Aamodt, Ingunn: Kannibalen (Marg og Beinserien, 15 eks. + lydbok)
Søskenparet Nina og Bo flytter inn i en ny
leilighet sammen med mamma. I nabolaget går
det rykter om at det skal være en kannibal i
området etter at det er funnet rester etter en død
person i en container. Nina og Bo mistenker en
som bor i samme oppgangen som dem, og
mistanken forsterkes når en av naboene i
leilighetskomplekset forsvinner sporløst. Grøss
for mellom- og ungdomstrinnet.
Abrahamen, Aase Foss: Lånt tid (15 eks.)
Lene er 19 år, er ferdig med videregående og
har begynt som pleiemedhjelper på et sykehus.
Der treffer hun den jevnaldrende gutten Leif som
er dødsdømt av kreft. Han har høyst et år igjen å
leve og Lene ser det som sin oppgave å få Leif til
å forstå hvor verdifull hver dag er. Det hun før så
som en selvfølge er ikke det likevel, selv ikke
engang det å leve. Etter en stund oppstår en
gjensidig forelskelse. I begynnelsen er de redde
for å engasjere seg, men klarer til sist ikke å
styre følelsene for hverandre. Dette året blir et
kappløp med livet og døden for både Leif og
Lene. Og i løpet av dette året forstår de at veien
fra bitter fortvilelse til lykke og varm nærhet er
veldig kort. ”Lånt tid” er en bearbeidet utgave av
”Ikke deg denne gang” (1978). Lettlest roman for
ungdomstrinnet.
Bjørgum, Sondre: Jungelgutta forteller: Fra
gris til krokodillefis (15 eks.)
Høytrappingsbok fra verdens villeste rappere!
Spenn fast sikkerhetsbeltet og la Bjørn-1, Tung
Pukkel, Mr. P og de andre rapperne i
Jungelgutta ta deg med på en selsom ferd inn i
en grusom gris' grimme verden. Dette er noe så
uvanlig som en bildebok for voksne barn. Eller
barnlige voksne. Boka er proppfull av absurd
humor, sløye rim og sære referanser. Her finner
vi ekko av så vel Boogie Nights som
skapelsesberetningen, Morfar er sjørøver og the
Simpsons. Få vennene dine til å dunke ut noen
fete beats mens du leser.
Boyne: John: Gutten i den stripete
pyjamasen (45 eks. + lydbok + DVD)
Handlingen i denne romanen foregår under
krigen i Berlin 1942. En dag Bruno kommer hjem
fra skolen har faren pakket ned alle tingene
hans. Faren har fått en ny og bedre jobb og de
skal flytte langt vekk. De flytter til et sted som er
omringet av høye gjerder som gjør det umulig å
se de andre menneskene som bor på den andre

siden. Ikke er det noen å leke med der heller.
Bruno bestemmer seg for å utforske området, for
han mener det må være mer å oppdage der enn
det han har gjort til nå. På sin oppdagelsesferd
møter han en annen gutt som har det helt
annerledes en han selv. De to blir venner, men
vennskapet mellom de to guttene får fatale
konsekvenser. Ungdomsbok for ungdomstrinnet.
Brady Hana: Hanas koffert (30 eks.)
En rørende historie fra virkeligheten om en ung,
tsjekkisk jente og hva som skjedde med henne
og familien da landet ble okkupert av tyskerne i
1939. Samtidig er det en fortelling om hvordan et
japansk holocaustsenter greide å nøste opp
historien 60 år etter, ut ifra en koffert fra
Auschwitz, påskrevet Hana Brady 16. mai 1931,
sammen med ordet «Waisenkind», tysk for
foreldreløs.
Bredow, Katarina von: Ekspert på å rødme
(15 eks.)
Når Natalies mamma flytter sammen med sin
nye kjæreste ut på landet må Natalie også flytte
med. Det medfører at hun må bytte skole og
skaffe seg nye venner. I tillegg får hun også en
stebror med på kjøpet, Jerker. Han er både
spennende og kjekk og "dritdeilig" ifølge de
andre jentene i klassen. Natalie blir veldig
tiltrukket av Jerker og følelsene river og sliter i
henne. Men Natalie er redd det er en forbudt
kjærlighet. Livet på landet med den nye familien
er ikke så enkel, selv om hun nesten får seg sin
egen hest. Det å begynne i en ny klasse med
ferdige hierarkier og ukjente regler setter Natalie
på enda flere harde prøver. Roman for
ungdomstrinnet.
Bredow, Katarina von: Sinnssykt forelsket
(15 eks.)
Romanen handler om kjærlighet – den forbudte,
forferdelige, lammende kjærligheten. For
hvordan velger man mellom bestevenninnen og
kjærligheten? De voksne er til liten hjelp, konflikt
sky og bare opptatt av seg selv.
Hovedpersonene er unge og jevngamle, uten at
det gjør ting noe lettere. Katarina von Bredow
debuterte allerede som 17-åring med
ungdomsromanen ”Søskenkjærlighet”, og har
senere skrevet flere romaner om umulig og
forbudt kjærlighet.
Bredow, Katarina von: Det er mitt liv (15 eks.)
Fjorårets mest omdiskuterte ungdomsbok i
Sverige -; nå på norsk! Arvid skal komme på
festen bare for hennes skyld. Det påstår i hvert
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fall bestevenninnen Louise. Men bankende
hjerte og sommerfugler i magen drar Jessica av
gårde, og han er der! Akkurat som Louise sa. De
danser og prater og det ene fører til det andre.
Etterpå er Jessica redd for at han bare ville ha
henne i seng, men sånn er det ikke. Arvid er
virkelig den hun hadde håpet han var, og alt er
så bra som det kan få blitt. Inntil mensen ikke
kommer når den skal ...Med stor innlevelse
skildrer Katarina von Bredow et tenåringsunivers
som er fylt av smektende kjærlighet, svikefulle
venner og moralske dilemmaer. Bøkene hennes
er som livbøyer man strekker seg etter -;
åndeløst spennende fra begynnelse til slutt.
Bylock, Maj: Jenta fra skogen (16 eks.)
Handlingen i denne boka er lagt til 1600-tallet.
Hovedpersonen Anneli kommer fra en fattig gård
, og en dag hun skal passe småsøsknene sine
går hun fra huset for å plukke litt bær for å
stagge sulten. da begynner huset å brenne, og
vill av redsel for sin strenge far rømmer Anneli til
skogs. Sjokket gjør at hun glemmer hvem hun
er, men hun blir reddet av Ylva som bor dypt
inne i skogen og hjelper skadde og syke
mennesker. Anneli bor hos henne i mange år,
men en dag blir Ylva anklaget for å være heks.
Bøgh Andersen: Kenneth: Antboy:
Pissemaur-bittet (Bok 1, 30 eks.)
Lille, tykke Pelle Nørhmann går i 6. klasse. Han
er skolens mest nerdete hakkekylling og
Terrortvillingenes yndlingsoffer. En dag blir Pelle
bitt av en pissemaur, fra den dagen forandrer alt
seg. Om natta forvandler han seg til å bli den
mystiske superhelten Antboy. Men Pelle og
Antboy oppdager snart at det ikke alltid er like
greit å være en superhelt i en alminnelig og
søvnig by i Danmark. Fortellingen balanserer rå
humor med ettertanke. Fortelling for mellom/ungdomstrinnet.
Bøgh Andersen, Kenneth: Djevelens læregutt
(Den stor djevelkrigen, bok 1, 15 eks.)
Fantastisk. Dydsmønsteret Filip på 13 år er en
snill og god gutt. Det er helt uforståelig at
nettopp han havner i Helvete, utsett til å bli
Djevelens arvtager. Djevelen er svært syk og må
finne en etterkommer til den dystre tronen. Han
ser seg ut et skikkelig prakteksemplar av en
drittunge blant menneskene, men så er uhellet
ute. Døden bommer, og dermed ender Djevelen
opp med den snille og greie Filip som aldri gjør
noe galt. Tiden er knapp, og Djevelen må gjøre
det beste han kan for å lære opp englebarnet i
ondskap og finne hans mørke sider. Filip får

raskt venner og fiender i den sære, dystre
verdenen. Han får samtidig ferten av et
ondsinnet komplott mot den sorte tronen. Dette
er første bok i serien om Den store djevelkrigen.
Fantasy for ungdomstrinnet
Cameron, Anne: Barn av sitt folk (16 eks.)
"Barn av sitt folk" blir funnet som nyfødt i en
forlatt prærievogn av en indianerkvinne fra Creestammen. Hun vokser opp blant indianerne,
lærer å bli en dyktig jeger, strenge, men gode
leveregler og hvordan hun skal overleve i et
brutalt samfunn. Boka gir en sterk beskrivelse av
indianernes møte med den hvite manns
sivilisasjon og urbefolkningens undergang.
Christensen, Lars Saabye: Beatles (10 eks. +
lydbok)
I romanen møter vi fire gutter som vi følger fra
slutten av sjuende klasse i 1965 til høsten 1972.
Hvert kapittel har navn etter Beatles melodier, og
handlingen er knyttet til melodiene. Romanen gir
et bilde av tida den beskriver, både pop historien
og andre historiske begivenheter. Guttene blir
beskrevet med mye humor, noe som gjør
romanen leservennlig til tross for at den er på
over 500 sider.
Christensen, Lars Saabye: Herman (40 eks. +
lydbok + DVD)
Herman er en veslevoksen gutt med stor sans
for språkets mysterier. Han blir hakket på av
både medelever og lærere, men har et trygt hjem
og god kontakt med sin gamle bestefar. En
sykdom gjør at Herman mister håret, og blir ertet
enda mer, men verst synes Herman det er når
alle synes synd på ham. Et fengslende
barneportrett, og et levende tidsbilde av tidlig 60tall. Boka er filmet
Colfer, Eoin: Artemis Fowl (32 eks. + lydbok)
Artemis Fowl er en skurk i særklasse. Han er
bare 12 år gammel, men har oversikt over det
meste, og det han ikke har kjennskap til skaffer
han seg opplysninger om. Han er dessuten
besatt av tanken på rikdom, og barnet i ham gjør
sitt til at han ikke avfeier magi og overnaturlige
krefter i jakten på mer penger. Humor og ironi
bærer mye av fremstillingen, men
hovedkonflikten, kampen mellom LEP til alvene
og Artemis Fowl, utgjør mesteparten av
handlingen.
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Collins, Suzanne: Dødslekene (Bok 1, 30 eks.
+ lydbok)
Capitol er den velstående høyteknologiske
hovedstaden i staten Panem. Byen er omgitt av
tolv distrikter der innbyggerne sulter og lider nød.
Capitol styrer og kontrollerer utkantdistriktene
med jernhånd ved å tvinge dem til å sende en
gutt og ei jente mellom 12 og 18 år til de årlige
sulte lekene, en kamp på liv og død, direktesendt
på tv. I den fattigste av provinsene bor 16 år
gamle Katniss Everdeen. Hun har en lillesøster
på 12 år, Prim, som hun prøver å beskytte så
godt hun kan. Da Prim blir trukket ut til å delta i
sulte lekene bestemmer Katniss seg for å ta
hennes plass for å redde henne. Det er det
samme som å undertegne sin egen dødsdom.
Fra nå av er det om å drepe eller bli drept. Det er
bare en vinner. Historien er en blodtørstig variant
av Robinson-ekspedisjonen, reality tv med livet
som innsats, men det er også en
kjærlighetshistorie og et sterkt kvinneportrett.
Fantasy for ungdomstrinnet.
Dahl, Roald: Gutt: fortellinger fra
barndommen (27 eks. + lydbok)
Dette er ingen tradisjonell selvbiografi, men
forfatterens minner fra barndom og skoletid. Vi
får høre om hendelser som har gjort inntrykk på
forfatteren, både på godt og vondt. Hoveddelen
er skoleminner, og engelske gutteskoler levnes
lite ære. Boka er illustrert med en del svart/hvitt
fotografier, og språket er godt. På sin velkjente
måte, med ironi, grøss og humor klarer Roald
Dahl å fenge unge lesere innenfor en kanskje
uvant sjanger.
Dale, Anna: Heksekamp (15 eks.)
Fantasyroman om 12 år gamle Joe, som egentlig
bare skulle ta en tur med toget for å besøke
moren og stefaren i julehelgen. Men før reisen er
over, har han opplevd ting han knapt kunne
forestille seg, og han befinner seg midt oppe i en
dramatisk sammensvergelse og et livsfarlig spill.
To rivaliserende heksegrupper kjemper om den
manglende siden i heksebibelen ”Mables bok”.
Denne siden inneholder trylleformelen som kan
utslette hele verden! Kan Joe og hans nye venn,
hekselæreren Twiggy, løse mysteriet før det er
for sent? Dette er en eventyrfortelling med hekse
hyl, vennlige vind ånder og sykkelritt over
nattehimmelen.
DiTerlizzi, Tony: Spiderwick-krønikene (Bok
1-5, 15 eks. + DVD)
Den fantastiske Spiderwick-krøniken er blitt
storfilm, og nå kan du få alle de fem bøkene om

