
Nytt år og nye muligheter 

 

 

Nye bøker siden sist 

Her er noen av de nye bøkene som er kjøpt inn den siste tiden. Ta deg en tur på biblioteket 

for å finne flere. 

 

 

 

Aud Søyland og Jan Olav Fretland: Norske skriveregler 

 I «Norske skriveregler» finner du reglene du trenger for å skrive på 

papir og skjerm. Du vil blant annet finne reglene for komma og annen 

tegnsetting, bindestrek og tankestrek, du får råd om stor og liten 

bokstav, og vanlige forkortelser. Her vil du også få hjelp til nettekster, 

for eksempel finner du oppskrifter på e-post og elektronisk signatur, 

tips til hvordan du lager hypertekst, råd om nettsider, og om hvordan 

man går fra manus til trykt tekst.  

 

 

 

Erik Unneberg og Steinar Kjærnsrød: På tur i Oslo – byen og 

fjorden 

Boken inneholder 52 forslag til turer til fots og med sykkel i Oslo 

og omegn. Turene er fordelt over hele byen og har variable 

lengder. Her finner man turer til øyene i Oslofjorden, til 

nyetablerte Sørenga, cafeliv på Grünerløkka, museene på Bygdøy 

og turer i skog og mark. Boken er illustrert med fotografier i 

farger. 

 

 



 

Gunnar Kopperud: Vi som elsket Afrika 

I den spanske enklaven Ceuta ved Middelhavet oppholder tusenvis av 

flyktninger seg i provisoriske teltleirer, med et felles håp om å klare den 

livsfarlige overfarten med båt til Europa. Her starter Gunnar Kopperuds 

beretning om Afrika. Han følger flyktningstrømmens spor tilbake til dens 

opprinnelse. Det er en reise i geografisk forstand, men også i tid, tilbake 

til det punktet i vår nære historie hvor det fortsatt var rom for idealisme, 

håp og tro. Men etter å ha rapportert fra Afrika som utenriks- og 

krigsjournalist gjennom tre tiår, har forfatteren erkjent at det meste har 

gått galt: Frigjøringskrigene har ikke skapt verken fred eller frihet. 

Nødhjelp ødelegger og bistand misbrukes. Asylinstituttet er mislykket – 

og menneskesmugling har blitt verdens tredje største industri. Kopperud spør: Hvordan 

havnet vi her? Og hvordan skal Afrika kunne reddes fra seg selv?  

 

 

 

Kalde skygger – svenske kriminalnoveller 

Boken inneholder kriminalnoveller av svenske forfattere: Henning Mankell 

og Håkan Nesser, Åke Edwardson, Åsa Larsson, Eva Gabrielsson, Anna 

Jansson, Tove Alsterdal, Dag Öhrlund og Malin Persson Giolito. 

 

 

 

 



Camilla Olsen: Vaktmester/driftstekniker 

Vaktmester/driftstekniker er et praktisk rettet hefte for 

deltakere som ønsker å bli vaktmester/driftstekniker. 

Yrkesheftet gir en generell innføring i yrket 

vaktmester/driftstekniker. Her blir vanlige arbeidsoppgaver 

og rutiner presentert gjennom tekst og bilder. Heftet er 

todelt, der del 1 passer for deltakere på nivå A1-A2 og del to 

for nivå A2-B1. Innholdet har en stigende progresjon med 

lengre tekster og mer avanserte arbeidsoppgaver i del 2. 

Sentrale begreper i yrket er vektlagt, og det finnes to 

ordlister der elevene kan fylle på med oversettelse eller 

forklaringer på eget morsmål. Ordlistene er plassert etter del 

1 (nivå A1-A2) og etter del 2 (nivå A2-B1). 

 

 

 

 

Line Renslebråten : Under polarisen  

I denne boka får man et innblikk i mangfoldet av dyrelivet i 

polarhavet og isen. Det er en skjør balanse og et økosystem 

hvor alt henger sammen. En større bevissthet rundt klima og 

miljø de senere årene har fått folks øyne opp for hvor viktig og 

rikt livet i nord er. Boka er gjennomillustrert, med store 

fargeillustrasjoner over nærmere 84 oppslag, der faktastoffet 

formidles på en lettfattelig måte, blant annet hvor viktig det er å 

bevare denne faunaen og floraen. Boka er skrevet på et enkelt 

språk med korte setninger og korte kapitler, og med lite tekst på 

hver side og mange illustrasjoner. 

 

  



Peter Samdal: Fotball uten grenser 

Lær mer om fotball, men også historien, kulturen og 

religionen rundt den. Her får man blant annet vite hvorfor det 

var så viktig for sørkoreanske Son Heung-min å vinne med 

landslaget, hvorfor Christiano Ronaldo engasjerte seg i 

flyktningkrisen, hva som får en norsk fotballtrener til å påta 

seg jobben som landslagstrener for verdens mest lukkede land 

eller hva som skjer når USAs kvinnelige landslagsspiller Megan 

Rapinoe nekter å stå oppreist under nasjonalsangen. Boka 

berøre også flere store temaer som krig, flukt, politikk og 

kjærlighet for fotballen. 

 

 

 

 

 

Levi Henriksen: Jern & metall – noveller 

Denne novellesamlingen skildrer mennesker som har satset, 

vunnet og tapt – både i kjærligheten og livet for øvrig. Forfatteren 

skildrer karakterer som har med seg dyrekjøpt lærdom fra livet, og 

som kjenner en styrkende kraft fra minnene om det som en gang 

var. I novellene møter vi blant annet Leon Borg, som uten å vite 

det skal til å spille sin siste trommekonsert, og Rebecca Bratberg, 

som elsker en annen mann samtidig som hun hater tanken på å 

skille seg 

 

  

  



Vitenskapens nye verden er en ny bokserie som presenterer de nyeste gjennombruddene 

og visjonene fram mot år 2050. Foreløpig har vi kjøpt inn tre titler. Bøkene har mange 

illustrasjoner. Kapitlene er korte og kan lese separat.. 

 

 

 

 


