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ER DU OVER 

13 ÅR OG 

ØNSKER NOE 

LETTLEST? 

HER ER VÅRE 

TIPS! 

Dronen 

Tor Arve Røssland 

Den nye gjengen til Thomas er 

ikke som alle andre. De gjør en 

hel del ulovlige ting, og 

Thomas er overbevist om at 

han er på riktig side.  

Gjengen filmer ekte bilulykker 

og legger det ut på nettet. De 

hater utlendinger. De vil overta makten i landet. 

Thomas er deres nye stjerneskudd. Han skal hjelpe 

dem å nå toppen.  

I denne boken i Skumring-serien blir vi med på 

innsiden av et kriminelt miljø som glir under 

politiets radar 

Nagel 

Sigbjørn Lilleeng 

Det er lenge siden skrømtene 

utenfor Norheim ble bekjempet 

ifølge historien. De har holdt 

seg unna Norheim i mange år, 

men nå virker det som at de er 

på vei tilbake.  

Nagel, livvakten hans Brage og 

Farah fra nabolandet Arkis, blir stående ansikt til 

ansikt med skrømtene. Skrømtene påstår at de har et 

hemmelig våpen, og at menneskenes tid snart er 

omme. Trekløveret må kjempe tilbake.  

Historien fortelles i tegneserieformat, og er den 

første boken i FNRZ-serien.  

Så lenge ingen ser 

oss 

Anders Totland 

Ole er den beste stefaren Jon 

har hatt! Han lager pannekaker, 

trener fotballaget, og ikke 

minst, han blir. Han er ikke like 

grei når de to er alene.   

Det begynte da de var på campingtur. Jon sier nei, 

men Ole bare fortsetter. Så skjer det hjemme også. 

Mamma vil ikke høre på ham. Heller ikke faren til 

bestevennen, som han stoler på, vil høre. Det eneste 

Jon vet er at lillebroren må beskyttes fra Ole, 

lillebror må få slippe.  

Dette er en sår bok om misbruk i nær familie, svik, 

vennskap og mot.  



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.  

 

 

 

Leons hemmelighet 

Tor Fretheim  

Leon får en gratis kinobillett av 

en fremmed gutt. Gutten heter 

Bendik. Leon tenker på Bendik 

hele tiden. Det er Leons største 

hemmelighet.  

Før Leon møtte Bendik hadde 

han aldri tenkt over at han 

forelsket seg i gutter. Nå slutter han å trene i 

svømmehallen. Han vil heller ikke dusje sammen 

med de andre guttene etter gymtimen. Leon 

skammer seg. Må han det? Hva med Bendik, føler 

han det samme?  

Dette er en troverdig og lettlest fortelling om skam, 

usikkerhet, aksept, og ikke minst kjærlighet.  

Hevner 

Ingelin Røssland 

Det er Halloweenfest for 

ungdommene. Ella er sikker på 

at hun ikke kommer til å bli 

skremt. Likevel, alt virker så 

ekte ...?  

Kjæresten til Ella, Damien, og 

vennene hans er en mobbere. 

Ella er ikke mobber selv, men hun gjør ikke heller 

noe for å stoppe det. Noen har sett seg lei av 

mobberne. Noen er ute etter hevn.  

Dette er en skummel og nådeløs fortelling i 

Skumring-serien om en kveld som endte helt 

annerledes enn noen kunne ha forestilt seg.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  

Ryktet, Leons hemmelighet og Så 

lenge ingen ser oss kan bestilles i 

store klassesett.  
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

et mindre gruppesett. 
 

Snatch 

Tor Arve Røssland 

Martin og Henrik kunne trengt 
litt ekstra penger. Derfor 

kidnapper de en 12 år gammel 
jente og ber om 10 millioner i 

løsepenger.  

Martin har en masse bøter å 
betale tilbake for lovbrudd og 

Henrik vil skape et bedre liv 
for lillesøsteren sin Sarah. Først går alt etter planen, 

men så blir Martin aggressiv og rar. Var dette 
egentlig så lurt? 

Denne boken er en del av Skumring-serien, og 

denne gangen følger vi skurkene. Det fortelles 
realistisk om hvordan det kan være å begå et 
lovbrudd for første gang.  

Ryktet 

Ingeborg Arvola 

En nesten fremmed gutt legger 

armen sin rundt Nika. Det er 

greit for Nika helt til 

meldingene begynner å tikke 

inn. Ryktet sier de hadde sex. 

Nå må Nika dø.  

Gutten er kjæresten til en av de 

tre populære jentene, Annette K. Ingen vil høre på 

Nika, og ryktene og truslene vokser seg større og 

større. Nika tar ikke igjen, og hun kan i alle fall ikke 

si noe til broren sin, for han er gal. Kommer de 

populære jentene virkelig til å skamklippe Nika?  

Dette er en nervepirrende bok om hvor vanskelig 

det kan være å vokse opp. Boken er en del av 

Skumring-serien. 


