
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fake 

av Mina Lystad   

Det er det saftigste sladderet som funker. Men hva 
om det ikke er noe særlig som skjer? Da må man jo 
kunne pynte litt på sannheten, eller hva? Det er jo 
det alle andre journalister driver med?  

Marie blir nesten satt ut når hun får i oppgave å 
intervjue skolens kjekkeste gutt, Tarjei. Hun 
bestemmer seg for å ikke la sjansen gå fra seg – dette 
intervjuet skal ALLE lese! 

Også i skolegården blir fake news big news, og Marie 
må stå for valgene hun har gjort, også når det gjør 
vondt. 

Vi følger Marie videre i skolens komplekse, sosiale 
system, og lærer mye både om å bevare intergriteten 
sin og behandle folk ordentlig. 

Lettlest og spennende! 

 

Respekt  - en sexbok for gutter 

av Inti Chavez Perez 

 

Om å flørte, kysse og date. Og om hva som er greit å 
vite før man har sex.  

Ikke minst er dette en bok om gutterollen. Om 
hvordan man kan vite hva som er ja- og nei-signaler, 
om alle de små nyansene i et samspill, om å være 
hetero, homo eller bi og om hvorfor respekt får 
kjærlighet og sex til å fungere bedre.  

Som en omsorgsfull og samtidig kul storebror 
beskriver Inti Chavez Perez hele prosessen fra det 
første øyeblikkets spenning til å være sammen i 
lengre tid.  



 
Enkebyen - de bortførte 

av Thomas Enger 

En voldsom, uventet flom sender Stella (16) og faren 
på flukt fra bygda de har bodd i hele livet. Etter en 
strabasiøs ferd gjennom utrygge områder, kommer 
de omsider fram til Enkebyen.  

Men prøvelsene er på ingen måte over for Stella. Alle 
goder hun har vært vant til, som drikkevann, mat og 
frihet, er strengt rasjonert. Og man må ikke gi 
inntrykk av å ha egne meninger, det finnes ører og 
øyne overalt. I Enkebyen er det likevel mye tryggere 
enn utenfor bymurene.  

Men en rekke kvinner og jenter er forsvunnet fra 
byen. Noen av dem dukker opp drept med en J malt 
eller risset inn på kroppen. Det går raskt opp for 
Stella at hun er i livsfare, bare fordi hun er jente. 

Sabotør - operasjon Muskedunder 

av John S. Jamtli   

Dramatisk krigshistorie slik du aldri før har lest 
den!  

Nord-Norge, 1942: Septemberkvelden er mørk 
og kald. Med ett stiger ubåten Junon opp av 
vannet, og 12 spesialsoldater på 
sabotasjeoppdrag kommer til syne. Lydløst ror 
de innover fjorden. To engelskmenn, en 
kanadier og to nordmenn. Målet er kraftverket i 
Glomfjorden. Operasjon Muskedunder er i gang. 
Den unge Linge-soldaten Sverre Granlund skal 
være veiviser. Det er langt fra noen ufarlig 
jobb... Dette er hans historie. 

John S. Jamtlis første tegneseriebok, Sabotør, 
var en røverhistorie basert på virkeligheten. 
Operasjon Muskedunder er derimot historien 
slik den utspilte seg. Men den er ikke mindre 
dramatisk! Leseren følger sabotørene tett, over 
fjellet, i tåke og uvær og med fienden i hælene. 


