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Mars-nytt fra Biblioteket sentrum! 

Denne måneden er det kommet enda flere engelske titler med fokus lettlest. 

Noen er lettleste faktabøker i Wings-serien, med titler som Sea Animals to 

Avoid, Working as a Nurse og Building Roads.  Vi har også The Story of Civil 

Rights, samt flere Star Wars-bøker (som nå etterspørres på norsk 😉!).  

🌼Vi har kjøpt inn flere bøker i Amuletten-serien, og nå har biblioteket alle de 

åtte utgivelsene som er utkommet hittil. Passer for både liten og stor: 

 

 

 

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. 

 



🌼 En annen serie som har fått positiv omtale i drøssevis er Små folk, STORE 

DRØMMER!  

Frida Kahlo! 

Biblioteksentralens omtale av serien: I serien «Små folk, store drømmer» kan 

man lese om livene til kjente historiske kvinner som har utmerket seg innen alt 

fra vitenskap og mote til menneskerettigheter og kunst. Alle har de levd 

enestående liv, og alle begynte som et lite barn med en drøm. Bak i boka er en 

faktatidslinje med fotografier. Serien er gjennomillustrert i en moderne strek. 

Sakprosa/billedbok for førskolebarn/småskoletrinnet.  

Emmeline Pankhurst!     Rosa Parks! 

      

 

Anbefales for alle som vil øve seg i norsk, og samtidig bli litt klokere på hva vi 

mennesker er i stand til å utrette! 

 

 



🌼 På oppfordring fra dere har vi kjøpt inn 20 eksemplarer av Ida-boken! Disse 

er ment å lånes ut som et klassesett, og vi oppbevarer dem av praktiske årsaker 

på boklageret. De andre titlene i den populære Ida-serien, fem i alt så langt, 

kjøpes inn etter hvert som vi ser hvordan interessen for å låne disse er. NB: Bok 

nummer seks i serien, Ida og Ibrahim, forventes utgitt 5. april!  

 

 

Boktips: En annen serie som anbefales dersom man har lest den første Ida-

boken, og vil ha noe liknende: bøkene om Julie av Johanne Emilie Andersen!  

 Julie-bøkene er «bildebøker for voksne» med 

enkelt fortalt historier med lite tekst på hver side, med «tilrettelagt enkelt 

innhold», ifølge BS. Tre titler til sammen så langt, hvorav Julie og Sofia er 

nyeste tilskudd! 

 



🌼 Også på oppfordring har vi kjøpt inn flere novellesamlinger! Jeg nevner Lars 

Saabye Christensen, Margaret Skjelbred, Levi Henriksen og Roskva Koritzinsky. 

I novellesamlingen #novelle har de samlet en rekke kontemporære forfattere og 
valgt dem med henblikk på undervisning i videregående skole:  

 

- bredt utvalg av samtidsnoveller 
- varierte skriveoppgaver: førlesing, kortsvar, langsvar  
  og sammenligning 
- kreative oppgaver som aktiviserer elevene   
- analyseskjema og analysehjelp 
- hjelp til kreativ skriving 
- begrepsordliste 

#novelle er en frittstående bok og kan brukes uavhengig av læreverk. 
Boken passer for elever på alle trinn og utdanningsprogram i videregående 
opplæring (omtale hentet fra fagbokforlaget.no).  

Dette er bare et utvalg. Velkommen til en hyggelig lese- eller 
studieøkt på Biblioteket sentrum! Hilsen Bibliotekarene  ☺  
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