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The Black Cat and 
other stories  

Edgar Allan Poe 

Poe var en amerikansk 

forfatter, poet, redaktør og 

litterær kritiker. Han er mest 

kjent for sine historier om det 

mystiske og makabre, noe 

denne boken viser.  

I denne samlingen med forkortede noveller får 

leseren se hva som hender med en som er slem mot 

dyr. Man møter maleren som er mer opptatt av 

kunsten enn sin kone. Hva skjer med mannen som 

bare klarer å tenke på en ting? Klarer prinsen og alle 

hans venner å unnslippe pesten Den Røde Død?  

Edgar Allan Poes død er like mystisk som hans 

fortellinger. Han døde i 1849, bare 40 år gammel, 

og dødsårsaken er enda uviss.  

Little women 

Louisa May Alcott 

Det er midten av 1800-tallet, og 
søstrene Jo, Meg, Beth og Amy 

bor med moren sin mens faren 
er i borgerkrigen. De sliter 

økonomisk og med tanken om at 
faren kanskje aldri kommer 

hjem.  

Historien om de fire March-
søstrene er en av verdens mest leste bøker. Vi får 

være med på søstrenes hverdag, krangler, og 
sprellene de finner på med nabogutten Laurie. Som 
alle andre blir også søstrene eldre, og må tilpasse seg 

voksenlivet.  

Dette er en kortere versjon av den første delen av 
Little Women. Boken egner seg til 

engelskundervisning.  

Robinson Crusoe 

Daniel Defoe 

Har du noeng gang tenkt på å 

pakke sakene dine og dra langt, 

langt bort? Det var akkurat det 

18 år gamle Robinson Crusoe 

gjorde.  

Robinson seiler fra hjembyen 

uten å si ifra til foreldrene. Han 

blir tatt til fange av sjørøvere, og drukner nesten før 

han blir skylt i land på en øde øy. Robinson bygger 

hus og får tak i mat og vann. Den tidligere 

kannibalen Fredag blir Robinsons følgesvenn. Vil 

Robinson og Fredag bestandig være fanget på øya?  

Fortellingen om Robinsons overlevelse på øya er en 

gammel klassiker som har gledet lesere i nesten 300 

år.   
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The diary of a 
whimpy kid: Greg 
Heffley’s Journal 

Jeff Kinney 

Greg vet at han blir berømt en 

dag om ikke lenge. Inntil da 
må han gå på skole med 

idioter. Ungdomsskolen er det 
teiteste i verden.  

For en som skal bli berømt er en dagbok lurt å ha. 

Eller en logg, som han liker å kalle det. I stedet for 
å alltid svare på spørsmål, kan han bare dele ut 
dagboken til undrende journalister. Dessverre er 

han ikke berømt enda, og går blant annet igjennom 
mobbing, teite skolestykker og uvennskap.  

Dette er første bok i den humoristiske og illustrerte 

serien om Greg.  

The harder they fall 

Bali Rai 

Cam har alltid drømt om å 
skrive en fantastisk historie om 

seg selv. Dessverre er det 
ingenting fantastisk å fortelle. 

Helt til Jacob dukker opp.  

Cam og Freya får i oppgave å 
vise Jacob rundt på skolen, og 

de former et trekløver. 
Plutselig har Cam den jenta og den vennen han 

alltid har drømt om å ha. Livet er allikevel ikke 
plettfritt, da både Cam og Jacob sliter med sine egne 
mobbere. Jacob har det visst ikke så lett hjemme 

heller … 

Dette er en varm fortelling om hvordan alt du av og 
til trenger er en venn.   

The secret diary of 
Adrian Mole, aged 
13 ¾ 

Sue Townsend 

Det er ikke lett å være en ung 

misforstått intellektuell. Det vet 
Adrian Mole alt om.  

Vel, i alle fall i følge ham selv. 

Egentlig er han for det meste 
en veldig vanlig tenåring med kviser, flaue foreldre 

og forelskelser. Det mest spesielle med ham er at 
han har en humoristisk og ærlig dagbok han skriver 
i minst en gang om dagen. Du vet, så han kan 

publisere den når han blir kjent.  

Adrian Moles dagbok er en lettlest bok om en flau, 
usikker og forelsket nesten 15 år gammel gutt.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

The harder they fall kan bestilles i et 

mindre gruppesett.   
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.   

Tom Sawyer 

Mark Twain 

Huckleberry er byens ‘’slemme 
gutt’’. Tom er vennen hans 

likevel. En dag opplever de noe 
som de sverger å aldri 

gjenfortelle.   

Tom og Huck vokser opp i 
nærheten av Mississippi River 

for cirka 150 år siden. Tom er 
spinnvill. Han bor hos tanten sin, går på skolen og i 

kirken. Huck er hjemløs og fri, og liker det best slik. 
De to guttene finner på mye ugang. De hører rykter 
om en skatt, og vet hva de må gjøre: finne den først! 

Dette er en illustrert skoleutgave av Mark Twains 
klassiker fra 1876.  

Forrest Gump 

Winston Groom 

Alle har alltid sagt at Forrest 

Gump er en idiot. Kanskje det, 

men han tenker mer enn de vet, 

og han prøver alltid å gjøre det 

rette.  

Fortellingen om Forrest Gumps 

liv er en ekstraordinær og 

utrolig fortelling. Vi får se hvordan en tilfeldig og 

mindre begavet mann havner i de mest absurde, 

men likevel realistiske situasjoner.  

Dette er en forkortet versjon av boken som ble 

filmatisert i 1994 med Tom Hanks i hovedrollen. 

Filmen ble en øyeblikkelig suksess.  


