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Bibliotekarene trekker fram 
godbiter fra hyllene 

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

 

 BOKTIPS



Vi møter hovedpersonen 
Britta Caisa Seipajærvi i 1859. 
Hun skal etter kirketukt reise 
med sine to uekte sønner fra 
Finland til Norge. Britta Caisa 
er blendende vakker og lar ofte følelsene
ta overhånd. 

Bli med forfatteren bakover i tid mens 
hun forteller sin tipptippoldemors 
historie i en storslått roman hvor språk 
og natur spiller en stor rolle. 

Ingeborg Arvola – 2022 Cappelen Damm

Kniven i ilden 

Kanskje danser vi 
i morgen
II denne romanen blir 
livet til tre kvinner flettet 
sammen. Masha lever et 
skyggeliv fylt av sorg. 
Hun har aldri kommet seg etter tapet
av sønnen, som druknet for 12 år
siden. Alice som er alenemor med en
tenåringssønn, og som oppdager at
hun er alvorlig syk. Sally som er den
lokale rariteten og bruker dagene på å
mate kråkene ved vannkanten. 

Sorg, utenforskap og håper er
hovedingrediensene i denne såre, men
lune romanen. 

Ruth Hoger – 2019 Cappelen Damm

Anbefalt av Pia
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Aksel Adelson er journalist i 
hjembygda og trives med det, 
men han føler på et 
utenforskap. Han passer ikke 
helt inn i det A4 livet som andre har. 

Søsteren Elinor er narkoman og sliter
psykisk og de to bindes sammen av
omsorgsviket de opplevde som barn. Det
er moren som er roten i deres
dysfunksjonelle familie og det er hatet til
henne som holder Elinor gående. Så en
dag blir moren funnet drept. 

I denne boken undersøker Karin Fossum
kriger og kroker av menneskers skjøre
sinn. 

Karin Fossum - Cappelen Damm 2021

Bli med til 1960-tallets USA og 
møte Elizabeth Zotts. En ung 
kvinne som ønsker å jobbe 
som forskningsassistent i en
mannsdominert verden. 
Heldigvis er Elizabeth en sterk kvinne
som ikke lar menn fortelle henne hva
hun kan og ikke kan gjøre. 

Denne debutromanen er varm,
samfunnskritisk og sjarmerende.
Forfatteren pakker diskriminering og
eksistensielle spørsmål inni humor. En
roman det er vanskelig å legge fra seg.

Bonnie Garmus - Cappelen Damm 2022

Drepende drage, og
krypende hund

Leksjoner i god kjemi
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Eddie Feber er en 
etterforsker litt utenom det 
vanlige. Med sine åtte barn og 
en forholdsvis normal kone er 
han et friskt pust i norske 
krimhyller.  

I denne romanen jakter han en mann
som tar seg inn til fremmede på natten.
Spenningen i romanen ligger ikke i
hvem denne natteløperen er, for det er
en ung mann ved navn Meidel André.
Spenningen ligger i hvor langt Meidel
går og om Eddie klarer å stoppe ham. 

Karin Fossum - Cappelen Damm 2022

Nattløperen

Hva er meningen med livet og 
hvordan finner vi det ut? Are 
Kalvø har tatt for seg hitlistene 
de siste 50 årene i et forsøk 
på å finne svar. 

Boken er full av humor, livsleksjoner og
musikk - for enhver smak. Kalvø tar
han oss med på denne reisen på en
veldig fornøyelig måte.
   
Denne boken bør høres i bibliotekets
app BookBites hvor forfatteren selv
leser, og man får høre musikken
underveis. En høyst underholdende
bok. 

Are Kalvø - Kagge 2021

Meininga med livet
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I denne språklige festen av en 
roman møter vi tenåringen 
Fråid. Han bor sammen med 
storebror Terje Eddipus, som 
har kontroll på hjemmet og 
lillesøster Eva mens faren er til sjøs.
Fråid styrer familiens økonomi og holder
kontroll på beskjeder til skolen. Så flytter
farens nye kjæreste Demona de Sjavy inn
og hele verden forandrer seg. 

I romanen finner vi humor og et
spennende persongalleri, samtidig som
den tar for seg det vanskelige tema å
høre til. Språket flyter så vidunderlig at
det er en fryd å lese. 

Mona Høvring - Samlaget 2021

Møt forfatter Brynjulf Jung Tjønn i
samtale med Linn Mira Lassen, bibliotekar
ved Ullensaker bibliotek. I 2022 ga Jung
Tjønn ut diktsamlingen Kvit, norsk mann,
og kritikerne har vært samstemte i sin
jubel over boka. Det har blitt kastet
seksere og femmere på terningen i
begeistring. Dette er dikt som burde leses
av alle!
Torsdag 30. mars kl. 19.00
Jessheim bibliotek

Soga om Fråid

Bokbad med Brynjulf Jung Tjønn

Anbefalt av Pia



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