Grace-barna i denne samleutgaven. Snart etter
at de har flyttet inn i grandtante Lucindas
falleferdige hus, oppdager søsknene at de ikke
er alene. I et hemmelig rom finner de en
felthåndbok, som fører dem inn i en mystisk og
fantasifull verden, full av synlige og usynlige
skapninger de ikke ante fantes. De virvles inn i
en dramatisk kamp hvor hele verden står på
spill.
Eeg, Harald Rosenløw: Alt annet enn pensum
(30 eks. + lydbok)
Klaus og moren hans flytter til Oslo, der begge
skal begynne på samme skole; han som elev,
hun som sosiallærer. Men allerede før Klaus
rekker å møte den nye klassen sin, begynner
underlige ting å skje. En gutt dør i en tbaneulykke, og tilfeldigvis kommer Klaus over
den elektroniske dagboken hans. Klaus
begynner å tvile på om dødsfallet egentlig var et
uhell. Etter hvert som han graver etter
sannheten, vikler han seg inn i et farlig spill, der
ingenting er som det ser ut til. Et spill der Klaus
ikke kan stole på noen. Ikke engang seg selv.
Harald Rosenløw Eeg er tilbake med en ny
ungdomsroman i kjent stil. Den doble
Brageprisvinnerens evne til innlevelse og
identifisering med ungdommen, koplet med et
språk som overrasker og utfordrer, gir bøkene
hans et stort nedslagsfelt.
Eeg, Harald Rosenløw: Glasskår (19 eks. +
lydbok + DVD)
Jeg personen i "Glasskår" har en flink storebror
som er et par år eldre, og som det viser seg har
en dødelig sykdom. Forfatteren beskriver de mer
eller mindre vellykkede aktivitetene til en
kameratflokk i Tønsberg - med tilknytning til kirke
og misjonsmiljøer, med kirkegang, møter og
leire. Det er forelskelser, epleslang og mye
humor - ikke minst når det gjelder karakterisering
av voksne, men også en streng av alvor og sorg
i forbindelse med sykdommen.
Eeg, Harald Rosenløw: Vrengt (15 eks.)
Ungdomsroman. Dette er fortellingen om det
forskrudde livet på et kjøpesenter der fire
ungdommer er innestengt. Det er ikke tilfeldig at
akkurat disse fire er sperret inne, for i verden
utenfor dyrkes det perfekte og vellykkede. De
sover i gamle handlevogner og bor i ei rusten
disco kule som henger ned fra taket i Senteret.
Harald Rosenløw Eeg fikk Brageprisen i 1997 for
denne boken.
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Eeg, Harald Rosenløw: Yatzy (18 eks. +
lydbok)
Dag Vidar er fosterbarn, og nå skal han nok en
gang begynne på nytt. Han har blitt flyttet til et
nytt hus, på en ny plass, til en ny familie, to nye
fremmede personer han blir bedt om å kalle
mamma og pappa, og en ny skole. Selv om han
er vant til dette er likevel alt annerledes denne
gangen. På den nye plassen er det ikke noe
”seven eleven” skilt som lyser, ingen t-bane som
dirrer i veggene, ingen lyd fra sjukebiler som
farer forbi med fulle sirener og ingen som
krangler og hiver ting etter hverandre på
kjøkkenet. Det er bare natur, vann og trær over
alt. Fra en plass der alle skarpe gjenstander og
potensielle våpen ble gjemt bort og låst inne
føler Dag Vidar at de nye folka gir viser han mer
tillit en han har fått noen gang. Det er til og med
meninga at han skal sove i køye seng på samme
rom som den nye lillebroren sin.
Ellis, Deborah: Parvana (Bok 1, 15 eks.)
Dette er første bok i en prisbelønte trilogi med
handling fra Afghanistan. Det handler om den 11
år gamle jenta Parvana, som knapt har vært
utendørs siden Taliban kom til makten ettersom
hun bare kan gå ut i følge med en mann, og hele
kroppen må være tildekket. Når faren til Parvana
blir bortført og fengslet er det ingen igjen til å
forsørge familien, og heller ingen mann til å følge
kvinnene ut. Parvana må kle seg ut som gutt og
bevege seg ut i Kabuls gater for å prøve å skaffe
penger og mat til familien. Boken har fått svært
gode omtaler og er oversatt til flere språk.
Forfatteren er fra Canada, og fikk en idé til å
skrive trilogien om Parvana da hun jobbet i en
flyktningleir i Pakistan.
Ellis, Deborah: Parvanas reise (Bok 2, 15
eks.)
Dette er annen bok i den prisbelønte trilogien om
Parvana. Kabul ligger nå i ruiner, moren og
søsknene er forsvunnet og faren dør. Parvana
har ikke noe valg, hun begir seg ut på en lang
reise for å finne familien sin. Sammen med en
etterlatt baby, som både blir en byrde og en
trøst, den sinte og lemlestede gutten Asif og ni år
gamle Leila som hun tror har magiske krefter
som beskytter dem mot miner, legger hun ut på
en lang reise gjennom et krigsherjet Afghanistan.
Boken har fått svært gode omtaler og er oversatt
til flere språk. Forfatteren er fra Canada, og fikk
en idé til å skrive trilogien om Parvana da hun
jobbet i en flyktningleir i Pakistan.
5.-10. klasse.

Ewo, Jon: Fortellingen om et mulig drap (5
eks.)
Håkon Sverresson var konge i Norge fra 1202 til
1204. Han er en "glemt" konge som har kommet
i skyggen av berømtheter som faren, Sverre
Sigurdsson, og sønnen, Håkon Håkonsson. Men
det er en del ubesvarte spørsmål om hvorfor
hans tid som regent ble så kort. Han døde rett
over jul i Bjørgvin etter et kort og uforklarlig
sykeleie. Da var han blå og oppblåst og omgitt
av en fiendtlig innstilt stemor og maktkamp på
alle kanter. Sagaen mer enn antyder at det her
dreier seg om mord, men hvem som gjorde det,
hvordan det ble gjort og hvorfor forteller den
ingen ting om. I denne boka blir disse trådene
nøstet opp baklengs, nærmest som en
spenningsroman og anakronismer med f.eks.
utdrag av Håkons blogg og TV.
Ewo, Jon: Svart. Og cirka hvitt (15 eks.)
Det begynte med alt hatet som ble pumpet ut
mellom skolens trange rugekasser av rom og
ganger. I skolegårdens lynsjejustis. Midt mellom
vinterens snødynking og sommerens
vanndynking. Hatet blir et egg som denne helgas
tilfeldigheter kakker hull på. De er tre, Ben, Jo og
Tam, som får føle hatet og forakten fra de andre.
Denne fredagskvelden går alt til helvete og Jo
synes bare at han har en ting å gjøre. Det blir
katastrofe. Men skal livet være så kjipt? Nei.
Derfor må historien fortelles på nytt. Av og til kan
en bagatell forandre alt. Ved å sette opp to
alternative handlingsforløp utforsker Ewo
hvordan valgene vi tar og det andre gjør med
oss, styrer våre videre valgmuligheter. Samtidig
skildrer han en nær fremtid der publikumsvideoog reality-TV-spiralen har tatt en brutal
omdreining. Utdriting – helst på direkten – er
underholdningsindustriens mantra. Hva da med
den som blir offer?
Ewo, Jon: Uten filter (13 eks.)
Ungguttene Erlend, Seb og Vadim har tenkt å
feire siste helgen i sommerferien med både
hjemme alene fest og tur på byen. Plutselig
dukker Gene opp, og han invaderer guttene sitt
opplegg uten å spørre om han er velkommen.
Gene driver en bevisst manipulasjon med de tre
kameratene, og setter dem opp mot hverandre.
En etter en utmanøvreres de, til Erlend står
alene igjen. Det som begynte som uskyldig
moro, forandres til blodig alvor og ender som en
kamp på liv og død.
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Fehr, Petra von der: Jeg må ha nye klær nå
(15 eks.)
Boka handler om 14 år gamle Gry og hennes
nærmeste omgangskrets, familien og
bestevenninnene. Gry er naiv, tøff og selvsikker,
og betrakter menneskene rundt seg med et
nøkternt og uromantisk blikk. Faren til Gry bor et
annet sted, en skjebne Gry deler med nesten
alle sine venninner. I den grad han deltar, er det
temmelig lunkent og halvengasjert. Moren er der,
men på sin hjelpeløse, selvopptatte og lite
omsorgsfulle måte. Den stille, sarte og
hemmelighetsfulle lillesøsteren Sara, Grys rake
motsetning, beveger seg hele tiden som en
skygge omkring i kulissene.
Frank, Anne: Anne Franks dagbok (20 eks. +
lydbok + DVD)
Den hollandske jødejenta Anne Franks dagbok
fra 2. verdenskrig, da familien var skjult på et loft.
Freedman, Dan: Avspark (15 eks.)
Jamie Johnson er en dyktig fotballspiller, men
blir likevel satt på benken. Han legger skylden på
moren, på lagkameratene - på alle unntatt seg
selv. Så skjer det noe som får Jamie til å se alt i
et nytt lys. Avspark er en utpreget fotballroman,
men også en historie om behovet for balanse i
livet, viktigheten av familie og venner og
forholdet mellom egne ambisjoner og
omgivelsenes forventninger.
French, Jackie: Hitlers datter (15 eks.)
Denne boka, som vant "Book of the Year"-prisen
i Australia, handler om tre venner som pleier å
korte ventetiden på skolebussen ved å fortelle
hverandre historier. Anna forteller om Heidi,
Hitlers datter, og om hvordan hun opplevde
andre verdenskrig. Hun levde helt isolert og
visste bare om den lille verdenen med
privatundervisningen med Fräulein Gelber og
pinnsvinene hun hadde reddet inn fra kulden.
Mark begynner å lure: Var dette bare en
historie? Hva er det egentlig Anna har fortalt
ham? Boka reiser spørsmål om skyld, arv og om
virkelighet.
Frohde, Liv: Ørnereiret (30 eks.)
Spenning. Venninnene Hedvig, Isa og Sofia drar
for å besøke Jenny oppe i Ørneheia. Men Jenny
er ikke å finne noe sted, det eneste de finner er
ranselen og den rosa jakka hennes. Om natta
oppdager de at det lyser fra en nedlagt gård like
ved. Det er opplagt at her er det noe mystisk.
Bedre blir det ikke når Hedvig hører det er en
mann på utsida av hytte døra. Mannen legger

