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Norsk historie eller krim? I Norge er det tradisjon å lese krim (kriminalfortellinger) i 

påsken. Vi har flere bøker med samling av kriminalnoveller (korte fortellinger).   Ta deg en 

tur på biblioteket for å se hva vi har av nye bøker og sjekk også de som ikke er helt nye. 

Beskrivelse av bøkene er hentet fra Biblioteksentralen. 

 

 

Påskekrim 2019 

Boken inneholder seksten krimfortellinger, der ni av dem er nyskrevne 

for anledningen. Forfattere som bidrar: Anne B Ragde, Erik Meling Sele, 

Gunnar Stålesen, Jørgen Brekke, Jørgen Jæger, Karen Dionne, Kjell H. 

Mære, Knut Nærum, Lene Lauritsen Kjølner, Merete Junker, Myriam H. 

Bjerkli, Per og Knut Gørvell, Richard Macker, Steffen Johanssen, Unni 

Lindell og Lorentz N. Kvam. 

 

 

 

50 hendelser som formet Norge 

I denne boka kan man lese om 50 viktige hendelser som har formet Norges 

historie fra 793 og frem til i dag. Les om blant annet Norges første mynt, 

Hansaforbundet, innføring av skolegang for alle barn og dannelsen av vårt 

første politiske parti. I tillegg handler det om hvordan utvandringen til USA 

og kampen for kvinners stemmerett har påvirket landet vårt, og hvordan 

makten gjennom tiden har flyttet seg mellom konger, adelen og vanlige 

borgere og mye mer. 

 

 

Plaster og kjærlighet – Ida 1 

Det er sommer. Noen er forelsket. Ida er ikke forelsket. Hun er 10 år og 

venter på en lillesøster. Men Ida har en onkel. Onkel Jon er forelsket. Han 

er forelsket i en sykepleier. Ida-bøkene er enkel leseglede for voksne. 

Bøkene er tilpasset uerfarne, voksne lesere på A1-nivå. Dette er første 

bok av 5. 

 

  



1814 -  nære på 

1814 er et viktig år i Norges historie. Da fikk Norge sin grunnlov, 

loven over alle lover. Men det er ikke alltid så lett å skjønne hvorfor 

det som skjedde for 200 år siden er så viktig i dag. Det er en 

dramatisk historie hvor Norge våkner opp til mulig frihet. Det er en 

fortelling om fire menn som har hver sin ide om hvordan Norge skal 

se ut. Fire menn som står imot hverandre. Men det handler også om 

et norsk opprør og en svensk-norsk krig. Det er en bok om politikk 

på høyt og lavt plan, samt at den forteller om et lite fjelland som 

ikke var det samme etter at året var slutt. 

 

 

Nye språk i Norge – en språkodyssé 

Vi hører det på t-banen, på nabobordene på restauranter, i 

gatene – et nytt språkmangfold blomstrer rett utenfor 

stuedøra vår. I denne boken boltrer språkelskeren Pål 

Kristian Eriksen seg i største innvandringsspråkene våre; 

persisk, arabisk, urdu, somali, polsk, tamil og mange flere. 

Visste du at tyrkisk spredde seg fra et ridende nomadefolk 

med forkjærlighet for gjæret hoppemelk? Eller at 

somalierne på 1960-tallet kunne velge mellom atten ulike 

skriftspråk? Dari, som blir snakket av de fleste afghanere i 

Norge, er egentlig en persisk dialekt, og de fleste 

pakistanere snakker panjabi, selv om urdu er landet 

offisielle språk. I denne boken blir man kjent med de 

største nye språkene i Norge. 

 

Jobbprat - Muntlig språk i norsk arbeidsliv  

handler om de muntlige ferdighetene som trengs i det norske 

arbeidslivet. Hvordan ordlegger man seg i møte med kolleger, 

ledere, kunder eller brukere? Boka passer for unge og voksne 

som er i jobb, eller som ønsker seg arbeid i Norge.  Jobbprat 

forbereder deg til jobbintervju. Hvordan gi et godt inntrykk? 

Hvilke spørsmål må du svare på? Boka inneholder også et 

kapittel med tips og råd for deg som vil starte din egen bedrift. 

Alle temaer blir presentert på tre ulike nivåer med ulik 

vanskelighetsgrad. Hvert kapittel inneholder en rekke oppgaver 

som inviterer til refleksjon over egen erfaring, og legger opp til 

samtaler om hvordan nye situasjoner og utfordringer kan løses. 



Nordlyset 

Pål Brekke er forsker, forfatter og seniorrådgiver ved Norsk 

Romsenter. I denne boken gjennomgår han nordlysets historie 

– fra de eldste mytene om fenomenet, til dagens presise 

vitenskap. Brekke forklarer hvordan nordlyset skiller seg fra 

alle andre lysfenomener: det skapes nemlig av ladede partikler 

som sendes mot jorden fra solen. Han forklarer mekanismene 

som ligger bak naturfenomenet, og ikke minst hvor og når 

man bør reise for å se Nordlyset med egne øyne. Han 

gjennomgår også hvordan nordlys best kan fotograferes, noe 

som illustreres gjennom forklarende tegninger, og de mange 

fotografiene av Ørjan Marakatt Bertelsen. 

 

 

 

 

Flere kriminalnoveller 

 

 


