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ER DU 

MELLOM 10 

OG 12 ÅR OG 

ØNSKER NOE 

LETTLEST? 

HER ER VÅRE 

TIPS! 

OG 

Veronica Salinas 

Bokens hovedperson kommer 

fra Argentina. Hun har nettopp 

begynt som au pair for en 

familie i Fredrikstad. Hun går 

på språkkurs, men det eneste 

ordet hun føler hun får til er 

OG.  

Det er vanskelig å lære seg et nytt språk. Hun får 

beskjed om å høre på lydene, gjenta dem. Hun trives 

heller ikke så godt sammen med familien hun 

jobber for. Kan det finnes noe bedre der ute? 

Dette er en ærlig fortelling om det å være ny i 

Norge og måtte lære seg et helt språk fra bunnen av.  

Gamer 

Tor Arve Røssland 

En vennegjeng blir opphengt i 

den nye spillet War of Faluza. 

De har aldri spilt et lignende 

spill. Det virker nesten som at 

spillet og den virkelige verden 

smelter sammen …?  

Merkelige ting skjer i og 

utenfor spillet. Er det selve spillet som gjør det? 

Eller er det noen andre? Er alt Marius sier om 

Yngve sant? For eksempel at Yngve dyttet Marius i 

elven. Og hvem er denne Will som spiller sammen 

med dem online?  

Dette er en spennende bok om vennskap, lagånd og 

lovbrudd.  



LESER SØKER BOK 
 

     Alle bøkene i denne brosjyren er støttet av en 

forening som heter Leser søker bok.  

     Denne foreningen er opptatt av at alle skal 
kunne finne en bok de kan trives med å lese.  

     «Det er ikke menneskene det er noe galt med 
hvis man ikke klarer å lese en bok, det er bøkene,» 
står det på hjemmesidene deres.  

     Symbolet under er Leser søker boks logo, og 

ser du den på en bok betyr det at boken er støttet 
av dem. Innholdet og språket er tilpasset for en 

lettere forståelse av boken. Målet er økt leseglede 
hos hele folket.  

 

 

Smadra 

Brynjulf Jung Tjønn 

Mamma pleide å være snill, 

men nå er det pappa Oda søker 

til. Oda er redd for mamma. 

Hun vet aldri når det neste 

slaget kommer.  

I stedet for å si det som det er, 

sier Oda at hun stadig faller på 

sykkelen. Det skjer så ofte at pappa ikke vil la 

henne sykle på en stund. Det er bare Oda og 

mamma som vet sannheten.  

Dette er en sår fortelling på nynorsk om vold i nære 

relasjoner og det å finne motet til å si ifra.  

Den andre søstera 

Laura Djupvik 

Selma flytter til et nytt hus med 

moren og søsteren sin. Det bor 

allerede noen i huset. Noen 

bare Selma kan høre. Noen 

som ikke lever.  

Selma har alltid kunnet se og 

høre ting som ingen andre ser. 

Døren som lukkes igjen og de tunge skrittene hun 

kan høre når bare hun er hjemme får henne til å 

flykte ut til epletreet. Der kan hun sitte helt alene. 

Helt til den dagen Anna dukker opp.   

Denne nynorske boken er en del av den lettleste 

Grøss og gru-serien, som er både spennende og 

skummel.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  

OG og Gamer kan bestilles i      

store klassesett.  
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

et mindre gruppesett. 

Flammetenner 

Tor Erling Naas og 
Sigbjørn Lilleeng 

Mamma er borte, og det er 

Whitey, verdens eneste 
snakkende sjimpanse også. 

Hvor er de? Har de forsvunnet 
frivillig eller ikke?  

Det er mye å komme til bunns i 

for Martin. Han gidder ikke å 
gå på skolen, han har politiet halvveis på nakken, og 
på toppen av det hele tenker han alt for mye på Oda. 

Hva skal Martin gjøre?  

Denne lettleste boken slår sammen tegneserie og 
tekst på en elegant måte og gjør det lettere å holde 

tritt med historien.  

Kong Grimms hevn 

Aleksander K. Brown og 
Andreas Iversen 

Som vanlig er det mye rart som 

skjer i den lille byen Grimstad. 

Nok en gang er det Edward og 

Kasper som må ordne opp.  

Denne gangen er det byens 

gamle festning som står i fare. 

Idet det åpnes en gammel grav begynner hele 

festningen å riste og den må stenges av. Det de ikke 

vet er at et grusomt spøkelse nettopp ble sluppet fri.  

Dette er nok en spennende og skummel bok i serien 

om Edward Rubikon med gode illustrasjoner og 

lettlest tekst.  