hånden på dørklinka og trykker ned, først
forsiktig, så hardt opp og ned. Det er tydeligvis
en som vil inn i hytta. Spenning/grøss for
mellomtrinnet/ungdomstrinnet..
Funke, Cornelia: Tyvenes herre (29 eks.)
Prosper på 12 år og Bo på fem bor i Hamburg.
Når moren dør vil den slemme tanten deres
adoptere kun Bo, og ikke Prosper. For å unngå å
bli skilt og for å redde Bo fra å måtte bo hos
tanten, bestemmer Prosper seg for å ta med
lillebroren og rømme. De drar til Venezia, der de
slår seg sammen med en gjeng med andre
gatebarn som lever i en gammel og forlatt kino.
Lederen for disse barna blir kalt for Tyvenes
herre. Han har nettopp fått et merkelig oppdrag:
Han skal stjele en trevinge som hører til en
karusell som skal gjøre "voksne av barn, og barn
av voksne". Kanskje livet kan bli lettere som
voksen?
Gaarder, Jostein: Kabalmysteriet (16 eks. +
lydbok)
Hans Thomas og far er på biltur gjennom Europa
på vei til Hellas for å finne mor og kone, som for
flere år siden dro ut for å finne seg selv. Dette er
rammehistorien i boka, men egentlig er det en
bok med stadige "historier i historien". Hans
Thomas finner en liten bok innbakt i en bolle, og
lesing av bolleboka får gutten til å fundere over
mange vesentlige spørsmål. Boka er tykk, men
likevel lettlest og elegant komponert.
Ungdomsskolen.
Gaarder, Jostein: Julemysteriet (21 eks. +
lydbok)
I en bortgjemt bokhandel finner Joakim en
magisk julekalender. Hver dag når han åpner en
luke i kalenderen, faller det ut en liten lapp med
en fortelling om Elisabeth og hennes reise til
Betlehem. Det er en reise gjennom Europa og
Lilleasia, men det er også en reise gjennom
historien. En historie for hver dag i adv
Gaiman, Neil: Coraline (25 eks.)
Rett etter at de har flyttet til det nye huset,
oppdager Coraline en dør som ikke kan åpnes.
Bak den er det bare en murvegg, helt til den en
dag plutselig leder inn i et speilbilde av deres
egen leilighet. Der møter Coraline også
speilbilder av sine egne foreldre - men i en
versjon som er omsorgsfulle og alltid har tid til
henne. Det er andre barn der også, og
foreldrene lager god mat til dem. Det er bare en
ting som er rart: Alle har knapper i stedet for
øyne! Og etter hvert begynner Coraline å lengte
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tilbake til sine egne foreldre. Men kan hun bare
dra tilbake til sin egen verden? Eller er hun
faktisk en fange? Neil Gaiman har en rekke
bøker bak seg, mest kjent er han nok som
forfatteren bak den populære tegneserien
"Sandman".
Gibson, Maggi: Jeg må redde verden (15
eks.)
Sassy på 13 år er en skikkelig øko babe. Hun
går ikke av veien for å true slakteren med en
kjøttøks for å få ham til bare å selge økologisk
kjøtt. Hun vil redde verden. Når hun altså ikke
lager smoothies, skifter gitarstrenger eller lurer
på hvordan hun kan få faren til å betale for en
demo tape, og om det å dele en
sjokolademuffins med Magnus er ekte kjærlighet
eller bare en alternativ lunsj. Da faren
bestemmer seg for å gå inn i politikken, inngår
de en avtale: Hvis hun holder seg i skinnet og
blir litt mindre miljøkrigersk mens valgkampen
varer, er demo tapen hennes. Men hvordan skal
hun klare det? Dette er den første boka om
Sassy.
Gleizman, Morris: En gang (Bok 1, 30 eks. +
lydbok)
Året er 1942, i Polen. Felix har bodd på et
barnehjem i tre år og åtte måneder. Felix tror
foreldrene plasserte han der inntil de har fått
ordnet opp i "problemene" sine. Han vet at
"tilværelsen har blitt vanskelig for jødiske
bokhandlere", men han er ikke sikker på hvorfor.
Men han er sikker på at de hver dag som helst
vil komme og hente ham, og ta ham med tilbake
til det deilige, gamle livet fylt av bøker og
kjærlighet. Felix rømmer fra barnehjemmet, og
det åpner øynene hans, og hans barnlige naivitet
og uskyld får en brå slutt. Felix jakter på
foreldrene sine og sannheten, en jakt som stiller
ham ansikt til ansikt med ondskap og død.
Gleitzman, Morris: Så (Bok 2, 15 eks. +
lydbok)
Felix, 10 år, har rømt fra barnehjemmet.
Sammen med ham er 6 år gamle Zelda. De to
barna blir tatt til fange av nazistene og sendes
med tog til konsentrasjonsleir. De klarer å hoppe
av toget underveis og rømmer opp en åsside.
Felix har en plan for seg og Zelda, og de må late
som de er noen andre. Prøve å finne nye
foreldre slik at de kan være trygge for alltid. Men
så kommer nazistene. Det er Felix som har
fortellerstemmen og det er hans håp og livsmot
som blir formidlet til tross for lidelse og
grusomheter

Grant, Michael: Gone – ”Forsvunnet” (Bok 1,
15 eks.)
Alle over 15 år forsvinner på et øyeblikk.
Telefoner, Internett og tv virker ikke lenger, og
det er umulig å få hjelp. Hva har skjedd? Dyr
muterer og noen tenåringer utvikler en
uforståelig, dødelig makt. Men når du fyller
femten år forsvinner du, akkurat som de andre.
Anarkiet rår og du må velge side. En kamp på liv
og død er i gang.
Gripe, Maria: Tordivelen flyr i skumringen (23
eks. + lydbok)
Dette er en fantastisk fortelling om tre
ungdommer mystiske opplevelser i en by i
Småland. Og om hvordan tilsynelatende tilfeldige
hendelser gjør at visse gjemte og glemte saker
rulles opp og blir avslørt. Boka har en finblanding
av medmenneskelige relasjoner og ekte
mysteriegrøss, så det blir opplevelser på mange
plan. Gode, leservennlig typer.
Guillou, Jan: Ondskapen (15 eks.)
Hovedpersonen, Erik, vokser opp i Stockholm
hos sin mor og stefar. Stefaren skyr ingen midler
for å ydmyke og plage gutten, som først svarer
med å plage andre barn. I ungdomstiden glir han
ut i kriminalitet. Han sendes på internatskole, der
forholdene ligger perfekt til rette for at alt skal gå
enda verre
Hagerup, Hilde: Bølgebiter (30 eks.)
Anna var 6 år da hun flyttet til Risvika og ble
bestevenninne med nabojenta Emma. De hang
sammen som erter ris, men siste året på
barneskolen begynner ting å forandre seg.
Emma forandrer seg til en manipulerende og
dirigerende person. Anna stå tafatt igjen og tar
aldri til motmæle, før hun sammen med 3 gutter
deltar i en mobbeaffære mot Emma. Anna
innrømmer hva hun har gjort, og Emma soler
seg i de andres avsky mot Anna. Det er en
gripende fortelling om vennskap og som blir
presentert på en måte som tar tak i leseren. Det
er en velskrevet og reflektert historie om et
vanskelig vennskap. 7. - 10. klasse.
Hagerup, Hilde: Løvetannsang (15 eks.)
Gerd mistet faren sin for en del år siden. Hun var
svært knyttet til han og sorgen sitter i henne som
et veldig sinne. Mora ble eneforsørger, de har
dårlig råd og søsteren som var med da faren
døde, fikk en mental ubalanse som gjør familien
annerledes. Gerd har det ikke bra på skolen og
møter problemene med aggressivitet. Den lille
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stabiliteten Gerd har kjempet seg til, blir ødelagt
da ei ny jente trenger seg inn mellom Gerd og
hennes eneste venninne. I boka følger vi Gerd i
en prosess mot en slags erkjennelse av at livet
må gå videre - akseptere, bli ferdig, finne nytt
fotfeste og la minnene være med. Intenst og sårt
skapes det et troverdig bilde av Gerd der fortid
og nåtid, drøm og virkelighet blandes i stort
tempo uten at vi mister handlingsgangen.
Menneskene rundt henne trer klart fram i
historien og har sin egen utvikling og identitet.
Fortellerstemmen er troverdig og tanker, følelser
og reaksjoner beskrives med en trassig aksept,
men også med tydelig utvikling mot større
selverkjennelse.
Hagerup, Klaus: Høyere enn himmelen (26
eks. + lydbok + VHS)
Boka handler om Mari, en uskikkelig og rett som
det er vemmelig jentunge, og frøken Kjær, en
gammel og pottesur lærer. Disse to blir kjent
med hverandre, og det vokser fram et vennskap
mellom dem. Til tross for aldersforskjellen
skjønner de hverandre og trives sammen. De
bestemmer seg for å finne frøkens gamle
kjærlighet, og Mari stiller opp for sin aldrende
venninne. Boken har driv og skildrer forholdet
mellom de to vennene på en fin og humoristisk
måte. Boka er filmet.
Hagerup, Klaus: Markus og Diana (27 eks. +
lydbok + VHS)
Markus er en usikker og litt spesiell gutt, ofte kalt
Marken av klassekameratene. Han er dårlig i
sport og i det meste som gjør gutter populære i
kameratflokken. Men han samler på autografer
og har en imponerende samling som han har fått
ved å skrive fantasifulle brev til kjente personer.
Så en dag skriver han til filmstjernen Diana
Mortensen. Humoristisk fortelling.
Brageprisvinner 1994.
Hamberg, Emma: Linas kveldsbok (15 eks. +
DVD)
15-årige Lina skriver dagbok, det vil si hun
skriver to dagbøker. En som alle gjerne kan
tyvlese, for der skriver hun om livet sitt slik hun
ønsker at det skal være. I den er hun kul,
verdensvant og populær. Den andre dagboka
gjemmer hun godt, for der står sannheten. I
denne dagboka forteller Lina om alt slik det
faktisk er. Hun er usikker, ukysset, hun er flere
lysår fra den hun ønsker å være. Men Lina har
bestemt seg for å endre på det. Hun skal
begynne i niende klasse og det er nå alt skal
skje. Dette er en bok som beskriver hvordan det

