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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.  

Sofies verden 

Jostein Gaarder 

En dag får Sofie et merkelig 
brev i posten. Så kommer to til. 

Brevene får henne til å tenke. 
Hvem har sendt dem?  

For brevene har ingen avsender. 

Mens Sofie undrer, blir vi tatt 
med på en reise i filosofiens 

verden. Vi blir introdusert for 
filosofer som Descartes og Spinoza, og får ta del i 

Sophies tanker rundt de store spørsmålene om livet, 
universet og verden vi lever i. For ikke å glemme 
spørsmålet fra det første brevet: hvem er du?  

Reisen gjennom filosofiens historie er Gaarders mest 
kjente bok. Den har solgt over 50 millioner 
eksemplarer på 64 språk. 

Tordivelen flyr i 
skumringen 

Maria Gripe  

Jonas, David og Annika skal 

bare vanne blomstene i den 

gamle Selander-gården, men 

når noen gamle brev dukker 

opp dras de inn i husets 

historie.  

De gamle, bortgjemte brevene beskriver en tragisk 

kjærlighetshistorie, samt mysteriet om den gamle, 

egyptisk statuen. De tre vennene vil løse mysteriet. I 

tillegg kan de ikke svikte den gamle, ukjente damen 

som ringer til huset hver dag for å spille sjakk over 

telefonen.  

Selander-gården er ikke som alle andre gårder, og 

uforklarlige ting begynner snart å skje. Leseren 

drives frem av de ubesvarte spørsmålene.  

ER DU OVER 

11 ÅR OG UTE 

ETTER NOE 

NYTT Å LESE? 

HER ER     

VÅRE TIPS! 



OG 

Veronica Salinas 

Bokens hovedperson kommer 
fra Argentina. Hun har 

nettopp begynt som au pair 
for en familie i Fredrikstad. 

Hun går på språkkurs, men det 
eneste ordet hun føler hun får 

til er OG.  

Det er vanskelig å lære seg et 
nytt språk. Hun får beskjed om å høre på lydene, 

gjenta dem. Hun trives ikke heller så godt sammen 
med familien hun jobber for. Kan det finnes noe 
bedre der ute? 

En ærlig fortelling om det å være ny i Norge og 
måtte lære seg et helt språk fra bunnen av. Boken 

Markus og Diana 

Klaus Hagerup 

Det Markus frykter mest er å 
være seg selv og jenter. Så hva 

skal han gjøre nå som en norsk 
Hollywoodstjerne er forelsket i 

ham?  

Det er ikke ham Diana 
Mortensen er forelsket i heller. 

Han løy nemlig i brevet han 
sendte henne. Slik som han lyver i alle 

kjendisbrevene han sender. Hun tror han er en 
millionær. For å kunne imponere Diana må han lære 
seg litt etikette, noe han får hjelp til av bestevennen 

Sigmund. Klarer han å lure Diana?  

Dette er den første boken i Hagerups morsomme 
serie om Markus.  

Skatten på 
Sjørøverøya 

Robert Louis Stevenson  

En dag står Jim med et ekte 
sjørøverkart i hendene. Han er 

ikke i tvil, han skal finne den 
skatten, koste hva det koste vil.  

Jim setter seil en gang på 1700-

tallet med et mistenksomt 
mannskap. Det viser seg at flere av dem er 
vaskeekte sjørøvere, og Jim opplever snart et 

maktkupp. Heldigvis klarer Jim å slippe unna og 
kan fortsette jakten etter skatten. Det er mange som 

er ute etter den store skatten. Klarer Jim og vennene 
hans å finne den først?  

Denne spennende klassikeren er opphavet til alle 

sjørøverstereotypier du kan komme på.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Elven kan bestilles i et mindre 

gruppesett.   
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.   

Jorden rundt på 80 
dager 

Jules Verne 

Året er 1872 og Phileas Fogg 
vedder på at han kan reise 

jorden rundt på 80 dager. 
Vennen hans tror det er umulig. 
Klarer han å bevise at han har 

rett?  

På den tiden tok det ufattelig mye lengre tid å reise 
enn det gjør i dag. Blant annet tok det ham syv 

dager fra San Fransisco til New York. I tillegg var 
det også mye farligere. Phileas møter mange 

hindringer på veien, i tillegg til at en detektiv prøver 
å fange og arrestere ham.  

Dette er en klassiker fra 1873, fra mannen som sies 

å være science fiction-litteraturens far.  

Saiko 

Linn T. Sunne 

Ella blir utpresset. Det finnes et 

bilde hun skulle ønske aldri ble 

tatt. For at det ikke skal spres, 

må hun bli sammen med 

Steinar.  

Ella er egentlig superforelsket i 

Simon, men for at ikke hele 

bygda skal se bilde av puppene hennes må hun være 

sammen med Steinar. Han som kalles for Saiko. 

Hvorfor kalles han egentlig det? Er det å utpresse en 

ung jente det verste Steinar kan finne på?  

Dette er en bok om kjærlighet, utpressing og 

bygdelivets utfordringer.  


