
  

Nynorsk for  
ungdomsskolen 

Her finner du gode bø-
ker på nynorsk! 

 

 

PS: Se etter bøkene med 
gul og grønn teip.. 

Kampen om pokalen 
Gerhard var Gemert 
 

Bestevennene Stein og Storm spiller  
fotball på FK Rapitas. De største  
rivalene deres er Stutane og i denne 
boka kjemper de om førsteplass i 

mesterskapet. Noen på det andre laget tar i 
bruk ganske ufine metoder, blant annet blir 
Storms dyre fotball stjålet.  

Dette er den første boka på norsk i serien  
Fotballgudane. 

Det blir pinlig uansett 
Bjørn Sortland og Tyra Teodora 
Tronstad 
 
Dette er en epost-roman, som  
forfatterne har skrevet sammen. Han 
skriver kapitlene om Elisa som  
studerer i Oslo, på nynorsk. Hun  

skriver Susannes eposter på bokmål. Hun vet 
ikke hvem han er, men han har sett henne på 
bussen mange ganger. Så nært at han kan  
eposten hennes utenat. Når hun plutselig  
slutter å reise, tar han mot til seg og sender en 
epost. Dette er en veldig lettlest og fin bok. 

Hest, Hest, Tiger, Tiger           
Mette Eike Nerlin 

 
En helt fantastisk bok om jenta  
Honey. Honeys storesøster ble født 
med  en hjerneskade, og Honey selv 
ble født med hareskår og har hatt 

massevis av operasjoner. Mor jobber masse, 
Honey må ta seg av storesøsteren og når hun 
treffer faren sin tigger han penger av henne. 
Likevel er dette slett ikke noen trist bok! Den er 
full av humor og omsorg. Du blir glad i perso-
nene i boka og Honey ender i mange rare og 
morsomme situasjoner. 

Kva tåler så lite at det knu-
ser om du seier namnet på 
det?                             
Bjørn Sortland 
 

En kjærlighetsroman om Markus og  
Ingrid.  

Han jobber på flyplassen, hun reiser med fly og 
er det fineste han noen gang har sett.  

De første gangene de møtes, vet han ikke at 
hun har kreft.   

 

 

Utarbeidet av Sølvberget  
for bibliotekene i Rogaland.  
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Stavanger Stories 1 og 2                             
Terje Torkildsen 
 

I 14 historier følger vi søskenparet 
Betty, Broremann og Duxen  
gjennom sykdom og død i familien, 
russetid, mobbing og «den første 
gangen». Noen av novellene er  

morsomme, andre alvorlige, men alle har et  
overaskende sluttpoeng. Og dere som bor i 
Stavanger vil garantert kjenne dere igjen.    



 

Landet under isen 
Lars Mæhle 
 
Vi følger en detektiv som forsøker å 
finne ut hva som skjedde med fire 
ungdommer som forsvant fra ei lita 
bygd like ved Jostedalsbreen. Bygda 

har opplevd forsvinninger før, noen år tidligere 
ble en gruppe forskere borte mens de forsøkte 
å finne ut hvorfor det kom svart røyk opp av 
isen. Og ja, det ER noe under isen.  

Vegandi, Galderstjerna 
Asbjørn Ryland 
 
17 år gamle Eirik går på  
videregående, skal ta sertifikatet og 
sitter gjerne timevis på nett med 
kompisen Khalid og spiller. Akkurat 

nå er de opptatt av et spill med helt fantastikk 
grafikk og lydeffekter, Reborn. Og nå starter 
dramatikken: Eirik blir slått ned, mister  
bevisstheten og våkner i en verden som minner 
mistenkelig om Reborn, bare at her blør han 
ekte blod.. 

Glimt 
Tor Arve Røssland 
 
Glimt er en spøkelseshistorie som 
foregår i nåtida, men som har  
sammenheng med 2. verdenskrig. 
15årige Jon har nettopp flyttet til ei 
lita øy langt ute i havgapet og  

opplever uforklarlige ting i ungdomshuset.  

Har det han opplever noe å gjøre med Solveig, 

som var 15 år da krigen starta? 

Svarte-Mathilda 

Tor Arve Røssland 
 
Hvis du ser inn i det riktige speilet og  
roper svarte-Mathilda mange nok 
ganger, så kommer hun. Og det vil 
du ikke, for med henne følger død 
og uhygge!  

Det finnes varianter av den samme  
vandrehistorien i mange land, spøkelset har 
bare forskjellige navn... 

Inn i elden                               
Aina Basso 

Vi følger to unge jenter, Dorthe fra  
København og Elen som er datter av 
en «klok kone». Handlingen utspiller 
seg i Vardø hvor Dorthe skal reise for 
å gifte seg, og Elen blir anklaget for å 

være heks. Boka bygger på virkelige hendelser 
og det får det til å gå kaldt nedover ryggen på 
leseren. Hekseprosessene i Vardø på 1600-tallet 
var de verste i hele Europa. Over 90  
personer ble brent på bålet. 

Svartedalen 
Atle Hansen 

  
En dyster, mørk, skummel  
sommerferie. Familien til den  
navnløse hovedpersonen har arvet et 
gammelt hus, Kapteinshuset.  

På bygda hviskes det om at det spøker der. De 
voksne sier at det bare er tull, men hvem er det 
som hvisker «Gi meg att det som er mitt!» og 
hvem er den mystiske jenta som ikke alle kan 
se? Og den svarte katten som lokker, er det den 
samme som var der for 30 år siden? 

Skammarens dotter 
Lene Kaaberbøl 
 
Her møter vi Dina, som har arvet sin 
mors egenskap: evnen til å få  
mennesker til å skamme seg. Det 
blir ganske ensomt å være Dina når 

ingen av de tidligere venninnene vil se henne i 
øynene. Så blir Dinas mor kidnappet av en ond 
fyrste. 

Død eller levande 
Lars Mæhle 
 
Tvillingene Simon og Katrin har  
begge Evna. De ser, hører og føler 
det andre ikke kan ane. Simon  
merker spøkelser  og ondskap, så 

når han hører pianospill fra de gamle  
tyskerbrakkene som har stått siden krigen, vet 
han at noe kommer til å skje.  

Dagen om natta 
Berit Vatne Vik 

     
Vi skal 160år tilbake i tid, til ei lita 
bygd på Vestlandet. Her bor vakre, 
glade Ingebjørg Nilsdatter Vatne som 

skal gifte seg med Jakob, sin store kjærlighet. 
Men Ingebjørg er blitt spedalsk og ryggen  
hennes er full av knuter. Ingen vil vite av henne 
mer fordi de er redde for smitte. Hun får ikke 
gå ut, annet enn om natten. En vakker men  
grusom fortelling.  


