
 Bouvetøya av Lars Mæhle(nynorsk) 

Året er 2052. Startskotet går for tidenes heftigaste nett-reality, ein klimakonkurranse på isolerte Bouvetøya i 

Sørishavet.  

Ein ungdom frå kvar verdsdel, kvar med sine unike eigenskapar, skal knive om enorme pengesummar. Dei 

skal vere offline i tre dagar, mens resten av verda kan følgje dei gjennom liveoverføringar. Men er 

Bouvetøya 2052 verkeleg ein sjanse til å endre planetens framtid? Mot si vilje blir den norske aktivisten 

Roland vikla inn i eit spel på liv og død. 

 

 

#alfahann av Jan Tore Noreng 

Han har hele pakka: Han er smart, populær, kjekk, og har en kropp som alle de andre guttene i 

tiende misunner ham. I tillegg er Torstein sammen med Viktoria, den perfekte dama. Livet hans er 

som skapt for Instagram. 

Men den som har ALT, har også ALT å tape. 

 
 
 
 

http://ubok.no/forfatter/lars-m%C3%A6hle
http://ubok.no/forfatter/jan-tore-noreng


 Rød dronning av Victoria Aveyard 

Klassisk kamp mellom overklasse og underklasse – med en fantastisk twist. 

Samfunnet er delt av fargen på blod – rødblods og sølvblods, der sølv har makten. De er lik 

elitesoldater med gudelignende egenskaper. 

For Mare Barrow, en 17 år gammel rød jente fra Staure, ser det ut til at ingenting kommer til å 

forandre seg. 

Mare får en jobb på Slottet, midt blant de hun hater mest. Hun finner ut at, til tross for sitt røde 

blod, så har hun en egen dødelig kraft. Denne kraften kan true hele verdensordenen. Nå sitter 

Mare midt i sølvblodsverdenen og hun prøver å bruke sin posisjon til å hjelpe Purpurgarden – som 

styrer det røde opprøret. 

Dette spillet om makt er livsfarlig. 

 

   Jeg er Pilgrim av Terry Hayes 
En ung kvinne blir funnet drept på et nedslitt hotell, alle identifiserende kjennetegn er oppløst av syre.  
En far blir offentlig halshugget i den pulserende heten på et saudiarabisk marked.  
Liket av en ekspert i bioteknologi ligger uten øyne på en søppelplass i Damaskus.  
Menneskelige levninger blir funnet i et avsidesliggende fjellområde i Afghanistan.  
En perfekt plan er lagt for å begå en grusom forbrytelse mot menneskeheten.  
Én tråd knytter ugjerningene sammen, og bare én mann vet hvordan ...  
Pilegrim.  
«... en sensasjon av en thriller (...) Man skal ikke ha lest mange sidene før man forstår at dette er noe av 
det beste sjangeren har budt på de seneste årene.» Asbjørn Slettemark, Aftenposten  
«Den eneste thrilleren du trenger å lese i år.» The Guardian 

 
 

http://ubok.no/forfatter/victoria-aveyard


Boy Nobody av Allen Zadoff   
Jeg-personen i denne boken er en drapsmann. Han glir inn i skolemiljøer som den nye gutten, blir venn 
med målets barn, får innpass i familien, og forsvinner igjen når drapsmålet plutselig dør "av naturlige 
årsaker". Drapsmålet er alltid en trussel mot rikets sikkerhet. 
Da han var tolv ble foreldrene hans drept, og han ble tatt inn i Programmet, som lærte han opp til å bli den 
perfekte attentatmann. Han holder kontakten med "Mor" og "Far" gjennom krypterte programmer i telefonen 
sin, og gjør en fantastisk god jobb. Helt til den dagen han får et nytt oppdrag. Det nye målet hans er 
borgermesteren i New York. Han har en datter, Sam, som skal være jeg-personens inngangsnøkkel til 
attentatmålet. Men hun er ikke som alle andre tenåringsjenter. I tillegg begynner han å fornemme et 
Nærvær. Det er noen som følger etter ham og holder øye med ham. Er det virkelig et nytt oppdrag? Eller er 
det bare en test? Og er foreldrene hans virkelig døde? 
Dette er en bok for de som elsker spenning og action. Jeg kan godt tenke meg at dette vil bli en film, for det 
er lett å se for seg både personene og miljøene. Full fart fra begynnelse til slutt!! 

