
Kjærlighet
Emma3 og Tore 
Hund

Kjersti Scheen

Emma er ensom, sjenert og har 
nesten ingen nære venner. Men på 
nettstedet Hei! kan hun late som 
om hun er kul, populær og med en 
masse morsomme hobbyer. Her 
blir hun kjent med ToreHund med 
de pene øynene...

Sommer og 
sønnavind

Kjersti Scheen

Det er sommer og Sandra ligger i 
hengekøya og gråter. Hun er på 
ferie hos tanta sin, men foreldrene 
skal skilles, og hun har ingen 
venner. Heldigvis møter hun Lars-
Erik, Isabell, Sirianna, Johnny og 
Jim. De seks ungdommene 
opplever mye sammen, både 
forelskelse og vennskap, men 
sommerdagene byr også på 
intriger og sjalusi. I tillegg blir de 
vitne til en smuglersak...

Ønskestjerne

Kjersti Scheen

Det er ganske vanskelig å vite hva 
andre tenker. Men man lurer jo på 
det, særlig når man er forelska. 
Slik som Tilde og Theo. De har 
hver sin stemme i boken, i annet 
hvert kapittel, hele den lange 
høsten da alt mulig skjer, bare 
ikke det de håper på. Først da 
vinteren kommer og katten til 
Tilde blir borte, skolerevyen er i 
gang, og Simen er ekkel, 
begynner ting å gå i riktig retning.



Med egne øyne 
Arne Svingen

Tegneserieroman.

Handler om: Forelskelse. 
Popstjerne. Musikk. Blinde. 
Jim er den store rockestjernen. En 
ung kvinnelig fan tar overdose på 
hotellrommet hans og Jim 
rømmer utenbys for å slippe unna 
skandale-overskriftene. Ved en 
øde strand møter han en vakker 
blind jente som ser mer enn hva 
han har gjort hele sitt liv. 

Rubinrød - 
kjærligheten går 
gjennom alle tider 
Kerstin Gier 

Første boka i en 
trilogi.

Det er ikke enkelt å leve i en 
familie hvor det er så mange 
hemmeligheter. Det tenker i hvert 
fall 16-årige Gwendolyn – inntil 
hun en dag plutselig befinner seg i 
London i en annen tid. Da 
skjønner hun at det er hun selv 
som er familiens største 
hemmelighet. 
Det hun ikke innser, er at man 
burde unngå å forelske seg når 
man er fanget mellom to 
tidssoner. Det gjør den 
kompliserte kjærligheten enda 
mer komplisert!

hver dag
David Levithan 

Hver morgen våkner A i kroppen 
til en ny person, i et nytt liv. Det 
er umulig å vite hvor eller hvem 
det blir neste gang. A har 
akseptert dette og til og med laget 
seg sine egne leveregler: Ikke bli 
for involvert. Ikke bli lagt merke 
til. Ikke blande seg inn. Alt går 
som det skal, helt til dagen A 
våkner i Justins kropp og møter 
Justins kjæreste Rhiannon. Nå 
gjelder ikke reglene A har levd 
etter lenger. For endelig har A 
funnet noen han vil være sammen 
med. Hver eneste dag. 



Delirium

Lauren Oliver

Første boka i en 
trilogi.

Før i tiden var kjærlighet det 
viktigste i verden. Folk gjorde hva 
som helst for den. De kunne lyve 
for kjærlighetens skyld. Til og 
med drepe. Nå er alt annerledes. 
Kjærlighet er en sykdom som 
man kan helbrede. Regjeringen 
sørger for at alle gjennomgår 
behandlingen den dagen de fyller 
atten. 

Lena Haloway har har alltid sett 
fram mot den dagen hun skal bli 
kurert. Men da det bare gjenstår 
nittifem dager til behandlingen, 
skjer det utenkelige ...

Ever – for alltid

Alyson Noël

Serie

Ever Bloom oppdager at hun er i 
besittelse av overnaturlige evner. 
Hun gjør alt hun kan for å 
undertrykke disse, unngår kontakt 
med folk, og blir stemplet som en 
raring. 

Men alt forandrer seg med den 
nye gutten i klassen, den vakre og 
eksotiske Damen Auguste. Hun 
dras inn i en hemmelig, mystisk 
verden - og forelsker seg dypt og 
hjelpeløst. 



