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Januar-nyheter fra biblioteket Trondheimsveien 

❄ Minner om utgivelsen Hvem sa hva? av Helene Uri som vi fikk i desember! 

  «I mange år har Helene Uri vært opptatt av 

språk og kjønn. Snakker kvinner og menn forskjellige språk? Er 

kvinner mer indirekte i sitt språk? Finnes det egne kvinneord og 

egne mannsord? Og hva skjer med språket når kvinner og menn blir 

omtalt? For ti år siden begynte hun å klippe ut artikler og legge dem 

i en blå mappe. Hun har også tjuvlyttet til samtaler på buss og på 

fest, hun har målt taletid og tellet nekrologer. Og hun har finkjemmet 

bøker og filmer på jakt etter hva vi sier, hvordan vi sier det, og hvem 

som sier hva. 

Hvem sa hva? er en bok om hvordan språket speiler virkeligheten, 

men også om hvordan det former den: Forestillinger om kvinner og 

menn finnes overalt i språket vårt og forteller oss hva vi – mer eller 

mindre bevisst – tenker om hverandre og oss selv. I Helene Uris 

treffsikre, avslørende og morsomme bok vil leseren både kjenne 

seg igjen, og samtidig få nye erkjennelser og overraskelser» 

(omtalen er hentet fra forlagets nettside). Underfundig og 

underholdende for språkinteresserte – på Urisk vis! 

 

 



❄ Amuletten 1 & 2 Av Kazu Kibuishi!  

 

 

Forlaget skriver: Amuletten er en utrolig spennende og vakker 

lettlest-serie. En fortelling om modige barn, merkelige 

skapninger og kampen mot det onde. Bøker fra serien er kåret 

til årets beste av svenske lesere to år på rad. 

Vi anbefaler Amuletten til jenter og gutter fra 8–13 år, både de som 

leser mye og de som ikke har lest så mye før. Mange gamere vil 

falle for denne serien. 

Amuletten-serien er foreløpig på i alt åtte bøker. Serien har en 

spennende historie som passer også for voksne som behøver 

lettlest og fengende litteratur. Anbefales på det varmeste! 

 

 

 

 

 



❄Eventyrlige ekspedisjoner  

 

Forlaget skriver om Eventyrlige ekspedisjoner:  

Hvor mange dager seilte Columbus før han kom til Amerika? 

Hvem var den første oppdagelsesreisende som kom til 

Victoriafallene? 

Her finner du alt du ønsker å vite om oppdagelsesreisende i én 

super bok: fakta, statistikker, hvem de var og hvor de dro – om 

kappløpet mot Sydpolen, om oppdagelsen av Amerika og mye mer. 

«Les mer om eventyrlige ekspedisjoner» inngår i en serie lettleste 

faktabøker for barn i småskolen. Alle bøkene har korte kapitler og 

mange fotografier. Teksten er lett tilgjengelig og delvis ordnet i 

undergrupper som bildetekst, fakta eller skilt ut grafisk. Bakerst er et 

register med vanskelige ord som blir forklart. La deg underholde av 

spennende informasjon om virkeligheten rundt oss! 

Inngår i serien Les mer om 

https://www.gyldendal.no/Barneboeker/6-9-aar/Serier-6-9-aar/Les-mer-om


❄ Vilt vær 

 

Forlaget skriver om Vilt vær: 

Hva er en tornado? 

Hva skjer inni en uværssky? 

Her finner du alt du ønsker å vite om været i én super bok: fakta, 

statistikker, hvorfor lynet slår ned, hvorfor det blir skogbrann og 

mye mer. 

«Les mer om eventyrlige ekspedisjoner» inngår i en serie lettleste 

faktabøker for barn i småskolen. Alle bøkene har korte kapitler og 

mange fotografier. Teksten er lett tilgjengelig og delvis ordnet i 

undergrupper som bildetekst, fakta eller skilt ut grafisk. Bakerst er et 

register med vanskelige ord som blir forklart. La deg underholde av 

spennende informasjon om virkeligheten rundt oss! 

Inngår i serien Les mer om. 

Bøkene har ordforklaringer, og passer for lesere som trenger 
lesetrening og vil ha kunnskap om bestemte temaer på kjøpet!  

https://www.gyldendal.no/Barneboeker/6-9-aar/Serier-6-9-aar/Les-mer-om