 

       Rød som blod av Salla Simukka  

 
Lumikki er 17 år. Hun har akkurat flyttet på hybel for å gå på dramalinje på videregående i Tammerfors. 
Hun orket ikke å bo hjemme lenger,- hun trengte å komme seg vekk fra alle som plaget og mobbet henne. 
Lumikki betyr Snøhvit, men Lumikki er ikke noen svak og pyntelig prinsesse. Hun trener kampsport, og er 
veldig flink til å gjøre seg usynlig. Hun holder seg på avstand fra alle, men legger likevel merke til mye som 
foregår rundt henne. En dag stikker hun innom skolens mørkerom for å være litt for seg selv før skolen 
starter. Men inne på mørkerommet oppdager hun at det henger penger til tørk. Ekte penger som noen har 
vasket rene for blod. Før hun rekker å varsle skolen eller politiet, forsvinner pengene. Men Lumikki får snart 
mistanke om hvem som har tatt dem. Skolens mest populære jente, Elisa, røper seg. Sammen med to 
gutter har hun funnet en pose med blodige penger i hagen. Elisa får mistanke om at det er faren hennes, 
en politiinspektør, som har rotet seg borti noe kriminelt. Og Lumikki blir truet til å hjelpe henne å finne ut av 
det. 
 
Denne boka er en actionthriller med spenning fra begynnelse til slutt. Den er fylt med korrupte politifolk, 
trafficking, narkotikasmugling og russisk mafia. Den er ganske brutal, men allikevel lett å lese. Anbefales!  

 

 

http://bokelskeren.blogspot.no/2014/05/rd-som-blod-av-salla-simukka.html
http://larbib.no/index.php?option=com_websok&Itemid=4&websokurl=http%3A%2F%2Flarbib.no%2Fcgi-bin%2Fwebsok-portal%3Ftnr=205192
http://3.bp.blogspot.com/-aWX5l-Zj-Lk/UzpcJQGYmOI/AAAAAAAAMQY/3y2ceWp-MwE/s1600/boynobody.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-GCd1KSkcU5o/U3BxvX7AtPI/AAAAAAAANKI/7qGX1mOlWko/s1600/r%C3%B8dsomblod.jpg


Ett sekund om gangen av Sofia Nordin  
 

Hedvig er 13 år og plutselig helt alene i verden. Familien hennes, vennene, alle menneskene i byen hennes er 

døde. Alle fikk feber, høy feber, og så døde de. Nå er strømmen borte, i radioen er det bare sus. Hedvig vet ikke 

om noen andre har overlevd. Men hun forstår at hun ikke kan være hjemme lenger. Det ligger døde mennesker 

overalt. Hun sniker seg inn på skolen sin. Der finner hun telt, soveposer og annet turutstyr. Hun pakker sekken 

sin full av tørrmat og hermetikk og setter kursen ut i skogen. Nå må hun klare seg på egen hånd. 

 

Heldigvis kommer hun på at det finnes en besøksgård i skogen,- en gård med noen få dyr, hvor det ikke bodde 

noen mennesker. Der er det ikke fare for å finne noen døde. Når hun kommer dit, finner hun et par kuer, hester 

og sauer, og slår seg til der. Hun lærer seg å melke, stelle dyrene, fyre i ovnen,- hun overlever. Men hele tiden 

lurer hun på om hun virkelig er helt alene. Og så en dag ser hun fotspor rundt huset, og en bevegelse inne i 

skogen. Det er Ella,- en jente som er like gammel som henne. Nå er de to om å klare seg, men det er ikke like 

lett bestandig. De må prøve å være venner og samarbeide, men har veldig ulike tanker om hva som skjer ute i 

verden. En dag kjenner Hedvig røyklukt. Kan det være enda flere der ute? 

Dette er første bok i en planlagt trilogi. 

 

Eleanor & Park av Rainbow Rowell  
 

Eleanor og Park møtes på skolebussen. Park er halvt koreansk, litt utenfor den kule gjengen, men ikke helt. 

