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Jørgen + Anne = sant 

Vigdis Hjorth 

Anne er ikke den eneste som er 

forelsket i den nye gutten, 

Jørgen. Hvordan kan man vite 

hvem Jørgen er forelsket i?   

Det er tull at man ikke kan bli 

forelsket før man er større. For 

det kan man. Anne vet at hun 

elsker Jørgen med de fine fregnene og mellomrom 

mellom tennene. Han bare må bli hennes. Alt er lov 

i krig og kjærlighet, eller?   

Ung kjærlighet tas alvorlig i denne boken, og Anne 

må velge mellom det hun vil og det som er 

riktig. Den ble filmatisert i 2011. 

Forelska forever 

Unni Lindell 

Ella er ganske sikker på at hun 
og Bendik er kjærester, selv om 

de ikke har kysset siden 
leirskolen, men nå virker det 

som han er interessert i noen 
andre …?   

Det ser ut som at Bendik har et 

godt øye til Ellas stesøster Christina. Alle guttene 
synes hun er morsom og pen, og Ella vet ikke hva 

hun skal gjøre for å få Bendiks oppmerksomhet.   

Dette er den femte boken i serien om Ella og hennes 
forelskelser. Den er både varm og trist og hvis du har 

vært forelska kjenner du deg nok igjen i Ella.   

Keeperen og havet 

Maria Parr 

Trille blir forelsket i den nye 

jenta, men hvem bryr seg om 

det, når Lena får plutselig ikke 

være keeper lenger. Bare fordi 

hun er jente!  

Trille vil gjerne imponere den 

nye jenta med å spille piano på 

juleavslutninga. Lena vil vise den nye treneren at 

hun er minst like god som guttene, men hvordan 

skal hun klare det når hun aldri får spille?  

Lena og Trille har blitt eldre siden suksessboken 

Vaffelhjarte, og det er første gang de møter på 

virkelig vanskelige problemer, slik som 

forskjellsbehandling av jenter og gutter. Boken er 

på nynorsk 

ER DU OVER    

NI ÅR OG       

VIL LESE OM 

KJÆRLIGHET? 

HER ER VÅRE 

TIPS! 



Sug 

Heidi Linde 

Annika finner en iPod ute i 
regnet. Den tilhører Marius 

som hun er superforelska i. 
Hun bestemmer seg for å 

beholde den. 

iPoden avslører at Marius 
liker heavy metal, og Anniken 

får hjelp av naboen Sigge til å lære seg å spille 
bass. På veien blir de venner og bestemmer at de 

skal spille på skoleavslutningen. Er fem grep nok 
til å vinne Marius’ hjerte?  

Annikas første møte med forelskelsen er en 

troverdig fortelling om irrasjonaliteten og 
naiviteten man kan oppleve når man liker noen litt 
for godt.   

Ingen dager uten 
regn 

Ingrid Arvola 

Silja og Tove har blitt 

bestevenninner. Tove skryter 

av hvor mange bestevenninner 

hun har hatt, men er egentlig 

det en god ting?    

Silja møter Tove etter at hun og 

den triste faren hennes flytter til Narvik. Tove er 

tøff og finner alltid på noe gøy, men Silja må alltid 

ta skylden. Dessuten er ikke Tove spesielt snill når 

hun snakker om de andre i klassen. Foruten om 

Kenneth da, klassens fineste gutt. Det synes Silja 

også.   

En søt og litt trist fortelling om vennskap, og 

viktigheten av å gi slipp på fortiden.   

Hei, det er meg! 

Nina E. Grøndtvedt 

Lillesøster er dødsirriterende 

og foreldrene er dumme, men 

det går fint, for Oda har nemlig 

verdens beste 

bestevenninne. Helt til de ikke 

snakker sammen lengre.  

Oda bryr seg ikke. Ex-

bestevenninnen Martine kan henge så mye hun vil 

med Erle og Stian. Oda bryr seg så lite at hun følger 

etter dem for å se hvor mye de kjeder seg, og roper 

til dem at hun ikke bryr seg. For det gjør hun ikke. 

Eller?  

Den første boken om Oda er lettlest, og fortalt med 

en ungdommelig og humoristisk tone.   

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Glassroser, Sug og Forelska forever, 

kan bestilles i mindre gruppesett. 
 

De resterende bøkene kan bestilles i  

store klassesett.   

Glassroser 

Kari Woxholt Sverdrup 

Rose liker så godt å være 

sammen med Nico. De har så 

fine samtaler, de sykler om 

kapp, også kiler det så godt i 

magen hver gang hun ser 

ham.   

Rose er ikke spesielt populær, 

og de populære jentene liker ikke Rose. Det er krig. 

Når hun treffer Nico, barnebarnet til naboen, får hun 

mye annet å tenke på, og flette-jentene er ikke 

lenger så viktige.   

Roses første kjærlighet beskrives med ærlighet og 

varme, samtidig som historien er sprinklet med litt 

humor.   

En søster i skapet 

Ingunn Aamodt 

Nora tror hun har 

verdens største problem. Det 

involverer henne, 

bestevenninnen, kjæresten og 

en kjekk, gresk gutt. Likevel 

har nok storebroren hennes et 

enda større problem.   

Nora er sur fordi bestevenninnen og kjæresten 

hennes har det gøy i Norge mens hun er på ferie. En 

kjekk, gresk gutt er interessert i henne, men hun har 

jo kjæreste. Samtidig er storebror Nicolais 

hemmelighet mye større. Han vil hete Nicola og ha 

på seg kjole.   

Denne boken omhandler problematikken rundt å 

føle seg annerledes, og å finne motet til å være seg 

selv.   


