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Bibliotekarene trekker fram 
godbiter fra hyllene. 

Både nye og gamle, morsomme 
og spennende, fine og triste.

 

 BOKTIPS



Lille Lastosjka blir reddet fra 
et barnehjem i Moldova under
Sovjettiden. Redningskvinnen 
har i realiteten kjøpt den lille 
jenta som arbeidskraft. 

Lastosjka blir tvunget til å glemme sitt
språk, og i en tiårsperiode skal hun
samle flasker i byen om natta. Bli
russisk eller bli ingenting, er det
gjeldende mantra.

Kraftfullt, levende og særegent fortalt
om søken etter kulturell og språklig
identitet, tidvis gjennom et språk med
ganske mye motstand. 

Tatiana Tibuleac - Camino forlag 2022

Flaskehagen

Kvit, norsk mann
Hvordan er det å være 
adoptert og å skulle passe 
inn i en tildelt identitet? 

Tjønn gir gjennom denne 
diktsamlingen sitt svar på dette. Han
forteller om å aldri få glemme at han
egentlig ikke kommer fra Norge, og å
alltid måtte vise takknemlighet. 

Klokt og vondt fortalt, inni mellom til og
med morsomt. En sterk, tankevekkende
og opplysende leseopplevelse.

Brynjulf Jung Tjønn - Cappelen Damm
2022

Anbefalt av Beate

Anbefalt av Beate



En familie samles til 
konfirmasjonshelg: Linnea er
konfirmanten, Bård er 
konfirmantens far, Nils er 
konfirmantens bestefar, og 
Hanne er konfirmantens tante. 

Gjennom disse fire får vi et familiedrama,
der hver og én har sitt å stri med.
Hvordan fremstår man i andres øyne,
sammenlignet med egen selvoppfatning?
Godt sammensatte karakterer driver
teksten fremover. Hele tiden er det en
spenning knyttet til hvilke valg de
kommer til å ta. 

Underholdende og lettlest, for tilhengere
av for eksempel Nina Lykke, Heidi Linde
og Janne Stigen Drangsholt. 
Marie Aubert - Forlaget Oktober 2022

Han flytter fra byen til ei lita 
bygd for å være i fred og ikke 
trenge å forholde seg til andre. 
Er det mulig på et sted der alle 
kjenner alle, og folk gjerne 
kommer uanmeldt på besøk? 

Snart får hele bygda noe annet enn
nykommeren å tenke på, da en kvinne
forsvinner sporløst. Ryktene begynner
å gå, og samtidig får vi servert små
drypp av hovedpersonens bakgrunn og
hvorfor han har flyktet fra byen. 

En mørk fortelling, skrevet med god flyt
og spennende driv.
Rebecca Wexelsen - Tiden forlag 2022

Jeg er egentlig ikke sånn

Jeg er ingen

Anbefalt av Beate

Anbefalt av Beate



I Er mor død møter vi 
kunstneren Johanna, som har 
returnert til hjembyen etter å 
ha levd et halvt liv i USA. Hun 
skal sette opp en utstilling, 
men hun vil også gjerne 
snakke med mor. 

Mor derimot, vil ikke snakke med
henne, da Johanna har fornærmet
henne dypt både gjennom bildene hun
maler, men også ved å ikke komme
hjem til sin fars begravelse. 
Enda en bok av Hjort om relasjonen
mor-datter, men like mye handler
boken om kunstneres bruk av egne
erfaringer i kunsten.

Vigdis Hjort - Cappelen Damm 2021

Er mor død

Denne boken er hverken 
roman eller faglitteratur, 
men en samling vitnesbyrd fra 
forfatterens liv. 

Hvert av de 17 kapitlene forteller om en
gang forfatteren var ett hjerteslag fra
døden. En kikkertreim rundt halsen, en
komplisert fødsel, ett bad i havet som gikk
galt. 

En personlig bok om noe universelt,
nemlig døden, og ikke minst livet. Døden
er tett på oss, og kanskje kan den
innsikten minne oss på att vi lever. Vi er.

Maggie O´Farrell - Cappelen Damm 2019

Jeg er, jeg er, jeg er: 
ett hjerteslag fra døden

Anbefalt av Guro

Anbefalt av Guro



Agnes er på jobb, gynekolog i 
Bergen. Ektemannen som også 
er lege, ringer hjemmefra. Det er
mørketid, de snakker om 
hverdagslige ting, men det er 
noe i ektemannens stemme. 

Så forteller han at han har kreft med
spredning, det er lite sannsynligvis at han
skal få se solen i nord igjen.

Christine Nitter - Forlaget Oktober 2022

Eve Babitz var en ung forfatter 
og lokal IT-girl i Hollywood på 
70-tallet. I grenselandet 
mellom fakta og fiksjon, skriver 
hun lekent og sanselig om sitt 
liv i LA. 

Et liv som er preget av hennes høye
sosiale status, og store appetitt på livet.
Leken og lett skriver hun om fester, rus,
kjendiser, partnere, overskridelser og
solnedganger, mens leseren formelig
kjenner den varme California-vinden
ruske i håret.

Eve Babitz - Cappelen Damm 2022

Late dagar, ville netter

Våkenetter

Anbefalt av Guro

Anbefalt av Linn



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


