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Gamer 

Tor Arve Røssland 

En vennegjeng blir opphengt i 

den nye spillet War of Faluza. 

De har aldri spilt et lignende 

spill. Det virker nesten som at 

spillet og den virkelige verden 

smelter sammen …?  

Merkelige ting skjer i og 

utenfor spillet. Er det selve spillet som gjør det? 

Eller er det noen andre? Er alt Marius sier om 

Yngve sant? For eksempel at Yngve dyttet Marius i 

elven. Og hvem er denne Will som spiller sammen 

med dem online?  

Dette er en spennende bok om vennskap, lagånd og 

lovbrudd. Boken passer også for de med 

lesevansker.  

Arrangert avlyst 
ekteskap 

Bali Rai 

Manjit er 17 år og sint. Sint 
fordi han ikke får velge livet sitt 

selv. Han må gifte seg med ei 
jente han aldri har møtt.   

Familien til Manjit er indisk, og 

faren insisterer på at de 
tradisjonelle metodene er de beste. Der er Manjit 
uenig. Hvis alt går etter Manjits plan skal han ikke 

gifte seg. Han skal kjøre fra kirken før seremonien 
starter. Kan han få til dette rett under nesa på faren? 

Dette er en realistisk fortelling om hvordan det kan 

være for en ung, andregenerasjons innvandrer når 
familiens forventninger krasjer med egne ønsker og 

drømmer.  

Man dør litt hver dag  

Arne Svingen  

Aksel, Henrik og Steinar er 

bestevenner. Det Aksel ikke vet 

er at de to andre allerede er 

døde. Han vet heller ikke at han 

er nestemann på lista. 

En dag står det en fremmed 

mann i døråpninga på 

kjøkkenet. I motsetning til Henrik og Steinar klarer 

Aksel å stikke av, men mannen følger etter. Litt 

etter litt fatter Aksel at det er ikke ham mannen er 

ute etter, men hvordan skal han få overbevist 

forfølgeren om det?  

Dette er en intens fortelling fra en av Norges mest 

kjente barnebokforfattere.  

ER DU OVER    

13 ÅR OG        

VIL LESE OM 

TØFFE JENTER? 

HER ER VÅRE 

TIPS! 

ER DU OVER    

13 ÅR OG       

VIL LESE 

BØKER MED 

GUTTER I 

HOVEDROLLEN? 

HER ER VÅRE 

TIPS! 



Stormbreaker 

Anthony Horowitz 

Onkelen og vergen til Alex 
dør i en bilulykke. Hvor mye 

visste egentlig Alex om 
onkelen? Hva skjer når han 

plutselig og ufrivillig må ta 
over onkelens jobb?  

Det viser seg at onkelen var 

en hemmelig agent for MI6, og nå vil de at Alex 
skal fortsette der han slapp. Problemet? Alex er 

bare 14 år. MI6 mener det er noe mystisk med de 
nye datamaskinene, Stormbreaker, som skal sendes 
ut til alle skolene i England. Som skoleelev er Alex 

den perfekte agent.  

Dette er første bok i den spenningsfylte serien om 
det unge spiongeniet Alex Rider.  

Leons hemmelighet 

Tor Fretheim  

Leon får en gratis kinobillett av 
en fremmed gutt. Gutten heter 

Bendik. Leon tenker på Bendik 
hele tiden. Det er Leons største 

hemmelighet.  

Før Leon møtte Bendik hadde 
han aldri tenkt over at han 

forelsket seg i gutter. Nå slutter han å trene i 
svømmehallen. Han vil heller ikke dusje sammen 
med de andre guttene etter gymtimen. Leon 

skammer seg. Må han det? Hva med Bendik, føler 
han det samme?  

Dette er en troverdig og lettlest fortelling om skam, 

usikkerhet, aksept, og ikke minst kjærlighet.  

Darlah  

Johan Harstad 

Det er over 40 år siden noen 
var på månen, men nå skjer det. 

Det er bare én mann på jorda 
som vet at månelandingen vil 

bety slutten for menneskeheten.  

De tre ungdommene Mia, 
Antoine og Midori og et 

mannskap skal til månen. På et gamlehjem i USA 
sitter en dement vaktmester som jobbet for det 

amerikanske forsvar. Det eneste han vet er at ingen 
noen sinne må dra tilbake til månen, men ingen vil 
høre. Hva er det som skjuler seg der ute?  

Dette er en spennende og skummel fortelling om alt 
vi ikke vet om verdensrommet.   

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

 

Alle bøkene kan bestilles i  

store klassesett.   

Professor Barlows 
varulveksperiment 

Sissel Chipman 

Professor Barlow blir veldig 
interessert i Henrik, som etter 

et besøk på en annen planet kan 
forvandle seg til en ulv. 
Kanskje litt for interessert.   

Henrik er ikke avhengig av 
månen for å forvandle seg slik som varulvene som 
sitter i et bur på kontoret til Professor Barlow. 

Venninnen hans Julie synes Professorens 
forskningsmetoder er mistenksomme. Samtidig 

føler hun at de blir overvåket fra oven. Hvem er det 
som følger med dem? Er Henrik den eneste som kan 

forvandle seg på ren vilje?  

Denne hendelsesrike romanen med et godt tempo, 
er fylt med mystikk og reiser til andre univers. 

Full pott i hjerter 

Svein Børge Hoftun 

Mamma har alltid vært mye 

borte, men det gikk fint helt til 

hun fikk seg kjæreste. 

Kjæresten har gjort noe så 

forferdelig at Jon ikke klarer å 

tenke på det engang.  

Helt siden den dagen har Jon 

vært klar til å dra. Nå gjelder det. Han må ta med 

seg lillebroren Steinar også, han kan ikke la ham 

være igjen alene. Jon er sikker på at det ikke er 

lenge til barnevernet står og banker på døren, det er 

nå eller aldri.  

Boken om de to brødrene på rømmen tar for seg 

temaer som voldelige familier og kjærlighet.  


