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FOR DE ALLER MINSTE!
Dagen er over. Ha det bra, sola!
Hallo, månen! Nå er det leggetid.
Bli med Baby på kveldsstellet.

De små historiene Leslie Patricelli forteller 
inviterer til samtale, latter og dyp gjennkjennelse. 
Illustrasjonene hennes er lune og koslige, 
humoristiske og vågale.

Tittel: Natti natt
Tittel: Nei NEI, ja JA!
Tittel: Smokken
Tittel: Glad baby, trist baby
Tittel: Nam, nam, ÆSJ
Tittel: Potta
Skrevet og illustrert av: Leslie Patricelli
Format: 19,5 x 19,5 cm, pappbok
Sideantall: 33
Alder: 0 – 3 år
Pris: 149,-

New York Time
bestselger!

Solgt i 

4 millioner

eksemplarer!

En av de 100 bestebarnebøkene for barn!

NYHET!



Tittel: Bestevenn på boks
Skrevet av: Hanne Buch
Illustrert av: Camilla Billett
Format: 21 x 21 cm
Sideantall: 32
Alder: 5 – 12  år
Pris: 199,-

EN NY BOK  I «BESTEVENN
PÅ BOKS»-TRILOGIEN.

Tittel: Den magiske dukkefabrikken
Skrevet av: Hanne Buch
Illustrert av: Camilla Billett
Format: 21 x 21 cm
Sideantall: 72
Alder: 5 – 12 år
Pris: 199,-

«LEKEN OG HUMORISTISK»
May Grethe Lerum, Bok 365, om «Bestevenn på boks»

«Den magiske dukkefabrikken» er en moderne 
Pinocchiohistorie om den levende dukken Dukke-Lise som 
så veldig gjerne ønsker å bli et ekte barn.

Dette er bok nr. 2 i serien om Dukke-Lise. Bok nr. 1 fikk 
strålende anmeldelser når den kom. Forfatter er allerede i 
gang med bok nr. 3, som skal ha tittelen «Dukkehjemmet».

NYHET!



Ta en reise inn i den rare og fantastiske verden inne 
i deg! Følg maten når den beveger seg gjennom 
kroppen din. Ta et dypt pust og utforsk lungene dine. 
La tankene dine fundere på hva hjernen din kan gjøre. 
Ved hjelp av enkel tekst og fargerike illustrasjoner 
avslører denne boken kroppens hemmeligheter.

Tittel: En reise inn i kroppen
Tittel: En reise ut i verdensrommet
Utkommer: Ultimo oktober
Skrevet av: Steve Parker
Illustrert av: John Haslam
Format: 23 x 24,5 cm
Sideantall: 47
Alder: 3 – 10 år
Pris: 199,-

Bli med på en reise fra huset ditt og ut i 
verdensrommet! Zoom gjennom solsystemet, oppdag 
satellitter, kometer og asteroider underveis. Utforsk 
krater på Mars og få et nærbilde av Saturns fantastiske 
ringer. Bare ikke reis for nær Solen! Ved hjelp av enkel 
tekst og fargerike illustrasjoner viser denne boken 
fram vårt fantastiske univers.

BLI MED OG OPPDAG KROPPEN 
OG VERDENSROMMET

• Perfekt for samlesning mellom barn og foreldre!
• Perfekt for den som nettopp har lært seg å lese selv!
• Svært pedagogisk og veldig fascinerende!
• Testet og godkjent av barn!

NYHET!kommertil høsten

Bokstavene slikdu lærer dem på skolen

Inneholder stor 

utbretts-

plakat!



Tittel: Superkalde Magiske Skogen
Tittel: Super Lykkelige Magiske Skogen
Tittel: Super Lykkelige Magiske Skogen: Dommedagssneglen
Skrevet og illustrert av:  Matty Long
Format: 28 x 28 cm
Sideantall: 32
Alder: 2 – 8 år
Pris: 199,-

Da en Isdronning kaster sin frost-magi over hele den 
SUPERLYKKELIGE MAGISKE SKOGEN blir det evig 
vinter. Fem modige helter må reise til det kalde nord for 
å bryte forbannelsen.

FEM MODIGE HELTER,
TRE EPISKE EVENTYR!

