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Begynner bøkene i  bokhylla å bl i  kjedelige,  eller
har du lyst t i l  å  begynne å lese høyt for barnet,
men vet ikke helt  hvor du skal begynne? 

Lil lehammer bibliotek har hentet frem sine
beste høytlesningstips for barn fra 6 år og
oppover.  Vi  håper dere f inner en ny favorittbok
her,  og at dere kommer og blar i  hyllene våre på
jakt etter flere gode bøker dere kan dele og
oppleve sammen!

Vi  sees på biblioteket!

TRENGER  DU  HØYTLESNINGSTIPS?



Milla er syk,  og må være hjemme fra skolen.
Det er hun ikke særlig god t i l ,  for  hun l iker
å være der det skjer .  Bestevennen,  Fil la,
besøker henne hver dag,  men en dag
dukker han ikke opp.  Han har nemlig fått
seg en ny bestevenn.  Naja,  den nye jenta i
klassen.  Ikke nok med at Naja har tatt  fra
henne bestevennen,  hun vil  også bli
regnskogforsker,  sl ik som Milla.  Det l iker
hun dårl ig.  

#VENNSKAPPÅPRØVE #KLIMAOGMILJØVERN 

MILLA REDDER  AMAZONAS
SELMA LØNNING  AARØ  & TIRIL  VALEUR

KURT  2
Truckfører Kurt og hans l itt  spesielle
famil ie lever et nesten vanlig l iv  helt  t i l
den dagen Kurt får  en kjempediger f isk.  Nå
har de plutselig mat nok for lange t ider,  og
med f isken som framkomstmiddel og mat,
legger famil ien ut på en reise jorden rundt.  
Etter turen blir  l ivet l itt  for vanlig for
famil ien.  Det er bare en t ing som kan
hjelpe på l ivets tr ivial iteter,  og det er flere
penger!  Skjebnen vil  det sl ik at  Kurt får
noen mill ioner,  men da blir  han grusom.
Tenk alle som trodde at Kurt bare var snill !  

#TRUCK #HUMOR 

ERLEND  LOE  & KIM  KIORTHØY

https://lhmbib.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Aar%C3%B8,%20Selma%20L%C3%B8nning&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Rentta,%20Sharon&pubsok_kval_1=/PE


Polit ikk er ikke allt id l ike lett  å forstå seg
på,  og det er mye rart  man kan undre seg
over når det gjelder polit ikk.  

I  denne boka får du svar på små og store
spørsmål om polit ikk,  som f .eks.  hva en
polit iker egentl ig gjør,  om barn kan
stemme når det er valg eller om
statsministeren faktisk bor på Stortinget.
Teksten er lettfattel ig og humoristisk,  og
boka har mange fargerike i l lustrasjoner.
Boka egner seg som samtalestarter om
polit ikk for barn.

#POLITIKK #FAKTABOK

HVORFOR  HAR  VI  IKKE  PRESIDENT  I  NORGE? :
OG  52  ANDRE  TING  DU  LURER  PÅ  OM  POLITIKK

SUSANNE  KALUZA & LEONARD  FURUBERG

BAK  DEN  SVARTE  PORTEN
Olivia har ingen å gå knask eller knep
med på Halloween.  Det er l itt  skummelt å
gå alene,  men Olivia oppdager at hun blir
modigere jo lenger hun går.  Hun tør t i l  og
med å gå t i l  det store huset bak porten
selv om det er uhyggelig.  

Klassisk spøkelseshistorie i  moderne
format.

#VENNSKAPPÅPRØVE #MINIGRØSS

ANDERS  BORTNE  & SKINKEAPE

https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Strid,%20Jakob%20Martin&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Bringsv%C3%A6rd,%20Tor%20%C3%85ge&pubsok_kval_1=/PE


Andreas og Sofie bor på Grønland og kjenner
landet godt.  De kjenner bygda,  snøen,  isen og
hundene.  Mammaen deres er gravid og skal
snart føde,  men når fødselen nærmer seg,  er
helikopteret t i l  reparasjon.  Da sier pappa at
de skal ta hundesleden over isen inn t i l  byen.
Så ser Andreas en rar vind over f jellet:
Piteraq! En orkan er på vei .  Plutselig får de
dårl ig t id.  Heldigvis rekker de å grave seg ned
i t ide.  Men inne i  snøhula skjer det mer enn ett
mirakel .

