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The hitchhikers 
guide to the galaxy  

Douglas Adams 

Hva hadde du gjort om 

bestevennen din fortalte at 

jorda snart skal tilintetgjøres og 

at han er en alien? Arthur 

bestemmer seg for å bli med. 

Ute i rommet lærer Arthur fort 

at ting er mye mer high tech enn det er hjemme. 

Han får se maskiner han ikke kunne ha forestilt seg, 

og han får møte skapninger han ikke trodde fantes. 

Hvorfor har de tilintetgjort jorda? Hva var egentlig 

bestevennen Fords jobb på jorda?  

Dette er den første boken i Hitchiker-serien. Den 

står på listen over 1001 bøker du bør lese før du dør. 

David Copperfield 

Charles Dickens 

Til tross for at faren hans er død, 
har David Copperfield en 

lykkelig barndom. Det er helt til 
moren hans gifter seg på nytt. 

Davids nye stefar sender David 

vekk for å gå på skole. Da 
moren hans dør, må David 

jobbe. David stikker av, han vil 
skape et liv for seg selv. David møter mange 

innflytelsesrike personer, og mange vakre kvinner. 
Han gifter seg og blir forfatter, men intrigene flyr 
fortsatt rundt ørene på David.  

Dette er en skoleutgave av Charles Dickens klassiske 
dannelsesroman, og finner sted på 1800-tallet i 

Great expectations 

Charles Dickens 

Pip er fattig. Foreldrene hans er 

døde. Han bor hos søsteren og 

mannen hennes. Når Pip får 

muligheten til å utdanne seg til 

en gentleman forandres livet 

hans totalt.  

Søsteren til Pip er streng, men 

ektemannen hennes, Joe, er snill. Joe er Pips trofaste 

støttespiller, også når den sosiale forskjellen mellom 

dem øker. Nå når Pip er av en høyere rang, håper 

han å få sjarmert den vakre Estella, men det er ikke 

enkelt. Hvem er egentlig den anonyme velgjøreren 

som har gjort alt dette mulig?  

Charles Dickens klassiker kom ut i 1860. Dette er 

en forkortet skoleversjon.  
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UTE ETTER 
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ENGELSK? 

HER ER 

VÅRE TIPS! 



The strange case of 
dr Jekyll and Mr 
Hyde 

Robert Louis Stevenson 

Dr. Jekyll er en dyktig lege, 

og respektert av mange. 
Hvorfor har han testamentert 

alle pengene sine til den 
tilsynelatende onde Mr. 

Hyde?  

Mr. Hyde er nemlig tiltalt for mord. Hvorfor skulle 
noen som Dr. Jekyll ha noe å gjøre med en sånn 
som ham? Hvorfor er Dr. Jekyll så opptatt av å 

beskytte Mr. Hyde? Hva er det som binder dem 
sammen?  

Dette er en forkortet skoleversjon av klassikeren 

fra 1886 som både er filmatisert og omgjort til 

The illustrated mum 

Jacqueline Wilson 

Moren til Dol og Star har alltid 
vært spesiell. Så spesiell at Dol 

og Star er bekymret nesten hele 
tiden.  

Star drar alene for å besøke 

faren deres, og moren 
bestemmer at hun og Dol også 

skal dra. Hun vet ikke 
nummeret hans eller hvor han bor, og hun bryr seg 

ikke om at han har en ny kjæreste. Dette kan umulig 
gå bra.  

Fortellingen om den gale moren Marigold er både 

sår og varm, og vil kanskje få leserens familie til å 
fremstå mindre rare.  

Percy Jackson and 
the lightning thief 

Rick Riordan 

Å være en halvgud er ikke så 
kult som det høres ut. Det er 

det direkte motsatte, og øker 
sannsynligheten for en tidlig 
død drastisk.  

Percy er sønn til selveste 
Poseidon, havguden. Han sendes på en camp for 
halvguder der de er trygge og lærer å kontrollere 

kreftene sine. Brått blir Percy beskyldt for å ha 
stjålet lynkilen fra en av gudene. Han må bevise at 

det ikke er ham, hvis ikke betyr det døden for en av 
vennene hans.  

Percy Jackson er en verdenskjent serie for ungdom, 

som på mange måter kan minne om Harry Potter.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Percy Jackson and the lightning 

thief kan bestilles i et mindre 

gruppesett.   
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.   

The diary of a young 
girl 

Anne Frank 

Anne Franks jødiske familien 
bor i Nederland i 1942. De må 

velge mellom å gå i skjul og bli 
sendt til konsentrasjonsleir. 
Valget er enkelt.  

Familien Frank får gjemme seg 
hos noen vennlige sjeler. En av de få tingene de har 
med seg er Annes dagbok. Hun skriver om alt som 

skjer hjemme og i verden, men også om alt som 
skjer inni hodet hennes. Hun er tross alt bare en 

vanlig jente.  

Anne Franks dagbok er en av de mest kjente bøkene 
om jødene under andre verdenskrig. Dessverre er 

den sann. Boken kan fås i original- og kortversjon.  

Holes 

Louis Sachar 

Stanley er forfulgt av ulykke og 

ender opp på en sommerleir for 

slemme gutter. Her må han 

grave en masse hull. Graver 

han etter noe spesielt, uten å 

vite det?  

Å grave hull skal visst bygge 

karakter, mener noen. Det er Stanley og alle de 

andre gutta dypt uenig i. Kun leirlederen vet hva de 

egentlig graver etter. Hva er det han ønsker å finne? 

Er det en skatt? Noe historisk? Eller sannheten?  

«Den mest rørende, spennende, nervepirrende boka 

… Jeg elsket den,» sier forfatter Malorie Blackman 

om boken. 