Eleanor er ny på skolen, hun er stor, rødhåret og har merkelige klær. Hun ber liksom om å bli lagt merke til. Den 

første dagen er det ingen som vil gjøre plass til henne på bussen, før Park lar henne sitte ved siden av seg. Til å 

begynne med sitter de bare der,- ser ikke på hverandre, snakker ikke sammen. Men etter hvert legger Park 

merke til at Eleanor sitter og smugleser på tegneseriene hans. Han begynner å låne henne tegneserier og 

musikk, og sakte men sikkert oppdager de mer om hverandre. Og forelsker seg. 

Men det er ikke enkelt for Eleanor og Park å være kjærester. Park er litt flau over Eleanor. Hun er så annerledes 

enn de andre jentene han kjenner,- både i væremåte og utseende. Og foreldrene hans forstår ham ikke i det 

hele tatt. Og Eleanor er fattig, hun bor med moren og fire småsøsken og en voldelig stefar. Kan et sånt forhold 

virkelig ha en fremtid? 

 

Dette er en av de fineste kjærlighetshistoriene jeg har lest på veldig lenge! Den har hovedpersoner som føles 

virkelige, den gjør vondt langt inn i hjertet, men den er også vittig og vakker. Den anbefales alle som har vært 

forelsket eller som vil vite hvordan det kan være! 

http://bokelskeren.blogspot.no/2014/07/ett-sekund-om-gangen-av-sofia-nordin.html
http://bokelskeren.blogspot.no/2014/06/eleanor-park-av-rainbow-rowell.html
http://www.mangschou.no/netthandel/products/ett-sekund-om-gangen/image_preview
http://krydder.bib.no/0905/10073725.bilde.1398861909.s.jpg


Tims tragedie av Elizabeth Laban  
 

Tim Macbeth er en sytten år gammel gutt du legger merke til. Han vil helst ikke at folk stirrer på han, men 

det gjør de fordi han er albino. Vi møter ham når han er på vei til en ny skole, Irving i New york der han skal 

gå ferdig videregående. På flyplassen møter han Vanessa som tilfeldigvis skal gå på samme skole og i 

samme klasse. Tim forelsker seg. Men det blir vanskelig for Tim og Vanessa på skolen. Tim ønsker bare å 

gli inn i bakgrunnen og være usynlig. Og Vanessa vil at de skal holde forholdet hemmelig. Kapitlene i boka 

veksler mellom Tim og Duncan, som nå går siste året, og han finner den sanne historien om Tim og 

Vanessa. Vi skjønner at det har hendt noe dramatisk det året Tim og Vanessa gikk der. En spennende 

historie om være annerledes. Hvis du likte boka "Fordelene ved å være veggpryd av Stephen Chbosky vil 

du kanskje like denne. 

Malstrøm av Caterina Cattaneo  
 
Live er på vei bort! Endelig! Hun er på vei bort fra alt som er trist og vondt. Endelig skal hun få lov til å være 
bare Live. Bare være ei vanlig, ung jente helt alene på vei ut i verden! 
Hun rigger seg til på toget med iPod, mobil og bok da en stemme spør om det er ledig i setet rett overfor 
henne. Det er det jo og gutten som spør er faktisk ganske kjekk. Og det er jo greit, selv om han forteller at 
hun er på feil tog da hun sier at hun er på vei til Køben via Gøteborg! Dette toget går til Trondheim! 
 
Men han er jo kjekk, og hun har aldri vært i Trondheim, så hvorfor stresse? De får god kontakt, veldig god, 
særlig på toalettet på toget.... Og så fortsetter det i grunnen bare. Han elsker å dykke og hun dykker jo 
også. Han skal bare innom hybelen i Trondheim før han skal videre til Kolvereid på et dykkeroppdrag. Om 
hun vil være med? Selvsagt vil hun det, hun vil bli bedre kjent med denne gutten. 
Hadde hun sagt ja om hun hadde visst hva som kom til å skje? Hadde hun sagt ja om hun hadde visst om 
alle problemene som dukker opp i kjølvannet av, eller rettere forut for, dette dykkeroppdraget? Og hadde 
hun egentlig sagt ja om hun visste hvorfor Robert stadig blir så fjern og stille? 
Noe så sjeldent som ei spennende bok om dykking på vrak som er helt reelle. Ei bok du vil like selv om du 
ikke liker å dykke. Ei bok som har passe doser av søtt og surt, sårt og vakkert, akkurat som livet kan være. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bokelskeren.blogspot.no/2014/03/tims-tragedie-av-elizabeth-laban.html
http://bokelskeren.blogspot.no/2014/02/malstrm-av-caterina-cattaneo.html
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Soledad av Tor Arve Røssland  
 

Soledad skal på ferie med faren sin. Han er kunstner og har fått låne en kunstnerbolig ved fyret på Utsira. 

