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Onkel Toms hytte 

Harriet Beecher Stowe 

Vi er i USA mens 

slavehandelen enda foregår. 

Slaven Tom skal selges 

sammen med Elizas lille sønn. 

Skjebnene de to får kunne ikke 

vært mer ulike.  

Mens Tom føyer seg etter sin 

mester og ikke protesterer i det han selges til en 

mye hardere herre, rømmer Eliza med sønnen sin. 

Hun rømmer nordover, for i Canada er nemlig alle 

slaver fri.  

Det sies at boken bidro sterkt til at slaveriet endte i 

1863. På 1800-tallet var det den andre mest solgte 

boken i verden, kun forbigått av bibelen.  

Narnia-draumar 

Lars Mæhle 

Lillesøsteren til Jo har 
forsvunnet frivillig. Jo møter 

heldigvis noen som tror hun vet 
hvor hun er, men han får visst 

ikke lov å blande inn politiet 
…? 

Det viser seg nemlig at 

lillesøster Hedvig har snakket 
med noen på nettet lenge. Han liker Narnia like godt 

som henne, og de har rømt for å finne sitt eget 
Narnia. Men hvor trygg er han hun har rømt med? Jo 
må finne henne.  

Denne spennende og litt såre boken om familie, 
vennskap, kjærlighet og psykisk helse er en 
frittstående oppfølger til Keeperen til Tunisia, boken 

bak filmen Keeperen til Liverpool.  

Glimt 

Tor Arve Røssland 

Det er noe rart med 

ungdomshuset på øya. 

Biljardkulene beveger plutselig 

på seg, kjellerdøra flyr opp, og 

Jon ser et glimt av en jente.  

Jenta finnes egentlig ikke der, 

det er kun et hint fra fortiden, 

men hva betyr det? Hva er det som har skjedd i 

kjelleren der? Hva mener den gamle dama med at 

det fæle som har skjedd der vil gjenta seg selv?  

Boken er både spennende og grøssende med en 

forteller i nåtid og en fra krigens dager. Klarer Jon å 

legge sammen alle puslespillbitene?  

ER DU OVER 

11 ÅR OG UTE 

ETTER NOE 

NYTT Å LESE? 

HER ER     

VÅRE TIPS! 



Muffe tar saken 

Arne Garvang 

Muffe følger etter Dina på 
senteret, på skolen og til 

svømmehallen. Det er noe han 
bare må finne ut av.  

Én dag kommer Muffe for 

tidlig til skolen. Der sitter 
skolens verste mobber, Dina, 

og gråter. Det er det rareste 
Muffe har sett. Han må finne ut hvorfor Dina gråt. 

Han finner ut mye. For eksempel at Dina er et 
svømmetalent, at hun er mye på senteret selv om 
hun ikke har penger, og at hun kanskje ikke har det 

så greit hjemme.  

En lettlest og humoristisk bok om vanskelige 
temaer, som viser at barn kan utgjøre en forskjell.   

Brennpunkt: Oslo 

Ronald Kabicek 

En isbil havner på mystisk vis 
opp i et tårn på Akershus 

festning. Det er ikke godt å si 
hvordan den har havnet der, 

men at det er en sak for 
spesialagentene Krüger og 

Krogh er det ingen tvil om.  

Året er 1964 og sporene leder 
dem raskt til Martin Luther Kings fredsprisutdeling. 

For å få stanset skurkene må de blant annet ta i bruk 
Norges statsminister Einar Gerhardsen. Blir 
fredsprissermonien reddet?  

Dette er den første tegneserie-boken om 
spesialagentene Krüger og Krogh og deres 
spennende oppdrag i Norge på 60-tallet.  

Dødelig gjenkomst 

Magne Hovden 

En død og gammel gud skal 
vende tilbake for å forårsake 

jordas undergang. Det er det 
spådommen sier. Åndejegerne 

må stoppe det for enhver pris.  

Hvis guden Mahnan vender 
tilbake med sine to døde 

disipler vil han kunne destruere 
jorden. Han starter med Betlehem. Mahnan er 

nemlig han vi kjenner som Antikristi. Åndejegerne 
må stå sammen for at kreftene deres skal fungere. 
Nå har de hele jordens skjebne på sine skuldre.  

Dette er den andre boken i serien om åndejegerne. 
Den er mørk og spennende, og finner sted i den 
vanlige verden, bare med litt ekstra magi.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Alle bøkene kan bestilles i mindre 

gruppesett. 

Tyskerne kommer 

Tor Edvin Dahl 

Året er 1940 og nazistene fra 
Tyskland invaderer Norge. 

Adolf nekter å sitte stille og se 
på. Han og vennene hans skal 

sabotere.  

Det er samma det hva de må 
gjøre, det er samma det om de 

blir tatt, Norge skal bli fritt 
igjen! Adolf tror i tillegg han kanskje kan slippe 

unna straff fordi faren hans er tysk, men har det noe 
å si når moren er jøde? 

9. April 1940 ble Norge invadert. Selv om Alfred og 

Banden er fiksjon er hele historien basert på 
virkelige hendelser.   

Isdragen 

Mikael Engström 

Mik er nylig blitt 

fosterhjemsbarn. Han har ikke 

lenger storebror Tony å lene 

seg på, men til gjengjeld er han 

borte fra faren.  

Mik flytter fra Stockholm til 

den lille byen Bro, og selv om 

alt bør være fint har han vanskelig for å holde seg i 

ro. Skolen er jo så kjedelig, og det finnes så mye 

spennende og skummelt han kan finne på! Kanskje 

han skulle rømme igjen?  

Dette er en sår og varm bok om en fosterhjemsgutt 

som endelig får sjansen til å få det livet han ønsker 

seg.   


