
Hva er du 

redd for? 

Disse bøkene 
vil hjelpe deg å 

finne det ut! 

TROLLMANNEN  
FRA JORDSJØ           
Ursula K. Le Guin  

I Jordsjø er trolldom og 
magi en del av sam-
funnet de lever i. Her 
kommer den unge 
trollmannen Ged til å 
sette en ond skygge ut 

i verden, en skygge som vil forfølge og 
forsøke å innhente han så lenge han 
lever. Dette er drivende god fantasy, i et 
landskap preget av øyer og hav, gamle 
kulturer og rike tradisjoner. 
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GLASSDEMONEN   
Helen Grant  

Noen eller noe er ute 
etter mer blod! 17 år 
gamle Lin Fox virker å 
være i ferd med å finne 
ut at ikke alle grimme 
eventyr bare er fiksjon. 
Likene dukker opp ett 

etter ett, og drapene blir bare mer og 
mer brutale. Hvem er nestemann? Og 
hvem kan Lin stole på? I takt med at Lin 
nærmer seg sannheten bak de grufulle 
dødsfallene, beveger hun seg mot en 
større og større fare. Mørk spenningsro-
man som flirter med det okkulte. 

 

NATTSVERMEREN                       
Thomas Harris  

Seriemorderen Buffalo 
Bill har flådd nok en 
kvinne for hud, og FBI 
må ty til alle midler for å 
finne ham før han finner 
sitt neste offer. Aspiran-
ten Clarice blir sendt for 
å intervjue den eneste 

mannen som kan hjelpe 
dem, men han sitter innelåst og skjer-
met, dømt etter å ha begått bestialske 
mord. Han er villig til å hjelpe Clarice, 
men det kommer ikke uten en pris. Dette 
er andre boka om Hannibal Lecter. Mørk 
og psykologisk, intens og skremmende!  

 

DEN RØDE           
DØDS MASKE                        

Her er grøss og spenning 
samlet fra verdenslitterat-
urens horrormestre: Poe, 
Dickens, Bradbury, Conan 
Doyle m.fl. Forvent deg 
hårreisende historier om 

blodtørstige rovdyr, skritt og lyder fra tom-
me rom, vampyrer, spøkelser og mystiske 
forbrytelser. Passer for ungdom og voksne 
som tåler en støkk!!   

 



LA DEN RETTE      
KOMME INN                  
John Ajvide Lindqvist 

 Du er vel ikke redd for litt 
blod? Dette er en bloddryp-
pende spenningsroman, hvor 
en tenåringsgutt blir funnet 
drept. Halsen er skåret over 
og liket er tappet for blod. 12 

år gamle Oscar fascineres av det brutale 
drapet, og uten å vite det så blir han i sin 
ensomhet trukket med inn i dette mørket. 
Kan det finnes håp og vennskap i en dunkel 
og makaber avkrok av Sverige?  

 

TJENERINNENS             
BERETNING                  
Margaret Atwood  

 Tenk deg at du våkner en dag 
og har mistet alle rettigheter. I 
en verden truet av økologisk 
kollaps, strålingskatastrofer og 
skremmende lave fødselstall, 
vokser det frem et nytt og eks-

tremt puritansk samfunn. Offred er en av de 
heldige, hun har ennå en funksjon. Hun er 
fruktbar og kan bære frem barn for den øvre 
sosiale klassen. En sterk urovekkende fortel-
ling, som får deg til å tenke på kvinners rolle 
i dagens ulike samfunn. 

ROBOPOKALYPSE     
Daniel H. Wilson                                             

Noe går feil. Noe går frykte-
lig feil! Tenk deg at det blir 
skapt en kunstig intelligens, 
og de digitale systemene 
som før har tjent oss nå 
snur seg mot oss! I det 
stille tar den over kontrollen 

på biler og hus, luftfartssystemer og kom-
munikasjonssatellitter. Har menneskehe-
ten i det hele tatt en sjanse? En skikkelig 
sidevender fullpakket med action og et 
marerittaktig scenario som minner oss på 
hvor avhengig vi har blitt av teknologien 
som omgir oss hver dag. 

 

1984                        
George Orwell  

Winston Smith er i stor fare. 
Han har ikke glemt hvordan 
ting brukte å være, hvordan 
verden så ut før Store Bror 
tok over. Store Bror kan 
alltid se deg, og Tankepoli-
tiet leser innbyggernes tan-
ker. Målet er å oppnå full 

kontroll over innbyggernes bevissthet og 
følelser. En skremmende aktuell roman, hvor 
den inneklemte og marerittaktige tonen 
blander seg med et fremtidsscenario som 
stadig virker mer aktuelt. 

VEIEN                                     
Cormac Mccarthy                    

 Se for deg at du befinner 
deg i et dødt landskap. Det 
er ti år siden verden brøt 
sammen, og det blir kaldere 
og mørkere for hver dag. 
Her går far og en sønn 
alene gjennom restene av 

det som brukte å være en del av Amerika. 
De har ingenting, bare en revolver til å 
forsvare seg med mot de lovløse bandene, 
klærne de står og går i, og en tralle med 
frukt. Men de har hverandre, og det er det 
som driver dem videre i en verden hvor alt 
håp er ute. Sort postapokalyptisk roman 
med et gripende karakterportrett.  

 

 

 

Z                                
En muntlig gjen-
fortelling om zombie-
krigen                          
Max Brooks  

Zombiekrigen kom farlig 
nære å utrydde hele men-
neskeheten! Tilbake ligger 

herjede land og ødelagte byer. Max Brooks 
vil finne andre gjenlevende for å doku-
mentere deres vitnesbyrd. Han begir seg 
ut på en umulig reise for å kartlegge hvor-
dan det hele begynte, og for å forstå hvor-
dan man kan hindre det fra å skje igjen. 
Gjennom de ulike intervjuene legger det 
seg en klam følelse av frykt over sidene, 
og boka blir et gløtt inn i et levende mare-
ritt!  

 