Det er værhardt der ute, men Soledad trives. En dag får de øye på noen merkelige skyer som driver inn 

over land. Det ser ut som perlemorskyer, men de er altfor store, og det er jo helt feil årstid. Et par dager 

senere våkner Soledad og er helt alene. Det er ikke en levende sjel igjen på hele Utsira. Strømmen er borte 

og internett, tv og radio virker heller ikke. Når Soledad ser innover mot fastlandet ser hun store branner, og 

hun skjønner etterhvert at alt henger sammen med de rare skyene. De ødelegger alt som har motor eller 

bruker strøm. Og skyene har fått de fleste menneskene til å ta livet av seg. De gikk rett ut i havet og 

druknet. 

Soledad klarer seg en stund på øya. Hun har litt strøm fra noen vindmøller, hun hamstrer mat og 

overlevelsesutstyr fra butikken og alle de forlatte husene. Men en dag dukker det opp noen skumle menn i 

robåt. Soledad klarer å gjemme seg, men mennene tømmer lagrene hennes. Hun skjønner at hun må 

prøve å komme seg til fastlandet. Kanskje kan hun finne noen andre å leve sammen med? Hun klarer så 

vidt å ro inn til land. Der møter hun en gruppe mennesker som har laget et slags samfunn. De har nok mat, 

og de virker hyggelige. Men Soledad får snart mistanke om at de ikke er så greie som de later som. Hun 

må prøve å komme seg vekk ... 

Sjansespill av Simone Elkeles  
 

Derek blir utvist fra internatskolen etter å ha gjort et pek for mye. Faren hans er borte et halvt år på 
ubåttjeneste, så Derek må bo sammen med den unge stemoren sin og sønnen hennes. Det hadde vært 
greit nok, hvis det ikke var for at stemoren har bestemt seg for å flytte fra California, hjem til faren sin i 
Chicago. Det passer Derek ganske dårlig. 
Ashtyn er eneste jente på skolens fotballag. Hun elsker amerikansk fotball, og er lykkelig med kjæresten 
sin, som er quarterback på laget. Men når de andre gutta på laget velger Ashtyn til kaptein, dumper 
kjæresten henne og bytter skole for å bli kaptein på laget der. Ashtyn vet at for å nå målene hun og laget 
har satt seg, må de ha en god quarterback. 
Så møter hun Derek. Derek er frekk, slitsom, irriterende, selvsikker og veldig, veldig kjekk. Men kan han 
være den hun trenger for å oppnå det hun ønsker seg aller mest? 
 
Dette er første bok i en ny serie av Simone Elkeles. Det er en kjærlighetshistorie som har både drama og 
humor 

 

 
 

http://bokelskeren.blogspot.no/2014/09/soledad-av-tor-arve-rssland.html
http://bokelskeren.blogspot.no/2014/06/sjansespill-av-simone-elkeles.html
http://krydder.bib.no/0907/10076095.bilde.1400072974.s.jpg
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Skyggefødt av Jan Tore Noreng  
 
Føler du for et skikkelig grøss av ei bok som ikke står på grøssere, men har spenning og grøss nok i 
massevis, så les denne! 
Kalle, Jon, Andreas og Pia har rømt fra Vassmo, et "motherfucking behandlingshjem, fuckings institusjon 
av et jævla rottereir..." som Kalle sier, eller en institusjon for vanskeligstilt ungdom som er den andre 
definisjonen. Kalle har "fiksa" bilen, han kjører den og han er på en måte lederen. OG han er psyko i hodet, 
tenker Jon. 
De lander, etter en hasardiøs kjøretur, på tunet til en nedlagt gård. Veggene er i ferd med å rase, men de 
må bli der ei stund og finner et rom som virker ok nok for i natt. De har mat, øl og sprit, det siste er det 
viktigste. 
Sakte kryper uhyggen mot hver av dem og humøret til Kalle gjør det ikke lettere. Når han nekter å få 
Andreas på sykehuset etter at han fikk ødelagt beinet prøver Jon og Pia å starte bilen for å komme seg 
vekk, men det går ikke, bilen rikker seg ikke. Noen har tuklet med den. Kalle? Eller er det andre her? Er det 
sant som Andreas sier at de må stelle pent med de underjordiske? Det kan ikke stemme at sånne fins? 
I tillegg til en creepy historie må du tåle et tøft språk, men gjør du det får du deg garantert en skremmende 
stund med denne boka i neven. 

