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Hobbiten 

J. R. R. Tolkien 

Se for deg at en trollmann og 

en hel haug med dverger kom 

på døren din og inviterte deg 

med på et eventyr som 

involverte en livsfarlig drage? 

Sier du ja?  

Det gjør hobbiten Bilbo 

Lommelun, til tross for at han egentlig ikke er 

særlig eventyrlysten eller modig. I løpet av reisen 

møter han mange merkelige skapninger, knytter 

uvurderlige vennskap og møter til slutt dragen.   

Hobbiten er forhistorien til triologien Ringenes 

Herre. Boken er full av spenning og dramatikk på 

toppen av alle eventyrelementene.   

Trekkspill-
tvillingene 

Levi Henriksen 

Livet til Sofus er som satt på 

pause. Han kom seg aldri noen 

vei. Hvem hadde trodd at et 

hodeløst lik kunne forandre 

alt?  

Det er Sofus som finner liket 

på jernbanen. Så dukker hodet opp. Er det Mons, en 

av trekkspill-tvillingene som er morderen? Politiet 

tror det. Sofus og tvillingbroren Leif er usikre. 

Sofus gamle kjærlighet Maria står en dag på 

trappen, og hun klekker ut en plan.   

Dette mordmysteriet er støttet av leser søker bok og 

passer derfor også godt til de med lesevansker.   

Kvartinger 

Harald Rosenløw Eeg 

Det er livsfarlig å være ute, 

men Samuel må. Han må bryte 

portforbudet for han må skaffe 

medisiner til lillesøster. Ellers 

dør hun.   

Mange er smittet og har 

dødd av rotteepidemien, blant 

annet moren til Samuel. Derfor sprayes det antibac 

og ryddes søppel hver natt av noen rødkledde menn. 

De kalles kvartinger. En dag da Samuel er ute for å 

finne medisiner ser han noe som snur hele verden på 

hodet. Hvorfor ligner kvartingene på ham?   

Dette er en spennende ungdomsbok som portretterer 

et mulig Norge ikke så alt for langt frem i tiden.   

ER DU OVER    

13 ÅR OG       

VIL LESE 

SPENNENDE 

BØKER? 



Dystopia I 

Terje Torkildsen 

London er rammet av en 

naturkatastrofe og seks 

ungdommer fra Stavanger er 

fanget på de britiske øyer. De 

må komme seg hjem, koste 

hva det koste vil.   

Storbritannia har plutselig 

blitt et land i krise. Mesteparten av landet er 

oversvømt. Ingen flyplasser er åpne. Det er mangel 

på mat, ly og medisiner. Folk dør. Finnes det en 

måte å komme seg hjem på? Finnes det en måte å 

overleve på?   

Dette er den første boken i Dystopia-serien. 

Bøkene er fulle av spenning, med modige og 

smarte karakterer med en ustoppelig stå-på-vilje.    

Galderstjerna 

Asbjørn Rydland 

Av og til kan det være 

vanskelig å sette fingeren på 

hvilket øyeblikk det var som 

forandret alt. Slik har ikke Erik 

det. Han vet nøyaktig når det 

startet.   

Sølvreven midt i veien som 

Erik så vidt misser med bilen er startpunktet. Etter 

den kvelden blir han slått ned og våkner med en 

tatovering. Tatoveringen går igjen i et populært TV-

spill og før Erik vet ordet av spiller han ikke bare 

spillet, han er med i spillet.   

Denne boken som omhandler norrøne myter og 

guder er både spennende og mystisk. Boken er den 

første i Vegandi-serien.    

Skeleton key 

Anthony Horowitz 

Alex Rider er MI6s viktigste 
agent. Han er meget dyktig, 

men kanskje også litt for ung 
…? Det synes ikke sjefen, som 

sender Alex ut på et livsfarlig 
oppdrag.   

Egentlig skulle det være et 

enkelt rutineoppdrag, men 
situasjonen utarter raskt, og Alex blir blant annet 

blandet opp i en kinesisk forbryterbande og en 
russisk general. Er 14 år gamle Alex dyktig nok til å 
slippe unna?   

«Dette er en intenst spennende bok, som får deg til å 
lengte etter oppfølgeren,» sier nettstedet TXT om 
den tredje boken om spiongeniet Alex Rider.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Skeleton key, Galderstjerna og 

Hobbiten kan bestilles i mindre 

gruppesett. 
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.  

Hevn 

Jan Christian Næss 

Den gamle nabokona blir drept. 
Kurt tar på seg ansvaret for å 

løse saken. Den er dessverre 
mer kompleks enn han kunne 

ane.   

Hvem er det som står bak? 
Leieboeren? Barnebarnet? En 

fremmed? Nabokona hadde 
nemlig ikke så mange i omgangskretsen sin. Likevel 

er det visst vanskelig å peke ut den skyldige, men 
når han finner den skyldige, da skal han ta hevn.   

Dette er en intens og spenningsfylt bok med mange 

overraskende vendinger, og en hovedperson man 
ikke helt vet om man skal like eller ikke. 

Tumbling dice 

Pål Gerhard Olsen 

Daniel og Joachim blir påkjørt 

og forfulgt av maskerte menn. 

Det viser seg at det er Daniels 

bag de er ute etter. Hva er det 

de vil ha?   

Det er en harddisk i baggen de 

er ute etter, og Daniel og 

Joachim er ikke trygge. Hvem er det som har plantet 

harddisken på Daniel? Hvorfor er den så verdifull? 

Klarer bestevennene å holde harddisken unna de 

maskerte mennene?   

Dette er en spennende bok om kriminalitet og 

familiehemmeligheter, som minner om noen av 

Arne Svingens spenningsbøker.   