Perfekt kjemi 

Simone Elkeles

Serie

Vennskap. Forelskelse. 
Kjærlighet.

Brittany har det meste; flott 
utseende, kjæreste og gjør det bra 
på skolen. Første skoledag blir 
hun plassert sammen med Alex, 
gutten med dårlig rykte og 
gjengmedlem. Alex har på sin 
side veddet med kameratene at 
han skal forføre Brittany, men et 
veddemål blir etter hvert mer enn 
bare det.

Saiko 

Linn T. Sunne

Lettlest.

Handler om: Forelskelse. 
Ungdom. 

Ella synes skolen er kjedelig, men 
gleder seg vilt til den store festen 
på lørdag. Steinar som blir kalt 
Saiko, skal kjøre både henne, 
Olivia og Noor til festen, men 
ting går ikke slik de har tenkt. 

Plutselig er Ella innblandet i noe 
hun ikke kunne ane 
konsekvensene av.

Cassias valg 

Ally Condie

Framtidssamfunn. Kjærlighet.

I Samfunnet bestemmer 
funksjonærene både hvem du skal 
elske, hvor du skal arbeide og når 
du skal dø. Når ungdommene 
fyller 16 deltar de på 
Matchingsbanketten der de får 
vite hvem de skal gifte seg med. 
Når Cassia ser sin beste venn 
Xanders ansikt blir hun 
kjempeglad. Men så dukker et 
annet ansikt opp på skjermen. 
Snart stilles Cassia overfor et 
umulig valg, mellom bestevennen 



Første boka i en 
trilogi.

Xander, og outsideren Ky...

Evighetens kyss

Stephenie Meyer 

Serie

"Forsiktig strøk han meg over 
kinnet, så holdt han ansiktet mitt 
mellom marmorhendene sine. 
"Stå helt rolig", sa han, som om 
jeg ikke allerede var fullstendig 
stiv. Sakte, uten å ta øynene fra 
mine, lente han seg mot meg. Så 
med ett, brått men likevel mykt, la 
han det kalde kinnet sitt mot 
halsgropen min."

Bella er fullstendig oppslukt av 
Edward, blindet og gal av 
forelskelse. Edward, den 
utenomjordisk vakre og 
uoppnåelige gutten på skolen, 
føler det samme for henne. Men 
det er et farlig begjær ...

Fantasy, 
fremtidssamfunn og 
parallelle verdener



Nelias gåte 

Gro Fykse

Serie

14 år gamle Nelia må være hjemme alene. 
Hun blir overfalt av en mann, Linus, som 
kommer fra en parallell verden. Linus vil 
lære Nelia å fly og kunne gjøre seg usynlig 
før han skal ta henne med seg der han 
kommer fra. Det blir en tøff opptrening for 
Nelia.

Kirkegårdsboken 

Neil Gaiman

Familien til Nobody blir brutalt drept av en 
mann kalt Jack, men den lille gutten 
Nobody klarer å rømme. Han havner på en 
kirkegård hos et flere hundre år gammelt 
ektepar som alltid har ønsket seg et barn. 
De oppdrar ham blant spøkelser, men 
mannen Jack er fremdeles på jakt etter 
gutten...



Halvgudene 

Mari Moen Holsve

Serie

Livet til trillingene Thea, Balder og Dina 
blir snudd opp ned da de oppdager at de har 
helt spesielle egenskaper som å kunne 
skape ild med fingrene, ha supersyn og 
besitte ekstreme krefter. Faren forteller 
dem at de egentlig hører til et parallelt 
univers kalt Tiladnen. En farlig reise 
begynner...

Den siste magiker

Sigbjørn Mostue

Serie

Gregers er en ekte magiker, men han er en 
av de siste. Han trenger derfor en 
etterfølger. Han plukker ut Simen, en helt 
vanlig 12-åring.  Gregers blir drept foran 
øynene til Simen, og huset til Gregers 
brenner ned. Dermed står Simen alene 
tilbake som den siste magiker, en oppgave 
han er alt annet enn klar for.

Begynnelsens bøker; 
Smaragdatlaset 

Stephens, John

Serie

For ti år siden måtte de tre søsknene Kate, 
Michael og Emma flykte fra familien sin, 
uten at de vet hvorfor. Svaret finnes i et 
magisk atlas, og når atlasets mektige 
krefter slippes fri blir barna sendt til en 
mystisk verden hvor de må kjempe mot ei 
heks og hennes krigere. For å redde 
familien sin, må de først redde verden! 



