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Rita Sørly: Ábiid plástihkat/Plasten i havet
Forskerne Aihe og Whina fra maorifolket reiser sjøveien fra Otago på New Zealand til Gamvik i Norge. De skal
delta på en konferanse der og undersøke en gåsenebbhval som har strandet i fjæra. Hvalen bor på dypet i
tropiske vann. Hva har ført hvalen helt til Gamvik på Finnmarkskysten? På turen opp til Norge reiser de med
båt og skal forske på plast i sjøen hele veien opp til Norskehavet og Gamvik. Tospråklig bildebok på
nordsamisk og norsk. Illustrert av Malgorzata Piotrowska. 3-9 år. ISBN: 978-82-92473-37-5. Gollegiella, 2020.
55 s. Innb.

Jens Martin Mienna: Nilla ja Ádegáhttu stánžžis/ Nilla og Atekatt i søla
Ny bok om gutten Nilla og hans venn Atekatt. Denne gangen er det vår. Snøen smelter og sølepyttene dukker
opp. De synes det er gøy å være ute når det regner. Da kan de lage sandkaker, hoppe i søla og vasse i
dammene. Bare de holder seg unna den dypeste dammen, for der kan Čáhcerávga ligge å lure. Tospråklig
bildebok med tekst på nordsamisk og norsk. 3-9 år. ISBN: 978-82-93781-011. Bárus, 2020. Heftet. 23 s.

Lemet-Jon Jovnna: Erin
Erin er en fjorårskalv. I boka forteller hun om årets hendelser og om dyr, fugler og insekter som hun har møtt
siden hun var en nyfødt kalv. Erin kommuniserer med alle dyrene som hun møter og forteller også hvorfor
hennes folk kaller henne Erin. Nordsamisk tekst. Bildebok illustrert av Malle Remmel. 3-9 år. ISBN: 978-828263-393-2. ČálliidLágádus, 2020. 40 s. Innb.

Lajla Mattsson Magga: Tjïrrh/Čebo
Barnebok med parallelltekst på sørsamisk og nordsamisk. Den handler om en hund og to søsken. Gutten Piere
roper på hunden Tjirrh, som skal få et kjøttbein å gnage på. Men den er ikke å se noe sted. Hvor kan den ha gjort
av seg? Storesøster Læjsa hjelper ham å lete. Boka er illustrert av Ane Tollerød Fosse. ISBN: 978-82-7601-2507. Iđut, 2020. 30 s.

Hanne-Sofie Trosten: Elle – Guohcamanit poastakantuvrras
Elle er ikke en kjeltring, selv om om folk sier så. Elle er derimot velvillig innstilt og hjelpsom. Så går det ikke alltid
slik som Elle vil, hun er uheldig. Noen mener også at Elle med vilje har funnet på å gjøre spillopper. I denne boka
leser du om hendelser i Elles liv. ISBN: 9788282633833. ČálliidLágádus, 2020. 40 s. Innb.

Paul Owen Lewis: Cuoppu-Nieida
Nordsamisk oversettelse av Frog girl (2001). Når frosker plutselig forsvinner fra en innsjø bak en landsby på
nordvestkysten av Stillehavet, våkner en vulkan i nærheten og en indianerjente blir kalt til et farlig oppdrag. Jenta
kommer til en spektakulær verden under sjøen, og blir avhørt av «Bestemor» om «barna hennes» som forsvinner.
Hvem er denne mystiske gamle kvinnen? Og hva vil skje hvis barna hennes ikke blir returnert? ISBN: 978-91982434-2-0. Bágo čálliid siebrie, 2020. 31 s. Heftet.

Jikŋon II
Nordsamisk utgave av Frost II. Elsa ble født med magiske evner. I forrige film fryktet hun at kreftene hennes var
for sterke, men nå er hun redd for at de ikke er sterke nok. Elsa hører en merkelig lyd fra nord som kaller på
henne, og sammen med Anna, Kristoffer, Olaf og Sven legger hun ut på en farlig og eventyrlig reise dypt inn i
skogen for å finne sannheten om Elsas evner og om et gammelt mysterium i kongeriket. Fortellingen er basert på
Disneys animasjonsfilm Frost 2. For aldersgruppen 6-11 år. ISBN: 9788242966650. Egmont, 2020. 62 s. Innb.

Jikŋon ll : Amas mu vuordá
Nordsamisk oversettelse av Frost II : inn i det ukjente – den fullstendige historien basert på filmen Frost 2. Elsa
ble født med magiske evner. I forrige film fryktet hun at kreftene hennes var for sterke, men nå er hun redd for at
de ikke er sterke nok. Elsa hører en merkelig lyd fra nord som kaller på henne, og sammen med Anna, Kristoffer,
Olaf og Sven legger hun ut på en farlig og eventyrlig reise dypt inn i skogen for å finne sannheten om Elsas evner
og om et gammelt mysterium i kongeriket. ISBN: 9788242968548. Egmont, 2020. 125 s. Innb.

