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11-14 år.

Aldrig mere venner
(Selma #1)

af Puk Krogsøe
Selma er blevet uvenner med sin bedste veninde Maja og føler sig nu udenfor i klassen.
Men så starter den nye dreng Hjalte. Han gider ikke pigefnidder, men vil gerne være venner med alle - både drenge og piger. Selma
bliver gode venner med ham, men også med
de to underlige piger i klassen, Katja og Anne,
som viser sig at være sjovere og sejere end
Selma troede. Måske er det egentlig ok bare
at være sig selv?
Fra 10 år

Boble

Din store idiot
#youwillneverwalkalone

af Siri Pettersen
Kine på 12 år har det lidt svært med verden
omkring sig. En dag finder hun, på kirkegården, en glaskugle, som hun tager med hjem.
Det viser sig at være en magisk boble, som
kan opfylde hendes ønsker, og hun ender
med at flytte helt ind i boblen. Endelig er
hun fri for virkeligheden. Eller er hun egentlig fanget sammen med en mystisk dødningedukke? Sort, original og meget fængende
historie.

af Carina Kamper
13-årige Alfreds liv kører derud af. Han elsker
at spille fodbold, FIFA og hænge ud med vennerne. Men på et splitsekund ændres Alfreds
liv, da han mister sin far i en bilulykke. Alfred
føler nærmest, at han er blevet amputeret,
og han vil egentlig bare leve, som han plejer.
Men intet er jo som før. Historien om Alfred er
barsk læsning, men også en rigtig god historie om venskab og sammenhold, når der er
brug for det!

Fra 10 år

Fra 11 år

Comedy queen

En dygtig havfrue

af Jenny Jägerfeld
Umiddelbart er Sasha en helt almindelig
pige på 12 år, men Sasha har mistet sin mor.
Sasha laver en hemmelig liste med syv leveregler, som hun skal følge, så hun ikke bliver
som sin mor. Den syvende leveregel er også
hendes største drøm, nemlig at blive standupper og få folk til at grine. Bogen om Sashas
kamp med at opfylde sine egne leveregler er
både rørende og sjov. Og kampen bliver ikke
så let, som hun tror!

af Sanne Munk Jensen
Stephanie går til havfruesvømning. Hun er
god til det, og hun er lykkelig, da træneren
Tarek spørger, om hun vil være med til et havfrueshow i Den Blå Planet. Problemet er bare,
at Stephanie ikke har penge til den havfruehale, hun skal bruge og lige pludselig får hun
konkurrence af Selina fra holdet. Stephanie
kan slet ikke styre sine følelser og tanker, og
hun finder ud af, at hun vil gå langt for at få
sin drøm opfyldt, men kan hun gennemskue
konsekvenserne?

Fra 10 år

Fra 11 år

De forsvundne

Hjerte af pap

af Cecilia Lidbeck
Psykologisk thriller med spænding og fart
over feltet. Ni børn er på vej på lejrtur i de
svenske skove, da deres bus forulykker. Lederen og to af børnene går efter hjælp, og
lader de andre være tilbage. De syv resterende børn skal nu kæmpe en kamp mod
den barske natur, men også mod hinanden
for at overleve i ødemarken uden telt, vand
og mad. Alene i vildmarken men uden sikkerhedsnet!

(Hjerte af pap # 1)

af Kristina Aamand
Alting i Sifs liv er ret bøvlet! Hendes forældre
er skilt, og farens nye kæreste opfører sig
som den onde stedmor. Vennerne opfører sig
også lige pludselig helt anderledes end de
plejer. Det hele bliver for meget for Sif, og hun
kommer til at gøre og sige dumme ting. Godt
hun har vennen Hjalte at betro sig til!
Fra 11 år

Hvis vi var en
almindelig familie

Fra 12 år

Helt som de andre

af Annie Bahnson
Leonora har altid været okay med at være
anderledes, og hun har ikke før følt, at hun
skulle skjule, at hun har en benprotese. Først
da hun møder lækre August til en fest! For
vil han overhovedet kunne lide hende, hvis
han kender sandheden? Leonora gør alt for
at skjule det med benet for August, og hun
roder sig ud i en masse løgne, som også sætter hendes venskaber på en prøve.
Fra 13 år

Gamer royale

Hjernepunktering

af L.G. Jensen
Umiddelbart er Marius Smith en helt almindelig dreng, som lever et ret almindeligt liv. Faren har forladt Marius og hans mor, og Marius
elsker at sidde i farens gamerhule og spille
på hans gamle udstyr. Men den dag, hvor
Marius møder den mystiske Gamer_Royale
i et spil, ændres hans liv. Virkeligheden kommer til at overgå spillets verden, da han bliver
hentet af chefen for Kongens styrke. Der er
brug for Marius’ gamerevner i kampen mod
onde kræfter.

af Staffan Cederborg
Sjov og lidt pinlig bog om Leo, der går i 6.
klasse. Han er forelsket i Isabella fra klassen, men har Leo en chance, når han scorer
selvmål og udbryder ”kødsovs!” i stedet for
”hej”? Det gør det heller ikke bedre, at klassens hårde dreng, Kricke, er sur på Leo over
selvmålet og forsøger at få ham til at stoppe
på fodboldholdet med ret så hårde metoder.
Heldigvis skal de alle på klassetur, og Leo håber, han kan få rettet op på sit dårlige image.
Humoristisk og fin historie om at gå i 6. snart
7. klasse.