#SØSKEN #GRØNLAND

MIRAKLET  I  SNØHULEN
KIM LEINE & PETER BAY ALEXANDERSEN

JAKTEN  PÅ  ENHJØRNINGEN
Serien Detektivbyrå nr .  2  handler om å
oppklare forbrytelser og ugjerninger.
Sammen med sporhunden Åtto drar Tir i l  og
Oliver denne gang med bestefar Franz t i l
Moklehoma City i  USA,  en by full  av trehus
og cowboyer.  Noen påstår det f innes en
ekte enhjørning i  området.  Presidenten i  Det
naturhistoriske selskap utlover en stor
pengebelønning t i l  den som klarer å fange
den.  Dette er en sak for detektivene fra
Norge.  

#DETEKTIVER #ENHJØRNINGER #SPENNING

JØRN  LIER  HORST  & HANS  JØRGEN  SANDNES

https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Haridi,%20Alex&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=M%C3%A6hle,%20Lars&pubsok_kval_1=/PE


De to små musene Musse og Helium faller
gjennom et hull  i  veggen hjemme hos
Camilla.  De havner i  en annen verden,
Dyreriket.  Musse og Helium er prins og
prinsesse der,  og nå står spennende og
farl ige oppdrag i  kø.  Ved hjelp av nye
venner må de sikre Dyreriket mot f iender
og f inne den magiske Gullosten.

#MOT #JAKTENPÅGULLOSTEN

MYSTERIET  MED
HULLET  I  VEGGEN

CAMILLA BRINCK  & JAN  JÄGER  
OVERSATT  AV  NINA ASPEN

BJØRN  F .  RØRVIK  & PER  DYBVIG

GRISALDO
Reven og Grisungen spiller fotball ,  men
når st i l l ingen er 5-0 blir  Grisaldo lei  av
Revens spillesti l  og kommentarer.  Da
legger han opp.  Så kommer
Dåsemikkelfrøkna og inviterer t i l  ekte
fotballkamp med tr ibuner og dommer.  Da
får Reven et problem. Han må ut og kjøpe
spillere.  Det er mye situasjonskomikk i
historien,  sprelske i l lustrasjoner,  og lek
med ord og vendinger.

#FOTBALL #HUMOR

https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Christensen,%20Emilie&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Christensen,%20Emilie&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Christensen,%20Emilie&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Engedal,%20Marianne%20Gretteberg&pubsok_kval_1=/PE


Olivia er så glad for at  hun får gå på
Enhjørningsakademiet!  Men det begynner å
nærme seg eksamen, og det er på høy t id
at hennes enhjørning,  Snøflak,  f inner
magien sin.  Alle hjelper t i l  med å gjøre i
stand t i l  det store skoleballet,  men det
virker som om noen prøver å gjøre alt  for å
ødelegge festen.  Kommer Olivia og Snøflak
til  å kunne redde festen -  og hele skolen?

#ENHJØRNINGER #VENNSKAP

OLIVIA OG  SNØFLAK

JULIE  SYKES  & LUCY  TRUMAN
OVERSATT  AV  MARIE  LEXOW

TRACEY  WEST  & GRAHAM  HOWELLS
OVERSATT  AV  RUNE  R .  MOEN

JORDDRAGEN  VÅKNER
Brage bor på en bondegård.  En dag
dukker plutselig kongens soldater opp og
tar ham med ti l  slottet.  Han skal trenes
opp t i l  å bl i  en dragemester.  Brage er
ikke sikker på om dette er noe for ham,
men når han ser de tøffe dragene blir  han
overbevist .  Brage lurer på hva slags
superkraft  dragen hans har,  for dragen
virker l itt  daff  og sl iten.  Den l igner l itt  på
en slange,  eller meitemark.  Brage kaller
derfor dragen sin for Markus.  Etter hvert
viser det seg at de to kanskje er de
største heltene av dem alle!  

