
Februar-nyheter fra Biblioteket sentrum! 

Denne måneden er det ankommet flere engelske titler – både innen sakprosa 

og skjønn. Hovedvekten er på lettlest, men det vil være noe for alle nivåer. Vi 

har også fått et par nye filmer, hvor dagsaktuelle og ferske Blackkklansman 

troner øverst! Men også den norske spenningsfilmen Skjelvet er ankommet! 

 

❄ Minner for øvrig om Amuletten 1 & 2 av Kazu Kibuishi fra januar! OBS, 

høyst vanedannende lesing 😉: 

 

 

Forlaget skriver: Amuletten er en utrolig spennende og vakker lettlest-serie. En 

fortelling om modige barn, merkelige skapninger og kampen mot det onde. Bøker 

fra serien er kåret til årets beste av svenske lesere to år på rad. 

Amuletten-serien er foreløpig på i alt åtte bøker. Serien har en spennende historie 

som passer også for voksne som behøver lettlest og fengende litteratur. 

Anbefales på det varmeste! 

❄ To engelske lettlest bøker i Revolutions-serien av Clare Hibbert: 



1. Beliefs and ideas that changed the world  

En faktafylt introduksjon til filosofiske, religiøse og 

spirituelle tradisjoner fra hele verden, fra de første 

Konfucius-skriftene i Kina til dagens sekulære forståelse. 

Forlagets omtale. 

 

2. Moments in History that changed the world 

Faktaboken er en introduksjon til verdenshistorien og tar 

for seg de viktigste vendepunktene helt fra sivilisasjonens 

vugge og frem til andre verdenskrig. Omtalen er 

utarbeidet av BS.  

❄ I den engelske Collins’ Big Cat Tales-serien med lettleste versjoner av gamle 

klassikere beregnet på ungdomstrinnet finner vi disse to historiene: 

Aladdin and the Genies: 

Vivian French gjenforteller historien om Aladdin og 

ånden i lampen for nye lesere! Finner Aladdin lykken 

med rikdommen og den vakre konen ånden i lampen 

skjenket ham, eller vil den slemme trollmannen Kadar 

Ghazi ta alt fra ham..? Omtalen er utarbeidet av BS. 

 

Romeo and Juliet:  



Denne fortellingen av William Shakespeare trenger 

kanskje ingen videre introduksjon? Her er den i 

engelsk lettlest versjon! Tragedien har – som de fleste 

av Shakespeares verker – en bred appell og høy 

overføringsverdi til dagens samfunn. Håper denne 

boken når frem til så mange som mulig!  

 

BlackKLansman (DVD): 

Filmskaperen Spike Lees komedie «BlacKkKlansman» 

er basert på den utrolige historien om Ron Stallworth, 

som tidlig på 70-tallet blir den første afroamerikanske 

etterforskeren i Colorado Springs politiavdeling. Fast 

bestemt på å utgjøre en forskjell setter han seg fore å 

infiltrere Ku Klux Klan. Av opplagte årsaker er dette 

vanskelig for Ron å få til, så han allierer seg med den 

mer erfarne, jødiske kollegaen Filip Zimmerman til å 

operere undercover i etterforskningen. Sammen går 

de inn for å splitte opp og bekjempe 

ekstremistorganisasjonen. I «BlacKkKlansman» får vi et realistisk blikk på 

raseforholdene i 1970-tallets Amerika, som fortsatt er like relevant i dagens 

USA. Filmen fikk terningkast 4-5 av norske anmeldere. Omtalen er utarbeidet av 

BS. 

 

 

 

 

 

 

 

Skjelvet (DVD):  



Norsk katastrofefilm med effekter i verdensklasse! 

Det har gått tre år siden en flodbølge traff 

Geiranger. Geologen Kristian Ekjord prøvde å 

advare om den truende katastrofen, men ble ikke 

hørt, og som en konsekvens gikk mange 

menneskeliv tapt. Kristians geologiske 

undersøkelser indikerer at «Oslofeltet» har begynt 

å røre på seg, i et omfang som aldri tidligere er sett 

i Norge. Filmen fikk terningkast 5 av norske 

anmeldere. Omtalen er utarbeidet av BS. 

 

 

 

Rumpemelk fra Afrika av Erlend Loe: 

Marko kjeder seg og er tørst. Men han vil ikke ha 

vanlig melk. Han vil ha rumpemelk fra Afrika. 

Mamma og pappa har aldri hørt om slik melk og ber 

ham om å slutte å tøyse. Da sier Marko at han drar 

til Afrika og henter rumpemelk selv. Historien 

forteller ikke hva rumpemelk er for noe, men godt 

er det i hvert fall. Billedbok for 

førskolebarn/småskoletrinnet. Omtalen er 

utarbeidet av BS. 

 

 

 

 

Velkommen til en hyggelig lese- og studieøkt eller filmopplevelse på 
Biblioteket! Hilsen Bibliotekarene i Trondheimsveien ☺  

 

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄❄ ❄ 

 



 

 