Gravbøygen våkner 

Sigbjørn Mostue

Trilogi

Fantasy. Spenning. 
Handler om: Norske eventyrskikkelser.

Espen har fått et viktig oppdrag: Han må 
redde Gammalskauen fra å bli hogd ned. 
Ved hjelp av en nøkkel føres Espen inn i en 
parallell verden der han møter, nisser, alver 
og skrømt. Men Espen vegrer seg. Han har 
alltid gått utenom problemene. Heldigvis 
dukker Eva opp. 

Drakeguten 

Asbjørn Rydland

Serie

En 13 år gammel gutt ønsker å bli med i en 
opptaksprøve i militæret. På en av prøvene 
holder han på og drukne, men så møter han 
Eran som vil lære han opp til å bli en god 
kriger. S

Coraline

Neil Gaiman

Parallelle verdener.

Coraline og foreldrene har flyttet til en ny 
leilighet. Foreldrene er opptatt av jobb og 
har ikke tid til Coraline. Hun går på 
oppdagerferd og finner en mystisk dør inn 
til en parallell verden. Der bor den andre 
moren og faren, helt like, men med ett 
unntak: De har knappeøyne. Og de er 
farlige.



Gone

Michael Grant

Serie.

I den lille byen Perdido Beach i California
forsvinner alle over 15 år på et øyeblikk. 
Telefoner, internett og tv virker ikke lenger, 
og det er umulig å få hjelp. Hva har 
skjedd? Dyr muterer og noen tenåringer 
utvikler en uforståelig, dødelig makt. 
Anarkiet rår og du må velge side. En 
gjennomsiktig, men ugjennomtrengelig 
kuppel lukker seg over byen, og under 
kuppelen vokser samfunnet REBUS.

Lasarus-fenomenet.

Kjetil Johnsen

Serie

Parallelle verdener.
Emma er i USA med familien. De kommer 
ut for en bilulykke. Emma våkner fra koma 
og alt er annerledes. Broren er stum, 
foreldrene drept og onkelen oppfører seg 
som om det er hennes feil. Selv har hun 
problemer med å skille drømmer - eller er 
det minner? - fra virkeligheten. Sporene 
peker mot farens forskning ved en 
topphemmelig militærbase i Nevada-
ørkenen. Men før sannheten kan avsløres, 
må mange dø - også Emma.



Aarons maskin

Sverre Knudsen

Den mektige oppfinneren Julian Libermal 
jobber med en maskin som kan gjøre 
mennesker 100 % gode. Nå har han bruk 
for Aaron som har en egen evne til å sanse 
andres følelser. Samtidig blir Aaron trukket 
mot en hemmelig underverden i en 
gigantisk bygning, og snart oppdager han at 
maskinen også har en dyster skyggeside.

Himmelslør.

May Grethe Lerum

Serie.

Norge og andre land på den nordlige 
halvkule blir rammet av en Solstorm. 
Konsekvensene er skremmende; all 
elektrisitet opphører. Strøm, lys, telefon- og 
mobilnett er ute av drift. Det blir innført 
strenge restriksjoner på alt, mange dør av 
kulde og sult. Vi følger Maja, mor Johanna 
og storebror Thomas etter Solstormen i 
kampen for tilværelsen.

Høsten

Jan Henrik Nielsen

Pappa, Nanna og Fride har bodd ute på øya i 
Bunkeren under jorda lenge nå. Fride var bare 
baby da den farlige og smittsomme 
sykdommen kom. Mamma som er lege ble i 
byen for å hjelpe på sykehuset, men skulle 
komme etter. Det har hun ikke gjort. Så blir 
pappa syk, og Nanna og Fride må dra inn til 
byen for å finne medisin. Men er det trygt?



Dystopia.

Terje Torkildsen

Trilogi

Det er 18. januar 2014. En kjempebølge slår 
inn over London der seks 17-åringer fra 
International School of Stavanger er på 
studietur. London bryter sammen, og det blir en 
reise på liv og død for ungdommene som bare 
har et mål: de vil hjem til Norge så fort som 
mulig.

