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Seje piger og  
modige heltinder

Det gyldne lys
af Bodil El Jørgensen
3. del af den fantastiske serie om Ravmedaljonen og pigen Svava. Da 
Svava er lille mister hun sin far på havet, men Svava overlever og vok-
ser op i en lille landsby. Det eneste Svava har tilbage er en lille ravme-
daljon, som ingen andre kan røre ved. Svava flygter fra den lille landsby 
med skibet Eroberen. I bog 3 får Svava endelig svar på, hvad der skete 
med hendes far. Original og spændende fantasy historie. 
Pigen fra havet 3 - Fra 10 år

Katriona - sølvhesten 
- historien om Katriona Teresadatter
af Lene Kaaberbøl
Denne fantastiske fantasyfortælling er kommet i en ny udgave i 2016 
med flot forside og fortjener derfor at komme med, selvom den faktisk er 
gammel i gårde. 12-årige Katriona bor på Ranunkelkroen i landet Breda. 
Forholdet til stedfaren er problematisk og hun bliver sendt hjemmefra. 
Men inden da møder hun sølvhesten og rytteren, og mødet vil ændre 
hendes liv. Fortællingen om Katriona er i gang! 
Katriona 1 - Fra 11 år

Kom igen, Felina!
af Kirsten Sonne Harild
En rigtig god bog om at kæmpe for det man drømmer om, også når man 
bliver i tvivl. Felina elsker springgymnastik, hun er virkelig god til det og 
glæder sig til at komme på Team FlikFlak’s konkurrencehold. Men drøm-
men brister, da hun pludselig må kæmpe for sin plads på holdet. Der 
starter ovenikøbet to nye gymnaster på holdet, som er tvillinger og vildt 
dygtige, så Felina overvejer at stoppe og opgive drømmen.  
Flik Flak 1 - Fra 9 år

De nye vinger
af Gunvor Ganer Krejberg
Alfepigen Mirja føler sig anderledes og udenfor fællesskabet. Hun vil hel-
lere være ude i mosen udenfor hekseringen end lege på blomstermarken 
med de andre alfepiger. En dag i skoven opdager hun, at en ræv er på vej 
til alfekolonien. Kan Mirja nå at advare de andre alfer og vil de lytte?
Mirja 1 - Fra 9 år



Pigeliv, venskaber og  
varme hjerter

Alt om at være pige
af Camilla Wandahl
Sjov og ærlig historie om bedsteveninderne Ida og Esther. De kan tale 
sammen om alt - også det pinlige! Som det med at komme i puberteten, 
at kroppen begynder at leve sit eget liv og den første menstruation. De 
taler også om, hvorfor nogle piger får al drengenes opmærksomhed og 
andre ikke får den - som dem selv. Og så er der Idas fødselsdagsfest. 
Hvordan får hun planlagt en sej og sjov fest?
Alt om at være pige 1 - Fra 10 år

Første skoledag fra helvede
af Karen Vad Bruun
Sallys verden styrter sammen, da hun skal på kostskole, fordi hendes 
forældre får arbejde i udlandet. Det er ikke nemt at få tre nye værelses-
kammerater, og Sally skal vænne sig til fællesspisning og de mange nye 
regler og traditioner. Allerede efter et par dage får hun nok og stikker af på 
en gammel herrecykel, som viser sig ikke at være en god løsning. 
Roomies 1 - Fra 10 år

Lucy Lockets online-skandale
af Emma Moss 
Lucy får den værst tænkelige start i den nye skole, da hun kommer til at 
stamme helt vildt foran hele klassen. Værst af alt er, at det bliver filmet 
af Dakota, klassens dronning, som lægger det ud på YouTube. Da Lucy 
opdager det, mister hun lysten til at gå i skole, og den stammen, som 
hun havde godt styr på, blusser op. Heldigvis går Abby og Hermione 
også i klassen, og da de begynder at vlogge sammen, bliver skolelivet 
lidt sjovere. 
Girls Can Vlog 1 - Fra 10 år

Ski, kys og røde kinder 
af Tom Ellen og Lucy Ivison
Morsom bog om Mus og Jack, der mødes på et hotel i De franske Alper, 
hvor de er på skiferie med deres klasser. De to skiftes til at fortælle 
historien om deres første møde, den spirende forelskelse, og alle de 
mange skøre ting og forviklinger, der sker på ferien. Mus er også lige 
vendt tilbage til sin gamle klasse, men hun kan ikke få fortalt veninderne 
sandheden om hvorfor, så hun kommer til at lyve.
Fra 11 år