NYHET! 
Kommer
15. sept

 2018

• Nominert til årets beste bok av Waterstone  
   bokhandel  i London!

• Stemt fram av 13 000 britiske barn til årets beste bok!

• Filmrettigheter er solgt og animert tv-serie er nå
   under utvikling!

Fantasy forbarna!

«SUPERMORSOM, SUPEROPPFINNSOM 
OG SUPERTULLETE!»

— Chris Riddell



Tittel: Sherlock Hund - To og en halv detektiv
Tittel: Sherlock Hund - Firbeinte spor
Skrevet av: Isaac Palmiola
Oversatt av: Signe Prøis
Illustrert av: Núria Aparicio
Utkommer: 20. oktober 2018
Format: 15 x 21 cm
Sideantall: 125
Alder:  8 – 12 år
Pris: 179,-

NÅR ET NYTT MYSTERIUM BANKER PÅ, 
ROPER DU PÅ SHERLOCK, 

Artur og Agata har fått hund! Han heter Sherlock og er en 
detektivhund med magiske evner. Ikke bare kan han snakke. 
Han kan lese andres tanker også, hvis du klør ham på magen!

En gutt har funnet en mystisk beskjed i en pose med sykt 
gode karameller. På lappen står det bare «JÆLP».

Fakta i saken:

• Noen trenger hjelp!
• Den som trenger hjelp, kan overhodet ikke stave riktig.

Dette er sporene:

• En flokk pingviner er innestengt i en karamellfabrikk.

Det lukter mystisk …

En splitter ny detektivserie for barn mellom 8 - 12 år!

Introduksjons-pris:  99,-



Tittel: Brødrene Bæsj og verdens mektigste hentesveis!
Skrevet av: Emma Therese Hansen
Illustrert av: Tora Marie Norberg
Format: 17 x 22 cm
Sideantall: 56
Alder: 6-12 år
Pris: 249,-

EN DRITKUL BOK!

– Psst! Hei, du. Ja, det er deg vi snakker til, lille fjert. Hva 
glor du på? Har du aldri sett tre dritkule kids som oss før 
eller? Hey, hey, hey, gjør deg klar for en dæsj av DE TRE 
BRØDRENE BÆSJ!

Et helnorskt stykke lettlestbok som er inspirert 
av internasjonale bestselgere som KAPTEIN 
SUPERTRUSE, GUTTA I TREHUSET og EN 
PINGLES DAGBOK. 

Dette er historien om de TRE BRØDRENE BÆSJ 
og verdens mektigste hentesveis. Møt Billy, Bjartmar 
og Benny, tre brødre som må stå opp for hverandre 
når President Donald Promp kommer til byen og 
forfengelighet og snobberi tar makta i storpolitikken, i 
kunsten og blant folk (og bæsjer) flest.

Vil garantert stimulere leselysten

Dritlettå lese!

«Selv småsnerpete mødre må 
anerkjenne bæsjens brede appell.»

Linn T. Sunne, Barnebokkritikk



BOKEN SOM SPARKET IGANG
DET STORE FILMEVENTYRET!
Dette er boken bak filmen «Solan og Ludvig - Jul i
Flåklypa». Ingen barnefamiler ungikk å legge merke til
Solan og Ludvig julen 2013 da filmen trakk nesten 1 million
nordmenn til kinoene over hele landet. Noen år senere kom 
filmen «Herfra til Flåklypa» og nå skal de to folkekjære 
karakterene reise til månen i filmen «Månelyst i Flåklypa». 

Den lille bildeboken som sparket igang filmsuksessen har 
blitt en juleklassiker i de tusen norske hjem.

Tittel: Solan og Ludvigs jul
Basert på Kjell Aukrusts Flåklypaunivers
Skrevet av: Harald Sommerin Simonnæs
Illustrert av: Svein Samuelsen
Format: 26 x 20 cm
Sideantall: 52
Alder: 3 – 7 år
Pris: 199,-

Trykket i 

50 000

eksemplarer!

100%julestemnings-garanti!

