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Hold fast! 

(over 15 år) 

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 at 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.   

Det angår også deg 

(over 15 år) 

Herman Sachnowitz 

Herman Sachnowitz er en av de 
få norske jødene som overlevde 

andre verdenskrig. Dette er 
hans historie.   

Når boken skrives er det over 

30 år siden Herman ble fri fra 
konsentrasjonsleiren, men noe så dagligdags som 

lyden av et tog eller lukten av eksos og olje setter 
ham raskt tilbake rett i nazistenes klør.  

Dette er Hermans biografi om hvordan 

han overlevde årene i fangeleir, med det eneste 
våpenet han hadde: håpet om å få komme hjem til 
Norge.   

Tre dager i mai 

(over 15 år) 

Dag Skogheim 

11. mai 1940 ligger det 11 døde 

østerrikere og fire døde 

nordmenn utenfor Mosjøen. 15 

døde og utallige familie-

medlemmer og venner som 

aldri får se sin elskede igjen.   

Ved å eksaminere livene til de 15 døde og deres 

pårørende vekker Dag Skogheim krigens brutalitet 

til live. Alle hadde de et eget liv og sin egen 

historie, her fortalt både av dem selv og de som 

kjente dem best.  

Alt som ikke er forfatterens egne observasjoner og 

kommentarer kan styrkes av beviser. I løpet av hele 

krigen (1939-1945) var det totalt 2000 norske 

militære som mistet livet.   



Saynab 

(over 13 år) 

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 i livet.   

Saynabs selvbiografi handler om en somalisk 

innvandrer som kom til Norge i 1990 fra en 

flyktningleir. Til tross for at historien er både hard 

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

Minner om Anne 
Frank 

(over 13 år) 

Alison Leslie Gold  

Hannah var en av Anne Franks 
beste venninner. Dette er 
hennes historie om krigen, 

jødehatet og ikke minst om 
Anne.   

Hanna ble også arrestert av nazistene og satt i 

konsentrasjonsleir akkurat som Anne. Forskjellen er 
at hun overlevde. I denne boken forteller Hannah 

om sin kamp for overlevelse, og livet før, under og 
etter krigen.   

Andre verdenskrig varte fra 1939-1945 og ble ledet 

av Adolf Hitler, rikskansler for nazi-Tyskland Over 
6 millioner jøder skal ha blitt drept av nazistene.   

Biografien om Sigrid 
Undset 

(over 13 år) 

Anne B. Ragde 

Du har kanskje hørt om Kristin 
Lavransdatter, eller sett bilde 
av Sigrid Undset på den 

gamle 500-lappen? Hun er en 
av Norges beste forfattere 

gjennom tidene. Dette er 
hennes biografi.   

I løpet av sitt 67 år lange liv ga Sigrid Undset ut 34 

bøker og vant en nobelpris. Hun hadde også vært 
gift, og fått tre barn. Hun hadde elsket, grått, 

dagdrømt, sluttet å skrive, og så begynt igjen.   

Sigrid Undsets bøker leses fremdeles hyppig den 
dag i dag, også utenfor Norge. Nobelprisen i 

litteratur mottok hun i 1928 for “sine mektige 
beskrivelser av livet i Norden i middelalderen.”  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Kon-Tiki og Hold fast! kan bestilles 

i mindre gruppesett.   
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.   

Kon-Tiki 

(over 9 år) 

Bente Roestad 

Tor Heyerdal ville bevise at det 
var en mulighet for at de 

Polynesiske øyene ble befolket 
av søramerikanere som seilte 

over. Dette er hans reise.   

Thor Heyerdal planla reisen 
godt, bygde en flåte slik polynesierne sannsynligvis 

gjorde det, skaffet seg et mannskap på seks og seilte 
ut i Stillehavet. 101 dager senere gikk de i land på 
øya Raroia. Hvordan klarte de det?   

Thor Heyerdal er en av Norges største oppdagere. I 
tillegg til Kon-Tiki-ekspedisjonen har han blant 
annet utforsket Påskeøya og prøvd å krysse 

Atlanterhavet i en sivbåt. 

Historien om Helen 
Keller 

(over 11 år) 

Lorena A. Hickok   

Kan du forestille deg å være 

stum, døv og blind? Det var 

Helen Keller. Hun lærte seg å 

snakke likevel, med hendene 

først.   

Etter at en sykdom gjorde henne døv og blind i 

toårsalderen, slet Helen veldig. Hun var frustrert og 

redd i en verden hun ikke forsto. Da hun møtte 

læreren Anne Sullivan, lærte hun at ord hadde 

mening. I 1887, som syvåring, lærte hun sitt første 

ord, og 25 år senere snakket hun tre språk flytende.   

Dette er den sanne historien om hvordan 

verdenskjente Helen Keller overkom alle sine 

utfordringer.   