er å være jente i tenårene, uroen for ikke å
passe inn, presset for å bli av med uskylden,
gleden og angsten for den første fylla og
bakrusen samt usikkerheten som overskygger all
vilje til å våge å være seg selv. Roman for
ungdomstrinnet.
Hamsun, Knut: Markens grøde (30 eks.)
Isak på Sellanrå dyrker jorden og framstilles som
den upåvirkelige og urokkelige bonden mot et
samfunn i oppløsning. Boka kom ut første gang i
1917.
Skoleutgave med kommentarer og oppgaver.
Svært liten skrift..
Haq, Iram: Skylappjenta (15 eks.)
Det var en gang ei jente som aldri fikk gå ut.
Moren hennes mente at skogen var full av farer.
Jenta pleide å drømme seg vekk. Hun ville så
gjerne være en del av livet utenfor. En dag blir
bestemoren til jenta syk. Bestemoren bor ute i
skogen og jenta må dra ut med mat til henne.
Dette er en fortelling, basert på eventyret om
Rødhette, om ei ung innvandrerjentes oppvekst,
løsrivelse og møte med tokulturelle utfordringer.
Hellstenius, Axel: Mens Blücher sank (15
eks.)
Drøbak, 1940. Seksten år gamle Bjørg går rundt
i byens mørklagte gater. Hjemme ligger moren
hennes, syk og ute av stand til å kommunisere
med datteren. Samtidig seiler det tyske
krigsskipet Blücher inn Oslofjorden, og ved en av
kanonene står nittenåringen Karl. Selv om de
ikke kjenner hverandre synes det å eksistere et
uforklarlig bånd mellom Bjørg og Karl, og dette
båndet fører dem sammen.
Henmo, Sverre: Natt på Frognerbadet (15 eks.
+ 2 lydbøker)
Forelskelse uten gjengens aksept Simon stirrer
oppover. Det er bare jentene som hopper fra
femmeren. Han skulle vært jente. Kunne tillatt
seg hva som helst. Så lenge man har pupper og
puls, er det alltid noen som er interessert i deg.
Da kan du hoppe fra tre meteren med krøllete
bein og holde for nesa uten at det gjøre noe. Er
du gutt, ville du vært ferdig. Men Simon har et
digert brannsår og tar ikke av seg på
overkroppen når andre enn vennene kan se
ham. Derfor deltar han ikke i
stupekonkurransene om natten på Frognerbadet.
Ellers er han en av guttene. Inntil han blir
forelska i Petra. For hvorfor liker ikke de andre
guttene henne? Hva er det Simon har
misforstått? Sverre Henmo er kanskje Norges
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beste til å skildre hvordan det er å være blant
kule guttene. Han skriver lett, medrivende og
sårt. Han blottstiller de uskrevne reglene som
preger ungdomstida. Natt på Frognerbadet er en
nådeløst realistisk historie om alt man gjør for å
få holde på følelsen av å være innafor.
Hiaasen, Carl: Drit og dra (15 eks.)
Humor, spenning og aktuell miljøkrim for unge
lesere Mrs Bunny Starch er rett og slett den
verste læreren man kan tenke seg; hun ydmyker
elevene konstant, og er fryktet av alle. Så da hun
en dag plutselig forsvinner sporløst under en
skoleutflukt, er det ingen som er spesielt lei seg,
og mange som kunne ha hatt god grunn til å ha
noe med forsvinningen å gjøre! Da de finner en
krøllete lapp der hun forklarer at hun i all hast
måtte reise på grunn av en krisesituasjon i
familien, godtar både rektor og politiet det. Men
ikke elevene hennes Nick og Martha. Det er
definitivt noe muffens som foregår, og de
bestemmer seg finne ut hva. I Black Vine
Swamp -- der det foregår lyssky oljeutvinning, og
øko krigere, ungdomskriminelle, og den
utrydningstruede Florida-panteren råder
grunnen, går ungdommene fryktløst til verks med
å løse forsvinningsmysteriet
Hinton, Susan: Outsiderne (12 eks.)
Dette er en roman om 60-årenes tøffe
amerikanske ungdomsmiljøer. 14-årige
"Ponyboy" er bokas jeg person, og gjennom ham
blir vi kjent med de to eldre brødrene hans og
resten av guttene i gjengen. De befinner seg
langt nede på den amerikanske samfunnsstigen
og har få sjanser til å lykkes i samfunnet. Til
tross for at miljøskildringen er svært amerikansk
og at det er 60-tallsmiljø som skildres, har boka
aktualitet.
Hoel, Sigurd: Møte ved milepælen (lydbok)
Hørespill fra 1978. Hvorfor ble noen nordmenn
landssvikere under siste verdenskrig? Det er
spørsmålet Sigurd Hoel stiller i denne boken,
kanskje den betydeligste romanen som er
skrevet om okkupasjonstiden i Norge. Etter hvert
som dikterens rettergang skrider frem, kommer
ikke bare svikerne, men også domsmenn og
dommere på anklagebenken.
Holmberg, Bo R. Eddie Bolander & jeg (15
eks.)
Illustrert roman om 18-årige Steve som plutselig
en dag får en telefon fra far sin, Eddie Bolander,
som han ikke har sett, eller hørt fra på åtte år.
Faren, som var gitarist og låtskriver i Shivers,

stakk av fra familien og reiste til USA,
platesamlingen var det eneste han tok med seg.
I alle disse åra har Steve klart seg bra uten
faren, men det er klart han vil treffe ham igjen.
Faren vil at de skal treffes i Stockholm, men
Steve er usikker på hva moren synes om et slikt
møte. Tanker og forventninger blandes sammen
med Steves minner fra barndommen. Lettlest
roman for mellom-/ungdomstrinnet. Skriften er
forholdsvis liten, men tekstmengden er
begrenset til 8-10 linjer per oppslag.
Horowitz, Anthony: Stormbreaker (10 eks. +
lydbok+ DVD)
Ungdomsroman. Fjorten år gamle Alex har vokst
opp hos onkelen sin, Ian. Da onkelen dør i en
mystisk bilulykke, snus verden på hodet for Alex.
Mennesker han aldri før har møtt dukker opp, og
det blir klart for Alex at han ikke visste hvem
mannen han trodde han kjente og kalte far, var.
Skuddhullene i bilvraket tyder på at onkelen ble
myrdet. Hvorfor? Og hvem har interesse av at
verden tror Ian Rider jobbet i en bank og døde i
en bilulykke? Og makt til å holde virkeligheten
skjult? Alex vil finne sannheten. Det hele fører til
at Alex tvangsrekrutteres av det britiske MI6, og i
løpet av få dager forvandles han fra skolegutt til
superspion. Forfatteren har vunnet flere priser
for sitt forfatterskap.
Horowitz, Anthony: Point Blanc (14 eks.)
14 år gamle Alex Rider, som i Stormbreaker ble
spion mot sin vilje, er tilbake på skolen. Der
forsøker han å omstille seg til sitt nye dobbeltliv,
og til dobbelt opp med lekser. Men MI6 har
andre planer for ham. To av verdens mektigste
menn er døde, og etterforskingen viser at begge
hadde en sønn på Point Blanc, en eksklusiv
skole for vanskelige rikmannsunger. Bevæpnet
med falsk identitet og et nytt sett hemmelig
spesialutstyr, må Alex infiltrere skolemiljøet som
elev. Dette er den andre boka om Alex Rider.
Ibsen, Henrik: Et dukkehjem (27 eks.)
Samtids- og samlivsdramaet kom ut første gang i
1879, men er stadig aktuelt. Nora er gift med
advokat Helmer, og er en idealhustru etter tidens
smak. Hun bærer imidlertid på en hemmelighet.
Når Helmer finner ut at hun har forfalsket en
underskrift for å hjelpe ham med penger til et
kuropphold, fordømmer han henne. Nora forlater
da mann og barn for å bli en selvstendig kvinne.
Skoleutgave med ordforklaringer, veiledning og
litteraturliste.
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Ibsen, Henrik: Vildanden (30 eks.)
Dramaet utspiller seg hos familien Ekdal, som
tilsynelatende lever et lykkelig liv. Da farens
ungdomsvenn Gregers Werle en dag dukker
opp, begynner familiemedlemmenes livsløgner
gradvis å bli avdekket. Dermed utvikles også
tragedien som rammer barnet. Skoleutgave med
ordforklaringer, veiledning og litteraturliste.

gjort penger på sildefisket, og han kommer
konsul Garman til unnsetning ved å gå i
kompaniskap med ham. Likevel opprettholdes
den sosiale avstanden mellom de to, og den
livsglade Worse søker mot sine egne. Etter hvert
vikles han inn i en livsfiendtlig og knugende
religiøs forsamling, der madam Torvestad driver
et ødeleggende maktspill.

Johnsen, Kjetil: Like a Rolling Stone (19 eks.)
Serien ”Tusen biter” byr på et stort persongalleri.
Den er ifølge forlaget lettlest, og skildrer et tidvis
røft miljø som mange unge nok kan kjenne seg
igjen i. I ”Like a Rolling Stone” møter vi blant
andre Tirill, som går i 9. klasse på
ungdomsskolen sammen med bestevenninnen
Line. Hun er ikke av dem som er mest frampå,
men det er likevel noe helt spesielt ved henne.
Lenge var hun avstandsforelsket i Gunnar, men
så faller hun pladask for Leo – en ensom ulv
som ofte havner i bråk. Og forelskelsen er ikke
noen enkel affære. Ved siden av Tirill, Line,
Gunnar og Leo møter vi Vanessa, som
ustanselig skryter av puppene sine og fascinerer
de fleste guttene, og Julie, som nettopp har
kommet hjem fra USA. Der har hun blitt mye
tøffere og ”farligere” enn den kjedelige og
superstraighte storesøsteren til Tirill.

Kielland, Alexander: Trofast (30 eks.)
Historie av Alexander Kielland for barn og unge.
Utgitt i forbindelse med Kielland-jubileet. Handler
om hunden Trofast som holder vakt.

