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Profetiens utvalgte 

Ruben Eliassen 

Profetien sier at «visdommens 

fyrste» og «frostens datter» 

skal befri Alkan fra den onde 

Tarkan. Det er alvebarna Alk 

og Ilke profetien snakker om.  

Spådommen om de to 

alvetvillingene må oppfylles 

mens de enda er barn, og søsknene har en farefull 

ferd i vente. Heldigvis har de mange gode hjelpere 

på veien, blant annet trollmannen Sha-ra og 

vinterbjørnen Arol.  Dessverre kommer de ansikt til 

ansikt med Tarkan raskere enn noen kunne tro.  

Dette er første bok i Ruben Eliassens populære 

fantasy-serie Phenomena.   

Milla og 
sommerfuglgåten 

Berit Bertling 

Milla skal på hesteleir i 
Sverige. Hun gleder seg til å ri 

masse, og forhåpentligvis finne 
ut hva som er greia mellom 
henne og Alex. Det siste hun 

hadde sett for seg var å løse et 
mysterium.  

Landsbygda i Sverige er tydeligvis ikke så fredelig 

som Milla og vennene trodde. Det foregår nemlig en 
haug med tyverier, også på gården der 

vennegjengen sover. Hvem er tyvene? Hvem eier 
bilen med sommerfuglen på? Klarer Milla å løse 

gåten i tide? 

Dette er en hestebok utenom det vanlige, der både 
hestene, kjærlighet og en kriminalsak står i fokus.  

Matilda 

Roald Dahl 

Matilda kan regne, lese og 

skrive før hun begynner på 

skolen. Ikke bare er Matilda et 

geni, hun har også andre 

utrolige krefter. 

Foreldrene til Matilda bryr seg 

ikke om henne. Heldigvis 

finner Matilda forståelse hos læreren sin, frøken 

Honey. Stoler Matilda nok på frøken Honey til å 

fortelle om foreldrene sine? Eller kreftene?  

Boken om magiske Matilda har blitt filmatisert og 

blir spilt som musikal på scener over hele verden.  

ER DU OVER    

NI ÅR OG       

VIL LESE OM 

TØFFE JENTER? 

HER ER VÅRE 

TIPS! 



Sprekke-
hemmeligheter 

Anneli Klepp 

Line vet ikke helt hvem hun 
er. Da er det lett å bli påvirka 

av andre, til å for eksempel si 
man er forelska når man ikke 
er det.  

Line vil være venner med Eva 
og Emma. De har en forelska-klubb, og da må hun 
være forelska hun også. Hun sier hun er forelska i 

en som heter Birk, men Birk er hunden til naboen. 
Hvordan skal hun komme seg ut av dette?  

Fortellingen om hvordan Line finner seg selv er 

humoristisk og overraskende, og tar for seg temaer 
som forelskelse og vennskap.  

Steinvokteren 

Kazu Kibuishi 

Pappa er død og nå er mamma 
blitt kidnappet av en 

blekksprut! Det er opp til Emily 
og lillebror Navin å finne henne 

igjen.  

På leiting etter moren møter de 
den gamle, syke Silas. Han sier 

amuletten Emily bærer rundt 
halsen kan oppfylle alle hennes ønsker og litt til. 

Den kan gi henne makt, men alt Emily vil er å finne 
mamma. Silas sier hun kan velge bort amulettens 
kraft. Uansett hva hun velger, vil det ha store 

konsekvenser.  

Dette er den første boken i den populære og 
spenningsfylte Amuletten-serien. Bøkene er i 

tegneserieformat. 

Ravnejenta 

Torill Thorstad Hauger 

Hun kan kommunisere med 
ravner, og har en pose med 

urter, slangeskinn og 
daudingbein rundt halsen. Hils 

på Ravnejenta.  

Ravna, som hun også kalles, 
bor under fjellet midt mellom 

to rivaliserende vikinggårder. 
Hun er et utskudd, og blir kalt troll, og jarlkona 

sender til og med hunder etter henne. Helt tilfeldig 
blir Ravna tilknyttet arvingsønnene på begge 
gårdene, og det viser seg at Ravnas kunnskap kan 

bety forskjellen på liv og død.  

Ravnejenta er en frittstående oppfølger til Sigurd 
Drakedreperen, og heltinnen sammenlignes med 

Ronja Røverdatter.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Milla og sommerfuglgåten og 

Sprekke-hemmeligheter kan bestilles 

i et mindre gruppesett.   
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.   

Keeperen og havet 

Maria Parr 

Trille blir forelsket i den nye 
jenta. Hvem bryr seg om det, 

når Lena får plutselig ikke 
være keeper lenger. Bare fordi 

hun er jente! 

Trille vil gjerne imponere den 
nye jenta med å spille piano på 

juleavslutninga. Lena vil vise 
den nye treneren at hun er minst like god som 

guttene, men hvordan skal hun klare det når hun 
aldri får spille? 

Lena og Trille har blitt eldre siden suksessboken 

Vaffelhjerte, og det er første gang de møter på 
virkelig vanskelige problemer, slik som 
forskjellsbehandling av jenter og gutter.  

Dødens ansikt 

Jon Ewo 

Verden har blitt bomba. Alle 

de kjenner er døde eller 

forsvunnet. Hvordan skal seks 

ungdommer klare å overleve?  

De seks ungdommene var, 

frem til i dag, deltakere i et 

realityshow. Når de kommer ut 

av bunkeren de har vært i de siste 35 dagene 

oppdager de at verden er så godt som borte. De må 

komme seg vekk derfra ved å følge spor fra andre 

som har rømt. De jobber sammen, men er alle like 

godhjertede som de gir seg ut for?  

Denne apokalyptiske overlevelseshistorien er en del 

av skrekkserien Marg og bein.  