NY FILM KOMMER I HØST



JULEFORBEREDELSER 
FOR DE MINSTE

Tittel: Smånissenes juleleksikon
Skrevet og illustrert av: Kristina Farstad Bjerkek
Format: 26 x 20 cm
Sideantall: 32
Alder: 3 – 7 år
Pris: 249,-

Julekos somforkorter ventetiden

Juleforberedelsene er i full gang. Sammen med 
smånissene kan vi glede oss til julaften og lære om jula. 
Hva er et Luciatog? Hva slags pynt har vi på juletreet? 
Hvem er Julenissen? Hva er advent? Og masse mer.

Smånissenes juleleksikon er lek, forventning, glede og 
lærdom om alt som hører julen til. Boken er skrevet 
for barn. Ordforklaringene er enkle å forstå og teksten 
er lett å lese for de barna som har begynt å lese litt selv. 
Det er illustratør Kristina Farstad Bjerkek som tar oss 
med til smånissenes landsby. Hun gjør det gjennom 
morsomme og fargerike tegninger som både voksne og 
barn kan kose seg med.



Tittel: Jeg elsker Norge
Utkommer: 1. oktober 2018
Skrevet og illustrert av: Tora Marie Norberg
Format: 23 x 30,5 cm
Sideantall: 60
Alder: 6 – 12 år
Pris: 279,-

KART OVER NORGE
For deg som går på barneskolen

«Jeg elsker Norge» av Tora Marie 
Norberg er en underholdende og lærerik    
   kartbok for barn i barneskolealder. 
     Hvert oppslag tar for seg et fylke. Til
      sammen forteller  boken en historie 
    om landet vårt og gir unge lesere gode    
   knagger for å huske hva forskjellige 
steder er kjent for.

• 25 spørsmål til hvert fylke!

• Kåret til årets beste bok 2017!

• Hovebok i Bokklubben Barn

• Innkjøpt av alle landets bibliotek!

NYTT 

OPPLAG!

1. OKT 2018



NORGE RUNDT FRA 
ARENDAL TIL ÅLESUND

La 15 av Norges beste illustratører ta deg 
med fra Arendal til Ålesund.

Tittel: Norske byer fra A–Å: En let–og–finn ABC
Illustrert av: 15 av Norges beste illustratører
Format: 23 x 30,5 cm
Sideantall: 112
Alder: 2 – 10 år
Pris: 279,-

Besøk: • Arendal • Bergen • Drammen •
Kongsberg • Fredrikstad • Tønsberg • Hamar 
• Kristiansand • Lillehammer • Molde • Oslo • 
Tromsø • Stavanger • Trondheim • Bodø • Ålesund

Bli kjent med: • Ole F. Hvidsten • Åshild 
Kanstad Johnsen • Bjørn Rune Lie • Magnus 
Lunde Engen • Haakon Lie • Cecilie Maurud 
Barstad • Ingunn Dybendal • Janne Christensen 
• Sandra Blikås • Kristoffer Kjølberg • Endre 
Skandfer • Anette Moi • Tora Marie Norberg • 
Robin & Rudi • Kristina Bjerkek

Hver by har sin illustratør som kommer 
fra og elsker byen sin!

Lær alfabetet
fra A til Å!

Figenschou forlags ABC



JEG                BYEN MIN!

Tittel: Jeg elsker Oslo
Illustrert av: Kristoffer Kjølberg
Tittel: Eg elsker Bergen
Illustrert av: Åshild Kanstad Johnsen
Tittel: Eg elske Stavanger
Illustrert av: Anette Moi
Tittel: Æ elske Trondhjæm 
Illustrert av: Tora Marie Norberg
Format: 25 x 33,5 cm, pappbok
Sideantall: 10
Alder: 1 – 7 år
Pris: 179,-

De fire største byene i Norge har nå fått sin egen 
myldrebok. En myldrebok er en bok med masse 
fargerike, spennende detaljer som det tar lang tid å 
utforske.

Bøkene er laget i papp og er derfor perfekte for 
de yngste! Bøkene er illustrert av etablerte 
og svært anerkjente kunstnere som kjenner
og elsker byen sin!

Reisebøker for de minste! 

Super 

gavebok!



