
Min fjerne barndoms by av 
Jiro Taniguchi er en 
tegnserieroman for voksne 
om 48-år gamle Hiroshi 
Nakahara som setter seg på 
feil tog, og havner i barndomsbyen der 
han vokste opp. 
Der beveger han seg på uforklarlig vis
tilbake i tid, og gjenopplever det året 
der faren brått og uten forklaring forlot
familien. Hiroshi tar andre valg denne
gangen, men vil han klare å endre
historiens gang, eller må han nok en
gang gjennomgå smerten ved å miste 
sin far?

Jiro Taniguchi-Forlaget Fahrenheit 2010

Tre brødre drar tilbake til
barndommens sommerhytte 
for å spre sin mors aske i 
innsjøen der. Stemningen er 
anspent, brødrene slåss og 
ender opp blødende og 
gråtende på trappa utenfor hytta. 
Herfra nøstes historien opp. Hvordan
har forholdet brødrene imellom blitt så
anstrengt? Og hva var det egentlig som
skjedde her, på hytta, da brødrene var
små? Tre ulike historier og
virkeligheter trer frem, etter hvert som
romanen skrider frem og tilbake,
mellom nåtid og barndommens somrer.

Alex Schulman - Gyldendal 2021

Min fjerne barndoms by

Overleverne

Anbefalt av Guro

Anbefalt av Guro



I året 2019 gikk den svenske
Augustprisen til forfatter og 
journalist Marit Kapla. Den 
fikk hun for sitt fine diktverk 
Osebol. 
Boken forteller om det lille
nordvärmlandske samfunnet Osebol, et
sted preget av sterk avfolkning.
Gjennom korte tekster blir neste alle av
de voksnes innbyggernes ulike
fortellinger om sitt liv i bygda
presentert for oss. Forfatteren har her
transformert folks enkle
hverdagsskildringer om til vakker
poesi.  Dette er Marit Kaplas debutbok,
og den anbefales på det sterkeste. 

Marit Kapla – Aschehoug forlag 2020

Osebol

Mikael Persbrandt
Sånn jeg husker det

Skuespiller Mikael Persbrandt 
er en av Sveriges mest 
berømte skuespillere, og er 
også vel kjent her i Norge. I 
denne biografien forteller han 
om et helt spesielt liv. Her går
fortellingen om hans suksesser og
erfaringer fra film og scene, hånd i
hånd med oppturer og nedturer i hans
private liv. 
Mikael Persbrandt fortelling er skrevet
av Carl-Johan Vallgren. Vallgren har
gjort en fantastisk jobb i å gjøre denne
livshistorien til spennende og
medrivende lesing. Hvis du skal lese
kun en biografi i år, les denne.

Carl-Johan Vallgren - Gyldendal 2018
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Redersønn mister alt og 
gifter seg til trygghet. Så blir
barndomshjemmet kjøpt av
hans "store kjærlighet".

Omskriving av Hedda Gabler. Strutter
av overskudd.

Vigdis Hjorth - Forlaget oktober 2019

Henrik Falk

Politioverbetjent Otto 
Bjørkås fra Kripos drar til 
Haiti for å lede et nytt 
spesialteam i FN-politiet der
hovedoppdraget er å styrke
lokalpolitiets kunnskap om 
vold og seksuelle overgrep mot barn. 

Alle involverte i fredsoperasjonen har
ikke gode hensikter og en hemmelig
intern etterforskning igangsettes …

Jon Christina Møller – JC Forlag 2021

Mørkt nett

Anbefalt av Linn

Anbefalt av Linn



Vi befinner oss i en varm, 
støvete amerikansk sørstatsby.
Litt utenfor byen ligger 
fengselet. Etter å ha sonet en 
dom på 10 år for drap, slipper
politimannen Adrian Wall fri. Etter 10 år
med isolasjon, ensomhet og mishandling.
Men var han skyldig? 

Det første som møter ham i friheten er
offerets sønn som har sverget hevn.

John Hart – Cappelen Damm 2016

Torsdag 6. oktober kl. 19.00

Har du lyst til å være med på en litt
annerledes leseopplevelse? Vi samles i en
liten gruppe på Jessheim biblioteket, og
leser en novelle og et dikt høyt. 

Det kreves ingen forberedelser, og du må
ikke si noe for å delta i lesefellesskapet.
Vi samles rett og slett rundt korte, gode
tekster og vår opplevelse av dem.

Konseptet tar utgangspunkt i Shared
Reading-metoden, og ledes av leseleder
Guro Bye-Johnsen.

       på Jessheim bibliotek

Syndenes forlatelse

Delt leseopplevelse

Anbefalt av Linn



Mandag 26.september kl. 13.00

Lesesirkelen er et tilbud til 
voksne som liker å lese, og 
som har lyst til å snakke 
om og diskutere bøker. Her 
er det ingen påmelding, men 
du bør ha lest boka på 
forhånd. 

Du deltar de gangene du har 
lyst og anledning, og vi hjelper gjerne til
med å skaffe boka.

Denne gangen snakker vi om Nattlys av
Joseph O ’Connor

      på Jessheim bibliotek

Mandag 26. september kl. 12.00 

Møt forfatter av boka Mørkt nett, Jon
Christian Møller, i samtale med Linn Mira
Lassen, bibliotekar ved Ullensaker
bibliotek.

Jon Christian Møller har bakgrunn fra
flere år i FNs fredsoperasjoner, diplomati,
og ikke minst lang erfaring som
politietterforsker med overgrep mot barn
som spesialfelt.

Mørkt nett er ren fiksjon, men inspirert av
reelle hendelser.

      på Jessheim bibliotek

Lesesirkel på Jessheim bibliotek

Bokbad med Jon Christian Møller
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Bibliotekarene ved 
Ullensaker bibliotek trekker fram

godbiter fra hyllene. 
Både nye og gamle, morsomme og

spennende, fine og triste.
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