
Rumpa til Ingvar 

Lykke                    
Nina Elisabeth Grøntvedt 

Hun er nesten 15 – han er 25. 

Hva kan gå galt? Det er duket 

for drama når Pauline forelsker seg hode-

stups i den perfekte skuespilleren Ingvar 

Lykke. Dessuten er hun overbevist om at 

han er like forelsket i henne. Fra samme for-

fatter som ga oss Oda i ‘Hei, det er meg’ 

serien har vi her en humoristisk, romantisk, 

men også alvorspreget ungdomsbok om 

moderne familier, forelskelse og vennskap. 

Marit 

Nærmere kommer 

vi ikke                         
Monika Steinsholm 

Jens er redd for mye. Han er 

redd for blod og vann, men 

mest av alt er han redd for å bli forelsket i 

bestekameraten Niklas. Dette er en ung-

domsbok om hvor sår, vond og fantastisk 

kjærlighet kan være og om å finne frem til 

den man er. Likte du «Som ild», «Simon og 

homosapiens-agendaen» eller tv-serien 

Skam er dette boka for deg! 

Sissel 

Nysgjerrig på nye 

bøker? 
 

For barn og ungdom 

 



Broren min er en  

superhelt 
David Solomons 

Det kunne vært Luke som ble 

superhelt, men han måtte tisse. I 

mellomtiden har et romskip gitt storebror 

Zack superkrefter. Luke må bruke alle sine 

tegneseriekunnskaper om superhelter for å 

hjelpe Zack med å redde verden! Dette er 

en hysterisk morsom og crazy historie. Liker 

du Gutta i trehuset eller andre usannsynlige 

historier er dette midt i blinken for deg! 

Vibeke 

Dronninga kallar 
Per Olav Kaldestad 

ill.: Hilde Kramer 
Noe er annerledes, men 

hva? Dronningbien føler 

noe er galt, arbeiderbiene er slappe og 

dør i hopetall, hvordan skal hun redde 

flokken! Lurer du på hvordan bier lever er 

dette boken for deg! Med fargesterke 

bilder og en spennende historie er dette 

en nydelig bildebok om hvordan bienes 

liv er truet. 

Vibeke 

Jenny                       
Tore Renberg 

Ill.: Lene Ask 

Trodde du eldre damer bare 

smiler mildt og øser av sin livs-

visdom? Da har du ikke møtt Jenny! For 

Jenny er en dødsgammel røy! Lav som et 

piano, skrukkete som en rosin. Jenny og kat-

ten Benny, får nok av de glade barna i gata 

og henter fram bambusrør og en pose med 

erter. I en både dyster og leken tone, og i 

deres første fellesprosjekt, herjer forfatter 

Tore Renberg og illustratør Lene Ask med 

fordommene våre.  

Marte 

Greia med  

maneter                           
Ali Benjamin 

Er venninnens død egentlig en 

ulykke? Og hvor langt er du villig til å gå for 

å finne svaret? Suzy er 12 år og villig til å 

reise jorden rundt for å finne ut hva som 

skjedde med venninnen sin. Dette er en sår 

og fin bok om vennskap og om å ikke pas-

se helt inn. I tillegg lærer du en ting og to 

om maneter! 

Karita 

Deres Majestet 
Marianne Kaurin 

Iver Svantesen er 9 år og er 

en helt vanlig gutt. Frem til 

Edvarda begynner i klassen 

hans! Da blir han varm i kin-

na og føler at han skal dø! Skal han 

være bare tjeneren hennes for bestan-

dig, eller kan tjenere og prinsesser bli 

kjærester? En varm og lun fortelling om 

den første forelskelsen, sjalusi, hersketek-

nikker og campingliv. 

Kari 
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