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Jeg er berømt 

Bjørn Ingvaldsen  

Espen Hubert vil bare være 

snill og hjelpsom. Han ønsker å 

alltid være føre var. Dessverre 

går det ikke alltid helt som 

planlagt.  

Espen elsker å finne ut av ting. 

Som for eksempel at 

brannvarslerne og brannslukningsapparatene 

fungerer. Eller hvordan det er å være blind. Også 

har han jo nettopp lest i avisen om den nederlandske 

mannen med samme navn som han som ble lam. 

Klart det er lurt å være forberedt hvis hele familien 

plutselig skulle havne i rullestol!  

Dette er den første boken i den humoristiske serien 

Espen Huberts Opptegninger. 

En verdensomseiling 
under havet  

Jules Verne 

Det går rykter om et stort 
undervannsmonster som 

ødelegger skip. Når forskeren 
Pierre Arrnoax hører at et skip 
setter ut for å gjøre slutt på 

udyret, blir han og tjeneren hans, 
Conseil, med.  

Det er 1867 når Pierre, Conseil og resten av 

mannskapet setter ut fra USA. Skipet de reiser med 
kolliderer med uhyret, og de to og kanadieren Ned 

blir kastet på havet. Plutselig står de øye til øye med 
monsteret. Hva slags type monster er det? Hvis det er 

et monster i det hele tatt?  

En verdensomseiling under havet er en klassiker fra 
1870, fra science fiction-litteraturens far.  

Artemis Fowl  

Eoin Colfer 

Artemis Fowl er alvefolkets 

største fiende. Denne boken 

forklarer hvorfor.  

Artemis vil at moren skal bli 

frisk. Han vet at alvene kan 

innfri ønsker mot betaling. 

Artemis har ikke penger, og 

kidnapper heller kapteinen for alvenes 

militærstyrke. En kidnappet alv vil være verdt 

mengder av løsepenger, og moren hans kan endelig 

bli normal igjen. Er Artemis intensjoner så noble 

som de virker?  

En overraskende fantasifortelling der fantasi og det 

virkelige kombineres, med en anti-helt man aldri 

blir klok på som hovedperson.  

ER DU OVER    

11 ÅR OG       

VIL LESE OM 

GUTTER? 

HER ER VÅRE 

TIPS! 

ER DU OVER    

11 ÅR OG       

VIL LESE 

BØKER MED 

GUTTER I 

HOVEDROLLEN? 

HER ER VÅRE 

TIPS! 



Marerittakademiet 

Dean Lorey 

Charlie har slitt lenge med 
forferdelige mareritt. Nå viser 

det seg at Charlies mareritt er 
ekte.  

Når Charlie har mareritt åpnes 

en portal til en annen verden, 
og monstre og andre 

skapninger kan bevege seg inn i vår verden. På 
Marerittakademiet må Charlie og 

klassekameratene lære seg å kontrollere kreftene 
sine. Det mest utenkelige skjer under Charlies 
opptaksprøve, og hele verdens skjebne settes i fare.  

Dette er en spennende bok fullspekket med 
skapninger fra dine verste mareritt, med klare 
likehetstrekk til suksesserien Harry Potter.  

Den sommeren 
pappa ble homo 

Endre Lund Eriksen 

Mamma og pappa har skilt seg, 
og pappa har visst funnet ut at 

han er homo. Betyr det at 
Arvidsjaur selv er homo?  

Pappa og Arvidsjaur skal 

feriere på en campingplass i 
Nord-Norge. Der møter de Indiane og faren hennes 
Roger. Roger er homo. Han er mye på besøk, går 

ofte i bar overkropp og har mye vin å dele med 
pappa. Arvidsjaur og Indiane ønsker å sabotere 

romansen for enhver pris 

Endre Lund Eriksen er kanskje den eneste som «kan 
lage noe så tøft av pubertet, identitet, skilsmisse og 

seksualitet,» sier Cathrine Krøger fra Dagbladet om 
boken. 

Markus og Sigmund 

Klaus Hagerup 

Det går dårlig for Markus for 
tiden. Farens hans er på 

sykehuset med kronisk 
utmattelsessyndrom, og i 

tillegg har han mistet 
kjærlighetsevnen sin.  

Markus har nemlig ikke vært 

forelsket på to hele måneder! Han er oppriktig 
bekymret for seg selv. Heldigvis tar bestevennen 

Sigmund det alvorlig, men holder hodet kaldere enn 
Markus selv klarer. Sigmund sier han skal klekke ut 
en plan. Kan det gå?  

Dette er fjerde bok i serien om Markus, og tar for 
seg temaer som forelskelse, vennskap og å være seg 
selv.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Markus og Sigmund kan bestilles i 

et mindre gruppesett.   
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.   

Ulvebror 

Michelle Paver 

Faren til Torak dør etter et 
bjørneangrep. Hvilken bjørn 

jakter ned mennesker og lar et 
av dem være i live? Er bjørnen 

mer enn bare en bjørn?  

Uansett må Torak flykte videre, 
etter å ha lovet faren at han skal 

gjøre slutt på bjørnen. Han må lede bjørnen til 
Verdensåndenes fjell. På veien møter han en ensom 

ulveunge og Renn fra Ravneklanen. Klarer de tre å 
lede bjørnen over slettene og gjennom Dypskogen, 
og samtidig holde seg i live?  

Dette er første bok i serien Ulvebror, som finner 
sted tusenvis av år tilbake i tid.  

Mirakel 

R. J. Palacio 

På innsiden er August en helt 

normal tiåring. På utsiden 

synes mange han er ekkel.  

August ble født med et uvanlig 

ansikt. Han har faktisk operert 

ansiktet 27 ganger. Nå skal han 

begynne på skolen. Det blir 

ikke slik som han hadde håpet. De andre finner på 

en ‘’lek’’ hvor man må vaske seg etter å ha tatt på 

August. Klarer August å overbevise de andre om at 

han er akkurat som dem?  

Dette er en følelsesladd bok om det å være 

annerledes, og å finne sin plass i verden.  


