Jacquotte Delahaye som var pirat og Lakshimi Bai som var dronning og kriger er bare 
noen av de nye personene jeg lærer å kjenne, og disse nye bekjentskapene setter jeg veldig pris 
på! 

Boka kan og bør leses av alle. Her lærer du om historie samtidig som du får inspirasjon og nye 
forbilder. Alle portrettene er flott illustrert av ulike illustratører og kunstnere. Boka får fram 
håp og tro og er ei bok man kan snakke om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gutten i kjolen – David Walliams 

 

Dennis esker å spille fotball, og han elsker kjoler. Det med fotballen er veldig greit. Han er en 
av de beste på skolen, og det er ganske vanlig at gutter spiller fotball. Men det å like kjoler er 
litt mer problematisk, det er vel bare jenter som kan gå i kjole? Eller? 

Heldigvis, kan man nesten si, må Dennis en dag sitte igjen etter skolen etter at han har knust 
vinduet på rektors kontor. Det som er fint med gjensittinga er at det er en elev til som må sitte 
igjen, og det er Lisa som ifølge Dennis er den peneste og kuleste jenta på hele skolen. Og Lisa 
hun kan alt om mote og kjoler! Boka handler om at man kan være seg selv, og at det er helt 
greit å både like fotball og kjoler. Dette er en fin og velskrevet bok. Forfatteren er også kjent 
for bøker som Gangsterbestemor og Verdens rikeste gutt. 

 

Så løp til nærmeste bibliotek og lån ei bok, enten en av disse eller noe helt annet! God lesing 
og god påske! 

 

 

 

 

 

 


