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Elven 

Anna Fiske 

Helena var flink, sjenert og 

veldig, veldig vanlig. Hadde 

det ikke vært for mannen som 

falt uti den iskalde elven hadde 

kanskje alt vært det samme 

enda.  

Andreas i parallellklassen er 

Helenas store kjærlighet selv om hun aldri har 

snakket med ham. Hun skulle ønske hun kjente 

ham, og hun skulle ønske hun kunne hjelpe pappa ut 

av mørket. Helena føler hun sitter fast. Når Helena 

blir vitne til at en mann faller gjennom isen, er det 

noe som løsner i henne.  

Store illustrasjoner gjør dette til en lettlest bok om 

usikkerhet og å finne seg selv i tenårene.  

Little women 

Louisa M. 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.  

Dødslekene 

Suzanne Collins 

Se for deg at du ufrivillig må 

kjempe for livet på 

direktesendt TV. Velkommen 

til Dødslekene.  

Katniss må kjempe for livet i 

en arena mot 23 andre 

ungdommer. Ingen heier på 

jenta fra Distrikt 12. Flere av de andre har trent mot 

Dødslekene hele livet. Kan kløkt, mot og en god pil

-og-bue være akkurat det som skal til for å vinne? 

Bare én kan vinne Dødslekene. Bare én kan dra 

hjem i live.   

Dette er en alvorlig og dyster framtidsroman full av 

spenning og den første i trilogien om Katniss. 

Bøkene er filmatisert.  

ER DU OVER    

11 ÅR OG       

VIL LESE OM 

TØFFE JENTER? 

HER ER VÅRE 

TIPS! 



Historien om Helen 
Keller 

Lorena A. Hickok 

Kan du forestille deg å være 
stum, døv og blind? Det var 

Helen Keller. Hun lærte seg å 
snakke likevel, med hendene 
først.  

Etter en sykdom gjorde henne 
døv og blind i toårsalderen, slet Helen veldig. Hun 
var frustrert og redd i en verden hun ikke forsto. 

Da hun møtte læreren Anne Sullivan, lærte hun at 
ord hadde mening. I 1887, som syvåring, lærte hun 

sitt første ord, og 25 år senere snakket hun tre 
språk flytende.  

Dette er den sanne historien om hvordan 

verdenskjente Helen Keller overkom alle sine 
utfordringer.  

Nedtelling, Kepler62 

Bjørn Sortland 

Hvis du fullfører dataspillet 
Kepler62 blir du invitert til et 

superhemmelige militære 
området area 51 i USA. Du får 

være med til verdensrommet.  

Problemet er bare at Marie ikke 
klarte spillet selv, hun betalte 

noen til å gjøre det for seg. 
Likevel, nå lærer hun seg å skyte, får vite 

regjeringens hemmeligheter og blir kjent med 
gjengen som skal sendes ut. Kan de virkelig 
overleve på en ukjent planet i et annet solsystem? 

Dette er den første boken i den spennende scifi-
serien Kepler62. Boken er full av illustrasjoner av 
utrolige skapninger og verdensrommet.  

Over grensen 

Maja Lunde 

Det forsvinner en masse mat 
fra kjøkkenet hjemme hos 

Gerda og Otto. Er det mus? 
Eller er det noen andre som bor 

i huset deres?  

Det viser seg at to jødiske barn 
har søkt tilflukt hjemme hos 

dem. Året er nemlig 1942, 
nazistene har kommet til Norge, og de vil sende 

jødene til arbeidsleirer. Gerda og Otto vet at de må 
gjøre det som er riktig, selv om det betyr å risikere 
sine egne liv.  

Denne fortellingen er basert på virkelige hendelser 
som skjedde under andre verdenskrig i Norge.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Elven og Nedtelling kan bestilles i et 

mindre gruppesett.   
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.   

Parvana 

Deborah Ellis 

Parvana bor i Afghanistan. 
Siden Taliban tok over er det så 

vidt Parvana får hjelpe faren på 
markedet, og moren og 

storesøsteren får ikke gå ut i 
det hele tatt.  

Faren er den eneste som kan 

bevege seg fritt, og en dag blir 
han kidnappet. Moren og de andre barna forstår at 

de ikke kan være i Afghanistan for alltid, de må 
vekk, men det er ikke enkelt. Kommer Parvana og 
familien seg bort? Med eller uten faren?  

Dette er den første boken i serien om Parvana, som 
er dedikert til krigens barn.  

Baksiden 

Endre Lund Eriksen 

Faren til Katrine vant en 

konkurranse om å få være med 

til månen. Raketten skal gå i 

bane rundt månen, og vende 

tilbake til jorden. Raketten 

kommer aldri frem fra månens 

bakside.  

Mamma og Katrine er fortvilet. Det virker som at 

alt håp er ute. Helt til Katrine får mailer fra pappa. 

Eller er det egentlig pappa? Den eneste hun kan 

betro seg til er vennen Julian på andre siden av 

jordkloden. Sammen graver de etter informasjon. 

Hva er det egentlig Mission Control har å skjule?  

Endre Lund Eriksen er kjent for blant annet bøkene 

om Pitbull-Terje.  