Min tid kommer

Nina Vogt-Østli 

Hans Petter går siste året på ungdomsskolen. 
Han blir mobbet av Andreas og gjengen hans. 
Mora er lite til stede, og faren møter han bare 
av og til. Det blir ekstra vanskelig når Gunnar, 
læreren, blir kjæreste med mora. Men så blir 
Hans Petter kontaktet på en chat av ei jente 
som kaller seg Fera. Hun sier hun kommer fra 
fremtiden, og kontakter han fordi noe 
forferdelige vil skje og Hans Petter kanskje kan 
forhindre det...

Dødslekene.
Opp i flammer.
Fugl Føniks.

Suzanne Collins

 

Framtidssamfunn. Undertrykkelse. Kjærlighet.

Landet Panem er delt opp i 12 distrikt. Hvert år 
holdes det en dødslek hvor et barn fra hvert av 
distriktene må delta. Kun én kan vinne lekene. 
Lekene blir overført som tv – underholdning i 
alle distriktene. Den lille jenta Prim blir valgt 
ut, men storesøsteren Katniss tar hennes plass, i 
et spill der bare én kan overleve... 



Vennskap
Tilstrekkelig vakkert 

Synne Sun Løes

Døden. Kreft. Vennskap.

Johanne og Jenny skriver brev til 
hverandre. Johanne har en dødsdom 
mens Jenny ønsker å dø. Jentene 
kjenner ikke hverandre fra før, men 
gjennom brevskrivingen får de et dypt 
innblikk i hverandres liv.

Ikke mat sjimpansene 

Hilde Hagerup

Handler om: Skjebner. Mobbing. 
Vennskap.

Vi hører om Kristin, Ada og Cecilie som 
hver har sin historie å fortelle: Om 
ensomhet, utnyttelse av jentejuntaen og 
om hemmeligheter som kanskje burde 
blitt fortalt for at ikke konsekvensene 
skulle blitt så store...



Knus 

Liv Frohde

Familievold. Vennskap.

Tora bor sammen med sin mor og 
stefaren Trond. Alle synes Trond virker 
spennende og stilig, men sannheten er at 
han er alt annet enn snill verken med 
Tora eller med Toras mor. Hvordan skal 
Tora og moren klare seg?

Tråder 

Sophia Bennet

Serie

Vennskap

Tre venninner; Eddie, Janie og Leni 
møter flyktningjenta Crow som 
drømmer om å bli tatt opp av de store 
motehusene som kjoledesigner. Om 
vennskap, blogging, gutter og om å 
oppnå det man ønsker i livet.

Morsomme bøker 



Kinney, Jeff

En pingles dagbok

Serie

Humor. 
Handler om: Skole. Vennskap.

Det er ikke lett å være liten av vekst 
og med sveklinger av venner rundt 
seg. Enda verre når de store bøllene 
på skolen ypper til bråk. Eller var 
det omvendt?

Lett å lese med mange strek-
tegninger i bøkene.

Statsminister Fahr & Sønn 
Barna som forsvant. 

Lars Joachim Grimstad

Dette er ikke historien om Teddy 
Fahr, taxisjåføren som bestemmer 
seg for å bli Norges nye 
statsminister fordi han synes det er 
for lite potetgull i potetgullposen. 
Det er historien om sønnen hans, 
Finn. Og om barna som forsvinner.



Donut-dagbøkene

Anthony McGowan

Serie

Livet til Dermot Milligan er i ferd 
med å endre seg. Han må slutte å 
spise donuts. Hvis ikke bærer det rett 
til kostholdsekspert, Doktor 
Morlock. En skikkelig drage som vil 
tvinge han til å skrive om følelsene 
sine. Og det er jo det verste som 
finnes!

Hyperpubertet

Vera Micaelsen

På en skoletur faller Camilla 
overende, stiv som en stokk og ikke 
til å få kontakt med. Etter hvert skjer 
det flere rare ting med kroppen 
hennes. Blant annet får hun plutselig 
kjempe store pupper. Da blir hun så 
flau at hun nesten dør, og tenker ut 
desperate tiltak for å skjule dem. 
Kanskje hun må skifte stil og bli en 
skate-berte?
Vennene hennes  lager en blogg der 
de legger ut filmer av alt som skjer 
med Camilla...



Dustedagboka

nedtegnelser fra et 
populært liv - NOT!