#DRAGETRENER #SPENNING

https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Hodnefjeld,%20Hilde&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Hodnefjeld,%20Hilde&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Krogseth,%20Sunniva%20Sunde&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Krogseth,%20Sunniva%20Sunde&pubsok_kval_1=/PE


Frank og famil ien flytter t i l  et  nytt  sted.
Alt  virker normalt på det nye hjemstedet,
inntil  det en natt  kommer en forferdelig
storm. Etter stormnatten forandrer alle
barna seg,  inkludert ham selv.  De har rett
og slett  bl itt  l itt  magiske og har fått  evner
de ikke hadde før.  Barna bestemmer seg
for sammen å f inne ut av hva som har
skjedd,  og de kaller seg Faregjengen.

#LANGLESNING #MAGI

FAREGJENGEN

TOM  FLETCHER  & SHANE  DEVRIES  
OVERSATT  AV  TORLEIF  SJØGREN-ERICHSEN

ARNE  SVINGEN  & HENRY  BRONKEN

TANNFEEN  OG  HOGGTENNENE
Tine opplever at  det første oppdraget
som tannfe er mye vanskeligere enn hun
trodde.  Det høres jo så lett  ut å hente en
tann,  legge en mynt i  glasset og ikke bli
oppdaget.

#HUMOR #TANNFE

https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=M%C3%A6hle,%20Lars&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=M%C3%A6hle,%20Lars&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=M%C3%A6hle,%20Lars&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Halsnes,%20Line&pubsok_kval_1=/PE


Max drømmer om å bli  r idder.  Men
sannsynligheten for det er svært l iten,  ikke
er han venn med en i ldsprutende drage
heller .  En dag blir  onkel Gotfred kidnappet
av den onde kong Grufus.  Da må Max
handle raskt.  Sammen med de arme
ridderne som består av en gjeng
eventyrere,  legger han ut på en reise for å
redde onkel Gotfred og kongeriket
Vegudia.  Dette er en humoristisk fortell ing
som er en blanding av fortell ing og
tegneserie.

#GRAFISKEROMANER #RIDDERE #HUMOR
#LANGLESNING

MAX  OG  DE  ARME  RIDDERNE

LINCOLN  PEIRCE  
OVERSATT  AV  NINA ASPEN

https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Rashidi,%20Kaveh&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Rashidi,%20Kaveh&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Rashidi,%20Kaveh&pubsok_kval_1=/PE


VAR  DET  NOEN  BØKER  DU
LIKTE  VELDIG  GODT?
SKRIV  NED ,  ELLER  TEGN  HVILKE ,  OG  HVA DU  LIKTE! 

DA KAN  DU  SPØRRE  BIBLIOTEKAREN  NESTE  GANG  DU
ER  PÅ  BIBLIOTEKET ,  OM  DE  HAR  BØKER  SOM  LIGNER!



VISSTE  DU  FORRESTEN  DETTE  OM  

BIBLIOTEKET?
Hos oss kan du låne bøker,  f i lmer,  tegneserier og blader
HELT GRATIS!  

Du kan låne og levere på ALLE bibliotek i  hele Norge! Det
er skikkelig praktisk da du er på ferie.

Hos oss kan du komme når du vil  være l itt  i  fred,  men det
er også lov å ta med venner.  ALLE er velkomne på
biblioteket!

Om du ønsker deg en bok som vi  ikke har,  så låner vi  den
bare inn fra et annet bibl iotek.  Vi  kan skaffe nesten alle
bøker som finnes på norsk!

Du kan låne så mange bøker som du vil !  Men husk og
levere de t i lbake innen fr isten,  ofte er det andre som også
vil  låne boken.  




