
  

Bøker som gir 
deg SKAM-

følelsen 

Savner du TV-
serien SKAM?  

 

Her er bøkene som 
demper abstinensene.  

Danielle 
Ida Jackson 
 

Danielle er 16 år og så kul at 
hun lyser i mørket. Et geni,  
ifølge henne selv. Og kanskje 
må man være så tøff når man 

må forholde seg til en dysfunksjonell 
familie og en truende ekskjæreste?  

DBY 
Taran L. Bjørnstad 
 
 

Rått, ærlig og morsomt om syv 
ungdommer som alle 
debuterer på ulike måter. På 
samme kveld, på samme fest. 

En kollektivroman der syv sterke        
historier vikles inn i hverandre.  

Blackout 
Elen Betanzo 

 

Medrivende kollektivroman 
om  
17-åringene Maria, Sebastian, 

Siss, Irina og Joakim. Og en hund. I 
løpet av tre døgn og en fest prøver de 
alle å fange     hverandres 
oppmerksomhet. 

Utarbeidet av Sølvberget for bibliotekene i  
Rogaland. Få flere lesetips på ditt bibliotek eller 

sølvberget.no/lesetips 

Stavanger stories 
Terje Torkildsen 

Novellesamling der vi med 
Stavanger som bakteppe 
følger søsknene Betty, 
Broremann og Duxen, og 

deres møter med livsendrende 
erfaringer som russetid og forelskelse, 
begravelse og sykkelløp.   

Jenteloven                                        
Annette Münch 

 

Uten forvarsel må Saga flytte 
fra faren og til moren. Borte 
fra alle hun kjenner, finner 

hun trygghet i en gjeng tøffe jenter. 
Først når gjengen vil ha noe tilbake, 
oppdager Saga ar de styres av et sett 
indre lover, og straffen for ikke å følge 
dem kan bli katastrofal.  

Nærmere kommer vi ikke                                           
Monika Steinholm 

En roman om altoppslukende 
kjærlighet, vond og fantastisk 
på én gang. En kjærlighet alle 
kan kjenne seg igjen i, enten 
de er homo, streite, bi eller 

bare litt på skrå.   



 

Alt jeg sier er sant 
Lisa Bjärbo 
 
 
Alicia er snart 17 og skulle 
egentlig gått på videregående. 
Men Alicia har andre planer. 

Hun har vind i håret og kullsyre i blodet. 
Tøff roman om å ta  sine egne valg og 
starte på framtiden. 

Natt på Frognerbadet 
Sverre Henmo 
 

Fin historie om å være        
hemmelig forelsket i feil jente, 
og ikke avsløre det for 
kompisgjengen. Om å være 

Simon 16 år, og finne sin rolle mellom 
festing, fotball, familie og forelskelse.  

Ser hodet mitt stort ut med 
denne? 
Randa Abdel-Fattah 
 

Videregående er vanskelig nok 
som det er, om man ikke 
plutselig skal begynne å gå 

med hijab slik Amal bestemmer seg for 
å gjøre. Viktig, aktuelt og ikke minst 
morsomt om å være en vanlig 16 år 
gammel jente - midt mellom to kulturer. 

Avlyst (arrangert) ekteskap  
Bali Rai 
 
 
Engelsk-indiske Manny skal 
giftes bort den dagen han    
fyller 17, men vil helst bare 

spille fotball og henge med kompiser. 
Trist og morsomt på en gang, og en   
viktig historie om en tenåringsgutt som 

Hallo, elsk meg da 
Johanna Thydell 
 

Velkommen til Nora                
Jonassons fantastiske liv!      
Sjarmerende og skravlete om 
å elske mennesker som ikke 

elsker en tilbake. Og om å tro at man 
vet hvem man er, for så å finne ut at 
man tar feil. 

Mannen som elsket Yngve 
Tore Renberg 

Det er vinteren 1990. Jarle 
Klepp går i 2. klasse på   
Kongsgård, og opplever      
verden uten filter. Han er 
energisk,  utålmodig og 

hjelpeløst forelska. Og det blir alle som 
leser boka også.  
 

Simon og homo sapiens-
agendaen                                     
Becky Albertalli 

Simon er homofil, men har  
ikke kommet ut av skapet. Hva 
skjer når en elev på skolen 
truer med å avsløre 

hemmeligheten? Årets fineste 
kjærlighetshistorie! 

Jag är supermann  
Lars Mæhle 

Sterk og rørende historie om 
åtte ungdommer som på ulike 
måter prøver å bli sett, og som 
i løpet av et varmt døgn i juli 
opplever at skjebnene deres 

krysser hverandre.  

Skitten snø                             
Mahmona Khan 

Vi møter fire jenter med ulik 
kulturbakgrunn. Når Charlotte 
og Sumera opplever sitt livs 
mareritt, bestemmer de fire 
vennene seg for at dette må 

de hevne. De virvles inn i et nett av vold, 
hevn og dop, og  livet vil aldri mer bli 
som før.  


