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 BOKTIPS



Boken er en sterk fortelling 
om slekten Abulheja. Vi følger 
deres skjebne fra den tiden 
hvor de fordrives fra sitt 
hjemsted og tvangssendes til 
en flyktningleir i Jenin. 

Midt i dette kaoset blir en av to
brødre stjålet, og han får en helt
annen oppvekst enn sine søsken.
Veslejenta Amal blir født lenge etter
hendelsen, og kjenner sin bror kun
gjennom bruddstykker som blir
fortalt henne. Familiens skjebne er
hjerteskjærende og er fylt av tap.
Men også preget av kjærlighet og
sterke bånd.

Susan Abulhawa - Aschehoug 2010

36 år gamle Keiko bor og 
jobber i Japans hovedstad 
Tokyo. Hjemme og på skolen 
passet hun aldri inn, men da 
hun som 18-åring fikk 
deltidsjobb på en døgnåpen 
kiosk, falt brikkene på plass. 

I kiosken kan hun oppføre seg i
henhold til en krystallklar
arbeidsinstruks, uten å tenke på
hvordan hun oppfattes av omgivelsene.
Presset utenfra, om å skaffe seg en
høyere ansett jobb og ikke minst en
mann, øker imidlertid på. Vil Keiko gi
etter for presset, og hvor høy er i så fall
prisen hun må betale? 

Sayaka Murata - Cappelen Damm 2020

Morgen i Jenin
 

Døgnåpent
 

Anbefalt av Linn

Anbefalt av Beate



Anja Romanova arresteres og 
fengsles i ti dager for 
deltagelse i en politisk 
demonstrasjon i Moskva. 

Ti dager skal hun tilbringe i en 
celle sammen med fem andre kvinner.
Vevd sammen med tilbakeblikk på
Anjas liv, blir dette et interessant
innblikk i en ung, kvinnelig generasjon i
Putins Russland. Nøkternt og
humoristisk fortalt av debutforfatteren
Jarmysj, som fra før er mest kjent som
Aleksej Navalnyjs pressetalskvinne. 

Kira Jarmysj - Cappelen Damm 2022

Utrolige hendelser i
kvinnecelle nr. 3

Tre lys

 I Nord-Irland på 80-tallet 
kjøres en liten jente til et 
barnløst par på landsbygda. 
Når og om hun skal tilbake til
foreldrene sine vet hun ikke. 

Hun er liten og engstelig i begynnelsen,
men får etter hvert oppleve en varme
og en kjærlighet hun ikke har kjent før.
En vakker kortroman om et barns
sårbarhet, troskyldighet og styrke. Alt
sammen forfalt med et nydelig språk
som gir rom for tolkning og ettertanke. 

Claire Keegan - Aschehoug 2022

 

Anbefalt av Beate

Anbefalt av Beate



Bli med til Seoul i Sør-Korea 
og treff Reseng. En leiemorder
som ikke har kjent noe annet 
liv. Reseng har bodd 
hoveddelen av sitt liv sammen 
med Gamle grevling på 
biblioteket. 

Det er ikke et vanlig bibliotek, men en
krimsentral. Gamle Grevling tar imot
bestilling på mord og Reseng utfører
dem. Reseng har aldri satt
spørsmålstegn ved denne jobbe, men
så en dag får han et oppdrag han av en
eller annen grunn ikke gjennomfører
etter planen.

Un-Su Kim - Aschehoug 2021

En kule i hjertet

Tara skriver om sin oppvekst 
i en streng religiøs familie i 
Idaho. Familien er ikke bare
mormonere, de er ekstreme 
og tror at endetiden er nær. 

Faren i familien bruker alle pengene
på å forsikre at de skal være
selvforsynte og han nekter barna
både skolegang og legehjelp. Farens
ord er lov, om han tror at FBI når
som helst kan komme og drepe
familien bare fordi de eksisterer.

Tara Westover – Gyldendal 2019

Noe tapt og noe vunnet

Anbefalt av Pia

Anbefalt av Pia



I den perfekte forstaden Shaker 
heights brenner et stort hus. 
Familien Richardson kan bare 
stå å se på at huset deres 
brenner. 

Alle snakker om at det er familiens yngste
datter som har tent på. Det var ikke et
uhell eller uaktsomhet. Huset var blitt
overtent av små branner spredt rundt.
Små branner overalt.

Celeste Ng - Cappelen Damm 2020

I denne boken skal vi til 
New Zealand og møte Simon, 
Kerewin og Joe. Simon, en stum 
gutt som skyllet på land etter 
et forlis. Joe er Simons fosterfar 
som drikker for mye og sørger over tapet
av kone og barn. Kunstneren Kerewinen
som er utbrent og som har funnet sitt
tilfluktssted i et selvbygget tårn på en
øde strand.

Romanen speiler dobbeltheten i møtet
mellom to kulturer, maori og pakeha, den
polynesiske urbefolkningen og de av hvit,
europeisk herkomst.

Keri Hulme – Pax 1984

Margfolket

Små branner overalt

Anbefalt av Pia

Anbefalt av Pia



Lucy er 19 år gammel, og har 
forlatt Karibia for å være au pair 
i New York. Lucy har aldri 
tidligere vært utenfor landsbyen, 
og møtet med de privilegertes 
liv gir henne avsmak. 

Familien hun kommer til er velstående,
vakre og velmenende, men Lucy lar seg
ikke sjarmere eller imponere. Hun blir
ikke en del av familien, men ser den fra
utsiden, med et skarpt og kritisk blikk.
Lucy er kompromissløs, og ikke alltid
likendes, men hun opplyser virkelig sin
leser.

Jamaica Kincaid - Cappelen Damm 2022

En selvbiografisk roman som 
skildrer forfatterens kaosartede 
familie, og det vanskelige livet 
under fascismens Italia. 
Ginzburg lar oss som lesere bli 
kjent med den tallrike og varmblodige
familien slik at det føles som vi sitter
midt iblant dem. 

Forfatteren beskriver familiemedlemmene
med feil og mangler, uten nåde, men med
en sånn humor og varme at man liker
dem alle sammen. En velskrevet roman
med både alvor og humor, som ikke ligner
helt på noe annet du har lest.

Natalia Ginzburg - Forlaget Oktober 2021

Familieleksikon

Lucy

Anbefalt av Guro

Anbefalt av Guro



Bibliofil Lånekortet i lomma
Med Bibliofil-appen kan du holde
oversikt over lån og reserveringer,
fornye lån, søk i basen, reservere
bøker og alltid ha lånekortet i
lomma. Android, iOS. 

Bookbites Norske e-bøker
Bibliotekets nye ebok-løsning,
Bookbites, gjenskaper fordelene til
den fysiske boka i en digital
kontekst. Android, iOS. 

Libby E-bøker på engelsk
Bibliotekene i Viken tilbyr e-bøker
og lydbøker på engelsk til utlån.
Last ned appen Libby fra Google
Play eller App Store. Eller gå inn
via PC på nettadressen
https://viken.overdrive.com/. 

Pressreader E-tidsskrifter
Velg mellom tusenvis aviser og
magasiner fra hele verden på over
70 forskjellige språk. Les dem på
bibliotekets PC’er eller last dem
ned til eget nettbrett eller
smarttelefon og ta med deg hjem.
Android, iOS. 

Filmbib Filmer
Rundt 400 kort- og
dokumentarfilmer. Alle med
nasjonalt lånekort får gratis
tilgang, og kan se filmene når som
helst, hvor som helst. Android, iOS. 

Utforsk bibliotekets 
digitale tjenester