Mientologene - World of Spycraft av Tom Kristensen  
 
Live er 14, ungdomsskole-elev og gother, bor på Grønland i Oslo. 
Erik går på videregående, har lettmotorsykkel, bor i et digert hus på Oslo`s vestkant. 
Live og Erik er bestevenner. 
Dette marerittet starter en dag Live har vært ute å syklet. Hun er ivrig på sykkel, noe ikke mange vet. Hun 
hadde stoppet ved et gammelt, slitent hus på en øde strekning og sett at det sto en gjeng sløve 
ungdommer på trappa. I tillegg er hun sikker på at hun så skuespilleren Thomas Kruse der! Det virker helt 
absurd, men Live er sikker på at det foregår noe skummelt der ute. Og Live føler det ofte om noe er galt. 
Faren til Erik har blitt rik pga en ting: butikkjeden World of Spycraft og Erik har derfor tilgang til det beste 
spionutstyret. Klart de må finne ut av hva som skjer i det øde huset, det er jo bare å sette opp et supert 
spionkamera så er de i gang! 
Det blir etter hvert mer spennende og langt farligere enn noen av dem hadde tenkt. 
Det er heller ikke vanskelig å forstå at forfatteren her tar et aldri så lite oppgjør med en kjent skuespiller og 
hans tilknytning til ei kjent religiøs sekt. 
 

 

 

 

 

http://bokelskeren.blogspot.no/2014/09/skyggefdt-av-jan-tore-noreng.html
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Revolvergutten av Arne Svingen  
 
Robin Hood Evensen er den mest fryktede og respekterte gutten på skolen. Ikke fordi han er spesielt farlig, 
men fordi faren hans (og onklene Kåre og Johnny) er kriminelle. De fleste holder seg langt unna Robin. 
Den eneste vennen han har er Martin, som synes faren til Robin og jobben hans er utrolig spennende. Når 
faren til Robin endelig slipper ut av fengsel etter en lang periode i varetekt, gleder Robin seg til å være 
sammen med faren igjen. Moren hans er død, og det skal bli fint å slippe å bo hos onkel Johnny. Robin og 
pappa har mange hemmeligheter sammen. En av dem er gravd ned i hagen. Den liker ikke Robin å tenke 
på. Men når det plutselig dukker opp en russisk mafiafyr som truer med å banke opp Robin, og pappa 
plutselig forsvinner, må noe gjøres. Det blir noen dramatiske dager, som involverer revolvere på avveie, 
gullbarrer som må gjemmes, dødbringende skyteepisoder og eksploderende biler. Men også ekte 
vennskap. 
 
Jeg syntes denne boken var veldig spennende og litt trist på en gang. Robin er en helt vanlig gutt, som er 
veldig glad i faren sin. Han vet at det faren holder på med er galt, men han kan ikke tenke seg at faren kan 
ha noen annen jobb. Og han kan ikke tenke seg å ha noe annet slags liv. Ikke før han får kjenne tydelig på 
kroppen hva som faktisk kan skje når man roter seg borti virkelig alvorlig kriminalitet. 
 

Det er her jeg skal være av Hilde Hylleskaar  
 
"Jeg føler meg så svimmel. For jeg vet at alle ønskene mine kan gå i stykker. At jeg plutselig kan våkne, og 
forstå at alt jeg håper på, bare er en drøm. For av og til er det som om jeg drømmer mens jeg er våken. Jeg 
bare venter på at noen skal vekke meg, så jeg våkner helt. 
Samtidig tenker jeg at det er denne virkeligheten som er en drøm. Når jeg drar til et annet sted, vil jeg bli 
meg selv igjen, og føle meg hjemme fullt og helt." 
 
