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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.  

Fillip Moberg 1& 2 

Ingvar Ambjørnsen 

Fillip Moberg er ikke Guds 

beste barn. Når vi møter ham 

for første gang er han på flukt i 

en stjålet bil, men er det 

egentlig ham politiet er ute 

etter?  

Denne boken består av to 

fortellinger om Fillip Moberg og hans unike evne til 

å bli innblandet i trøbbel. I De levende og de døde 

dreier det seg om et bankran, og i Drapene i Barkvik 

blir Fillip og onkel Ernst investert i en mordsak, 

mye dypere enn først planlagt. 

Forfatteren bak Pelle og Proffen-serien har skrevet 

to intense kriminalhistorier for litt eldre ungdom.  

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.  

ER DU OVER    

15 ÅR OG       

VIL LESE 

BØKER MED 

GUTTER I 

HOVEDROLLEN? 

HER ER VÅRE 

TIPS! 



Svart elfenben  

Arne Svingen  

To bestevenner drar til 
Elfenbenskysten i Afrika for å 

lete etter en mor. Et land fullt 
av strender og fargerike 

markeder, men også 
borgerkrig og barnesoldater.  

Den navnløse hovedpersonen 

blir med bestevennen Sam til Afrika. Klart han 
skal hjelpe Sam med å finne sin forsvunne mor. 

Sam har sagt at selv om landet er i borgerkrig, 
skyter ikke folk i gatene. Det viser seg å ikke være 
helt sant. Hva skal hovedpersonen gjøre, når han 

plutselig stirrer inn i et maskingeværløp?  

Dette er en spennende bok som viser de store 
kontrastene mellom Norge og noen land i Afrika.  

Respekt  

Jon Ewo  

Kim og Zapper er harde gutter. 
De er brødre, har mye street 

cred og går rundt med jernrør i 
sekken. De er ikke gutta du 

kødder med. 

Kim er lei av å være den som 
fryktes på gata. Han er lei av 

damene, raninga og bankinga. Han vil ikke være 
leder av gjengen lenger, men i dag kan han ikke 

backe ut. I dag skal det skje noe stort.  

Denne spenningsfylte boken er støttet av Leser 
søker bok og passer derfor også til de med 

lesevansker.  

Det angår også deg  

Herman Sachnowitz 

Herman Sachnowitz er en av 
de få norske jødene som 

overlevde andre verdenskrig. 
Dette er hans historie.  

Når boken skrives er det over 

30 år siden Herman ble fri fra 
konsentrasjonsleiren, men noe 

så dagligdags som lyden av et tog eller lukten av 
eksos og olje setter ham raskt tilbake rett i 

nazistenes klør. Han ble hentet en dag i oktober i 
1942, havnet på slaveskipet Donau, og videre til 
konsentrasjonsleir.  

Dette er Hermans historie om hvordan han 
overlevde årene i fangeleir, med det eneste våpenet 
han hadde: håpet om å få komme hjem til Norge.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Fillip Moberg 1& 2 

kan bestilles i et mindre gruppesett.   
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.   

Markspist måne 

Sally Gardner  

I Moderlandet må man være 
forsiktig med hva man ser og 

hva man sier. Helst skal man 
ikke se eller si noen ting. 

Dessverre har Hector, 

bestevennen til Standish, sett 
noe han ikke bør. En dag er 

Hector plutselig borte. Det er akkurat som han aldri 
har eksistert. Hector må ha visst noe Moderlandet 

var villig til å drepe for. Standish er den eneste som 
kan komme til bunns i dette.  

Dette er en intens, dystopisk fortelling som kan 

minne om 1984 (George Orwell) for et litt yngre 
publikum.  

#alfahann 

Jan Tore Noreng  

Torstein er veltrent, populær, er 

kjæresten til trinnets deiligste 

jente, og ikke minst, han får 

mange likes på Instagram. 

Likevel ligger han hjemme med 

en pistol i hånden. Han peker 

den mot tinningen.  

Torstein er en ganske vanlig tenåring. Han har 

venner, trener, holder på med jenter og er veldig 

opptatt av sosiale medier. Dessverre nærmer 

Torstein seg en vital grense. Han har gått et skritt 

for langt for å få den perfekte kropp. Kan man bli 

for opptatt av likes og det perfekte livet på sosiale 

medier?  

Denne spennende boka vant uPrisen i 2016 for 

Årets Ungdomsbok. 