Kielland, Alexander: Garman og Worse (28
eks. + lydbok)
Boka ble utgitt første gang i 1880. Romanen
presenterer en rekke temaer og portretter av
mennesker og miljøer. Fremstillingen samles om
det gamle germanske handelshus, og Kiellands
egen familie er forbildet. Han skildrer slektens
medlemmer, miljøet de lever i, og samfunnet
som omgir dem.
Kielland, Alexander: Gift (55 eks.)
Mensa rotunda, svarte lille Marius og døde.
Sitatet er et av høydepunktene i historien om
skolegutten som dør av for meget latin, og som
kanskje er blitt den mest kjente av alle norske
skolehistorier. Den er et oppgjør med den
autoritære pugg, karakter og konkurranseskolen,
med konfirmasjonspresset - med alt som
forfatteren mente undergravde selvstendigheten
og den frie tanke hos de unge.
Kielland, Alexander: Skipper Worse (30 eks. +
lydbok)
Romanen ble utgitt første gang i 1882, og knytter
seg til romanen "Garman & Worse"(1880), som
forteller forhistorien til handelshuset Garman &
Worse omkring 1840. Skipper Jacob Worse har

Kinney, Jeff: En pingles dagbok (Bok 1, 30
eks.)
Første bok i humorserien om pingla Greg. Greg
er skviset mellom en sjefete storebror og en
sippete lillebror; har velmenende, men helt
håpløse foreldre, er ikke så populær på skolen
som han synes han fortjener å være, har nerdete
venner som ødelegger alle sjanser hos det
motsatte kjønn. Og så videre. Det er aldri hans
skyld når ting går galt.
Kjær, Jan: Et hjerte av stein (Bok 1, 15 eks.)
Luka er fylt 14 år og som alle de andre guttene i
Skogby skal han til sjamanen for å få vite hvilken
type jeger han har blitt. Sjamanen ser hva slags
jeger som bor i hvert enkelt hjerte. Men til Lukas
store forskrekkelse blir han utpekt som
menneskejeger. Luka blir kastet ut i en uhyggelig
jakt, hvor han må kjempe for sitt liv og samtidig
prøve å beherske sine nye evner. Dette er den
første boka om Luka.
Kjærnli, Tone: Den mørke siden av månen (30
eks.)
Kim og Kris er bestevenner, men en dag dør Kris
i en ulykke. Kim var der da det skjedde, og han
bebreider seg selv. Ingen av de andre skjønner
hvordan det var, eller hvordan det er. Selv om
dette er en trist historie, så forteller den også om
det tette vennskapet mellom Kris og Kim slik det
var. Dette er en intens, rørende og fanden i volds
historie om å miste en bestevenn. Roman for
ungdomstrinnet.
Klass, David: Du kjenner meg ikke (10 eks.)
På mange måter ser John ut til å være en helt
vanlig tenåring. Men hvor godt kan noen egentlig
kjenne han? 14-år gamle John bor sammen med
moren sin og kjæresten hennes, han er voldelig
mot John når moren ikke er hjemme. John tror at
moren vil ta kjærestens side dersom han forteller
om det som skjer når hun ikke er til stede. Johns
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liv blir skildret med smerte og humor, men etter
hvert får han avklart forholdet til moren, og hun
får lære sin sønn å kjenne. Forfatteren har
skrevet 6 bøker for ungdom. Dette er den første
som er oversatt til norsk.
Knudsen, Lise: Med plekter i lomma (30 eks.)
Juni spiller i band sammen med tre gutter og to
jenter. Det er Juni som har det største talentet,
hun har spilt fra hun var ganske liten. Bandet
jobber med å finne det ultimate bandnavnet og å
få til en skikkelig vreng. Her blir det mye
fuzzboks og wah-wah-pedal og gitardrømmer.
Boka følger Juni i hennes søken etter hva hun vil
og kan og hvordan hun prøver å finne fotfeste i
vennekretsen, familien eller i musikken. Roman
for ungdomstrinnet.
Knudsen, Sverre: Rytmisk forening (25 eks.)
Sverre Knudsen har skrevet flere bøker om
far/sønn forhold før, og musikk i ulike former er
også et tema han er opptatt av. Denne gangen
dreier det seg om far og sønn mot en bakgrunn
av rock'n roll. 17-årige Martin har nettopp flytta til
Oslo, og blir forelsket i ei jente som spiller kristen
musikk. Han selv spiller i et Heavy Metal-band
som heter "Skabb", mens faren til Martin er en
gammel gitarlegende som spilte i en rockabilly
gruppe for 20 år siden. Nå har han imidlertid
begynt å oppføre seg som en fjortis igjen. Synes
i alle fall Martin. Her er det altså duket for både
generasjonsmotsetninger, og flere ulike
musikktyper som braker mot hverandre.
Knudsen, Sverre: Spill for stjernene (15 eks.)
Handlingen er lagt til nær framtid. Det er en
troverdig skildring av en gutts søken etter
identitet og lengsel etter at noen skal bry seg om
ham. Morten Miles Moe, 15 år, blir revet løs fra
sin trygge tilværelse da mora blir syk, og han
havner blant en gruppe hjemløse i Oslo. Her blir
han med på en del ulovlige aksjoner for å [+-]
fordele rikdommen bedre som lederen Nansen
sier. Han både liker og ikke liker seg der.
Egentlig er han på leiting etter faren sin, som er
jazzmusiker. Han finner ham også til slutt. Det
viser seg at han er alkoholiker og kanskje ikke
det forbildet som Morten drømte om.
Fortellerstemmen veksler mellom alvor, humor
og ironi. Overraskende vrier og friske skildringer
gir historien originalitet og driv. Synsvinkelen er
lagt til Morten, og språket flyter godt.
Levine, Karen: Hanas koffert (30 eks.)
I denne boka kan du lese om hvordan Fumiko
Ishioka, lederen på et japansk holocaustsenter

jaktet på historien bak Hanas koffert, som er
utstilt i senteret. Du får høre om hvordan den
jødiske jenta Hana vokste opp og hadde en
normal barndom i en landsby i Tsjekkoslovakia,
og om hvordan familiens liv forandret seg da de
tyske troppene okkuperte landet i 1939. I 1941
blir Hanas mor sendt til konsentrasjonsleiren
Ravensbruck, og seinere samme år blir faren
hentet av Gestapo. I 1942 blir Hana og broren
George sendt til konsentrasjonsleiren
Theresienstadt, og senere blir de sendt videre til
Auschwitz. George er den eneste fra familien
som overlever, og Fumikos jakt på Hanas
historie fører henne til Canada, hvor George slo
seg ned etter krigen.
Lindell, Unni: Anna + Didrik = Baby (15 eks. +
lydbok)
Ungdomsroman. Didrik er smellvakker og har
jentetekke, og Anna faller for ham når de møtes
på stranden. Bestevenninnen Amanda kommer
på besøk til sommerstedet, og Anna oppdager at
hun har fått en erfaren konkurrent i venninnen.
Siden Amanda er så meget mer pågående
overfor Didrik, er Anna glad når venninnen drar.
For Didrik er Anna et lett bytte som er tilgjengelig
i øyeblikket. De treffes senere en gang i byen,
men Anna føler seg bare ydmyket sammen med
hans venner. Vi følger Anna gjennom hennes
nagende tvil om graviditet og påfølgende
desperasjon da den blir bekreftet. Det går lang
tid før hun forteller moren hva som er skjedd, og
de tar affære for å få innvilget abort. Så velger
Anna selv å rømme fra sykehuset rett før hun
skal opereres. Hun føder en pike, og Didrik
kommer bare for å gå igjen. Vi følger Anna
gjennom faser av redsel og usikkerhet. Hun har
moren og en god venninne å støtte seg til. For
faren er det vanskelig å takle. Anna var bare 14
år da hun ble gravid. Det er sterke følelser og
reaksjoner i miljøet rundt henne. Språket er
enkelt og lettlest. Et aktuelt tema. Første gang
utgitt i 1991 med tittelen ”Annas barn”, har nå fått
en tidsriktig oppgradering og ny tittel.
Loe, Erlend: Maria og Josè (19 eks.)
Innerst i Marias øregang, bor Jose. Han elsker
Maria over alt i verden. Før var han
medisinerstudent i Madrid. Men like før eksamen
ble han så liten at han måtte gi opp. Like etter
forelsket han seg i Maria. Og nå har han det så
godt som det går an, synes han.
Lunde, Stein Erik: En far (15 eks.)
Roman. Eirik er 20 år når faren hans tar livet sitt.
Han er på hytta når tekstmeldingen ”nå dør jeg”
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tikker inn. Romanen handler om å takle noe av
det vanskeligste i verden; det å miste den som
står deg aller nærmest, det å bli forlatt. Den
handler om sorgreaksjoner, om sinne og apati,
om drømmer og lengsler og om å finne fram til
noe som kanskje kan ligne på forsoning.
Marsden, John: I morgen da krigen kom (30
eks.)
Sju helt vanlige ungdommer i Australia drar på
telttur til en utilgjengelig fjellkløft, "Helvete". Når
de vender tilbake til sivilisasjonen oppdager de
at foreldrene er borte, hundene døde, strømmen
og telefonen stengt, og radioen sender bare
støy. På nabogårdene er det likedan. Gradvis
går det opp for dem at landet er invadert, og at
foreldre, søsken og venner blir holdt fanget av en
fremmed makt. Ungdommene trekker seg tilbake
til fjellkløfta og danner en geriljagruppe for å
gjøre motstand mot okkupantene. Livet til
ungdommene blir snudd på hodet, og de blir
tvunget til å reagere, til å forandre seg, til å
vokse med oppgavene og å tilpasse seg en ny
verden. Boka handler ikke først og fremst om
krig, men om hvordan vanlige tenåringer
reagerer på krigen. Dette er første bok i en serie
på seks. Spenning for ungdomstrinnet.
Meyer, Stephenie: Evighetens kyss (30 eks. +
DVD)
Isabella Swan flytter til den dystre, regnfulle byen
Forks i Washington. Hun kjeder seg, men livet
hennes tar en spennende vending når hun møter
den vakre og mystiske Edward Cullen. Edward
er i besittelse av overnaturlige evner, og lenge
klarer han å skjule sitt egentlige jeg. Han er en
vampyr, men Isabella er gal av forelskelse. Hun
innser ikke at forholdet til Edward kan sette
hennes eget og andres liv i fare.
Moen, Torbjørn: Best i byen (30 eks.)
Tom er 13 år og venstreback på laget sitt. Han
vil egentlig ikke spille back, men fordi spissen
Robin er sønnen til treneren, er
favorittposisjonen opptatt. I årets siste kamp
halter Robin plutselig av banen, og Tom blir
flyttet fram. Like før slutt får han drømmetreff, og
scorer. Det skuddet blir starten på en ny
tilværelse for Tom. Han får sjansen til å spille
sammen med de beste guttene i byen, og på
veien gjør han stadig nye oppdagelser om både
seg selv og om de rundt seg.