Fra 10 år

Fra 10 år

(Gameragenterne #1)

af Trine Bundsgaard
Hvad pokker stiller man op, når ens lillesøster
ønsker sig en skattejagt i fødselsdagsgave,
og ens forældre ikke er til megen hjælp, fordi
de har travlt med at have ondt af sig selv? Der
er kun en ting at gøre, syntes bogens jeg-fortæller. Nemlig at tage sagen i egen hånd og
gøre sit bedste for få skabt en god fødselsdag
med hjælp fra gode venner.
Fra 10 år

Hybenhjerter

Langt fra Det Hvide Hus

af Jane Susanne Andersen
Lea føler sig frygtelig ensom. Ingen lægger
rigtig mærke til hende længere, hverken mor,
far eller veninden Emilie. Mange lægger til
gengæld mærke til Veronika. Veronika, som
er syg af kræft og som får masser af hjerter
og likes af hendes mange følgere på Instagram. Hvad ingen ved er, at det er Lea, der
står bag Veronikas falske profil. Men jagten
på hjerter, likes og opmærksomhed bliver
sværere og sværere for Lea. Hvor langt er
hun villig til at gå?

af Mette Vedsø
Læs den tragikomiske historie om George eller Bush, som han også bliver kaldt - der
bor sammen med sine forældre i Palmeparken, hvor der slet ikke er så eksotisk, som det
lyder. Det står nemlig ikke for godt til hjemme
hos Bush, og både Pædagog Per og resten af
kommunen holder øje med Bush og hans forældre. Da det hele begynder at ramle, møder
han Julia og hendes børn og måske er mødet
starten på noget normalt i hans liv?
Fra 13 år

Fra 11 år

Ingen venner, hvad nu?
(Myntes Dagbog #1)

af StineStregen
I dagbogsform og med fine tegninger fortæller
Mynte om sit almindelige men sjove liv. Hun
er sammen med sine speltforældre flyttet fra
Østerbro til Jylland. Mynte opdager, at hun
har glemt at få venner i den nye klasse, og
sætter alt ind på at gøre sig bemærket. Heldigvis starter der en sød polsk pige i klassen,
men hvordan bliver man venner, hvis man
ikke taler samme sprog? Humoristisk, sød
og sjov fortælling.
Fra 10 år

Klikket

af Tamara Ireland Stone
Skøn historie om pigen Allie, der er vildt god
til at kode. Allie har lige brugt hele sommerferien på en kodelejr, hvor hun har udviklet en
ny spil-app til at forbinde nye venner. App’en
er så god, at den er udtaget til en kæmpe konkurrence. Lige pludselig spiller hele skolen Allies spil, men app’en kan ikke klare presset,
og brugernes data bliver delt. Allies venskaber i den virkelige verden er nu i fare - kan
hun nå at fikse app’en og samtidig beholde
sine venner?
Fra 12 år

Kære Freja

af Karen Vad Bruun
Efter forældrenes skilsmisse flytter Freja med
sin mor tilbage til den by, som hendes mor
voksede op i. Moderen er trist og har ikke
styr på sit liv, og da Freja starter i 7. klasse
efter ferien, holder hun lav profil, da hun går
ud fra, at de andre ikke vil kunne lide hende.
Da Freja så finder sin mors gamle dagbog og
klassen skal i gang med at lave musical sker
der lige pludselig en masse ting, som Freja
ikke kan styre selv!
Fra 10 år

Mig og Dylan Walker
- eller historien om, hvordan jeg
ødelagde mit sidste skoleår

af Anne Sofie Hammer
Malthe er forelsket i Louise, men han kan slet
ikke finde ud af at snakke med hende og går
nærmest i stå, så snart hun nærmer sig. Derfor udtænker han sin helt egen strategi for,
hvordan han kan blive klogere på det der med
at snakke med piger. Historien om Malthes
plan, der viser sig at have katastrofale konsekvenser, er både tå-krummende og morsom.
Fra 12 år

Munden fuld

af Line Leonhardt
Julie skriver taknemmelighedslister - eller hun
prøver - for hun synes ikke, der er meget at
være taknemmelig for. Hendes forældre er
blevet skilt, hun skal have bøjle på, og da
barndomsveninden Nadja får både en kæreste og ny bedsteveninde og lige pludselig
synes, at Julie er for barnlig til at være sammen med, bliver det hele for meget. Heldigvis
starter der en ny dreng i klassen, som Julie
har noget til fælles med.
Fra 11 år

