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Full pott i hjerter 

Svein Børge Hoftun  

Mamma har alltid vært mye 

borte, men det gikk fint helt til 

hun fikk seg kjæreste. 

Kjæresten har gjort noe så 

forferdelig at Jon ikke engang 

klarer å tenke på det.  

Helt siden den dagen har Jon 

vært klar til å dra. Nå gjelder det. Han må ta med 

seg lillebroren Steinar også, han kan ikke la ham 

være igjen alene. Jon er sikker på at det ikke er 

lenge til barnevernet står og banker på døren, det er 

nå eller aldri.  

Boken om de to brødrene på rømmen tar for seg 

temaer som voldelige familier og kjærlighet.  

De som ikke finnes 

Simon Stranger  

Tusenvis av mennesker i Norge 
er papirløse innvandrere. Det er 

de som ikke finnes. Samuel er 
en av dem.  

Samuel har flyktet fra Ghana. 

Først til Gran Canaria der han 
møtte Emilie for tre år siden. 

Hun hjalp ham og de andre 
flyktningene i båten, men til ingen nytte. De ble 

sendt vekk. En dag står han utenfor hos Emilie etter 
en lang ferd gjennom Europa. Hva skal Emilie 
gjøre? Får Samuel bli? 

«Kanskje den viktigste ungdomsboken skrevet i vår 
tid,» sier Kjersti Franziska Ruud-Salomonsen fra 
Vårt Land om boken. 

13 gode grunner 

Jay Asher 

Det er 13 grunner til at Hannah 
Baker er død. Clay Jensen er en 

av dem.  

To uker etter at Hannah tok sitt 
eget liv finner Clay en 

pappeske full av kassetter på 
trappen sin. Hvis du mottar 

tapene er du én av grunnene, 
forteller den innspilte stemmen til Hannah. Flere har 

såret og sviktet Hannah. Andre har gjort noe 
ulovlig. Innen 24 timer vil Clay vite hvem av dem 
han er.  

Den alvorlige romanen harinnspill av galgenhumor, 
og er pageturner av de sjeldne - for hva er det 
egentlig Clay har gjort?  



Fluen 

Martina Gaux 

Villi skulle være der når Livvi 
døde. Hun skulle være den 

siste Livvi så. Men familien 
ringte ikke. Alt hun har nå er 

en flue.  

Fluen fløy rundt på Livvi den 
dagen Villi fikk se henne i 

kisten. Livvi sa hun skulle 
komme tilbake, kanskje fluen er Livvi? Villi har i 

alle fall litt selskap nå som Livvi er død. Dessverre 
lever ikke fluer evig de heller.  

Dette er en lettlest bok om døden, sorg, kjærlighet 

og homofili.  

Perfekt kjemi 

Simone Elkeles 

Alle vet at Alex er  
gjengmedlem. Ingen vet at 
Brittany har en mor med angst, 
en overarbeidet far og en 
storesøster som sitter i rullestol.  

Alex og Brittany er som natt og 
dag, de er en utenkelig match. 
Tilfeldigvis blir de labpartnere, 

og Alex er så sjarmerende at Brittany blir interessert 
likevel. Men Brittany har en falsk og perfekt fasade 
hun vil opprettholde, og Alex passer ikke inn. 
Dessuten er Alex’ verden farlig. Kanskje for farlig.  

Dette er en turbulent kjærlighetshistorie, som sies å 
være en blanding av Romeo & Julie, Grease og 
West Side Story.  

Kunsten å inhalera 

Ingelin Røssland  

Anette og bestevenninnen 

Karin har bestemt seg for å 

være kule, røyke og drikke. 

Anette vil også veldig gjerne 

kysse superkule Bobby.  

Anette og Karin er bare 16, 

men Anette føler seg minst like 

voksen som Bobby på 18. Det virker vel litt som om 

han liker henne også? Dessverre er ikke alle like 

ærlige og direkte som Anette.  

Romanen gir et troverdig bilde på hvordan det føles 

å vokse opp på en liten øy, der det viktigste i verden 

er å være kul.  

Papirfly 

Liv Gulbrandsen  

Det er ille nok at faren din dør, 
om ikke elskerinnen hans skal 

dukke opp i begravelse, danse, 
synge og på toppen av det hele 

legge seg oppå kista. 

Dette skjedde i begravelsen til 
faren til June. Det ble mye styr 

etterpå. Bestemor kasta til og 
med skoene på elskerinnen Isabella. Det er mye å 

takle for en femtenåring, og June kjemper seg 
gjennom det med å skrive brev. Brev til blant annet 
Isabella, politiet og mamma.  

De korte og lange brevene June skriver gir et godt 
innblikk i hvordan det er å være 15 og håndtere 
tapet av en forelder.  

Alt jeg sier er sant 

Lisa Bjärbo  

Alicia flytter ut, får seg jobb, 
og møter Isak. Hva betyr det, 

når hele Alicias verden 
plutselig faller sammen i sorg? 

Bestevenninnen og foreldrene 

blir sure når Alicia slutter på 
skolen. Heldigvis forstår 

mormor nesten alt, og Alicia 
får bo der. Brikkene faller på plass når hun møter 

superkjekke Isak. Dessverre har Isak kjæreste. 
Klarer Alicia å ligge unna? Hvordan går det 
egentlig når en sekstenåring og en gammel mormor 

skal bo sammen? 

Dette er en underholdende bok om det å ta egne 
valg, og om en tenårings første møte med døden.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Fluen og Perfekt kjemi kan bestilles 

i et mindre gruppesett.   
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.   