Martine planlegger å forsvinne. Reise bort. Til en annen verden kanskje. Hun venter på at tiden skal bli klar 
og at noen skal hente henne. For hun hører ikke hjemme her. Kanskje er hun adoptert? Hun vet ikke. Hun 
vil bare bort. Til et annet sted hvor hun kan kjenne at hun er seg selv. Hun planlegger en avskjedsfest med 
alle hun er glad i. Men hvordan skal hun kunne forklare at de aldri kommer til å se henne igjen? Hun vet jo 
ikke selv engang hvordan det skal skje. 
Hun er snart 18 år. Da hun var 10 var hun med i en bilulykke hvor mormor og morfar omkom. Martine ble 
hardt skadet og lå lenge på sykehus. Fortsatt har hun problemer med beina sine. Men det verste er tanken 
på at hun skulle vært død. Hun har vært hos mange psykologer, men ingen kan forstå henne. Ikke før hun 
får en time hos Aleksander. Han stiller henne mange spørsmål, og Martine begynner å tenke gjennom hva 
hun har opplevd. Og etterhvert forstår hun hva det er som har skjedd, og hvorfor hun føler og tenker som 
hun gjør. 
 
Denne boken handler om en jente som har opplevd noe traumatisk, og trenger hjelp for å forstå det som 
har hendt henne. Men den handler også om å føle seg utenfor, om å ønske seg bort, å kjenne på at ingen 
virkelig kan forstå hvordan man har det. Og litt om å våge å tenke de vanskelige tankene. 
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Odinsbarn av Siri Pettersen  
 
Bokas forside viser en avkappet hale med en ganske kul halering. Og akkurat halene har stor betydning i 
denne boka, både fordi hovedpersonen Hirka er den eneste som ikke har hale i Eisvaldr OG fordi vesnene 
alle frykter, de Blinde, også kalt Nàbyrn og De likfødte, disse bleke, rare skapningene fra en annen verden, 
trenger å få den Halelause tilbake til seg for ikke å gå til krig mot innbyggerne i Ymslanda. 
Hirka er ikke av Ymsætt, hun er menskr, eller det flere kaller henne; Råta. Far har alltid fortalt henne at 
ulvene tok halen hennes, men da nettet begynner å snøre seg sammen rundt dem forteller han sannheten, 
at han fant henne og laget arrene på ryggen hennes slik at alle skulle tro på historien om ulvene. 
Hirka har heller ikke Evna, en sans som alle utenom henne har. Og det nærmer seg Ritet. Det er 
inngangen til voksenverdenen og alle blir sjekket for å se at de har denne Evna, at de ikke er Råta. Hirka 
vet at hennes dager er talte. Hun vet at hun ikke passer inn. Hun er den Halelause! 
Hirka har allikevel blitt oppdratt til å være sterk og hun har hatt Rime som venn siden de flyttet inn i koia 
ingen andre tør bo i. Rime er av Ymsætt, han skulle en dag besitte en av de tolv stolene i Rådet, men han 
gjorde opprør mot alt som ble forventet av han og sluttet seg til Kolkagga, de mørke, sterke krigerne som 
bringer død og elendighet og som skremmer de fleste.  
Sammen lager disse to opprør og velter om på alt alle har trodd på i generasjoner. Det er klart det er 
skjebnesvangert! 
Odinsbarn er første bok i serien Ravneringene. Fasinerende Fantasy fra en norsk forfatter med Norrøn 
mytologi som en av ingrediensene. 
 

Alt jeg sier er sant av Lisa Bjärbo  
 

Alicia er lei. Hun har akkurat begynt på videregående, men synes det føles meningsløst. Bestevenninnen 
Fanny synes ny skole er spennende og gøy, men Alicia bestemmer seg for å droppe ut. Hun får seg jobb 
på kafe, og når foreldrene maser på at hun må få orden på livet sitt, bestemmer hun seg for å bo hos 
mormor i stedet. Mormor er skikkelig gammel, men Alicia føler at mormor er den eneste som forstår henne. 
På kafeen kommer plutselig Isak inn gjennom døra. Isak er den fineste fyren Alicia noen gang har sett, og 
hun bestemmer seg for at han skal hun ha. Selv om han har dame. 
Men en dag kommer Alicia hjem og finner mormor på badegulvet. Hun har falt og brukket lårhalsen, og 
Alicias liv blir snudd på hodet. Hun blir nødt til å tenke gjennom alt på nytt, både hva hun vil med livet sitt og 
hvordan hun skal takle alt som skjer. 
 