Tittel: Dagen da Jørgen ble spist og en annen historie
Skrevet og illustrert av: John Fardell 
Oversatt av: Peter «Pappahjerte» Kihlman
Format: 21 x 21 cm
Sideantall: 62
Alder: 3 – 7 år
Pris: 249,-

Dette er historien om Jørgen som en fin 
solskinnsdag i skogen plutselig blir spist av 
et monster. Heldigvis har han en snarrådig 
søster som legger seg på sykkelen for å
redde ham. Men heller ikke monstre 
er trygge i John Fardells
eventyrverden. Det
finnes alltid et monster 
som er større – og et som 
er enda større.

Peter PAPPAHJERTE Kihlmann er Norges største 
pappablogger. Han har tusenvis av følgere som leser 
ham daglig og han elsker barnebøker! Særlig liker 
han forfatter John Fardells bøker. Og nå debuterer 
Pappahjerte som oversetter på Figenschou forlag 
med «Dagen da Jørgen ble spist» og «Mats Manet blir 
rakettpilot». Historiene utgis samlet i én vakker bok.

Prisvinner ogbestselger!

«DENNE BOKEN LIKTE       
    PLUTTEN OG JEG SÅ GODT    
     AT VI FIKK LYST TIL 
     Å SPISE DEN OPP!»

Oversatt av Peter 
«Pappahjerte» Kihlmann



Tittel: Verdens beste baby!
Tittel: Dele!
Skrevet av: Anthea Simmons
Illustrert av: Georgie Birkett
Oversatt av: Fartein Døvle Jonassen
Format: 21,6 x 22 cm
Sideantall: 32
Alder: 2 – 7 år
Pris: 179,-

Prisvinnende 

bøker om å

 få søsken.

Hjertevarme og prisvinnende bildebøker for alle 
små som synes det er vanskelig å dele – særlig 
med mindre søsken! Her er en stor dose sjarm, litt 
rampete humor, en dæsj søskenrivalisering 
og masse søskenkjærlighet.

TO SUPERSØTE, MORSOMME 
BØKER PÅ RIM OM Å FÅ SØSKEN



LE OG KNEKK LESEKODEN!

Prisvinnere!

Oversatt avAnders Bye!

Gerhard & Gisse er bestevenner! Gisse er en smart og rolig 
type, mens elefanten Gerhard er en dramatisk og følsom type.

Hver dag legger de ut på hverdagslige eventyr som ofte 
utvikler seg til å bli hysterisk morsomt. Det skorter ikke på 
filosofiske betraktninger. Anbefales på det varmeste for de
som skal lære å lese!

• Gjendiktet av skuespiller og komiker ANDERS BYE!
• Oversatt til 12 SPRÅK!
• Dr. Seuss pris for beste og MORSOMSTE bok!
• En New York Times BESTSELGER!

Se tilgjengelige tittler på neste side!

«Elefant & Gisse er noe av det aller 
morsomste jeg har lest for mine barn. 
Og vi har lest mange bøker!»

Bokhandler

«Datteren min og jeg ler høyt 
av disse gutta!»

Komiker Anders Bye

«Bøkene er morsomme, tullete, freidige 
og har varierende tekststørrelse. Dette er 
et smart og lekent trekk som motiverer til 
lesning, og som gir mestringsfølelse hos 
barn.»

Bibliotekar



Bøker tilgjengelig i serien:
• Se hva jeg kan!
• Vi er i en bok!
• Det er vanskelig å vente!
• Blir du med ut og leke?
• En stor fyr til ballen min!
• Det er en fugl på hodet ditt!
• Vi drar på kjøretur!
• Jeg brakk snabelen!
Skrevet og illustrert av: Mo Willems
Oversatt av: Anders Bye
Format: 16 x 22,5 cm
Sideantall: 62
Alder: 6 + år
Pris: 179,-

Nyhet!
Bestselger!



To bøker i serien er nå tilgjengelig på norsk:

«Ikke la Dua legge seg for sent!» Dua vil ikke legge seg, 
hun vil mye heller ha en skikkelig pølsefest! Det blir din 
jobb å få henne i seng. 

«Du må ikke la Dua kjøre bussen!» Dua vil kjøre buss. 
Det er faktisk hennes største drøm! Men du må stoppe 
henne, for hun er for liten! 

HEGE SCHØYEN DEBUTERER 
SOM BARNEBOKOVERSETTER!

