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Mahmoud henger utenfor 
blokka et sted på Oslo øst og 
venter på at tiden skal gå.
Ungdomsskolen er ferdig, til 
høsten venter videregående. 
Livet står litt stille, ingenting skjer.
Men så kommer onkel Ji på besøk fra
Pakistan og Mahmoud får jobben med
å vise han Oslo. Sommeren skal vise
seg å bli mer innholdsrik enn
forventet. 

Mahmoud er en hovedperson som
engasjerer leseren. Og en god
storebror! Les hvis du vil vite mer.
Friskt fortalt, med mye humor og mye
alvor.

Gulraiz Sharif - Cappelen Damm 2020

Det Hvite kartet er en 
historisk roman bygd på 
faktiske liv. De to kvinnene 
Bertha Torgersen og Hanna 
Brummenæs startet med å 
jobbe som butikkarbeidere, men 
ente opp med å starte sitt eget 
rederi i 1909. 
De regnes som Norges første
kvinnelige skipsredere. Men de levde
også sammen privat, og de delte
kjærligheten med hverandre.

Boken er en engasjerende og vel
fortalt roman om styrke til å velge sin
egen vei, på tross av fordommer og
konvensjoner.

Cecilie Enger – Gyldendal forlag 2021

HØR HER'A!
 

Det hvite kartet
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Anbefalt av Lena



Nick og Charlie møtes for 
første gang den dagen de blir
plassert ved siden av hverandre i en
skoletime. De blir raskt venner, men
ting blir vanskelig når Charlie
forelsker seg i Nick. For hva skal han
gjøre med følelsene når Nick så
tydelig er heterofil? 
Men, kjærligheten kan man ikke
styre, og kanskje er Nick allikevel
interessert i å være mer enn bare en
venn? 

Alice Oseman - Gyldendal 2022

Hjertestopper volum 1

Som ild

 

Hjertestopper er en varm og
nydelig tegneserie om
kjærlighet, vennskap og
hvordan det er å være ung. 

 

Vi er i den svenske skjær-
gården, og det er sommer. 
Anna drar til øya Sländö med 
faren sin, til en hytte som er 
loslitt, har utedo og et tak 
som lekker. Et annet sted på øya er
hytta til Lollo og hennes familie. Helt
ny, med ikke bare en båt, men flere. 

De kommer fra forskjellige verdener,
men møtes denne sommeren på brygga
en kveld når Anna skal ut med båten
for å sette garn. Lollo blir med, og det
blir starten på noe nytt for dem begge.

Sara Lövestam - Gyldendal 2016
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Hva gjør du hvis du bare har 
en dag igjen å leve? 

Rufus og Mateo er ikke 
forberedt når de en natt får
telefonsamtalen som forteller dem at
det neste døgnet er deres siste. De
velger begge å søke etter en ny venn
å tilbringe sin siste dag sammen med,
og møtes for første gang. Sammen
bestemmer de seg for et siste
eventyr: å leve et helt liv på en dag. 
Nydelig og hjerteskjærende bok om
kjærligheten, livet og døden.

Adam Silvera - Fontini Forlag 2022

Tor og Liam er på vei til
Rikshospitalet, i en varebil 
Liam har lånt. Han skal 
utredes for om han skal få
bekreftende behandling. De var
kjærester før og Liam har spurt om
Tor vil følge han. Tor som ikke kan
glemme nærheten deres. 

En sår og vond bok. Et sterkt innlegg
i debatten om kjønnskorrigering.

Molly Øxnevad - Oktober forlag 2022

Begge dør til slutt
 

Feminin gange
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En kjærlighetsroman, en
generasjonsroman som 
starter da det var straffbart 
å være homofil. Yngves vei fra 
han oppdager kjærligheten 
med Magnus og videre i livet. 

Det er skam, kamp mot undertrykkelse,
det er lidenskap, livslyst, råskap,
undergang og håp. 

Villskudd er en av de viktigste skeive
bøkene som er gitt ut.

Gudmund Vindland - Oktober forlag 1979

Theodor er forelsket i Ulrik og
han skammer seg. Han hater 
seg selv, er full av selvforakt
og er redd. Hva om han blir avslørt? 

En bok om skam, tilhørighet, IPA,
studietid – om å finne seg selv og sin
egen plass.

En brutal, varm og viktig bok.

Jonas Sundquist - Cappelen Damm 2021

Jeg tror du hadde likt Ulrik

Villskudd-sangen til Jens
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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


