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Circus 

Ruben Eliassen 

Det ligger en gutt med ansiktet 

ned i elva. Den skjeggete 

damen Esmeralda og verdens 

sterkeste mann Alf får liv i 

ham. Han vet ikke hvem de er. 

Han vet ikke engang hvem han 

selv er.  

Esmeralda, Alf og alle de andre på sirkuset gir 

gutten navnet Mare. Mare vet ingenting om seg selv 

eller hvor han kommer fra. I alle fall ikke mer enn 

han ser i marerittene sine. Er Mare mer enn bare en 

vanlig gutt?  

Dette er den første boken i den spennende og 

mystiske fantasy-serien om Mare og vennene hans 

på sirkuset.  

En terrorist i senga 

Endre Lund Eriksen 

En dag på vei hjem fra 
akebakken ser Adrian en død 

ungdom. Akkurat idet han skal 
til å ringe politiet ser han at han 

puster. Han knyter ham fast på 
kjelken og tar ham med hjem. 

Etter litt om og men får 

ungdommen, Ali, flytte inn hos 
oldefar. Endelig har Adrian en ordentlig venn, men 

er ikke Ali litt rar? Hvorfor er han så opptatt av fly? 
Hva er det egentlig han driver og skrur sammen? Er 
det en telefon? Eller en bombe?  

Adrian og Alis tilfeldige sammenstøt er en 
uforutsigbar fortelling om vennskap, kjærlighet og 
tillit.  

35 kilo håp 

Anna Gavalda 

Mamma og pappa gråter og 

kjefter hver gang det er snakk 

om skolen. Det er fordi Georg 

har gått om igjen to ganger, og 

nå blir han utvist. 

Georg vil heller bygge videre 

på oppfinnelsene sine enn å 

være på skolen. Til og med støttende bestefar har 

blitt streng. Georg har mulighet til å komme inn på 

en skole som passer ham. Det er bare eksamen som 

står i veien.   

Boken vil minne deg på at viktige vennskap ikke 

har noen aldersgrense, og at det finnes en vei for 

alle. Noen ganger trenger vi bare litt hjelp.  

ER DU OVER 

NI ÅR OG UTE 

ETTER NOE 

NYTT Å LESE? 

HER ER     

VÅRE TIPS! 



Far din 

Bjørn Ingvaldsen 

En dag hentes pappaen til Leo 
av politiet. Kan det være sant 

som de sier, at pappa er en 
tyv?  

Først tar de med seg pappa, og 

så mamma. Hun kommer fort 
hjem igjen, men ikke pappa, 

for pappa er en tyv. Alle 
naboene hvisker og peker, klassekameratene sier at 

han sikkert også er en tyv. Ingen vil vel være venn 
med en tyv. Hva skal mamma og Leo gjøre når 

ingen vil glemme det som har skjedd? 

Boken beskriver hva som skjer både fysisk og 
psykisk når en som står deg nær tar deg med ned i 
dragsuget.  

Pym Pettersons 
mislykka familie 

Heidi Linde 

Hele klassen må skrive en sann 
fortelling om familien sin. Pym 

sin familie er ikke spennende, 
bare mislykka. Dessuten har 
Pym en veldig god fantasi.  

Pym vil mye heller skrive om 
verdensrommet eller spennende fakta, men læreren 
Heidi har bestemt seg. Pym må finne noe å skrive 

om sin mislykka familie. Eller kanskje hun kan 
prøve seg på en fantasihistorie som kunne vært 

ekte? Som for eksempel at farfaren hennes var den 
tredje mannen på månen.  

Dette er en morsom fortelling om Pyms utfordringer 

med å akseptere familien sin akkurat slik den er.  

Røvet av vikinger 

Torill Thorstad Hauger 

Patric og Sunniva bor i en 
fredelig landsby i Irland. En 

dag kommer vikingene. Før de 
vet ordet av det er byen brent 

ned, og Patric og Sunniva på 
vei til Norge.  

Tvillingene blir treller og må 

bytte navn til Reim og Tir. Selv 
om de er vant til å bo og jobbe på gård, er det 

ingenting sammenlignet med det harde arbeidet de 
må gjøre for vikingene. For ikke å snakke om det 
kalde været. Har Reim og Tir sett Irland for siste 

gang?  

Dette er første bok i Haugers realistiske og 
spenningsfylte serie fra vikingetiden.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

En terrorist i senga 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.  

Sangen om en 
brukket nese 

Arne Svingen 

Noen ganger kommer ikke 

mamma hjem. Hun lover hver 

gang at det aldri skal skje igjen, 

men det gjør alltid det.  

Bart går på boksing fordi han 

tror moren vil ha en tøffere 

sønn. I blokka hans bor sånne som vennen og 

narkomanen Geir. Ada er også vennen til Bart selv 

om hun ikke kan holde på hemmeligheter, som at 

Bart synger opera i smug. Tør Bart å synge foran et 

publikum? Kanskje hvis mamma kommer hjem.   

Dette er en sår og humoristisk bok om en usikker 

gutt i en ødelagt familie. 