Mostue, Sigjørn: Gravbøygen våkner (30 eks.
+ lydbok)
Fantastisk. Dette er første bok i en norsk fantasy
trilogi. Fortellingen er en slags eventyrlig
realisme. Hovedpersonene i historien, Espen og
Eva, vandrer hele tiden ut og inn av nåtiden og
fantasiverdenen. Historien starter med at Espen
er på ferie hos morfar som har begynt å bli senil.
Onkel Svein har overtatt ansvaret for gården. På
grunn av dårlig råd må onkel Svein hugge
Gammalskauen, noe morfar er sterkt uenig i. En
dag forsvinner plutselig morfar, og Espen drar ut
for å lete etter ham. I et tre finner Espen en
nøkkel som synger til ham. Nøkkelen fører han
inn i en parallell verden hvor han treffer kjente
eventyrfigurer og naturen snakker. Espen er
valgt ut av alvene for å redde dem og urskogen
fra onkel Sveins nedhugging av Gammalskauen.
Dersom Espen ikke tar på seg oppdraget, står
alvene i fare for å bli utryddet av Gravbøygen.
Fantasy for mellom-/ungdomstrinnet.
Mûnch, Annette: Jenteloven (30 eks.)
Uten forvarsel må Saga flytte fra faren og til
moren. Mens hun venner seg til det nye bylivet,
oppdager hun at faren har forsvunnet. Hun finner
trygghet i en gjeng tøffe jenter som tar henne
med inn i en hverdag av spenning og
grensesprenging. Når jentene vil ha noe tilbake,
oppdager Saga at de styres av et sett lover, og
at straffen for ikke å følge dem kan bli
katastrofal.
Nielsen, Unni: Toccata og fuge i D-moll (28
eks.)
"Toccata og fuge i D-moll" er en fortelling om
krig. Om Vietnam krigen, og for så vidt om alle
krigers meningsløshet. Boka begynner i 1963, da
telegrafisten Rita mønstrer av i New York for å
skaffe seg ny hyre. Hun treffer fem gutter på
sjømannskirken, og blir værende i byen. Vi leser
om 60-årene, om raseopptøyer og unge gutter
som ble sendt til Vietnam for å sloss, om krigens
urettferdighet, men også om drømmer og
kjærlighet. En velskrevet bok om vår nære
historie.
Nilsson, Per: Svenne (30 eks.)
17 år gamle Svenne blir helt tilfeldig dratt inn i et
politisk spill, der ny nazisme med en sterk og
karismatisk leder bruker og misbruker Svenne.
Leserne blir trukket inn i og får oppleve politiske
systembygging gjennom kursing av unge
mennesker, der hevn, hat, vold og mord er
virkemidler. Dette er sprengstoff og stor litteratur,
som både engasjerer og provoserer. For
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fiksjonen ligger skremmende tett inn til
virkeligheten. Også i det politiske livet i Norge.
Nicholls, Sally: (30 eks.)
11 år gamle Sam har leukemi og vet at han snart
skal dø. Han liker å samle på historier og fakta,
og han vil vite alt om UFOer, skrekkfilmer,
romskip, spøkelser og vitenskapsmenn, og
hvordan det er å kysse ei jente. Han vil ikke bare
vite, han vil oppleve det også. Så han legger
store planer. Fordi han har leukemi, vil han vite
alt om hvordan det er å dø. Sam trenger svar på
de spørsmålene ingen vil svare på. Denne boka
handler om et viktig tema som de fleste egentlig
ikke orker å tenke på, men som det er viktig å
snakke om. Dette er en ærlig og saklig bok som
kan bidra til økt innsikt, støtte og empati.
Historien er skrevet som en dagbok, er lettlest,
og egner seg for begge kjønn. Fortelling for
mellomtrinnet.
Norderhaug, Eva: Saynab : Min historie (14
eks.)
Saynab Muhamud er 24 år gammel. Opprinnelig
er hun fra Somalia, men har bodd i Norge siden
hun var 8 år. Hele livet har Saynab sloss. Med
ungdomsgjenger. Med ny nazister. Med imamer.
For vennene. For seg selv. For det hun tror på.
Hun forteller om sin voldelige oppvekst med krig
og flukt i Somalia, og møtet med det kalde landet
der alle var hvite og snakket et annet språk. Det
er historier om et beintøft ungdomsmiljø på
Oslos østkant hvor raseri og blind vold
forvandles til en innbitt kamp mot
kjønnslemlestelse og diskriminering. Boken er en
selvbiografi. 9. – 10. klasse.
Nordström, Gunnar: Reisen til NHL (15 eks.)
Ishockey spilleren Adam Wallgren er målvakt og
har drømt om å spille i NHL i hele sitt liv. Nå er
han 19 år gammel og målvakt på Seattle
Wonders. Hans liv har blitt en drøm, men så går
han på sin første smell. Han blir truffet av et
slagskudd, blir svimmel og får problemer med å
fokusere blikket. Hvorfor måtte dette skje akkurat
nå, i hans aller først NHL-kamp? Boka er den
første av syv bøker i serien ”Stjerneskudd”.
Bøkene har mye action, og målgruppen er
hovedsakelig gutter mellom 10 og 14 år.
Oates, Joyce Carol: (15 eks.)
Franky forteller hva som har hendt det siste året
fram til moras mystiske forsvinning, og om
hennes egen kamp for å oppdage og akseptere
sannheten om foreldrenes forhold. Når Frankys
mor begynner å oppholde seg i hytta, er det

opplagt at det er Frankys far, den populære
sportskommentatoren Reid Pierson, som
bestemmer når kona kan komme og gå. Reid er
ei sjarmerende bølle, og får han det ikke som
han vil, kan han ty til vold. Når mora forsvinner,
må Franky innse hva volden som hun har vært
vant til faktisk betyr, og hun må finne ut om hun
er modig nok til å ta igjen mot faren sin.
Ottesen, Josefine: Demonene hvisker (15.
eks.)
Fantastisk. 14-årige Mira er datter av kongens
bibliotekar, og tilhører overklassen i landet
Dakja. Faren tilhører den foraktede truwa
stammen, mens moren stammer fra en
mektigere slekt. De ulike stammene har levd i
fred og fordragelighet i mange år, men når den
gamle kongen dør, overtar sønnen tronen. Den
nye kongen vil gjenreise landets storhetstid og vil
derfor utrydde truwaene. Det blusser opp et nytt
hat mot truwa stammen. Rykter og baksnakking
florerer, og gamle demoniske krefter får igjen ny
makt over menneskene. Med sitt blandede blod
står Mira midt i den voldsomme konflikten.
Samtidig går det opp for henne, at hennes
farmor var en av De fem vise, som kjente til den
gamle viten som er skjult for de fleste. Historien
om Mira er en lettlest serie hvor krig, kjærlighet
og trolldomskraft er blant ingrediensene. Fantasy
for ungdomstrinnet.
Ottesen, Josefine: Dronningens tåre (18 eks.)
Fantastisk. 14-årige Mira er datter av kongens
bibliotekar, og tilhører overklassen i landet
Dakja. Faren tilhører den foraktede truwa
stammen, mens moren stammer fra en
mektigere slekt. De ulike stammene har levd i
fred og fordragelighet i mange år, men når den
gamle kongen dør, overtar sønnen tronen. Den
nye kongen vil gjenreise landets storhetstid og vil
derfor utrydde truwaene. Det blusser opp et nytt
hat mot truwa stammen. Rykter og baksnakking
florerer, og gamle demoniske krefter får igjen ny
makt over menneskene. Med sitt blandede blod
står Mira midt i den voldsomme konflikten.
Samtidig går det opp for henne, at hennes
farmor var en av De fem vise, som kjente til den
gamle viten som er skjult for de fleste. Historien
om Mira er en lettlest serie hvor krig, kjærlighet
og trolldomskraft er blant ingrediensene. Fantasy
for ungdomstrinnet.
Persson, Dennis: Jeg brøt med nazismen (5
eks.)
Boken handler om bakgrunnen for og hvordan
man kan havne i et nynazistisk miljø. Forfatteren
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skriver om sine egne opplevelser og hvordan
han klarte å komme seg ut av bevegelsen.
Etterord av Ole Kristian Brastad som også har
personlig erfaring med å bryte ut av nynazist
miljøet og i dag jobber som personalsjef i Oslo
kommune og er tillitsvalgt i Human-Etisk forbund
Paolini, Christopher: Eragon (15 eks. + DVD)
Den fattige bondegutten Eragons liv blir helt
forandret når han en dag finner en vakker blå
stein som viser seg å være et drageegg. Egget
klekkes, og drageungen Saphira og Eragon
starter sitt vennskap. Fra nå av er de
uatskillelige. En dag kommer det noen fremmede
til byen, og på samme tid blir Eragons onkel (og
verge) brutalt drept. Hevngjerrig legger Eragon
ut på flukt etter drapsmennene. På veien treffer
han den mystiske Brom, som kjenner Saphiras
eksistens og som ønsker å hjelpe Eragon. Han
overrekker Eragon et sverd, Zar'roc, som har
tilhørt en dragerytter. Brom forteller at Eragon
ble valgt som Rytter da Saphiras egg ble klekket
hos ham. Dette er en bok om drager, alver,
mystikk, strid og kjærlighet. Fantasy for
ungdomstrinnet.
Pullman, Philip: Grev Karlstein (15. eks.)
Spenningsbok. Det er Allehelgensnatt, og Zamiel
den Onde har kommet for å hente sitt bytte. Han
er på vei til slottet Karlstein, hvor den onde
greven har klekket ut en grusom plan: Han vil
ofre sine to nieser for å redde sitt eget skinn.
Klarer Lucy og Charlotte å overliste onkelen og
hans lakeier for å unngå en grufull skjebne? En
nifs og spennende thriller, men også med en god
porsjon humor og uten å bli alt for skremmende.
Dette er den første boka Philip Pullman skrev.
Forfatteren er mest kjent for trilogien ”Den mørke
materien”, som har gjort ham til en av de mest
både leste og anerkjente ungdomsbokforfattere i
verden i dag. 5. – 8. klasse
Ringtved, Glenn: Mot nye mål (15 eks.)
Andreas, P, skal flytte til Spania med familien.
Men det er et problem, P er toppscorer på
fotballaget og er nettopp tatt ut til talentlaget.
Han har en stor vennegjeng og har ikke lyst til å
svikte gjengen i den siste, viktige kampen.
"Dreamteam" er en serie i Lesehesten som
handler om fotballkamper, trening, fotballhistorie
samt litt spenning. Boka har små og store
bokstaver, korte setninger og enkel tekst. Lettlest
for mellomtrinnet.

Riordan, Rick: Lyntyven (Bok 1, 30 eks. +
DVD)
Percy Jackson er i ferd med å bli utvist fra skolen
enda en gang, men det er ikke hans største
problem. Det viser seg at han er en halvblods halvt menneske og halvt gresk gud. Percy blir
sendt til Halvblodsleiren, og ting blir ikke bedre
når han erter på seg noen av gudene. Dette er
den første av fem bøker om Percy Jackson.
Rodda, Emily: Stillhetens skoger (14 eks.)
Dette er den første av i alt åtte bøker i en fantasy
serie som handler om landet Deltora. Der bor det
sju forskjellige stammer, og hver av disse
stammene har en edelsten som sin talisman.
Disse edelstenene er imidlertid avhengige av
hverandre for å kunne fungere som de skal.
Stammene kan derfor ikke beskytte seg mot
faren som truer, Skyggelorden i Skyggeland,
hvis de ikke slår seg sammen. Det blir smeden
Adin som blir konge for de samlede stammene.
Han har nemlig smidd et belte der alle syv
edelstenene skal flettes inn.
Rodda, Emily: Tåresjøen (15 eks.)
Dette er den andre av i alt åtte bøker i en ny
fantasy serie som handler om landet Deltora.
Der bor det sju forskjellige stammer, og hver av
disse stammene har en edelsten som sin
talisman. Disse edelstenene er imidlertid
avhengige av hverandre for å kunne fungere
som de skal. I denne boka må Lief, Barda og
Jasmine dra ut på en farefull ferd for å finne de
siste edelstenene som er stjålet fra Deltoras
belte. Ferden fører blant annet gjennom riket til
den skumle trollkvinnen Thaegan.
Rowling, J. K.: Harry Potter og de vises stein
(Bok 1,26 eks. + lydbok + DVD)
Harry Potter er en foreldreløs gutt som bor hos
sine dumme og gompete slektninger, familien
Dumling. En dag får Harry vite at han egentlig er
trollmann og han skal gå på trollmannkostskolen
Galvort. Her får han mange venner, men også
fiender. Han viser seg som en verdig motstander
til det onde, en god venn og en dyktig spiller i
trollmannssporten rumpeldunk, et ballspill som
foregår i lufta, flygende på sopelimer. Dette er
den første boka om Harry Potter. Den er morsom
og engasjerende. Språket flyter godt, og mange
morsomme navn og begrep bidrar til en god
leseopplevelse.
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Rowling, J. K.: Harry Potter og
mysteriekammeret (Bok 2, 5 eks. + lydbok +
DVD)
Harry Potter er en trollmann. Han skal begynne
på sitt andre år ved skolen for hekser og
trollmenn, og han gleder seg til å reise fra onkel
Wiktor, tante Petunia og den ondskapsfulle
fetteren Dudleif. Skoleåret blir imidlertid ikke uten
prøvelser, og Harry må bryne seg på den nye
læreren Gyldeprinz Gulmedal, spøkelset StønneStina og den som driver og forsteiner Galtvort
elever. Dette er den andre boka om Harry Potter.

