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Parvana 

Deborah Ellis 

Siden Taliban tok over i 

Afghanistan er det så 

vidt Parvana får hjelpe faren på 

markedet, og moren og 

storesøsteren får ikke gå ut i det 

hele tatt.   

Faren er den eneste som kan 

bevege seg fritt, og en dag blir han kidnappet. 

Moren og de andre barna forstår at de ikke kan være 

i Afghanistan for alltid, de må vekk, men det er ikke 

enkelt.  

Dette er den første boken i serien om Parvana, som 

er tilegnet krigens barn.   

Markspist måne 

Sally Gardener 

I Moderlandet må man være 
forsiktig med hva man ser, og 

hva man sier. Helst skal man 
ikke se eller si noen ting.  

Dessverre har Hector, 

bestevennen til Standish, sett 
noe han ikke bør. En dag er 

Hector plutselig borte. Det er 
akkurat som om han aldri eksisterte. Hector må ha 

visst noe Moderlandet var villig til å drepe for.   

Dette er en intens, dystopisk fortelling som kan 
minne om 1984 (George Orwell) for et litt yngre 

publikum.   

Byen bak murene 

Ryan Graudin 

Jin leter etter søsteren sin 
Mei Yee. Selv later hun som at 

hun er gutt, for i byen bak 
murene er det livsfarlig å være 

jente.   

Hvis Jin blir avslørt, er 
sannsynligheten stor for at hun 

havner på et bordell, slik som 
søsteren. Både Jin og Mei Yee ønsker å forlate det 

grusomme regimet i byen bak murene, og når den 
jevnaldrende Dai lover Mei at han skal vise henne 
havet klarer hun ikke slippe tanken.   

Dette er en nedstemt og alvorlig fortelling, basert på 
den virkelige byen Kowloon som fantes i Hong 
Kong frem til 1993.   

LIKTE DU 



Inn i elden 

Aina Basso 

Den ene giftes bort som 16-
åring til en mye eldre mann. 

Den andre blir anklaget for å 
være heks, og risikerer å 

brenne på bålet.   

Mannen til Dorothe har tatt 
henne med fra København 

til Øst-Finnmark, og der blir 
Dorothe raskt gravid. Elen har lært av sin mor 

hvordan man kan stoppe blødninger, og når 
Dorothe nesten mister barnet, setter Elen seg selv i 
fare.   

Fortellingen finner sted i Finnmark på 1600-tallet 
hvor over 80 kvinner ble brent på bålet, mistenkt 
for å være hekser.   

Fugl Føniks 

Suzanne Collins 

Hele Panem står i flammer 
og Katniss kan ikke skjønne 
helt hvordan det skjedde. Alt 
hun vet er at det er på grunn av 
henne.  

Katniss har overlevd 
to Dødsleker, og nå skal hun 
plutselig være de 

revolusjonæres håp?  Nei takk, tenker Katniss, men 
så blir hun lovet det eneste hun ikke kan takke nei 
til – hun får drepe President Snow.   

Dette er den tredje og avsluttende boken i serien om 
den modige tenåringsjenta Katniss og hennes kamp 
mot overmakten i et dystopisk Amerika.  Boken kan 
også fås på engelsk. 

Opp i flammer 

Suzanne Collins 

Katniss Everdeen vant fjorårets 

Dødsleker sammen 

med Peeta Mellark. Endelig er 

det over, tror hun. President 

Snow har en grufull plan på 

gang. 

Katniss og Peeta må tilbake til 

arenaen sammen med andre tidligere vinnere. 

Katniss eneste ønske er at Peeta kommer ut i live. 

Midt i dødsangsten oppdager Katniss at de har flere 

allierte. Klarer hun å trosse Capitol nok en gang?   

Dette er den andre boken i triologien om den 

modige Katniss Everdeen, jenta som sto i brann.  

The hate U give 

Angie Thomas 

Bestevennen til Starr blir skutt. 
Fordi han er på feil sted til feil 

tid. Fordi politimannen kanskje 
trodde han hadde en pistol i 

bilen. Fordi han er svart.  

Starr satt i bilen og så Kahlil bli 
drept. Det var ingenting hun 

kunne gjøre. Nå må hun leve 
videre og være Kahlils stemme.  

Denne romanen om Starrs kamp for rettferdighet er 

massivt kritisk mot dagens USA, der svarte menn 
har den største risikoen for å bli skutt av politimenn. 

Boken finnes både på norsk og engelsk. 

Marlens historie 

Sigbjørn Mostue 

Verdensbefolkningen smittes 
av en parasitt som gjør dem til 

gale drapsmaskiner. Ikke en 
gang Norge er trygt. Er du 

villig til å gjøre hva som helst 
for å overleve? 

Marlen er dessverre ikke 

spesielt modig, men hun har 
unngått viruset lengre enn mange andre, og er 

forholdsvis trygg. Det varer imidlertid ikke lenge, 
og Marlen må bestemme seg for om hun skal gi opp 
eller kjempe videre.   

Boken er en del av serien I morgen er alt mørkt, og 
er en frittstående oppfølger til Brages historie, den 

første boken i serien.    

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Inn i elden, Markspist måne og Byen 

bak murene kan bestilles i store 

klassesett. 
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

mindre gruppesett.  
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