Rachel Renée Russell

Serie

Nikki drømmer om en plass i SKP-
gjengen (Søt, Kul og Populær). Hun 
ønsker seg en Iphone, men i stedet 
kjøper moren en dagbok. En 
ordentlig dustete dagbok! Motvillig 
begynner Nikki likevel å skrive - om 
SKP, den skremmende og dødskule 
MacKenzie, og om den helt skjønne 
Brandon...

Spenning 
Adrians atlas 

Svingen, Arne

Triologi

Spenning. Reiser.

Adrian våkner opp og finner ut at 
søsteren og foreldrene hans er borte. 
Han bestemmer seg for å reise ut i 
Europa for å finne dem igjen. På reisen 
kommer han bort i flere farlige 
situasjoner, men han møter også en 
veldig spesiell jente. 



Gutten som gikk opp i røyk 

Svingen, Arne

Spenning. 
Handler om:
Gutten Storm har begynt på ny skole. 
Klassen skal på overnattingstur og den 
nye vikaren skal være med. På turen 
mister plutselig Storm og læreren 
kontakten med de andre. Storm 
begynner etter hvert å skjønne at 
læreren ikke er den han gir seg ut for å 
være.

Menneskejegeren;
Et hjerte av stein
Uten regler Kannibalens bytte

Kjær, Jan

Spenning. 
Luka på 14 år er spent på hva slags 
jeger sjamanen kommer til å peke ham 
ut som.  Sjamanen ser hvilke jegere 
som bor i hvert hjerte. Men når han 
peker Luka ut til å bli menneskejeger, 
flykter Luka i ren fortvilelse. Flukten 
blir starten på en kamp om liv og død.



Afrodite 1;
Afrodite og døden

Jacobsson,  Ritta

Serie

Krim.
Afrodites klassevenn og nabo 
forsvinner. Når de finner henne, forstår 
de at det ikke er noen naturlig død. 
Afrodite vil finne ut av hva som har 
skjedd, men snart har hun viklet seg 
inn i et farlig nett. Hun skjønner at 
morderen er noen hun kjenner og at 
han vet det.

GAMER 

Tor Arve Røssland 

Lettlest spenning.
Det nye spillet heter War of Faluza og 
vennegjengen er hekta. En fyr som 
heter Will spør om de skal starte et 
guild. Guildet funker bra, de an til å 
vinne, helt til en av dem misser. 
Så begynner skremmende ting å skje; 
først blir en av folka i guildet angrepet 
og havner på sykehus og så blir en 
annen forfulgt av mystiske folk og 
ender med å hive seg i elva. Det er bare 
å ta beina fatt og løpe for livet!

Salamandergåten

Horst, Jørn Lier

En død mann blir funnet på stranda ved 
pensjonatet som   
Cecilias far driver. Sammen med 
vennene Une, Leo og hunden Ego 
bestemmer de seg for å undersøke noen 
av de skumle gjestene som har tatt inn 
på pensjonatet. 

Er morderen blant dem?



Giftige hjerter

Hayes, S.H

Katy på 16 år føler endelig at livet 
smiler til henne. Hun har to gode 
venninner og en flott kjæreste.  

Lykken blir kortvarig for møtet med 
jenta  Genevieve forandrer alt. 
Genevieve begynner sakte men sikkert 
å ta over Katys liv, vennene hennes, 
kjæresten hennes, til og med stilen 
hennes. 
Det kan virke som hun kun har ett mål; 
å gjøre livet til Katy til et mareritt. 

Sirkelen 
Mats Strandberg og Sara B. 
Elfgren  

Triologi

Spenning, magi.
En natt da månen på mystisk vis er 
farget rød, føres seks ungdommer til 
den nedlagte folkeparken. De vet ikke 
hvordan de er kommet dit, eller hvorfor 
de er der. Men uten hverandre kommer 
de ikke til å overleve. En svensk småby 
blir åstedet for en vill kamp mellom det 
onde og det gode, og hvem kan man 
egentlig stole på? 

Skitten snø
Mahmona Khan

Når Charlotte og Sumera opplever sitt 
livs mareritt, bestemmer de fire 
venninnene seg for at dette må de 
hevne. De virvles inn i et nett av vold, 
hevn og dop, og livet vil adri mer bli 
som før for noen av dem...

http://www.aschehoug.no/forfattere/alfabetisk/vis?contentItemId=51960867


SVARTE – MATHILDA

Tor Arve Røssland

Serie

Ei ung jente blir myrdet og leiligheten 
hvor drapet fant sted blir stående tom i 
20 år. Når Elisabeth flytter inn ser og 
hører hun ting andre ikke legger merke 
til. 