Tittel: Ikke la Dua legge seg for sent!
Tittel: Du må ikke la Dua kjøre bussen!
Skrevet og illustrert av: Mo Willems
Oversatt av: Hege Schøyen
Format: 22 x 22 cm
Sideantall: 32
Alder: 3 – 6 år
Pris: 179,-

Da komiker og skuespiller Hege Schøyen fikk lese bøkene om Dua, 
var hun ikke i tvil om at dette var et oversettelsesprosjekt hun ville 
gjøre. Det ble mye latter i arbeidet med å gi bøkene ny språkdrakt. 
Dua er en ny bokserie fra forfatteren bak Elefant og Gisse-bøkene, 
Mo Willems. Han har en nyskapende fortellerstil som er full av 
humor. Hege Schøyen forvalter dette på beste måte. Serien har 
vunnet en rekke priser og er solgt til hele 22 land! 

Solgt til 22 
land!

Prisvinnere!



Rigmor Dina Farstad har vært bibliotekar på Deichmanske 
bibliotek i en årrekke. Hun tar stadig imot nye barn og leser 
historier for dem. Den norske barnelitteraturen kjenner hun til 
fingerspissene. Hun vet hva barna liker og har i denne antologien 
plukket fram 10 gode norske fortellinger som er perfekte å lese på 
sengekanten. 

Som hun selv ville sagt det: «En godnatthistorie skal gi noe til den 
som lytter og den som leser. Den skal ikke bare lulle barnet i søvn, 
men følge det inn i natten, inn i drømmen - og videre ut i livet.»

NILS AAS • NINA FLATNES BRATBAK • TOR ÅGE 
BRINGSVÆRD • TROND BRÆNNE • GRO DAHLE • 

PER DYBVIG • SILJE GRANHAUG • THORE HANSEN 
• TONE KJÆRNLI • CAMILLA KUHN • KARIN KINGE LINDBOE • 

ELISABETH MOSENG • ERNA OSLAND • TROND OLE PAULSEN 
• ALF PRØYSEN • WALTER VIKTittel: Godnatthistorier for 6-åringen

Redaktør: Rigmor Dina Farstad
Format: 14,5 x 19,5 cm
Sideantall: 139
Alder: 6 år
Pris: 279,-

EN BIBLIOTEKARS BOKSAMLING
Det BESTE fra norsk samtidslitteratur for 6-åringen

«Har du noe som passer for en 6-åring?»

En søndag morgen ved frokostbordet fikk jenta en sånn 
tanke som bare dukket opp uten at hun gjorde noe for det. 
Hun ble så opptatt med den at hun glemte å spise. Da sa 
faren hennes:
– Hva er det du tenker på da, jenta mi?
– Jeg tenker på alt mulig, jeg, svarte jenta slik hun pleide.
Men faren var ikke fornøyd med svaret.
– Men hva er det du tenker mest på?
– Jeg tenker på hvorfor alt heter det det heter, sa jenta.
– Hvorfor heter det tenke, for eksempel? Hvorfor heter det 
ikke heller hyle?
Faren så på henne. Det hadde han i grunnen ikke tenkt på.
– Tja, jeg vet neimen ikke, jeg. Det er vel bare sånn det er. 
Hyle heter jo hyle. Men tenke kan godt hete hyle for meg.
Og fra den dagen kalte jenta tenke for hyle. »

«



Skrevet og illustrert av: Roger Hargreaves
Oversatt: Hilde Hagerup og Inger Hagerup 
Format: 12,5 x 14 cm
Sideantall: 36
Alder: 2 – 6 år
Pris per bok: 69,-

Kjøper du dette fargerike displayet,
fylt med seks titler og 20 bøker i alt,
får du ca. 30 % rabatt per bok.

LILLE FRØKEN
LILLE HERR MANN

Roger Hargreaves’

De ikonske karakterene fra  Roger Hargreaves 
representerer menneskets ulike særtrekk, både 
gode og dårlige. Alltid fortalt på en herlig 
overdreven og humoristisk måte. Bøkene er 
trykket i et lite, hendig format (12,5 x 14 cm) 
med stive permer. Perfekt for små fingre å bla i.

&

Bøkene er 

oversatt til 30 

språk!

Solgt i over 100 millioner eksemplarer!