En fin liten bok om å være ung, om å skulle velge og å leve med konsekvensene av valgene. Og om å 
være forelsket. 
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1920 av Jon Ewo  
 
Denne boka er en kontrafaktisk roman. Det vil si at den handler om hvordan ting kunne vært hvis noe annet 
hadde skjedd enn det som faktisk skjedde. 
I denne fortellingen ble det ikke noe av unionsoppløsningen med Sverige i 1905. Året er 1920 og Norge er 
styrt av svenskene, som har alliert seg med Tyskland. Sverige oppdaget at det var olje i Nordsjøen, og ved 
hjelp av tyske ingeniører har de bygd plattformer hvor det pumpes opp olje. Det er farlig arbeid å jobbe på 
oljeplattform, så arbeiderne er stort sett fanger som er dømt til straffarbeid. 
Håkon Lie er 16 år og tjener penger på boksing. Han sniker seg ut etter portforbudet om kveldene og 
bokser på forbudte klubber. Moren er død, søsteren sitter som fange på Akershus, og faren drikker og er 
bitter for at han ikke får noe jobb. Han har nemlig tidligere sittet i fengsel for landsforræderi. I pengenød sier 
Håkon ja til å bli med på et bankran. Han blir dømt til arbeid på en oljeplattform. Der må han virkelig kjempe 
for å overleve. 
 

Playground av 50 Cent  
 

Butterball er 13 år, altfor tjukk og en av få svarte på skolen sin. Han har akkurat flyttet til et nytt sted 

sammen med moren sin, og bruker mye tid og energi på å være sint på henne for at hun har tvunget ham 

vekk fra New York og faren. Nå er han nødt til å snakke med en psykolog, fordi han har slått ned en 

medelev. Han dengte ham opp med en sokk fylt med batterier. Butterball har ikke lyst til å gå til psykologen, 

men etterhvert som hun får ham til å fortelle hva som skjedde, og hvorfor det skjedde, begynner han å 

forstå både moren og seg selv bedre. 

 

Dette er en historie om hvor tøft det kan være å være annerledes. Butterball skiller seg ut på mange måter, 

både med utseendet og bakgrunnen sin, og det gjør hverdagen hans vanskelig. Men det er også en historie 

om å gjøre de rette valgene, og finne ut hva man vil med livet sitt. Det behøver ikke å bli akkurat sånn som 

alle tror at det er nødt til å bli. Jeg likte den kjempegodt! Rapperen 50 Cent har skrevet boka sammen med 

en forfatter, og brukt sitt liv og sine erfaringer i historien. 

http://bokelskeren.blogspot.no/2014/01/1920-av-jon-ewo.html
http://bokelskeren.blogspot.no/2014/01/playground-av-50-cent.html
http://1.bp.blogspot.com/-wd7vApIanZk/U5rnF_W7j5I/AAAAAAAAN_g/yFpU1HstbS8/s1600/1920_omslag.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-6kSLqG9L-O0/U5rnRXr7z2I/AAAAAAAAN_o/8b0rt3kOXdY/s1600/Playground.jpg


Skyggen - The world of voodoo  av Petrus Dahlin og Lars Johansson  
 

Ruben er en ganske vanlig gutt. Han bor sammen med moren sin og tilbringer mye tid på rommet sitt, hvor 

han steller med akvariet sitt og spiller rollespillet Dead and Dreaming på pcen. Men av en eller annen grunn 

har han blitt plukket ut som hakkekylling av Kevin og Zack. De følger etter ham overalt, mobber og plager 

ham. Han vet ikke hvordan han skal få dem til å slutte. Læreren Andre er heller ikke særlig hyggelig mot 

ham. Det eneste stedet Ruben føler at han er verd noe er i Dead and Dreaming. Der blir han kjent med 

Picnic, en jente som egentlig heter Miranda. Hun er velstående og populær, men sliter veldig med 

tvangstanker. Ruben og Miranda avtaler å møtes IRL, når den siste utgaven av Dead and Dreaming skal 

slippes. De blir ganske godt kjent. 