Nørd

af Mina Lystad
I skolen har Marie og resten af 8.klasse fået
til opgave at lægge videoer ud på de sociale
medier, som fortæller noget særligt om dem.
Problemet er bare, at Marie synes, hun er
helt almindelig, nærmest nørdet og hun har
slet ikke lyst til at dele videoer om sig selv
på nettet. Men opgaven skal løses, og Marie får hjælp af hendes eneste og bedste
ven Espen. Mod al forventning bliver hendes
videoer populære, men hvor langt vil Marie
egentlig gå for at bevare den nye popularitet?
Fra 11 år

Nørdrejsen

af Jonas Wilmann
Nikolaj på 13 år er tvunget med sin nørdede
og pinlige far på legetøjsmesse. Faren er
nemlig samler og fan af det gamle 80’er legetøj Space Lords. Men på legetøjsmessen
møder de supersamleren Luke. Han har en
vildt velbevaret samling, og de bliver inviteret
hjem til ham. Her opdager de hemmeligheden bag hans samling, og inden længe er
de hvirvlet ind i et hæsblæsende eventyr. Og
hvem er den skønne Lucia med den grønne
stribe i håret?
Fra 12 år

Møgungerne - Sommerudflugten

af Kim Langer
Sjov bog om Albert og William, der går i 4.
klasse. Da deres fædre ikke går op i skolen,
har deres mødre arrangeret at de to fædre,
Bjarne og Bjarne, skal stå for kassens årlige
sommerudflugt - og det kan kun gå galt! For
de to fædre er besat af cykling og arrangerer
selvfølgelig et cykelløb komplet med cykeltrøjer. Men heldigvis laver Albert og William
en plan og tager kampen op mod deres cykel
elskende, pinlige fædre.
Fra 10 år

Ot2 - Frags og fodbold
(Go Gaming #1)

af Kit A. Rasmussen
Otto spiller Counter-Strike sammen med fire
venner, og de drømmer om at blive professionelle. Men Otto drømmer også om at blive
professionel fodboldspiller, og lige pludselig
får han tilbudt en plads på førsteholdet i sin
klub. Otto må indse, at han ikke kan nå begge
dele og må vælge en af tingene – men hvordan vælger man mellem to ting man elsker?
Fra 9 år

Overkøje/underkøje

Den skjulte dreng

af Karen Vad Bruun
Bogen tager læseren med på lejrskole. Lige
fra starten af turen, hvor alle i klassen er
spændte på, hvad der skal ske og på hvem
de skal sove sammen med. Og vi følger med
i alt det andet, der også sker på turen. Der
er stikbold, madhold, natløb og så er der alle
børnenes tanker og små hemmeligheder,
som snor sig ind i hinanden i bogens korte
kapitler.

af Katherine Marsh
En gribende historie om flugt og et usædvanligt venskab mellem en syrisk og amerikansk
dreng. 14-årige Ahmed er på flugt fra Syrien,
han har mistet hele sin familie og ender i
Bruxelles, hvor han søger tilflugt i en kælder
under et hus. I huset bor den amerikanske
dreng Max, der hader at bo i byen og gå i den
lokale skole. Da Max opdager, at Ahmed bor i
kælderen, frygter Ahmed, at han bliver meldt
til politiet, men Max lover i stedet at hjælpe.

Fra 10 år

Fra 13 år

Snestormen

Selfie Simon
(Selfie Simon #1)

Sanders nye papliv

af Daniel Zimakoff
Sander og hans mor skal flytte ind hos morens nye kæreste. Allerede inden flyttevognen er kørt ud af København savner Sander
fodboldholdet, bedstevennen Niller og sin
farfar. Første skoledag skal Alba fra klassen
vise ham rundt, og hun lægger ikke skjul på,
at hun ikke rigtig gider. Sander og Alba bliver
dog hurtigt venner og det bedste er, at Alba
og hendes familie har en hundekennel. Måske kan Sander finde en hund der, hvis ellers
mor holder det hun lovede?
Fra 12 år

af Susanne Foldberg
Simon går i 5. klasse, og er lige startet i en
ny skole, hvor alle drengene i klassen kun
går op i fodbold. Simon drømmer derimod
om at blive en berømt YouTuber og lægger
Minecraft-videoer op sammen med bedstevennen Rasmus. Den nye klasse synes, det
er barnligt, og Simon sletter derfor videoerne.
Men så bliver Simon venner med Rosa, og de
starter på at lave nye videoer sammen. Men
den ukendte Seb05 begynder at stille Simon
nye udfordringer, som bliver mere og mere
vilde og også ulovlige. Hvor langt er Simon
villig til at gå for at blive berømt?

af Sofia Nordin
Rut sner inde i en svensk skihytte sammen
med sine to søskende, mens deres far er kørt
for at hente sin nye kæreste ved bussen. Han
kommer ikke tilbage, og Rut får frygtelig dårlig samvittighed, da hun skændtes med faren
lige inden han kørte. For er han kørt galt og
ser de ham nogensinde igen? Da strømmen i
hytten går, beslutter de tre søskende sig for at
gå fra hytten for at lede efter deres far.
Fra 13 år

Fra 10 år
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