Rowling, J.K.: Harry Potter og
halvblodsprinsen (Bok 6, 5 eks. + lydbok)
Harry Potter sitter på rommet sitt i Hekkveien og
venter på at professor Humlesnurr skal komme
på besøk. Harry kan ikke heilt tro at Humlesnurr
vil dukke opp hos Dumlingene, og han lurer på
hva det er som haster så mye at det ikke kan
vente til Harry er tilbake på Galtvort. Harrys
sjette år på Galtvort har allerede begynt på en
uvanlig måte, i dét gumpenes og magiens
verden begynner å flettes sammen. Dette er den
sjette boka om Harry Potter.

Rowling, J. K.: Harry Potter og fangen fra
Azkaban (Bok 3, 5 eks. + lydbok + DVD)
Harry Potter er en trollmann. Sammen med
bestevennene Ron og Hermione skal han
begynne på det tredje året ved skolen for hekser
og trollmenn. En beryktet fange har rømt fra
trollmannsfengselet Azkaban. Ingen vet hvor han
er, men alle vet at han er ute etter gutten som
beseiret Han du vet. Dette er den tredje boka om
Harry Potter.

Rowling, J.K.: Harry Potter og og
dødstalismanene (7, 5 eks. + lydbok)
Harry Potter har fått ei oppgave som virker både
farlig og umulig. Han må finne de gjenværende
malcruxene til Voldemort og ødelegge dem.
Harry har aldri før følt seg så aleine, og han må
finne styrken i seg selv for å kunne fullføre den
oppgava han har fått. Dette er den sjuende og
siste boka om Harry Potter.

Rowling, J. K.: Harry Potter og ildbegeret
(Bok 4, 5 eks. + lydbok + DVD)
Harry Potter er klar for sitt fjerde år ved Galtvort,
skolen for hekser og trollmenn. Før skolestart får
han bli med familien Wiltersen til
verdensmesterskapet i Rumpeldunk. Under
mesterskapet ser de tegn på at Voldemort er i
ferd med å vende tilbake, men når de er tilbake
på skolen er folk flest mest opptatt av det
kommende Trigmatiske mesterskapet. Dette er
den fjerde boka om Harry Potter
Rowling, J.K.: Harry Potter og føniksordenen
(Bok 5, 0 eks. + lydbok + DVD)
Harry Potter står foran sitt femte år på
trollmannsskolen Galtvort. I motsetning til andre
skolegutter liker ikke Harry sommerferien, og
denne sommeren er verre enn noen gang.
Dumlingene gjør som vanlig alt for å gjøre livet
hans vanskelig, og det virker som om
bestevennene hans, Ronny og Hermine, ikke har
tid til å kontakte ham. Harry har fått nok. Han er
villig til å gjøre hva som helst for å forandre
situasjonen. Han kan ikke komme seg fort nok til
Galtvort. Han er desperat etter å finne ut hvorfor
Ronny og Hermine har vært så
hemmelighetsfulle hele sommeren. Men det
Harry får vite dette skoleåret på Galtvort,
kommer til å snu hele hans verden på hodet.
Dette er den femte boka om Harry Potter.

Røsholdt, Ole: Den gylne ormen (30 eks.)
En sommerdag møter unggutten Olav, som er en
dagdriver og småtjuv på Bryggen i Bergen, en
velkledd adelsmann som har noe viktig å si ham.
Før han vet ordet av det er han dradd inn i et
spill om Norges trone. En gruppe norske
adelsmenn ønsker mer enn noe et norsk
kongsemne å samles om mot den mektige
danskedronningen Margrethe. Olav lærer fort at i
dette spillet er det vanskelig å vite hvem han kan
stole på.
Spennende og dramatisk bok med god
miljøbeskrivelse.
Sachar, Louis: Hull (37 eks. + lydbok + DVD)
Stanley Yelnats (leses like lett baklengs) blir
uskyldig dømt, for tyveri, til et opphold på en
"leir" som tar imot kriminell ungdom. Her må han
og de andre fangene grave hull i bunnen av en
uttørket innsjø. Han møter og blir venn med den
mystiske gutten Zero, og sammen rømmer de fra
tyranniet og meningsløsheten i leiren. De
vandrer over den uttørkede innsjøen, og
sammen finner de både løsningen på
forbannelsen som har ligget over Stanleys
familie i mange generasjoner, og hvorfor
innsjøen er uttørket og fangene må grave hull.
De slemme får sin velfortjente straff, og Stanley
og Zero blir gjenforent med sine familier.
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Sachnowitz, Herman: Det angår også deg (32
eks.)
Boka skildrer den norske jøden Hermas
Sachnowitz' opplevelser under den andre
verdenskrig, fra han ble arrestert og sendt til
Auscwitz. Han var en av de få norske jødene
som overlevde konsentrasjonsleirenes helvete.
Skoleutgave med kontrollspørsmål og forslag til
diskusjons- og gruppeoppgaver.
Sage, Angie: Magi (Septimus Heap, Bok 1, 15
eks. + lydbok)
Silas Heap er på vei hjem gjennom skogen. I
snøen finner han er liten bylt, en jentebaby med
fiolette øyne. Han tar med seg babyen og drar
hjem til familien sin og den nyfødte sønnen. I
døra møter han jordmora med sønnen hans
under armen. Gutten er død sier hun og tar med
seg barnet. Familien Heap tar seg av det lille
jentebarnet og oppdrar henne som hun var deres
egen. De gir henne navnet Jenna. Men hvem er
den mystiske jenta, og er virkelig Septimus
Heap, den sjuende sønnen etter den sjuende
sønnen, død? Dette er første bok i serie om
Septimus Heap, en serie med humor, magi,
trolldom, heksedrikker og besvergelser. Fantasy
for mellom-/ungdomstrinnet.
Sareen, Manu: Iqbal Farooq og den svarte
Pierrot (28 eks.)
13-åringen Iqbal er eldste sønn i en indisk
innvandrerfamilie fra Nørrebro i København.
Iqbal har alltid vært flink i fysikk, men med hjelp
fra lillebror Tariq, noen gamle viskelær,
kontaktlim og en håndfull barnåler blir det mer
futt i fysikkeksperimentet enn planlagt. Halve
skolen blir sprengt i lufta. En heseblesende jakt
begynner da en forbryterbande forfølger dem for
å få formelen på sprengstoffet. Historien er
befolket med de underligste typer, har mye
humor, forviklinger og full av fart. Fortellingen blir
filmatisert. Fortelling for ungdomstrinnet.
Scheen, Kjersti: Emma3 og ToreHund (15
eks.)
Emma går på ungdomsskolen og føler seg
nokså ensom og uten venner. Hun er flink på
skolen, men savner venner. Derfor tar hun motet
til seg og begynner med chatting på nettet, som
blir et fristed for henne. Der møter hun
ToreHund, gutten med de pene øyne. Men etter
en stund forsvinner profilen hans fra nettet.
Emma blir fortvilet, fordi hun tror han ble skuffet
og synes hun er fryktelig stygg på bildet hun la ut
av seg selv på nettet. Men så en dag før jul
finner hun igjen profilen hans og de gjenopptar

kontakten. De avtaler til og med å møtes, selv
om Emma blir fra rådet å treffe han av en
klassevenninne. Boka er lettlest og er utgitt med
støtte fra Leser søker bok. Roman for mellom/ungdomstrinnet.
Sigander, Helena: Hemmeligheter kan være
farlige (10 eks.)
Titti og Johan bor i et hus i skogen. Det et vinter
og jorda er frossen. Rundt huset står trærne stille
og hvite. Men en dag blir alt forandret – noen
gamlinger blir ranet. Johan og Titti får en ny
nabo og hunden deres forsvinner ut i skogen.
Det viser seg at Titti har en hemmelighet for
Johan og Johan har en hemmelighet for Titti.
Hemmeligheter som kan vise seg å være farlige.
Boken er skrevet av krimforfatteren Helena
Sigander. Dette er hennes første lettlest bok.
Bokens målgruppe er dem som av ulike årsaker
har vanskelig for å lese ordinær litteratur.
Stowe, Harriet B.: Onkel Toms hytte (30 eks.
+ lydbok)
Klassiker skrevet i 1852 som et kampskrift mot
slaveriet i USA. Forfatteren skrev boka i raseri,
og ønsket at den skulle appellere til folks
følelser. Boka forteller om negerslavenes liv på
en plantasje i Sørstatene. Om onkel Tom som
finner seg i sin skjebne, om Elisa som rømmer
fordi eieren har solgt den lille sønnen hennes og
om onde slavehandlere på menneskejakt. Boka
gir et godt tidsbilde, og Tormod Haugen har
skrevet et informativt etterord.
Sverdrup, Kari: Vi var fem (16 eks.)
David som er halvt jøde og halvt norsk kommer
en dag hjem og finner inngangsdøra dekorert
med hakekors og nazisymboler. De fire vennene
starter på hver sin måte jakten etter den som har
gjort dette. Samtidig lurer de på hva som har
skjedd med Ole som har flyttet og startet på ny
skole. Alle fire blir aktive i kampen mot
nynazismen, og etter hvert utvikler det seg et
kjærlighetsforhold mellom to av vennene. Boka
tar opp nynazismen.
Svingen, Arne: Dager jeg har glemt (15 eks.)
David er 15 år og går og dagdrømmer om jenter
og å spille i AC/DC. Det er sommer og David og
bestekammeraten, Tom, forelsker seg i samme
jente. Det er David som blir kjæreste med Lise.
Sammen med kameratgjengen drar de opp i
skogen hvor de drikker, ljuger og forteller skumle
historier. I løpet av sommeren forsvinner Lise.
Ryktene vil ha det til at hun er rømt hjemmefra,
men David vet at det ikke stemmer. Lise er drept
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og liket hennes ligger i skogen. Hun er blitt utsatt
for et sjalusidrap. David ser tilbake på tiden som
har vært og hva som egentlig skjedde. Dette er
en illustrert roman hvor det er et tett samspill
mellom tekst og bilde. Boka gir et nært bilde av
en 15-årings tanker og følelser og hvordan
forferdelige hendelser snur opp ned på alt.
Tegneserieroman for mellom-/ungdomstrinnet.
Svingen, Arne: Dødelig blitz (Marg og Bein
serien, 15 eks. + lydbok)
En guttegjeng tar seg inn i et fraflyttet nabohus.
De snuser rundt fra rom til rom, kikker og tar
bilder av hverandre med et digitalkamera i
mørket. Når de vandrer rundt i huset, finner de
ikke noe unormalt, men når de kommer ut i
dagslys og ser bildene på displayet får de sjokk.
På ett av bildene oppdager de et menneske
liggende i en seng. Alle tre er helt sikre på at de
ikke så noen andre mennesker inne i huset.
Grøss for mellom- og ungdomstrinnet.
Svingen, Arne: Sommeren vi kledde oss
nakne (15 eks.)
Denne romanen er skrevet av de to anerkjente
forfattere, Arne Svingen og Helene Uri. De har
skrevet annethvert kapittel, som henholdsvis gutt
og jente. For når en gutt og en jente møtes har
historien alltid to sider. Mia og Stian er på ferie i
Danmark. De møtes første gang når Stian redder
Mia fra å falle ned fra et bro rekkverk hun
balanserer på. Mia er full og kaster opp. Stian
kysser henne til tross for at hun nettopp har
spydd. Det blir starten til en uforglemmelig
sommerferie hvor ingenting går som planlagt.
Det blir den beste og verste sommeren på en
gang. Romanen har og en alvorlig undertone,
Mias mor er døende av kreft og Mia reagerer
med sinne overfor moren. Kapitlene om Mia har
blå skrift mens Stians er i svart.
Svingen, Arne: Svart elfenben (15 eks. +
lydbok)
Arne Svingen har denne gang skrevet en alvorlig
bok om en dyster side av vår historie – nemlig
om de mange barnesoldatene i Afrika. Sam var
tidligere barnesoldat i Liberia før han kom til
Norge, nå reiser han tilbake sammen med
bestekompisen fra Norge for å lete etter moren
sin. De har skaffet seg penger på uærlig vis for å
komme seg til Elfenbenskysten. For bokens
norske hovedperson blir det mange tøffe møter
med Afrikas vestkyst. Ut fra sitt vestlige ståsted
forteller han om den voldelige og korrupte siden
samt at han gir leseren innblikk i tankesett som
er fjernt fra vårt. Boken skildrer skjebnen til