Camilla Kuhn: Lunda rijremeskuvlesne/Lunda riidenskuvllas
Sørsamisk og nordsamisk oversettelse av Kuhns Lunda på rideskole (2016). Lunda er en liten hest som har sin
første dag på rideskolen. Men det er mye som går galt for Lunda. Hun havner i buskene, sperrer trafikken og
galopperer når hun skal trave. Det er visst ikke grenser for hvor mange måter det går an å dumme seg ut på når
man er nybegynner på rideskole. ISBN:978-82-93402-45-0. Gïelem nastedh, 2020. 34 s. Innb.

Nina E. Eide, Inger Lise Belsvik: Goddesáhpán – duoddara váibmu
Nordsamisk oversettelse av faktaboka Lemen – fjellets hjerte (2020). Når det er lemenår myldrer det av illsinte
lemen i fjellet. Men plutselig er alle borte, og det kan ta flere år før du ser et lemen igjen. Hvorfor er det slik?
Boka er gjennomillustrert av Inger Lise Belsvik og inneholder bilder og fakta om lemen. For aldersgruppen 6-13
år. ISBN: 978-82-329-0190-6. Davvi girji, 2020. 52 s. Innb.

Eivor Meisler: Mepusa og de skitne svina
Oppfølger til Mepusa den grusomme og Kamikazepatruljen (2018) som handlet om den grusomme katta Mepusa
og hennes feider med musene på en bondegård i Bonvika. Terroristen Adolf tapte kampen mot musene i
Kamikazepatruljen og sitter nå pelsløs og nedbrutt i karantene. De skitne svina herjer vilt og uhemmet med
bråkete og stinkende fjertefester, til stor fortvilelse for de sofistikerte og renslige yogasauene som må dele fjøs
med dem. ISBN: 978-82-8263-394-9. ČálliidLágádus, 2020. Innb.

Eivor Meisler: Mepusa ja nuoskkes spiinnit
Oppfølger til Bahánihkkánis Mepusa ja Kamikazeveahka (2018). En humoristisk fortelling om handlet om den
grusomme katta Mepusa og hennes feider med musene på en bondegård i Bonvika. Oversatt til nordsamisk av Liv
Tone Boine. ISBN: 978-82-8263-398-7. ČálliidLágádus, 2020. 86 s. Innb.

Bobbie Peers: Luridiumsuola
Nordsamisk oversettelse av den første boka i serien om William Wenton – Luridiumstyven (2015) skrevet
av Bobbie Peers. William, som er verdens beste kodeknekker, har alltid lurt på hvorfor familien hans har
dekknavn. Og hvorfor bestefar forsvant sporløst for åtte år siden. Men det er først når han løser Umuligheten,
verdens vanskeligste kode, at han sakte, men sikkert skjønner at han er i stor fare. Og at det haster med å finne
bestefar. For aldersgruppen 9-13 år. ISBN: 978-82-329-0128-9. Davvi girji, 2019. 232 s. Innb.

Marius Horn Molaug: Máilmmi vearrámus rektor
Nordsamisk oversettelse av Verdens verste rektor (2017), en humoristisk roman for aldersgruppen 7-13 år. Ruben
kan ikke svømme. Svømmedagen nærmer seg, og det er Rubens siste sjanse til å ta svømmeknappen. Da må han
svømme 25 meter og dykke ned til bunnen av bassenget, og attpåtil redde rektor. Ruben risikerer å drukne for å
redde verdens verste rektor. Selv om det hadde vært bra å bli kvitt ham, så hadde det vært en fordel å overleve
selv. SBN: 978-82-329-0169-2. Davvi girji, 2020. 101 s.

Ingá Elin Marakatt: Sáve Sápmi
Roman på nordsamisk hvor tradisjonelt samisk levesett møter den moderne tida. Romanen handler om 12 år og
13 år gamle Sáve og Nils som bor i Ađevuopmi eller Idivuoma utenfor Karesuando. Plutselig er ingenting slik som
det pleier å være. Sáves mor mister jobben sin i kommunen. Jerven kommer inn i reinflokken og dreper rein. Det
begynner å sne i så store mengder at reinen ikke klarer å finne mat. Hvordan skal de klare seg over vinteren? Sáves
mor, Ellen Marizza, er på sosiale medier hele tiden, og snart har bloggingen overtatt hele livet hennes. ISBN: 97882-329-0175-3. Davvi girji, 2020. 176 s. Heftet.

