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Engel i snøen 

Anders Totland 

Bokas «jeg» kan ikke være ute 

å leke i snøen. «Jeg» går ikke 

på skolen lengre. «Jeg» skal 

snart dø.  

«Jeg» er på sykehuset med 

pappa hele tiden. «Jeg» blir 

kjent med Jonas og Silje, men 

det beste «jeg» vet er å se på snøkrystallene utenfor 

vinduet.  

Denne lettleste og nynorske boken handler om 

døden, med en hovedperson som verken har kjønn 

eller alder, og lar deg derfor male ditt eget bilde av 

hvem «jeg» er.  

Fuck off I love you 

Lars Mæhle 

Vemund er en helt vanlig gutt. 
Snart skal han starte en brann. 

Hvordan ble det slik?  

Dessverre blir Vemund 
innblandet i et usunt miljø med 

en leder som kaster en mynt for 
å ta avgjørelser. Spørsmålet er 

hva Vemund gjør av egen fri vilje og hva han gjør på 
grunn av manipulasjon. Eller er det kanskje en 
blanding?  

Det er Vemund som gjenforteller historien i boken. 
Han vil fortelle helt fra starten av, men hvor er 
egentlig starten?  

Salme for en varslet 

død 

Ole-Mikal Nilsen 

Tom har lest mye krim, og er 

god til å se mønstrene og 

avsløre morderen. Nå har han 

sjansen til å løse en egen 

krimgåte. Dessverre setter han 

seg selv i fare.  

Tom har blitt med jenta han er forelsket i på ferie til 

Sverige. Alle i nærområdet insisterer på at Tom er 

prikk like David som døde for 20 år siden. Var det 

virkelig en ulykke? Hva er det Toms drømmer betyr? 

Gjentar historien seg selv?  

Boken har mysteriet i fokus, og gåten har mange lag 

med en overraskende slutt. Klarer Tom å finne 

løsningen i tide? 

ER DU OVER 

13 ÅR OG UTE 

ETTER NOE 

NYTT Å LESE? 

HER ER     

VÅRE TIPS! 



Sugemerket 

Unni Lindell 

Stella venter på et kyss fra 
Manne. Hun venter og venter, 

og drømmer og drømmer. Når 
det endelig skjer er det ikke 

helt som hun har forestilt seg.  

Samtidig er det mye annet 
Stella tenker på. Moren som er 

død, faren som er så redd for alt og Marianne, den 
nye kjæresten til faren. Kan Manne hjelpe henne å 
komme videre?  

Dette er en troverdig bok om den første 
kjærligheten. Lindell mottok kritikerprisen for 
denne boken i 1994.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

 

Alle bøkene kan bestilles i  

mindre gruppesett.   

Meg og en kritthvit   

t-skjorte uten trykk 

Liv Eirill Evensen 

Det er én god idé som skal til 
for bli millionærer, sier Aksel 

til Anne, det er bare synd den 
gode ideen ikke kom i tide.   

Den lille bedriften deres går 

ikke akkurat på skinner. Hvor 
mye vet egentlig Anne om Aksel? Han forteller at 
han er syk, men det er ikke noe alvorlig. Det er ikke 

noe han kan dø av. Tror hun i alle fall.   

Boken tar for seg det som har skjedd, alle 
forretningsideene, og hvordan Anne føler det nå. 

Boken støttes av leser søker bok og passer derfor 
også for de med lesevansker.  

Byen bak murene 

Ryan Graudin 

Jin leter etter søsteren sin Mei 

Yee. Selv later hun som at hun 

er gutt, fordi i byen bak murene 

er det livsfarlig å være jente.  

Hvis Jin blir avslørt, er 

sannsynligheten stor for at hun 

blir solgt til et bordell, slik som 

faren solgte søsteren. Både Jin og Mei Yee ønsker å 

forlate det grusomme regimet i byen bak murene, og 

når den jevnaldrende Dai lover Mei at han skal vise 

henne havet klarer hun ikke slippe tanken.  

Dette er en nedstemt og alvorlig fortelling, basert på 

den virkelige byen Kowloon som fantes i Hong 

Kong frem til 1993.  

Pakkis 

Khalid Hussain 

Sajjad kalles «Jævla pakkis», 
kastes på dør av kjærestens 

far, passer ikke inn i noen 
gjenger og blir forsøkt giftet 

bort til en pakistansk jente i en 
alder av 15. Sajjid er 

andregenerasjons innvandrer.  

Da boken kom ut gang i 1986 skapte den store 
reaksjoner. Siden da har den resonert spesielt godt 
med multikulturell ungdom, da dilemmaet med å 

være seg selv og samtidig ikke skuffe sine foreldre 
er velkjent.   

Da Khalid Hussain ga ut denne romanen var det 

den første norske romanen utgitt av en ikke-vestlig 
person på norsk. Siden den gang har det heldigvis 

kommet mange flere.  

Jenta i veggen 

Lena Lindahl 

Hele familien til Betsy er tatt til 
fange av nazistene. Betsy selv 

har en umåtelig flaks, og får 
sjansen til å gjemme seg bak 

veggen.  

Betsy og familien er norske 
jøder, og det er andre 

verdenskrig. Holocausten er i full gang, og Betsy er 
heldig nok til å ha et lite skjulested hos den snille 
Arne. Hun er redd hele tiden, og det verste er at hvis 

hun må gjemme seg lenge, kan skjulestedet gå tomt 
for luft.  

Dette er den sanne historien om hvordan Betsy fra 

Trondheim klarte å holde seg skjult for nazistene i 
tre år.   


