
Likte du: 

Da bør du sjekke 
ut disse bøkene!  

www.lesersørvis.no 
www.lesersørvis.no 

Bare i Brooklyn 
Una LaMarche 

 
En fengslende og med-
rivende kjærlighetshistorie 
om 16 år gamle Devorah og 
Jax. Devorah er ortodoks 
jøde og vokser opp med 

utrolig strenge regler. Hva skjer når 
hun møter en gutt utenfor det lukkede 
miljøet? Plutselig blir hun i tvil om alt 
hun har vært så sikker på. Hun tøyer 
grensene bak ryggen på familien, men 
det er umulig å holde det skjult for  
alltid. Jax er flink på skolen, han har 
fem yngre søstre han hjelper til med, 
og han jobber utenom skolen. Men hva 
hjelper det når han ikke er jødisk.  
Boken veksler mellom hvem som  
forteller, og man blir glad i karakterene. 
 

Populær 
Maya Van Wagenen 

 
 

Maya er en knalltøff jente med 
masse humor. Hun er på  
bunnen av popularitetsskalaen 

på ungdomsskolen. Det er lett å kjenne 
seg igjen fra ungdomsskolemiljøet med 
hierarkier, klikker og drama. Men en del 
ting er svært annerledes i Texas enn i  
Norge. Blant annet at alle på skolen må 
gjemme seg og være helt stille når  
narkotikakartellet har oppgjør i nabolaget. 
Prosjektet til Maya er å følge en  
popularitetsguide fra 1950 for å se om 
rådene kan virke. Resultatet er til tider 
hysterisk morsomt. Med perlekjede, car-
digan og "pilgrimssko" skiller hun seg vel-
dig ut på skolen. Rådene virker kanskje på 
en litt annen måte i dag enn de gjorde i 
1950, men det viser seg også at popu-
laritet ikke er helt som Maya hadde trodd.   
 

Sannsynligheten for 
kjærlighet ved første 
blikk 

Jennifer E. Smith 

Hadley er 17 år og må reise 
til London for å være med i 

farens bryllup. Det er et år siden de har  
snakket sammen, og Hadley har ikke 
spesielt lyst til å treffe sin nye stemor. 
Skjebnen spiller en stor rolle i denne 
boken, for Hadley mister flyet og må 
vente på neste. Da møter hun Oliver. 
De to snakker sammen mens de  
venter, og de blir sittende sammen på 
flyet, og det er lett å forstå at det er 
noe i luften mellom dem. Hele  
handlingen foregår i løpet av ett døgn. 
En kjempefin bok om kjærlighet ved 
første blikk, og om familieforhold.  
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Og hjertet mitt bare 
Elen Betanzo 

 
Emma bor i Stavanger og 
skal begynne i 10. klasse. 
Den sommeren blir hun 
forelsket i Hester som er 
halvt amerikansk. Han har 

sommerjobb i Norge, men går på skole 
i USA. De nærmer seg hverandre forsik-
tig, og har en fantastisk sommer sam-
men. Hun begynner i 10.klasse med 
kjærlighetssorg. Hun prøver å gå vide-
re, og blir med på fester og fortsetter å 
utforske ungdomslivet. Det blir mange 
fester, alkohol, nye venner, nye gutter. 
Det er ikke lett å finne ut hvem som er 
ekte venner, og hvem som er oppriktig  
interessert i deg. Det er mye man må 
finne ut av når man er 15.  

Alt jeg sier er sant 
Lisa Bjärbo 

 
Alicia er snart 17 og vil ikke 
sløse et minutt mer på  
skole. Hun vil starte på livet 
nå. Hun vil utrette store 

ting! Selv om hun ikke er sikker på hva 
hun egentlig skal gjøre i livet. Hun får 
seg en jobb på kafé og blir forelsket i 
Isak. Hun krangler med venninnen som 
mener hun er gal som ikke fullfører 
skolen. Og hun krangler med foreldr-
ene som ikke skjønner noen ting. Mor-
mor er den eneste som forstår, og Ali-
cia flytter inn hos henne. En morsom 
bok om å være ung og finne sin egen 
vei. 

Pappa er et postkort 
Ida Løkås 

 
Una har alltid fått et post-
kort fra den ukjente faren 
sin på bursdagen, men i år 
har det ikke kommet noe 

kort. Una har ikke hatt behov for å vite 
noe om faren før, men nå blir det viktig 
for henne. Den to år eldre Leo skal lage 
en dokumentar, og vil hjelpe Una å  
finne ut hvem faren er. Una er forelsket 
i Leo, men Leo er bare interessert i 
filmen sin, og snakker bare om  
hvordan de skal finne faren hennes. 
Una vil bli skuespiller som moren, og 
jobber med en monolog hun skal fram-
føre på opptaksprøve til videregående 
skole. 

Audrey ut av mørket 
Sophie Kinsella 
 
Audrey har sluttet på skolen 
og går til psykolog på grunn 
av sosial angst. Hun går med 
mørke solbriller fordi hun 
ikke vil se noen i øynene, og 

hun snakker ikke med noen andre enn 
familien sin. Det høres ut som en mørk 
bok, men den er faktisk veldig morsom 
og underholdene. Broren til Audrey er 
lidenskapelig opptatt av dataspill, men 
moren har ikke noe forståelse for data-
spill og mener at han må være avhengig. 
Audrey kommer i kontakt med en av bro-
rens venner. Først skiver de bare lapper 
frem og tilbake siden hun ikke klarer å 
snakke med noen andre enn familien, 
men etter hvert vokser ett vennskap 
frem. Kjempefin bok om livets opp -og 
nedturer. 

Battle 
Maja Lunde 

 
Hva skjer når vestkantjenta 
Amalie må flytte til øst-
kanten fordi faren går  
konkurs? Hva skal hun si til 

alle vennene på danseskolen? Det er 
mye dans i denne boken. Det høres 
kanskje rart ut å lese om dansing i  
stedet for å se på dansing, men det er 
lett å leve seg inn i det lidenskapelige 
forholdet hun har til dans. På øst-
kanten møter hun Mikael, og blir intro-
dusert for hip hop. Her er det venn-
skap, kjærlighet, forhold til foreldre, 
penger, shopping, dans. Det føles som 
å se en film.  

Tro, håp og eplekake 

Sarah Moore Fitzgerald 

 
Meg og Oscar er beste-
venner og bor så nær  
hverandre at de kan sitte i 
hvert sitt vindu og prate 

sammen. Oscars hobby er å lage eple-
kaker som er så gode at de nesten er 
magiske. Meg og familien reiser til  
Australia for et år, og det flytter en  
jente inn i huset deres mens de er  
borte. Hun blir venn med Oscar, men 
hun oppfører seg ganske spesielt. Etter 
hvert forstår vi at hun manipulerer og 
rett og slett mobber på en veldig  
ut-spekulert måte. Meg slutter å holde 
kontakten med Oscar. Og plutselig for-
svinner Oscar sporløst. Denne boken 
har en helt spesiell tone, og den blir 
værende i tankene lenge etter siste 
side er lest.  


