Fuck verden

Inn i elden

Av Monika Steinholm

Av Aina Basso

Gunn har nettopp flyttet til Tromsø, kjører
traktor og er ikke som andre jenter. Hun
føler at hun ikke hører til noen steder, og
har ingen forhåpninger om å få venner i
den nye klassen. Men etter hvert blir
Gunn kjent med to svært forskjellige gutter, og den ene ønsker å hjelpe henne
med å finne faren. Faren, som moren
Chris vil ikke si noe om. I stedet sitter Chris
mye i telefonen og snakker med fremmede menn. En oppvekstroman om det sårbare forholdet mellom mor og datter og
den vanskelige ungdomskjærligheten fortalt med humor og spisset med mørkere
toner.

Finnmark 1621. Elen vokser opp på Kiberg
med moren som er en «klok kone» og
brødrene sine. Rikmannsdatteren Dorothe
fra København gifter seg med Johann,
den nye futen i Vardø, og må flytte langt
opp nord. Når moren til Elen blir beskyldt
for å være heks krysser Elen og Dorothes
liv hverandre. En sterk og gripende ungdomsroman om trolldomsprosessene i
Finnmark, sett fra to ungjenter som står på
hver sin side av denne
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Hvem er jeg når
du blir borte?

Inghill + Carla = sant
Av Ingeborg Arvola

Av Kathrine Nedrejord
Først krasjer Jenny med Julian på skolen.
Samme dagen får de vite at Michael i
klassen har begått selvmord. Så forsvinner bestevennen Henning. Hvor kjipt er
det ikke å være dødelig forelsket når
alle rundt en bare tenker på døden? Når
to motstridende følelser holder på å rive
en i to? Hvem er Jenny når alt rundt henne plutselig ikke er normalt lengre. Hva
er normalt? En fin roman om ungdom i
deres første møte med de store følelsene
i livet, og i møte med seg selv og prosessen å bli voksen.

Nærmere kommer
vi ikke
Av Monika Steinholm

Inghill bor i Neiden, og hennes største kjærlighet er New Forest-ponnien Carla. Like før
de skal reise til Kiruna og trene sprang,
skjer katastrofen: Carla blir halt. Samtidig
skjer det mye annet i Inghills liv, og hun får
vanskelige, voksne ting å forholde seg til.
Dette er en spennende ungdomsroman
med høyt tempo, som går inn i karakterene og forteller mye om hvordan det er å
være tenåring når voksenlivet kommer
nærmere med stormskritt. Med et poetisk,
ettertenksomt språk fortelles Inghills ferd
gjennom katastrofene og frem til noe som
ligner lysning og håp.

Finnsnes, Troms. Varmeste sommeren noensinne. Motorsykkelgutten som ikke kan
svømme møter verdens kjekkeste skater.
Onklene som forbereder den aller første
Gay Pride Paraden i byen med befolkning
på 4500. Jens, 17 år, har reist fra Tromsø for
å komme bort fra Niklas, bestevennen som
han er forelsket i. Mens onkel Torstein synger viser i paljettjakken og onkel Phil sager
ned trær, blir Jens kjent med Edor, verdens
fineste gutt. Edor har Beate, men vil helst
bare sitte bak Jens på sykkelen. En humoristisk og bittersøt ungdomsroman om forelskelse og kjærlighet som er forvirrende,
helt for jævlig og ufattelig herlig, på en
gang.
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