mange av Afrikas barnesoldater. For Sam og
bestekompisen ender historien tragisk.
Såtvedt, Olav: Vinden fra Kola (20 eks.)
Et atomkraftverk på Kola eksploderer, og vi
følger katastrofen på nært hold gjennom en
håndfull mennesker, både på norsk og russisk
side av grensen. På forskjellige måter blir
historiene deres flettet sammen. Boka er
skremmende realistisk, på en nøktern måte
beskriver den hvordan en slik ulykke vil ramme.
Det er god flyt i språket, og personene blir
levende beskrevet.
Teller, Janne: Ingenting (29 eks.)
"Pierre Anthon sluttet på skolen den dagen han
oppdaget at det ikke lenger var noe poeng i å
gjøre noe, når ingenting likevel betydde noe".
Janne Tellers kritikerroste og prisbelønte
ungdomsroman fra 2000 er blitt kalt en dansk
"Fluenes herre". Første dag i 7. klasse melder
Pierre Anthon seg ut, setter seg i et plommetre
og erklærer at ingenting betyr noen ting.
Klassens forsøk på at overbevise ham om noe
annet utvikler seg i en mer og mer ond retning.
"Ingenting" er en bok om gruppepress og
mobbing i ungdomsårene - og om hva som skjer
når vi ikke lenger kan finne noen mening med
vår eksistens. Fra 12 år opp til voksne.
Thor, Annika: En øy i havet (12 eks.)
Det er like før krigen bryter ut i Europa.
Jødeforfølgelsen er i gang. Steffi og Nelli er
sendt fra sult og utrygghet i Wien til sikkerhet i
Sverige. Men på en øy i den svenske
skjærgården er ingenting slik de hadde tenkt
seg. Dette er den første av fire bøker om Steffi.
Tolkien, J.R.R: Hobbiten (37 eks.)
Dette er fortellingen om hobbiten Bilbo Baggin,
som legger ut på langferd sammen med tretten
dverger for å stjele tilbake dverg gullet fra
draugen Smaug. Underveis finner Bilbo en
gammel, magisk ring som gjør bæreren usynlig.
Handlingen utspiller seg omtrent seksti år før
hendelsene en kan lese om i "Ringenes Herre",
og mange av personene går igjen der.
"Hobbiten" kom først ut i 1937, og var Tolkiens
første Midgardsbok. Boken ble skrevet som et
selvstendig verk, men regnes gjerne som en
prolog til "Ringenes Herre".
Tolkien, J.R.R: Ringenes Herre (6 eks.)
Frodo har arvet alt etter sin onkel Bilbo, inklusive
forsvinningsringen som Bilbo tok fra Gollum i
boka ”Hobbiten”. Ringen har en mektig, men
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ukjent trolldomsmakt. Vennen og trollmannen
Gandalv advarer Frodo sterkt mot å bruke denne
ringen eller fortelle noen at han har den - ringen
har for stor makt. Frodo har levd rolig inntil
trollmannen Gandalv kommer tilbake for å
fortelle ham at det er mørkets makt som rår over
ringen, og den vil til slutt oppsluke den som
bruker eller eier den. Han vil bli usynlig for
bestandig, og vandre i tussmørke under blikket til
den mørkemakt som hersker over ringen. Bilbo
reddet seg til sist - hva med Frodo? For dette er
den ene herskerringen som kan betvinge alle;
denne ene ringen som Sauron den Store,
mørkets herre, mangler for å få styrke og
kunnskap nok til å slå ned all motstand. Om han
vinner den tilbake, da vil mørkets herre befale
over alle igjen. Ringen må kastes i dommedags
juvet for å ødelegges. Trilogien som utgjør
”Ringenes Herre”, er et eventyrlig epos om
kampen på liv og død mellom det gode og det
onde, noe av det beste som er skrevet i sin
genre. I ”Ringenes herre” utvikler Tolkien videre
den verden han skapte i ”Hobbiten”, med
eventyrets og fabelens form i den ytre rammen;
mens kampen om det gode i individet fortsetter.
Frodo klarer til slutt å ødelegge ringen og den
onde trolldomskraften som lå i den, og blir seg
selv igjen.
Twain, Mark: Huck Finn (28 eks. + lydbok)
Huck Finn og negerslaven Jim flykter sammen
på en flåte nedover elva. De har tenkt seg til en
by hvor Jim kan komme videre til nordstatene og
bli fri mann, men i stedet havner de midt på
Mississippi, i negerslaveriets rike. En morsom og
underholdende klassiker.
Twain, Mark: Tiggerprinsen (30 eks.)
En dag i 1537 blir det født to gutter i England,
like som to dråper vann. Den ene er prins
Edward, den andre fattiggutten Tom Canty. De
to møtes, bytter klær, og ved en misforståelse
blir prinsen kastet på gata. Tom må leve
prinsens liv. Men så kommer dagen da prinsen
skal krones til konge. Klassiker
Twain, Mark: Tom Sawyer (15 eks.)
Tom Sawyer og bestevennen Huck Finn vokste
opp ved Mississippis bredder, og er kjent for sine
kreative guttestreker. For eksempel klarer Tom å
få de andre barna til å betale ham for å male et
gjerde, en jobb tante Polly har gitt ham som
straff. Toms rampestreker fremstår som ganske
uskyldige i forhold til andre episoder i romanen,
det skjer blant annet et mord. Dette er en grafisk

tolkning av denne klassiske fortellingen.
Tegneserie for mellom-/ungdomstrinnet.
Verne, Jules: Tsarens kurèr (29 eks. +
lydbok)
Den unge Michael Strogoff trosser krig, opprør
og alle farer på sin dristige og ensomme tur
gjennom Sibir for å få levert et viktig brev fra
tsaren til hans bror storhertugen. Dramatikken og
den ytre handling er det vesentlige i boka, som
ikke mangler noen ting når det gjelder spenning
og nervepirrende leseopplevelse.
Vinke, Hermann: Sophie Scholls unge liv (15
eks.)
Dette er fortellingen om motstandsgruppen "Den
Hvite Rose", som ble dømt til døden for sin kamp
mot krig og nazi diktatur 22. februar 1943.
Gjennom autentiske brev, dagboks notater og
samtaler med mennesker som kjente dem
kommer vi de unge frihetskjemperne tett innpå
livet. Det er en beretning om mot til å handle, og
til å ta konsekvensene av egne handlinger.
Wiese, Ingrid: Farlig sommer (15 eks.)
Spenning. Stall Nova er en serie om hester, fire
venninner, stall liv, rideturer, vennskap og
intriger, handlekraft og mot samt spenning.
Venninne Sandra 13 år, Karo 12 år, Charlotte 13
år, Erika 14, og Erikas lillebror Filip, har alle hver
sin hest i stallen Stall Nova. To uskyldige
ungdommer er i den ytterste fare fordi to
kidnappere er ute etter dem. De fire norske
venninnene, samt den irriterende lillebroren Filip,
må vise hva de er gode for. Spenning/hesteserie
for mellomtrinnet/ungdomstrinnet)
Wiese, Ingrid: Gå ikke alene (15 eks.)
Spenning. Stall Nova er en serie om hester, fire
venninner, stall liv, rideturer, vennskap og
intriger, handlekraft og mot samt spenning.
Venninne Sandra 13 år, Karo 12 år, Charlotte 13
år, Erika 14, og Erikas lillebror Filip, har alle hver
sin hest i stallen Stall Nova. To uskyldige
ungdommer er i den ytterste fare fordi to
kidnappere er ute etter dem. De fire norske
venninnene, samt den irriterende lillebroren Filip,
må vise hva de er gode for. Spenning/hesteserie
for mellomtrinnet/ungdomstrinnet.
Zusak, Markus: Boktyven (15 eks. + lydbok)
har travle dager i Nazi-Tyskland anno 1939.
Snart skal han få enda mer å gjøre. Den dagen
Liesel Meminger finner en bok ved brorens grav,
forandres livet hennes dramatisk. "Graverens
håndbok" blir den første av fjorten bøker hun

17

skal komme til å stjele i løpet av de påfølgende
årene. Hun stjeler fra nazistenes bokbål,
borgermesterfruens bibliotek og andre steder der
det finnes bøker, som hun har oppdaget at hun
ikke kan leve foruten. Takket være dem finner
hun mening i en grusom tilværelse. Naboene
hun møter i bomberommet og jøden Max som
fosterfamilien skjuler i kjelleren, er blant dem
som får glede av boktyveriene hennes. Forlaget
har store forventninger til denne romanen, som
passer både for ungdom og voksne.
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