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Elven 

Anna Fiske 

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.   

Smadra 

Brynjulf Jung Tjønn 

Mamma pleide å være snill, 

men nå er det pappa Oda søker 

til. Oda er redd for mamma. 

Hun vet aldri når det neste 

slaget kommer.   

I stedet for å si det som det er, 

sier Oda at hun stadig faller på 

sykkelen. Det skjer så ofte at pappa ikke vil la 

henne sykle på en stund. Det er bare Oda og 

mamma som vet sannheten.   

Dette er en sår fortelling om vold i nære relasjoner 

og det å finne motet til å si i fra. Boken har 

tilrettelagt lettlest tekst og passer derfor også godt 

til de med lesevansker.  

Hei, det er meg 

Nina E. Grøntvedt 

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. Eks-

bestevenninnen Helle kan henge så mye hun vil 

med de andre. 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?  

Dette er den første boken i serien om Oda. Denne 

boken er skrevet som skikkelige dagbokinnlegg 

med varierende skrift og illustrasjoner.  

LIKTE DU  

TV-SERIEN 



Lik meg 

Anna Wisløff 

At bestevenninnen din finner 

seg en ny bestevenn er aldri 

enkelt, men spesielt ikke når 

man sliter med sinne-

problemer.   

Oda og Arin har vært 

bestevenner siden første dag i 

barnehagen. Nå har klassens populære jente fått 

øynene opp for Arin. Ikke bare vil hun være venn 

med Arin, hun er også superkjip mot Oda.   

Tv-serien Lik meg har hatt stor suksess på NRK og 

dagboken til Oda og Arin tar deg dypere inn i 

historien. Leseren vil få en større forståelse for 

Odas følelser og sinne og Arins dilemma.   

Det du ikke vet om 
Vilde 

Nicolai Houm 

Pappaen til Vilde er aldri 
hjemme, for han er i Afrika og 
hjelper løvene. Det er i alle fall 
det Vilde sier når hun lyver til 
den nye klassen.   

For pappa er ikke i Afrika. Han 
sitter innelåst, og det er lenge 

til han kommer hjem. Alt Vilde kjemper seg frem 
mot er at de en gang skal være en vanlig familie.  

Dette er en ærlig, sår og varm bok om å være ny på 
skolen, passe inn og å ha en hemmelighet man ikke 
vil at noen skal vite.   

Narnia-draumar 

Lars Mæhle 

Lillesøsteren til Jo har 

forsvunnet frivillig. Jo møter 

heldigvis noen som tror de vet 

hvor hun er, men han får ikke 

lov å blande inn politiet …  

Det viser seg at lillesøster 

Hedvig har snakket med noen 

på nettet lenge. Han liker Narnia like godt som 

henne, og de har rømt for å finne sitt eget Narnia. 

Men hvor trygg er han hun har rømt med? Jo må  

finne henne.   

Denne spennende og litt såre boken om familie, 

vennskap, kjærlighet og psykisk helse er en 

frittstående oppfølger til Keeperen til Tunisia, 

boken bak filmen Keeperen til Liverpool.   

Lars er LOL 

Iben Akerlie 

Lars har Downs syndrom, og 
Amanda er fadderen hans. Hva 

skal Amanda gjøre når de andre 
i klassen begynner å spre bilder 

av Lars på nett?  

Det er lett å være sammen med 
Lars alene, for Lars er morsom 

og grei. På skolen vil 
Amanda passe inn. Hvordan skal hun klare å 

sjarmere Adam med Lars på slep? Klarer Amanda å 
stå imot presset eller vil hun svikte seg selv, og ikke 
minst Lars?   

En lettlest bok om det å være annerledes, og å måtte 
velge mellom rett og galt. Boken vant ARKs 
barnebokpris i 2016.   

Pitbull-Terje går 
amok 

Endre Lund Eriksen 

Jim er ikke redd for hunder. 

Eller gutter. Men når det 

kommer en ny, svær gutt i 

klassen som påstår han har en 

illsint pitbull, da blir Jim redd.   

Det er Pitbull-Terje som er den 

nye gutten. Av en eller annen grunn har han bestemt 

at han og Jim skal bli venner, men Jim har venner 

allerede. Riktignok bare venner som behandler ham 

dårlig, men likevel. Alt må vel være bedre enn 

Pitbull-Terje?  

Dette er den første boken i den humoristiske serien 

om Pitbull-Terje. Denne boken er også filmatisert.   

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Smadra og Elven kan bestilles i 

mindre gruppesett. 
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.  
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