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Hold fast! 

Samuel Massie 

Samuel Massie var et håpløst 

tilfelle og hadde ingen retning i 

livet før han ble en del av 

mannskapet på båten Berserk. 

Nå er han på vei mot Sydpolen. 

Målet med turen er å nå 

polpunktet på Antarktis 100 år 

etter Roald Amundsen gjorde det samme. Samuel 

og skipskameraten Jarle er de to som skal dra 

innover til polpunktet, men da de får et nødsignal 

fra båten snus alt på hodet.   

Dette er den sanne historien om Samuels liv, som 

handler om vennskap, stå-på-vilje, eventyr, mot og 

sorg.   

Historien om Pi 

Yann Martel 

Se for deg at du er alene i 

Stillehavet, og alt du har er en 

livbåt. Ja, og selvfølgelig den 

kjempesvære tigeren som når 

som helst kan finne på å spise 

deg.   

Skipet til Pi forliser, og det kan 

virke som at han er den eneste overlevende, i tillegg 

til noen dyr, som inkluderer den svære tigeren. Pi 

gruer seg til tigeren blir sulten.    

Dette er en utrolig historie om en 16-år gammel 

gutts eventyr ute på det åpne hav. Fortellingen er 

både realistisk og fantasifull.   

Autopilot 

Martin Nygaard 

Laurits prøver så godt han kan 

å vokse opp, men alle rundt 

ham stiller krav. Det eneste han 

selv vil er å feste og ligge.   

Pappa finner Laurits’ 

pornoblad og sier at modellene 

i bladet er syke i hodet. Det 

kan vel ikke stemme, for alt Laurits vil er å gjøre 

som dem. Er han syk i hodet bare fordi han vil elske 

med dødsfine Lotta på en vannseng, eller i det 

minste bare få se litt pupp?   

Boken danner et ærlig bilde om hvordan det kan 

være å vokse opp. Boken Autofokus forteller 

forhistorien til Autopilot.  

ER DU OVER    

15 ÅR OG       

VIL LESE 

SPENNENDE 

BØKER? 



Gode varsler 

Neil Gaiman & Terry 
Pratchett 

Dommedag er i anmarsj. De 

fleste fra Himmelen og 

Helvete er positivt innstilt til 

dommedag, men noen er villig 

til å gjøre nesten hva som 

helst for å forhindre den.  

Utsenderne fra både Himmelen og Helvete som 

lever blant menneskene for å holde et øye med 

dem har nemlig blitt ganske glade i tilværelsen på 

jorda. Dessverre er det mange flere krefter i spill 

for å utslette jorda som vi kjenner den. I tillegg må 

Antikristi lokaliseres, og ingen aner hvor han er.   

Dette er en klassiker innenfor fantasy-litteraturen, 

og er både mørk, humoristisk og full av oppdiktede 

vesener. 

And then there were 
none 

Agatha Christie 

Ti fremmede er invitert av en 

U. N. Owen til en ensom øy. 

Allerede den første kvelden er 

det noen som dør. Så en til. Og 

enda en.   

Det er tydelig at det ikke er 

snakk om noen naturlig død. I følge U. N. Owen har 

de alle en synd de må betale for. Hvordan skal de 

komme seg ut av dette? Hvem er U. N. Owen?   

Agatha Christie er en av verdens mest kjente 

krimforfattere, blant annet for å ha skapt 

karakterene Poirot og Ms. Marple. Dette er en 

spenningsfylt, underfundig og overraskende krim. 

Tidsrosen 

Ørjan N. Karlsson 

Helt til faren hans forsvinner på 
havet trodde Martin at livet og 

familien hans var normale. Så 
begynner han å se syner, arver 

et hus og kan reise i tid. Det er 
ikke normalt.   

Fortellingen handler om tre 

ulike tidsrom: nåtid, andre 
verdenskrig og Jesu korsfestelse og død. Det er 

nemlig spydspissen som drepte Jesus alle er ute 
etter. Har du alle tre delene har du uendelig med 
makt. Delene må ikke havne i gale hender.   

Dette er en spennende og mystisk bok der detaljer 
og symboler spiller en avgjørende rolle. Dette er 
den første boken i lansetriologien.   

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

And then there were none kan 

bestilles i et stort klassesett. 
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

mindre gruppesett.  

Kiss, kiss 

Roald Dahl 

Roald Dahl er kjent for sine 
mange barnebøker, men ikke 

like kjent for sine mye mørkere 
fortellinger for voksne.  

I denne engelske  

novellesamlingen kan du blant 
annet lese om damen som bare 

leier ut huset til vakre menn, 
konas hevn på ektemannen som stadig gjør henne 

sen, og til slutt om den stakkars kvinnen som 
har mistet tre barn på 1,5 år.   

Roald Dahls foreldre kom fra Norge, selv om Dahl 

selv var oppvokst i England. Han er en av verdens 
mest kjente forfattere og har solgt mer enn 250 
millioner bøker over hele verden.  

Lord of the flies 

William Golding 

En gjeng med skolegutter 

strandet på en øde øy etter en 

flystyrt. Digg å kunne leve uten 

strenge voksne, tenker de. Helt 

til det viser seg at øya har 

mørke hemmeligheter.   

Ikke er det så lett å 

opprettholde en eller annen form for orden heller. Å 

finne mat er dessuten ikke bare bare. De legger en 

plan for å komme hjem, men for at det skal funke 

må de alle samarbeide. Og helst overleve.   

Denne engelske klassikere fra 1954 graver dypt ned 

i menneskets sinn, og viser hvor ustabilt det kan 

være i pressede situasjoner.   


