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Et godt nytt leseår ønskes alle deltakere og ansatte 

på Oslo VO Rosenhof. 

 

Månedens dikt 

Månedens dikt er «Jeg holder ditt hode» av Stein Mehren.  Du kan lese det på biblioteket, og 

du kan også ta med deg en kopi. 

 

Utlån av iPad 

Nå kan alle aktive deltakere på Oslo VO Rosenhof låne iPad som kan tas med hjem. Du kan 

låne den i 1 uke. For å låne iPad, må du skrive under på en avtale som gjør deg ansvarlig for 

eventuelle skader og tap. 

 

Nytt år og mange nye bøker 

Mange av bøkene er helt nye, mens noen er nye på Rosenhof. Her er et lite utvalg. Du finner 

flere på biblioteket. 

 

 

Opptur Oslo 

Opptur Oslo er den åttende boka i Opptur-serien og dekker Oslo 

og 13 nabokommuner. Her finner du 105 fotturer i byen, langs 

elver, på øyer, ved sjøen, til bynære utsiktspunkter og i marka. 

Alle rutene er merket på flyfoto, noe som gir oversikt over 

landskapet og gjør det enklere å finne frem. Hvert turforslag 

ledsages av informasjon om startpunkt, vanskelighetsgrad og 

nyttige opplysninger om natur- og kulturforhold.  

  



 

Nordlys – mystikk og fakta 

Det vakre, overveldende og gåtefulle nordlyset har fascinert 

menneskene til alle tider. Fargespillet på himmelen har skapt 

myter, frykt og håp i Europa, Asia og Nord-Amerika - og en 

økende interesse for dagens Norge. Denne boken gir svaret på 

aktuelle spørsmål fra inn- og utland, og ny kunnskap. Nordlys - 

mystikk og fakta beskriver forfedrenes overtro, og hva vi i dag 

vet om fenomenet aurora borealis. De mange spektakulære 

bildene viser nordlyset i all sin prakt, med dramatisk fargespill 

og skiftende former - og vakker nordnorsk natur til alle 

årstider. Boken forklarer lettfattelig hvordan det gåtefulle lyset 

oppstår, og hva vi i dag vet om fenomenet.  

 

 

Sult av Knut Hamsun, tegninger av Martin Ernstsen 

Det er 130 år siden Knut Hamsuns «Sult» ble utgitt for første 

gang, men boka får stadig nye lesere. Martin Ernstsen utforsker 

den menneskelige psyken i denne tegneserieversjonen, som 

gjennom tidvis ordløse sekvenser utrykker desperasjonen og 

håpløsheten den utsultede hovedpersonen opplever på sine 

vandringer i Kristiania. 

 

 

 

 

Atlas for nysgjerrige sjeler 

I dette atlaset får man 100 fascinerende og unike kart med 

grafisk informasjon om alt man ikke visste at man ville vite. 

Atlaset tar for seg kultur, historie, politikk og en stor mengde 

fascinerende trivia. Her kan man finne ut hvilke nasjoner som 

har nordkoreanske ambassader, hvem som har det høyeste 

antallet death metal-band per innbygger og hvor mye en 

halvliter øl koster rundt om i verden. I tillegg til den detaljerte 

kartografien er boka full av overraskende fakta og figurer, både 

alvorlige og absurde.  



101 ord du trodde du kunne  

Atle Antonsen har plukket ut 101 ord etter innfallsmetoden - 

vanlige ord, gamle ord, nye ord - og definert dem på nytt. Hva 

betyr egentlig ord som øl, suppe og mellomleder? Og hva i all 

verden skjuler seg bak ordene vederkvegelse, pleti og annamme? 

Antonsen fabulerer fritt, og resultatet har blitt språklige 

krumspring og lattervekkende assosiasjoner. Fredrik Skavlan har 

illustrert boka med humoristiske tegninger. 

 

 

 

Hvor lenge varer vi av Mari Andreassen (noveller) 

Forfatterens debutbok har fått mange gode anmeldelser. En 

frisør opplever at den verste barneskolemobberen kommer 

og setter seg i stolen. Spørsmålet er om frisøren skal ta igjen, 

eller gjøre jobben sin og la henne gå ut som om ingenting 

har skjedd. Vi møter også en tannlege som har utviklet 

ekstrem bakteriefobi og nå skal ut i pappaperm. Han er 

livredd for tarmbakterier og brekker seg over en pose brukte 

bleier. Dette er en novellesamling om mennesker som 

befinner seg i eksistensielle kriger eller må ta drastiske valg.  

 

 

 

 

Ekko av en venn av Ingvar Ambjørnsen 

20 år etter forrige bok om Elling kommer «Ekko av en venn». Vi 

møter Elling på Vestfoldbanen, på vei til Oslo for å kikke på en 

sokkelleilighet hos enken Annelore Friman-Clausen. Det har gått 

noen år siden sist, Elling nærmer seg 60-årene. Hans beste venn 

Kjell Bjarne er død. Savnet etter ham er merkbart, men samtidig 

har Elling det det helt allright, og møter sin nye tilværelse i Oslo 

med et åpent sinn.  

Biblioteket har også alle de andre Elling-bøkene. 

  



Følg med nå av Trugve Skaug (dikt) 

Instagram-poeten Trygve Skaug har en hærskare av engasjerte 

ungdommer som følger med på det han legger ut på Instagram. 

Poesien hans blir både likt og delt. Diktene treffer målgruppen og 

er gjenkjennbare. I denne poesiboka er de mest skjellsettende 

diktene hans samlet, med tematikk som opptar ungdommene: Sex, 

psykisk helse, vennskap, angst, kjærlighet og mye mer. 

 

 

 

 

Mengele Zoo av Gert Nygårdshaug 

Mino Aquiles Portoguesa er født i Latin-Amerikas regnskoger og jakter 

på sommerfugler. En dag blir han midtpunktet for regnskogenes 

tragedie, da katastrofen også rammer hans landsby. Mino sverger 

hevn. Etter å ha levd et omflakkende liv i flere år, danner han en 

organisasjon som har som oppgave å avlive miljøspekulanter over hele 

verden. Dette er første bok i "Mino-trilogien".  

 

 

 

 

Nye filmer 

Til deg som er så heldig å fortsatt ha en DVD-spiller: 

 

 


