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Nærkamp 

Axel Hellstenius 

Victoria gruer seg til å være 

borte fra kjæresten når han skal 

på befalsskolen. Derfor blir hun 

like godt med, bak kjærestens 

rygg.  

Victoria tror det vil bli hyggelig 

å være på befalsskolen sammen 

med kjæresten. Hun vet ikke at militæret er 

beinhardt, i tillegg til at forholdet må holdes 

hemmelig. Alle snakker om å melde seg opp til 

internasjonal tjeneste. Er Victoria villig til å risikere 

livet?  

Romanen er en realistisk fortelling om hvordan det 

er å være jente i forsvaret, samt hvordan livet er på 

en militærleir.  

Inn i elden 

Aina Basso 

Den ene giftes bort som 16-åring 
til en mye eldre mann. Den 

andre blir anklaget for å være 
heks, og risikerer å brenne på 

bålet.  

Dorothe og Elen lever begge i 
Finnmark på 1600-tallet.  

Mannen til Dorothe har tatt 
henne med fra København til Øst-Finnmark, og detr 

blir Dorothe raskt gravid. Elen har lært av sin mor 
hvordan man kan stoppe blødninger, og når Dorothe 
nesten mister barnet, setter Elen seg selv i fare.  

I Finnmark på 1600-tallet, der fortellingen finner 
sted, ble over 80 kvinner brent på bålet, mistenkt for 
å være hekser.  

Ny melding 

Magnhild Bruheim 

Kari-Marie er forsvunnet. 

Bestevenninna Bente er den 

siste som hørte fra henne, og 

det er også hun som får 

meldinger av Kari-Marie. Her 

er det mange ubesvarte 

spørsmål. 

Kommer meldingene fra Kari-Marie? Forsvant hun 

frivillig? Jakten tar henne til Oslo. Hun møter flere 

mennesker som vet hvem Kari-Marie er, og ikke 

minst hvor hun er. Alt hun vil er å få med seg Kari-

Marie hjem, men plutselig er Bente også forsvunnet.  

I denne fartsfylte spenningsboka for ungdom står 

vennskap og mot sentralt.  

ER DU OVER    

13 ÅR OG        

VIL LESE OM 

TØFFE JENTER? 

HER ER VÅRE 

TIPS! 



Engel 

Anne Grete Hollup  

Vivi har alltid innbilt seg at 
hun har diverse sykdommer, 

men denne gangen er det ikke 
innbilning. Vivi har kreft.  

Selv om Vivi stadig tror hun 

har de verste sykdommene, 
tror hun ikke på det legen sier, 

men det er sant. På sykehuset 
blir hun utslått av cellegiften, må velge en parykk, 

og ha samtaler med en psykolog om hva som 
kommer etterpå. For Vivi kan dø. Kan lillebror 
Mikkels beinmarg være redningen?  

Dette er en sår og følsom fortelling om en ung 
jentes kamp mot leukemi.   

The hate U give 

Angie Thomas 

Bestevennen til Starr blir skutt. 
Fordi han er på feil sted til feil 

tid. Fordi politimannen kanskje 
trodde han hadde en pistol i 

bilen. Fordi han var svart.  

Starr satt i bilen og så Kahlil bli 
drept. Det var ingenting hun 

kunne gjøre. Nå må hun leve videre og være Kahlils 
stemme. Kahlil var uskyldig og politimannen må 
dømmes. Starr må få det til. 

Denne romanen om Starrs kamp for rettferdighet er 
massivt kritisk mot dagens USA, der svarte menn 

har den største risikoen for å bli skutt av politimenn. 

Biografien om Sigrid 
Undset 

Anne B. Ragde 

Du har kanskje hørt om Kristin 
Lavransdatter, eller sett bilde 

av Sigrid Undset på 500-
lappen? Hun er en av Norges 
beste forfattere gjennom tidene. 

Dette er hennes biografi.  

I løpet av sitt 67 år lange liv ga Sigrid Undset ut 34 
bøker og vant en nobelpris. Hun hadde også vært 

gift, og fått tre barn. Hun hadde elsket, grått, 
dagdrømt, sluttet å skrive, og så begynt igjen.  

Sigrid Undsets bøker leses fremdeles hyppig den 

dag i dag, også utenfor Norge.    

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Nærkamp og The hate U give kan 

bestilles i et mindre gruppesett.  

 

De resterende bøkene kan bestilles i  

store klassesett.   

Super 

Endre Lund Eriksen 

Julie har lurt alle. Hun skal ikke 
på leir, slik som foreldrene tror, 

hun skal være hjemme alene, 
og gjøre akkurat det hun vil.  

Hun har bestemt seg for å bli 

den nye, kule Julie. Det virker 
som ønsket hennes går i 

oppfyllelse når hun møter 
nyinnflyttede Jomar. Hun får være med i gjengen 

hans. Hun føler seg helt super sammen med ham. 
Jomar har advart henne om at hun ikke burde 
komme for nært. Hva mener han med det?  

Endre Lund Eriksen er en av Norges mest kjente 
barnebokforfattere og står bak blant annet serien om 
Pitbull-Terje.  

Amtmannens døtre 

Camilla Collett 

Det er slutten av 1830-tallet, og 

Sophie Ramm og Georg Cold 

elsker hverandre. Likevel kan 

de ikke gifte seg. Sophie er 

pliktig til å gifte seg for penger, 

ikke for kjærligheten.  

Amtmannens døtre følger de 

fire døtrene til Amtmann Ramm. Alle døtrene er 

tilpasset datidens kvinneideal, og dette blir deres 

store ulykke. Da boken ble gitt ut i 1854-55 

provoserte den massivt, da boken fremmet kvinnens 

mening i ekteskapelige spørsmål mens samfunnet 

verdsatte ektemenn og fedres mening mest.  

Camilla Collett skrev ofte om kvinnens stilling i 

samfunnet, og Amtmannens døtre sies å være 

landets første roman.  


