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OG 

Veronica Salinas 

Bokens hovedperson kommer 

fra Argentina og jobber som au 

pair i Fredrikstad. Hun går på 

språkkurs, men det eneste ordet 

hun føler hun får til er OG.  

Hun får beskjed om å høre på 

lydene og gjenta dem, men 

språket er vanskelig. Hun trives heller ikke så godt 

sammen med familien hun jobber for. Kan det 

finnes noe bedre der ute? 

Dette er en ærlig fortelling om det å være ny i 

Norge og måtte lære seg et helt språk fra bunnen av. 

Boken er støttet av Leser søker bok og passer derfor 

også til de med lesevansker.  

Saynab 

Eva Nordhaug 

Boken åpner med en scene hvor 
Saynab blir banket opp utenfor 

et utested i Oslo. Vennene 
hennes vender henne ryggen.  

Vi går tilbake i tid og får høre 

historien om hvordan alt ble 
som det ble, helt fra reisen til 

Norge, så til røyking og drikking, så til å finne 
meningen med livet.  

Saynabs selvbiografi handler om en somalisk 

innvandrer som kom til Norge i 1990 fra en 
flyktningleir. Til tross for at historien hennes er både 

hard og trist er den også full av stå på-vilje og mot.  

Pakkis  

Khalid Hussain 

Sajjad blir kalt «Jævla pakkis», 

blir kastet på dør av kjærestens 

far, passer ikke inn i noen 

gjenger og blir forsøkt giftet 

bort til en pakistansk jente i en 

alder av 15. Sajjid er 

andregenerasjons innvandrer.  

Da boken kom ut  i 1986 skapte den store 

reaksjoner. Siden da har den resonert med 

andregenerasjons innvandrer, da dilemmaet med å 

være seg selv og samtidig ikke skuffe sine foreldre 

er velkjent.   

Da Khalid Hussain ga ut denne romanen var det den 

første norske romanen utgitt av en ikke-vestlig 

person på norsk. Siden den gang har det heldigvis 

kommet mange flere.  



Hva vil folk si? 

Iram Haq, Hilde 
Hagerup 

Å være oppvokst i Norge, ha 

norske venner og norsk 
kjæreste samtidig som man 

har en pakistansk familie er 
ikke enkelt og konsekvensene 
kan bli enorme.  

Faren til Nimsha er villig til å gjøre nesten hva 
som helst for at alle skal slutte å snakke negativt 
om datteren hans. Det koster for mye ære. Han er 

til og med villig til å sende henne vekk.  

Boken er basert på filmen med samme navn som 
var Norges bidrag til Oscar-prisen i 2018. 

Historien er realistisk og sår og tegner et godt bilde 
over hvor vanskelig det kan være å stå mellom to 

kulturer.  

Arrangert avlyst 
ekteskap 

Bali Rai 

Manjit er 17 år og sint fordi 

han ikke får velge livet sitt 

selv. Han må gifte seg med ei 

jente han aldri har møtt.   

Familien til Manjit er indisk, og 

faren insisterer på at de 

tradisjonelle metodene er de beste. Der er Manjit 

uenig. Hvis alt går etter Manjits plan skal han ikke 

gifte seg. Han skal kjøre fra kirken før seremonien 

starter. Kan han få til dette rett under nesa på faren? 

«Alle unge som føler seg presset av familiens krav, 

kunne kjenne seg godt igjen i denne romanen,» sier 

avisen The Guardian. 

Refugee boy 

Benjamin Zephaniah 

Hvem er Alem? Jo, han er snill, 

smart, omtenksom og modig, 

men det eneste ordet som ser ut 

til å bety noe er «flyktning».  

Faren tar med seg Alem fra 

Etiopia til England på det som 

skal være en kort ferie, men en 

dag våkner Alem opp uten faren. Her starter den 

lange og harde kampen hans for å få bli i England.  

I verden i dag finnes det over 70 millioner 

mennesker på flukt ifølge FN. Historien om Alem er 

inspirert av mange ekte historier fra flyktninger og 

boken er virkelighetsnær selv om det er fiksjon.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Tante Ulrikkes vei, The hate u give 

(norsk),  Refugee boy og Pakkis kan 

bestilles i mindre gruppesett. 
 

De resterende bøkene kan bestilles i  

store klassesett.   

Tante Ulrikkes vei 

Zeshan Shakar 

To unge menn deltar i en 

samfunnsundersøkelse om 

hvordan det er å vokse opp på 

Stovner som andregenerasjons 

innvandrer. Dette er deres 

historier.  

Hvordan er det å bo i Tante 

Ulrikkes vei? Hvor vanskelig er det å få seg jobb 

når man heter Mohammed? Hvor mange fordommer 

møter man? Hvordan er det å date en hvit, norsk 

jente når man ifølge andre selv ikke er norsk nok?  

Shakars debutbok var ifølge Dagbladets anmeldelse 

«kanskje høstens viktigste bok» i 2018 og vant 

Tarjei Vesaas debutantpris samme året.  

The hate u give 

Angie Thomas 

Bestevennen til Starr blir skutt. 

Fordi han er på feil sted til feil 

tid. Fordi politimannen kanskje 

trodde han hadde en pistol i 

bilen. Fordi han er svart.  

Starr satt i bilen og så Kahlil bli 

drept. Det var ingenting hun 

kunne gjøre. Nå må hun leve videre og være Kahlils 

stemme.  

Denne romanen om Starrs kamp for rettferdighet er 

massivt kritisk mot dagens USA, der svarte menn 

har den største risikoen for å bli skutt av politimenn. 

Boken finnes både på norsk og engelsk. 


