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Markus er konge 

Klaus Hagerup 

Markus er vant til å være 

forelsket, men ikke i to på en 

gang. Hvem hadde trodd at den 

tidlige bursdagsgaven fra 

bestevennen, Sigmund, kunne 

være løsningen på alt?   

Markus får et sjakkbrett fra 

Sigmund. Han må nemlig bli en god sjakkspiller litt 

brennkvikt for å imponere den nye jenta Natasja. 

Markus er så forelsket i henne, men vent, har 

bestevenninna Ellen Cathrine alltid vært så søt?   

Bøkene om Markus er fulle av humor, samtidig som 

de tar forelskelser i ungdommen med den 

største alvorlighet. Dette er den sjette boken i 

serien.   

Forest Gump 

Winston Groom 

Alle har alltid sagt at Forrest 

Gump er en idiot. Kanskje det, 

men han tenker mer enn de vet, 

og han prøver alltid å gjøre det 

rette.   

Fortellingen om Forrest Gumps 

liv er en ekstraordinær og 

utrolig fortelling. Vi får se hvordan en tilfeldig og 

mindre begavet mann havner i de mest absurde, men 

likevel realistiske situasjoner.   

Dette er en engelsk kortversjon av boken som ble 

filmatisert i 1994 med Tom Hanks i hovedrollen. 

Saiko 

Linn T. Sunne 

Det finnes et bilde Ella skulle 

ønske aldri ble tatt. For at det 

ikke skal spres, må hun bli 

sammen med Steinar.   

Ella er egentlig superforelsket i 

Simon, men nå må hun være 

sammen med Steinar i stedet. 

Han som kalles for Saiko. Hvorfor kalles han 

egentlig det? Er det å utpresse en ung jente det 

verste Steinar kan finne på?   

Dette er en bok om kjærlighet og bygdelivets 

utfordringer. Boken starter lett og ledig, men blir 

mer og mer alvorlig utover, helt til den ender i 

katastrofe.  

ER DU OVER    

11 ÅR OG       

VIL LESE OM 

KJÆRLIGHET? 

HER ER VÅRE 

TIPS! 



Fugl Føniks 

Suzanne Collins 

Hjemmet hennes er ødelagt. 

Hennes nærmeste er 

kidnappet. Hun har mareritt 

hver natt. Hun må være 

symbolet for revolusjonen. 

Hun er det eneste håpet de 

har.   

Katniss har overlevd to runder i Dødslekenes 

arena, og nå skal hun plutselig være de 

revolusjonæres håp?  Nei takk, tenker Katniss 

først, men så blir hun lovet det eneste hun ikke kan 

takke nei til – hun får drepe President Snow.   

Dette er den tredje og avsluttende boken i serien 

om den modige tenåringsjenta Katniss. Romansen 

er ikke hovedtemaet i denne boken, men kjærlighet 

står likevel sterkt. 

Across the 
barricades 

Joan Lingard 

Hva om du hver dag 

risikerte liv og helse for å være 

sammen med din elskede? Det 

gjør Kevin og Sadie.   

Vi er i Nord-Irland mens det er 

store konflikter mellom 

protestantene og katolikkene i landet. Sadie og 

Kevin tilhører hver sin religiøse gruppe, og bør 

derfor ikke være sammen, men de klarer ikke la 

være. Blir det oppdaget blir de sett på som 

forrædere og vil sannsynligvis bli straffet med 

vold.   

The Troubles var en intens indre konflikt fylt av 

vold og terrorangrep i Nord-Irland som varte fra 

1968-1998 og det er under denne tiden Kevin og 

Sadie lever.   

Med egne øyne 

Arne Svingen 

Jim er en artist som akkurat er 

på vei til å slå skikkelig 

igjennom, men ingenting betyr 

noe lenger. Høydepunktene 

finnes ikke. Helt til han møter 

en jente som ikke kan se.   

Hun går forbi ham på en strand. 

De hilser, og hun inviterer ham med på turen hun 

går. Han lover å være øynene hennes. Kan hun være 

brikken Jim leter etter? Til og med når hun forlater 

ham?   

Dette er en nedstemt, illustrert bok av Arne Svingen 

og Christoffer Grav, som handler om hvor viktig det 

er å virkelig bli sett.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Elven, Fugl føniks og Across the 

barricades kan bestilles i mindre 

gruppesett. 
 

De resterende bøkene kan bestilles i  

store klassesett.   

Baksiden 

Endre Lund Eriksen 

Faren til Katrine vant en 

konkurranse om å få være med 

til månen. Raketten kommer 

aldri frem fra månens bakside.   

Det virker som at alt håp er ute. 

Helt til Katrine får mailer fra 

pappa. Eller er det egentlig 

pappa? Den eneste hun kan betro seg til og 

spekulere med er vennen Julian på andre siden av 

jordkloden. Hva er det egentlig Mission Control har 

å skjule?   

Dette er en spenningsfylt og mystisk fortelling om 

familie, vennskap og uventet kjærlighet.   

Elven 

Anna Fisk 

Helena var flink, sjenert og 

veldig, veldig vanlig. Hadde 

det ikke vært for mannen som 

falt uti den iskalde elven hadde 

kanskje alt vært det samme 

enda.   

Helena føler hun sitter 

fast. Hun skulle så gjerne ha snakket med sin store 

kjærlighet Andreas og hjulpet pappa ut av 

mørket. Når Helena blir vitne til at en mann faller 

gjennom isen, er det noe som løsner i henne.   

Store illustrasjoner gjør dette til en lettlest bok om 

usikkerhet og å finne seg selv i tenårene, på en nær, 

realistisk og sår måte.   


