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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.  

Across the barricade  

Joan Lingard  

Hva om du hver dag risikerte liv 
og helse for å være sammen 
med din elskede? Det gjør 
Kevin og Sadie.  

Vi er i Nord-Irland mens The 
Troubles pågår. Det er store 
konflikter mellom protestantene 
og katolikkene i landet. Sadie og 

Kevin tilhører hver sin religiøse gruppe, og bør 
derfor ikke være sammen, men de klarer ikke la 
være. Blir det oppdaget blir de sett på som forrædere 
og vil sannsynligvis bli straffet med vold. Klarer de å 
holde forholdet skjult?  

The Troubles var en indre konflikt fylt av vold og 

terrorangrep i Nord-Irland som varte fra 1968-1998.  

The curious incident 
of the dog in the 
night-time  

Mark Haddon 

Christopher har Aspergers 

syndrom. Han liker hunder mye 

bedre enn mennesker. Når 

nabohunden blir funnet død, 

vet han at han må finne 

morderen.  

Hunden ligger i oppkjørselen til eieren med en 

høygaffel i brystet. Heldigvis er Christopher 

kjempegod til å se mønster og å finne sannheten. 

Ved hjelp av grafer og bilder forklarer han hva han 

tenker og føler. Hva om han ikke bare klarer å finne 

morderen, men også seg selv?  
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Jane Eyre 

Charlotte Bronte 

Jane er foreldreløs og vokser 
opp hos tanten sin, der ingen 

egentlig er glad i henne og 
den eldste sønnen stadig 

mobber og slår henne. 
Heldigvis kommer hun seg 

unna, og kan begynne et nytt 
liv.  

Dette er en forkortet versjon av klassikeren om 

Jane Eyre, som tar for seg en kvinnes liv på 1800-
tallet. Vi følger Jane i hennes søken etter en 
utdannelse, vennskap, et godt liv og ikke minst, 

kjærligheten.  

Boken har betydd mye for kvinnekampen, og var 
forut for sin tid da den beskrev Janes tanker i 

førsteperson, samt utforsket temaer som klasse, 

Boy 

Roald Dahl  

Roald Dahl har skrevet utallige 
morsomme og absurde bøker 

for barn og voksne. Lurer du på 
hvordan han kommer på alt? 

Kanskje denne boken kan gi 
noen hint.  

Vi får et innblikk i Roald Dahls 

liv fra foreldrene møtes, til han 
er i 20-årene. Dette er ingen gjenfortelling av hele 

hans liv, dette er en fortelling om opplevelser som 
stikker seg ut fordi de er morsomme, smertefulle 
eller på andre måter spesielle. Dette er historien om 

hvordan et geni ble til.  

Til tross for at det er en faktabok er historiene 
fortalt på en slik måte som bare Roald Dahl kan, 

både morsomt, ærlig og sårt.  

The Wave 

Todd Strasser 

Har du noen sinne tenkt at det 
er utrolig at Hitler klarte å 

overbevise et helt land om å 
følge ham? Har du tenkt at det 

aldri kunne skjedd med deg? 
Vel, tro om igjen …  

Historielærer Ben Ross skaper 

organisasjonen The Wave, eller 
Bølgen, for å vise elevene at de også kan bli lurt. 

Bølgen har en hilsen, et motto og en logo. Det er 
kun utvalgte medlemmer, og de ser raskt på seg selv 
som bedre enn de utenforstående. Har ikke 

eksperimentet gått litt for langt?  

Boken er basert på en sann historie om et 
klasseroms-eksperiment i California.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Lord of the flies, Jane Eyre, The 

Wave og Boy kan bestilles i et 

mindre gruppesett.   
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.   

Lord of the flies 

William Golding  

En gjeng med skolegutter er 
strandet på en øde øy etter en 

flystyrt. Digg å kunne leve uten 
strenge voksne, tenker de. Helt 

til det viser seg at øya har 
mørke hemmeligheter.  

Ikke er det så lett å 

opprettholde en eller annen 
form for orden heller. Å finne mat er heller ikke 

bare bare. De legger en plan for å komme hjem, 
men for at det skal funke må de alle samarbeide. Og 
helst overleve.  

Denne klassikere fra 1954 graver dypt ned i 
menneskets sinn, og viser hvor ustabilt det kan være 
i pressede situasjoner.  

And then there were 
none 

Agatha Christie 

Ti fremmede er invitert av en 

U. N. Owen til en ensom øy. 

Allerede den første kvelden er 

det noen som dør. Så en til. Og 

enda en.  

Det er tydelig at  det ikke er 

snakk om noen naturlig død. I følge U. N. Owen har 

de alle en synd de må betale for. Hvordan skal de 

komme seg ut av dette? Hvem er U. N. Owen?  

Agatha Cristie er en av verdens mest kjente 

krimforfattere, blant annet for å ha skapt 

karakterene Poirot og Ms. Marple. Dette er en 

spenningsfylt, underfundig og overraskende krim.  


