Håndbok for superhelter 1
Elias og Agnes Våhlund (2018)

Mamma må reise bort for å jobbe, og Lisa skal bo hos mormoren noen måneder. Men Lisa mistrives forferdelig på den
nye skolen.

LIKER DU
Å LESE BØKER AV

ENDRE LUND ERIKSEN?

En dag hun som vanlig blir plaget av guttene, rømmer hun
inn på biblioteket. Der, nederst i en hylle, ser hun en bok
som liksom lyser. Lisa dras mot boka med den merkelige
tittelen Håndbok for superhelter. Underlig nok er ikke boka
registrert i bibliotekets system, og bibliotekaren hvisker til
Lisa at det nok er sånn at boka skal bli med Lisa hjem og
bli der. Og i det øyeblikket begynner Lisas ferd mot å bli
superhelten Røde Maske. Lisa kommer tilbake i Håndbok
for superhelter. Del 2: Røde maske. (kagge.no)

Anton og andre uhell
Gudrun Skretting (2016)

12 år gamle Anton Albertsen får vite at han er et uhell,
eller «en rift i gummien», som faren kaller det. Anton får
det for seg at han på et eller annet vis må forsvare sin
eksistens her på jorden ved å gjøre noe meningsfullt.
Han bestemmer seg, med god hjelp fra bestevennen
Ine, for at han skal hjelpe faren sin
med å få seg dame. Det viser seg ikke å være så lett.
Gudrun Skrettings debutroman er en morsom og hjertevarm fortelling om vennskap, forelskelse og forviklinger.
(aschehoug.no)

PRØV DISSE OGSÅ!

Kokotopia 1: Riddere,

Charlie og den store

hekser og prikkedøden

glassheisen

Simon Stranger (2018)

Roald Dahl (2018)

KOKOTOPIA er serien som forteller den sanne verdenshistorien slik du aldri lærer den på skolen. Ridderen Simon rir
på en gris, har en bøtte som hjelm, og er på vei ut i verden for å slåss mot drager og kjemper. Så møter han Helena i stedet. Hun er anklaget for å være en heks, og er
dømt til den sikre død. Svartedauden herjer, og kongen
har utlyst en ridderturnering. Sammen legger Simon og
Helena ut på en eventyrlig reise hvor de må prøve å redde
seg selv – og resten av verden. (cappelendamm.no)

Willy Wonka er et geni når det gjelder sjokolade, men Charlie
og familien hans tviler på Wonkas evner når det gjelder å styre
en glassheis. I denne frittstående fortsettelsen av Charlie og
sjokoladefabrikken har heisen kommet ut av kurs og er på vei
ut i verdensrommet. Klarer den oppfinnsomme ekssjokoladefabrikkdirektøren å få dem tilbake til jorda?
(gyldendal.no)

Hundemannen

Monsteret i natten

Dav Pilkey (2017)

Strandberg og Falkenhem (2017)

Halvt hund, halvt menneske og hundre prosent
helt. Thomas og Harald har skapt nok en helt Hundemannen. Politihunden Greg og hundeføreren hans blir livstruende skadet, og operasjonen som følger, skal endre historien
for all fremtid. Men noen dager våkner villdyret samtidig
som plikten kaller Gå ikke glipp av den fantastiske nye serien til
Dav Pilkey! (vigmostadbjorke.no)

Den dagen Frank Sten fylte ni år hendte noe som endret
livet hans for alltid. Naboen Alices hund Uffe ble så oppspilt
at han kom i skade for å bite Frank i hånda, og ganske
snart begynner Frank å drømme mystiske drømmer. I
drømmen er han dekket av lurvete pels og løper barføtt i
skogen. Det eneste han vil, er å bli klappet, klødd bak ørene og kost med. Men hvorfor blir alle så redde?

Spennende, morsomt og passe skummelt, med cliffhangere
som gjør at man bare MÅ lese videre. Dette er en fortelling
om monstre og mennesker, om å passe inn, og om å finne
sin egen flokk. Bokserie. (omnipax.no)

