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Det hjelper ikke å 
blunke 

Lene Ask 

Lily er forelsket i bestevennen 

sin Ask. Alt blir dumt og 

annerledes. Det at Lily har et 

arr i leppa og føler seg stygg 

gjør ikke saken bedre.  

Lily takler ikke dette så bra. I 

alle fall ikke etter at hun kysser Ask. Da blir alt 

enda verre. Hun klarer nesten ikke å se på ham. Hun 

vil ikke gå sammen med ham til skolen lenger, selv 

om de har gjort det hver dag siden førsteklassen. 

Kan et vennskap overleve noe sånt som dette?  

Dette er en sår og varm historie om vennskap og 

den første forelskelsen.  

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 der 

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.  

Alt annet enn 
pensum 

Harald Rosenløw Eeg 

En gutt dør i en togulykke. 

Truls får tilgang til hans 

elektroniske dagbok. Lite vet 

han da om at det skal føre til et 

spill med alvorlige 

konsekvenser.  

Var det egentlig en ulykke? De er etter meg, står det 

i guttens dagbok. Hvem er de? Er de etter Truls 

også nå? Hvem er denne Caulfield som gutten skrev 

om, og som alle andre har en tilknytning til, men 

ikke vil fortelle Truls om?  

«Den uhyggeligste boken jeg har lest på lenge,» sier 

Anne Cathrine Straume fra NRK om boken.  

ER DU OVER 

13 ÅR OG UTE 

ETTER NOE 

NYTT Å LESE? 

HER ER     

VÅRE TIPS! 



Rumpa til Ingvar 
Lykke 

Nina E. Grøntvedt 

Pauline skal bli kjent regissør. 
Hun skriver manus og lager 

hjemmelagde filmer. Kan 
skuespiller Ingvar Lykke være 
billetten hennes opp til 

stjernene? 

Eller kanskje Ingvar kan være kjæresten hennes? 
Det er vel ikke så farlig at hun er 15 og han 25? 

Hun vil i alle fall være sammen med noen som er 
moden. Pauline bestemmer seg for å lage en 

dokumentarfilm når Ingvar dukker opp i klassen 
hennes som instruktør. Rumpa til Ingvar Lykke får 

hovedrollen.  

Pauline forteller ærlig og humoristisk om de første 
forelskelsene og ungdomstiden generelt.  

Adrians Atlas 

Arne Svingen 

Forestill deg at du våkner opp 
en dag og hele familien din er 

borte. Du er helt alene, og det 
virker som du er den eneste 

som kan finne dem igjen.  

Det er det som skjer med 
Adrian. For å finne familien sin 

legger han ut på en lang reise 
rundt i Europa. Hvor kan mamma, pappa og Beate 

være? Hvorfor er de i det hele tatt borte? Og hvorfor 
var Adrian den eneste som ble igjen?  

Dette er den første boken i Adrians spennende reise 

på leting etter familien sin.  

Kjære Miss Nina 
Simone 

Tor Fretheim 

Hvis Nina Simone er grunnen 
til at Simon finnes, er hun vel 

også grunnen til at mamma er 
forsvunnet?  

I løpet av en lang togreise skal 

Simon skrive ned sin historie. 
Historien om hvordan foreldrene møttes på en Nina 
Simone-konsert, om hvordan pappa var mot 

mamma hjemme, om hvorfor mamma forsvant, og 
hvorfor mamma aldri kom tilbake. Han dedikerer 

den til Nina Simone.  

Simons fortelling er et uforutsigbart og lettlest 
hverdagsdrama, om en familie som virket plettfri 

utad. 

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

 

Alle bøkene kan bestilles i  

store klassesett.   

Dagene før mai 

Sanne Mathiassen 

Ensomheten dukker opp hos en 
ung jente i Nord-Norge. Hun 

kaller ham for Knut.  

Hun ba ham aldri komme, men 
det er greit å ha Knut der når 

pappa er forsvunnet på havet, 
og Aksel har gjort det slutt. For 

Knut er der hele tiden. Han 
sitter i vinduskarmen og ser ut når hun ligger og 

skal sove, eller holder henne hardt rundt livet når 
hun sykler til butikken. Kommer pappa noen sinne 
tilbake? Vil Knut dra da?  

En sår fortelling som personifiserer ensomheten, og 
dermed kombinerer det absurde og realistiske.  

Så lenge ingen ser 

oss 

Anders Totland 

Ole er den beste stefaren Jon 

har hatt! Han lager pannekaker, 

trener fotballaget, og ikke 

minst, han blir. Han er ikke like 

grei når de to er alene.   

Det begynte da de var på campingtur. Jon sier nei, 

men Ole bare fortsetter. Så skjer det hjemme også. 

Mamma vil ikke høre på ham. Heller ikke faren til 

bestevennen, som han stoler på, vil høre. Det eneste 

Jon vet er at lillebroren må beskyttes fra Ole, 

lillebror må få slippe.  

Dette er en sår bok om misbruk i nær familie, som 

også passer godt for de med lesevansker.  