Edel Marit Gaino: Dološ balddonasat
Spøkelsesfortellinger inspirert av gammel samisk fortellertradisjon. Boka inneholder 11 fortellinger om merkelige
og skumle hendelser, i fra gamle dager og fram til i dag. Boka er beregnet for ungdom. Per Asle Sara har laget
illustrasjonene i boka. ISBN: 978-82-329-0088-6. Davvi girji, 2020. 64 s. Innb.

Sara Vuolab: Gárži
Diktsamlingen Gárži (trangt) har psykiske vansker og sykdom som tema. Diktene er skrevet på nordsamisk.
Lengselen etter noe antydes i diktene. Også kjærlighet og mellom menneskelig forhold finnes i tekstene. Tap,
utelatelse, starte eller reise er temaer som utforskes fra ulike perspektiver. Mat, slanking og spiseforstyrrelser
nevnes som kommentar til nevnte temaer. ISBN: 978-8282-6333-9-0. ČálliidLágádus, 2019. 95 s. Innb.

Ellen Hofsø: Soldråper
Frittstående fortsettelse av romanen Elvesang (2017). Bøkene forteller historien om to ukuelige kvinne¬skjebner i
hvert sitt land på Nordkalotten på midten av 1800-tallet. Mora Ulrika i Pajala som måtte sende fra seg sin datter
og sønn til norskekysten med reindriftssamer for at de ikke skulle omkomme av sult i Tornedalen, og dattera
Kaarina som nå holder på å bli voksen i Lavangen i Nord-Norge. Året er 1872. Kaarinas status som kventaus er
nederst på rangstigen. Hun kjemper for egenverd og frihet, og følger sine instinkter i ei flerkulturell bygd som har
sine bestemte oppfatninger av minoriteter og kvinner. ISBN: 978-82-8263-396-3. ČálliidLágádus, 2020. 376 s. Innb.

TEGNESERIER
Alekander Kirkwood Brown: Vulle Vuojaš – Vulle Vuojaš finada Davvi-Norggas ja
Jieknálttás!
Spesialutgave på nordsamisk av Donald Duck besøker Nord-Norge og Kaldtja. Bli med Skrue, Donald og guttene
til Norge og Alta, det vil si KALDTJA! Den nordnorske nordlyshistorien starter på Alta (Kaldtja) lufthavn, fortsetter
via Skrues iglo-ishotell før den tar oss med helt ut på viddene. På hver sin snøskuter blir Donald og de andre
endene kjent med både Finnmarksløpet (Skrinnmarksløpet) og en maskin som lager falskt nordlys! Historien tar
til slutt helt av når altaværing og hopplegende Bjørn Wirkola (Ørn Knirkola) gjør sitt livs hopp. ISBN: 978-82-4296805-0. Egmont serieforlaget, 2020. Heftet.

Terje T. Wollmann og Kristoffer Karlsen: Niillas ja Mággá
Tegneserie som handler om å vokse opp i skjæringspunktet mellom den samiske, den kvenske og den norske
kulturen og er gitt ut på nordsamisk, kvensk og norsk. Tegneserien handler om hverdagslivet til søskenparet
Niillas og Mággá og oppvekst i Finnmark. Den skildrer vanlige hendelser som at de går på skole, spiser middag
eller bare gjør slike ting som barn gjør. Samtidig som de har opplevelser som bare kunne skjedd i Finnmark, ISBN:
9788269198515. Vintereik forlag, 2020. 26 s.

FINSK
Ann-Helén Laestadius: Kukaan muu ei ole niin kuin sinä
Tredje bok om Agnes og Henrik – Ingen annan är som du (2011) i finsk oversettelse. Det har gått et år siden Agnes forlot
Soppero. Agnes er nå 15 år og det er slutt mellom Agnes og Henrik. Hun sørger fortsatt. Har han funnet en ny? Agnes vet ikke.
Hun er på tur opp til Soppero for å hilse på besteforeldrene. Beregnet for aldersgruppen 12-15 år. ISBN: 9789526841366.
Kieletär Inari, 2019. 272 s.

Ann-Helén Laestadius: Mieli kotiin
Hitta hem (2012), fjerde og siste bok i Ann-Helén Laestadius sin serie om Agnes og Henrik, i finsk oversettelse. Det er
sommerferie og for første gang skal Henrik besøke Agnes i Solna. Kommer han til å passe inn her og kan han tenke seg en
framtid der sammen med Agnes? Hun er full av forventninger, men besøket blir ikke helt slik hun hadde tenkt seg. For
aldersgruppen 12-15 år. ISBN: 9789526841373. Kieletär Inari, 2019. 269 s. Heftet.