Samtidig blir Ruben oppmerksom på noe i den tomme boligblokken over gaten. Det er noen som beveger 

seg i en av de forlatte leilighetene. Det er Skyggen. Hun er flyktning fra Vest-Afrika, og hun bærer på en 

stor hemmelighet. Noen er på jakt etter henne. De vil drepe henne for å hindre at hun får nok magiske 

krefter til å redde stammen sin. Hun behersker nemlig voodoo. Når Ruben blir kjent med Skyggen, vil han 

at hun skal lære ham voodoo sånn at han kan hevne seg både på læreren og mobberne. Men det viser seg 

å være livsfarlig å leke med sånne krefter ... både for Ruben, Miranda, Skyggen og alle rundt dem. 

 

En spennende og ganske ekkel bok, med mye action og litt mørk magi. 

Skyggefødt av Jan Tore Noreng  
 
Føler du for et skikkelig grøss av ei bok som ikke står på grøssere, men har spenning og grøss nok i 
massevis, så les denne! 
Kalle, Jon, Andreas og Pia har rømt fra Vassmo, et "motherfucking behandlingshjem, fuckings institusjon 
av et jævla rottereir..." som Kalle sier, eller en institusjon for vanskeligstilt ungdom som er den andre 
definisjonen. Kalle har "fiksa" bilen, han kjører den og han er på en måte lederen. OG han er psyko i hodet, 
tenker Jon. 
De lander, etter en hasardiøs kjøretur, på tunet til en nedlagt gård. Veggene er i ferd med å rase, men de 
må blir der ei stund og finner et rom som virker ok nok for i natt. De har mat , øl og sprit, det siste er det 
viktigste. 
Sakte kryper uhyggen mot hver av dem og humøret til Kalle gjør det ikke lettere. Når han nekter å få 
Andreas på sykehuset etter at han fikk ødelagt beinet prøver Jon og Pia å starte bilen for å komme seg 
vekk, men det går ikke, bilen rikker seg ikke. Noen har tuklet med den. Kalle? Eller er det andre her? Er det 
sant som Andreas sier at de må stelle pent med de underjordiske? Det kan ikke stemme at sånne fins? 
I tillegg til en creepy historie må du tåle et tøft språk, men gjør du det får du deg garantert en skremmende 
stund med denne boka i neven. 
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Ting vi gjør for love av Torbjørn Moen     

Jeg-fortelleren er 16 år, snart ferdig med tiende. Da han møter Drømmedama på kino må han ta en sjanse. 

Tør han ta den? Og vil hun treffe ham igjen? Kanskje han må hjelpe skjebnen litt?  

 

Ting vi gjør for LOVE er en psykologisk og urovekkende kjærlighetshistorie der fantasi og virkelighet 

gradvis glir over i hverandre, og hovedpersonen til slutt er den eneste som ikke ser at katastrofen nærmer 

seg. 

En overflod av Katheriner av John Green  

En overflod av Katheriner er skrevet av John Green, og handler om vidunderbarnet Colin Singleton. Han er 

17 år, opptatt av folks siste ord, og forelsker seg kun i jenter som heter Katherine. I forsøket på å komme 

over at hans siste kjæreste (Katherine nr. 19) dumpet ham, drar han og hans beste-og-eneste-venn 

Hassan Harbish på en spontan Road trip. De kommer så langt som til Erkehertug Franz Ferdinands grav, 

der de møter Lindsey Lee Wells, som får dem til å bli der i den lille byen Gutshot, Tennessee. 

Også denne boken av John Green har et ganske morsomt format; den er full av fotnoter som gjør det 

veldig interessant å lese den. De inneholder informasjon som morsomme fakta, anekdoter om personene, 

og andre kommentarer. Colin jobber med et theorem som vil forutse ut fra forskjellige faktum hvem i et 

forhold som kommer til å dumpe den andre, og også ca. når dette vil hende, så noe av denne matten 

dukker også opp i fotnotene. 

I det hele tatt er det en veldig morsom bok, om hvordan det er å være ung og annerledes og ønske å 

utrette noe i verden. Den inneholder kjærlighet, action, og overraskende vendinger. 

 


