
LIKER DU  
SYKEHUSKLOVNEN  

BEATE KRÆSJ PLING? 

     PRØV DISSE! 

Operasjon Sirkus 

Jørn Lier Horst (2016) 

 

Sirkus Mantovani dukker opp i Elvestad. For å lokke tilskue-
re til kveldens store forestilling på Elvestadsletta er det sir-
kusparade gjennom gatene, og hele byen har samlet seg 
for å se på sjonglører, klovner, akrobater, Utbryterkongen 
og verdens sterkeste mann. Men samtidig som linedanse-
ren Fryktløse Fiona underholder folkemengden, er det inn-
brudd hos bestefar Franz. Tyven har stjålet en verdifull og 
uerstattelig figur. Og det viser seg at det ikke er første 
gang det skjer mystiske ting når sirkuset er i byen. 
(gyldendal.no) 
 

 

Heksene 

Roald Dahl (2017)  
 
 
 
Det du først og fremst må vite om virkelige hekser, er 
dette: Virkelige hekser har helt alminnelige klær og ser 
stort sett ut som kvinner flest. De bor i vanlige hus og 
har vanlige jobber. Det er derfor det er så vanskelig å 
fange dem. Det er slike hekser som er på årsmøte på et 
hotell i England. Og øverst på sakslisten står målet om å 
forvandle alle barn til mus. Men de grusomme medlem-
mene i selskapet har ikke regnet med to andre gjester 
på hotellet, nemlig en gutt og hans smarte norske bes-
temor. (gyldendal.no) 



Klovn! 

Elisabeth Helland Larsen (2014) 

 

Har du lyst til å klovne? Her får du tips om hvordan du kan 
lage ditt eget klovnesirkus, hvordan du kan sjonglere, ba-
lansere - og skape magi! Kom igjen, da vel - klovn! 

Inni deg er det fantasi, musikk, historier, undring, latter 
og tårer. Alt dette kan du bruke. Og kroppen din kan gjøre 
mye rart! Kanskje digger du å turne eller ta et karate-
hopp? Eller er du mester i å lage grimaser som får andre 
til å le? Kanskje liker du å blåse såpebobler som flyr langt 
av sted? (cappelendamm.no) 
 
 

Karsten og Petra kler seg ut 

Tor Åge Bringsværd (2011) 
 
 

Det skal være karneval i barnehagen. Petra blir med Karsten 
hjem så de kan hjelpe hverandre med å finne ut hva de skal 
kle seg ut som. De bestemmer seg for å være tigre og store-
søster Siri hjelper dem med å male seg i ansiktet.
(cappelendamm.no)  

Thipi og den hemmelige  

festen 

Elisabeth Helland Larsen (2018) 

Thipi er ti år og lei av å være pasient på det store sykehu-
set. En dag sitter hun i vinduskarmen på rommet sitt og 
oppdager en bitte liten dame med grønn hatt, trillebag og 
rød nese utenfor inngangen. Damen finner frem et kart og 
vinker opp til Thipi. Så rart! Litt senere får Thipi og de 
andre barna på sykehusskolen et postkort med en spen-
nende invitasjon. Men hvem er egentlig Florita, Birdie, Mr. 
Maxi og Løv som inviterer til vårfest? (mangschou.no) 

Jeg er Klovnen 

Elisabeth Helland Larsen (2017)   

 
 
En bok om å møtes, om at å møte noen 
er å gi litt av seg selv og tørre å ta imot. 

Boka har korte setninger og mye luft på sidene. 
Den passer for alle, både barn, ungdom og voksne. 
(mangschou.no) 
 