Skrevet og illustrert av: Roger Hargreaves
Oversatt: Inger Hagerup
Format: 21 x 21 cm
Sideantall: 36
Alder: 2 – 7 år
Pris: 149,-

LILLE HERR MANN
BØKER OM

Alle disse bøkene ble oversatt av Inger 
Hagerup allerede i 1979. Det er den 
samme flotte oversettelsen dere kan 
lese i disse utgavene.

Stort format! (21 x 21 cm)



VAKKERT OM ET VANSKELIG      TEMA
Forfatter Daniele Evelin Alves har i mange år forsket 
på barns psykiske helse. Hun har hatt samtaler med 
mange barn i vanskelige situasjoner. Møtet med en 
uendelig trist tiåring i hettegenser ble et vendepunkt. 
Alves ønsket å gi noe tilbake. Noe som kunne være 
til hjelp. Noe som kunne gi håp. Resultatet ble denne 
boken. 

Alves’ Inni mamma-prosjekt, består av tre tekster:

Tittel: Inni mamma (ISBN P-bok: 978-82-93335-44-3 / 
ISBN E-bok: 978-82-93335-51-1)
Format: 21 x 21 cm 
Sideantall: 32
Alder: 4 – 8 år
Pris: 249,-

Tittel: Om barneboka Inni mamma – en veiledning til 
fagpersoner (ISBN E-bok: 978-82-93335-49-8)
Tittel: Om barneboka Inni mamma – en veiledning til 
foreldre (ISBN E-BOK: 978-82-93335-50-4)
Skrevet av: Daniele Evelin Alves
Illustrert av: Line Halsnes

NB: Med et ISBN-nummer kan du lett søke opp boken 
i en internettbokhandel.

Barneboka Inni mamma handler om et barn 
som vokser opp med en mamma som har store 
humørsvingninger. Forfatter og illustratør ønsket 
å skape et gjenkjennelig bilde av barn som lever i 
emosjonelt kompliserte relasjoner. Samtidig er det 
å oppleve sinne, glede og sorg i nære relasjoner 
noe vi alle gjør. Derfor er temaet noe 
som angår oss alle.



Tittel: Tiden med barn - fra spedbarn til tenåring
Skrevet av: Inger-Lise Køltzow
Format: 13,5 x 18,5 cm
Sideantall: 216
For foreldre med barn i alle aldre
Pris: 299,-

BARNEOPPDRAGELSE:

I denne boken deler forfatter og pedagog Inger-
Lise Køltzow sin oppskrift på hvordan hun klarer å 
organisere livet med fire barn slik at det blir hyggelig, 
harmonisk og godt å leve for både liten og stor.

«Tiden med barn» er lett å lese og full av gode 
konkrete tips til hvordan du kan gjøre hver dag til en 
god dag enten du har små, bittesmå eller store barn. 

Finn roen i hverdagen sammen med barna

«Her snakker kunnskap, utprøvd erfaring og 
et stort hjerte. Les, lær og la deg inspirere 

til å nyte tiden med barn.»

Anna Wahlgren Køltzows metode:

Uansett hvor store eller små barn du har, er 
det tre ting som må inn i hverdagen. 

1. SOSIAL STUND: Voksne og barn må 
tilbringe tid sammen.
2. ARBEID: Barna må tas med i de 
hverdagslige gjøremålene. 
3. EGEN TID: Både barn og voksne trenger 
tid for seg selv.

Tenk deg at du har barn som leker selv, smører sin egen 
matpakke og hjelper til med husvasken. Det er ikke umulig. 
Inger-Lise Køltzow viser deg hvordan og øser raust av sin 
erfaring i Tiden med barn.

      For å finne roen sammen med barn bestemte jeg meg 
for å nyte tiden sammen med dem. Det er ikke alltid like 
lett. Med barn kommer utfordringer. Jeg har prøvd og jeg 
har feilet og jeg har prøvd igjen. Til slutt fant jeg min måte. 
Jeg begynte å skrive. Andre foreldre fikk lese, prøve. De sa 
også at det virket. Jeg ble oppmerksom på at mine erfaringer 
kunne hjelpe andre foreldre. Tankene og erfaringene mine 
ble satt i et system. Etter mange års arbeid ble de til Tiden 
med barn»

«

»
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