Elisabeth begynner å undersøke 
drapshistorien, og finner ut at Svarte-
Mathilda gjemmer seg i leiligheten, 
men kommer fram om hun blir kalt på. 
Dette må Elisabeth teste ut.

VI ER DE DØDE

Tore Oksholen

Kaspar er i trøbbel med Daniel og 
Josef. Flere ganger blir Kaspar reddet 
av ei mystisk jente. Hvem er denne 
jenta og hvor kommer hun egentlig fra? 
Og hvem er ildbarnet som farfaren 
snakker om?

"Kjempespennende, intenst dramatisk, 
skummelt og mystisk”
                                           Tom 
Egeland 

Litt av hvert



Yatzy

Eeg, Harald Rosenløw

Handler om: Oppvekst. 
Familieforhold.

Dag Vidar er fosterhjemsgutt. Han får 
en ny sjanse hos sin nye familie. Han 
blir utstyrt med eget DVD-kamera og 
Dag Vidar begynner å filme det nye 
livet sitt. Resultatet skal vises på den 
store skoleavslutningen. Samtidig er 
han livredd for at fortiden hans skal bli 
avslørt.

Rekrutten 

Muchamore, Robert

Serie

Handler om: Krig. Barnesoldater.

CHERUB-agentene er svært unge, 
mellom ti og sytten år. De kan bevege 
seg fritt uten at de voksne mistenker 
dem. 
I denne historien hører vi om 
terroristen som ikke slipper fremmede 
inn i leiligheten sin i frykt for at det 
kan være politi eller hemmelige 
agenter. Men at det kan være barn som 
er agenter, det har han ikke regnet 
med. 



Mirakel

Nedregård, Renate

Handler om: Idoler. Popstjerne. 
Gudstro. 

Rakel på 21 år topper alle hitlistene og 
turnerer verden rundt under 
artistnavnet Miracle. Rakel seiler i 
medvind, helt til noen oppdager hvem 
hun egentlig er og hva hun holdt på 
med i oppveksten. 

Hestenes klan 

Bonnevie, Live

Handler om: Hester. 

17 år gamle Amanda er konkurranse-
rytter. Dessverre er faren hennes en 
gambler, og nå vil han at hun skal 
vinne neste Norges-mesterskap i 
ponniridning. Han skaffer henne 
hingsten Ægir på ulovlig vis. Amanda 
står foran sin største utfordring noen 
sinne – og når hun tilfeldigvis 
oppdager farens veddemål, må hun ta 
et oppgjør med alt hun har lært og 
tenkt.



Barsakh

Stranger, Simon

Handler om: Flyktninger. 
Spiseforstyrrelser. Vennskap. 
Fattig/rik.

Emilie er på ferie med familien sin på 
Gran Canaria. Hun er stort sett opptatt 
av klær, kropp og kalorier. 

På en av sine joggeturer møter hun 
afrikanske båtflyktninger og blant dem 
gutten som heter Samuel. To verdener 
møtes - det fattige Afrika og det rike 
"syden" og Emilies liv forandres.

Nesten som før; Noveller Handler om: Forelskelse. Vennskap. 
Konflikter. Identitet.

11 noveller om det å være rundt 14 år. 
Kjente norske forfattere har skrevet 
hver sin novelle, som tar opp ulike 
tema – og inneholder alt fra den første 
ordentlige forelskelsen til det å si nei 
til fyllekjøring.



Svart gull 

Såtvedt, Olav

Handler om: Slavehandel. Forelskelse. 
Historisk roman fra 1700 tallet. 

Arne rømmer for å slippe unna det 
tunge gruvearbeidet. Han havner i 
Skien hvor han blir en brikke i 
Trekantfarten hvor de svarte slavene er 
det sorte gullet. Så møter Arne 
slavejenta Abena. 

Faktastoff bak i boka.

Fengslet 

Ersland, Bjørn Arild

Boka er Jons fortelling fra hans 
fengselsopphold og om når han slipper 
ut fra fengslet. 

Inneholder faktadel og stort 
billedgalleri.