Snestorm i April 
af Marie Duedahl
Aprils familie går i opløsning, da moderen får ny kæreste og flytter ind til 
ham i København. Faren har det ikke godt, og April og lillebroren Storm 
flytter ind hos moderen. April må sige farvel til sit elskede baskethold, 
veninden Oda og dagligdagen hos faren. Det er slet ikke fedt at flytte ind 
hos en ny familie, der også tæller to bonussøskende. En barsk fortælling 
om de konsekvenser, der opstår i kølvandet af forældres skilsmisse.
Sommerfugleserien  - Fra 12 år

Gys, zombier og genfærd 

Ada Goth og musens genfærd 
af Chris Riddell
Sjov og skør historie om Ada Goth, som bor på Gysgruelig Gods med 
sin far, Grev Goth, plus tjenestefolk og diverse genfærd. En dag møder 
hun genfærdet af musen Ishmael, og sammen tager de på eventyr rundt 
på det kæmpestore gods. Spændende eventyr med mange flotte illustra-
tioner.
1. del af serie - Fra 9 år

Marie Esrums Løgn
af Henrik Einspor
Marie er bugtaler. En dag finder hun en ikke helt almindelig bugtalerduk-
ke på et loppemarked. Når Ib kommer op at sidde på Maries arm bliver 
han levende, og det er ikke kun solstrålehistorier, han kan fortælle. Duk-
ker er uhyggelige - levende bugtalerdukker er endnu mere uhyggelige! 
1. del serie - Fra 10 år



For både piger og drenge

Bronzekrigeren 
af Michelle Paver
Start med at læse 1. del Den udstødte! Der er tale om en vanvittigt 
spændende og flot skrevet serie, der foregår i det gamle Grækenland. 
Drengen Hylas må flygte fra grusomme krigere, men mister undervejs 
kontakten til sin søster. Den handler om Hylas’ venskab med pigen Pirra, 
og de dyrevenner de får på vejen tilbage til søsteren. Læs den, læs den.
Bronzedolken 5 - Fra 11 år 

Billedrengen
af M.G. Leonard
Baxter hedder den kæmpestore næsehornsbille, der pludselig en dag 
beslutter sig for at blive Darkus’ kæledyr. Baxter er ikke en helt alminde-
lige bille, og det går hurtigt op for Darkus, at Baxter og hans artsfæller 
spiller en rolle i hans fars forsvinden. Og hvilken rolle spiller den mystiske 
Lucretia Cutter, der er vild med smykker lavet af sjældne biller? Når du er 
færdig med denne bog, så er dit største ønske en kæmpe næsehornsbille 
som kæledyr. Baxter og co. er ikke mindre end fantastiske.
Den store billekrig 1 - Fra 12 år

Hjertestorm. Stormhjerte
af Annette Herzog, Katrine Clante og Rasmus Bregnhøi
Grafisk roman som på smukkeste vis med tegninger, tekst, collager og 
sangtekster fortæller om den første forelskelse set gennem Violas og 
Storms øjne. Viola og Storm forelsker sig i hinanden, da de falder i snak 
på græsplænen efter idrætsdagen. Det føles helt vidunderligt, men også 
indviklet og svært at tale om. Læs om, hvordan det opleves set fra Violas 
synsvinkel eller vend bogen og læs om, hvordan Storm oplever det. 
2. del af Pssst! - Fra 11 år 

Jagten på Benny
af Gunvor Reynberg
Første del af en sjov og letlæst serie om Foxy og de andre børn i 3. U. 
Foxy og Mikkel er bedstevenner, men venskabet bliver sat på prøve, da 
Mikkel bliver storebror. For Foxy vil også være storesøster. Det sker ikke, 
men til gengæld får hun plaget sig til en hund, der hedder Benny, som hun 
tager med i skole. Det går helt galt, og Benny stikker af. De to venner må 
ud og lede, og heldigvis får de hjælp fra en uventet kant. 
Os i 3. U 1 - Fra 9 år  

Rådne soldater 
af Nicole Boyle Rødtnes
Ny serie der afløser Nicoles første serie om zombie-jægerne. Zombierne 
holdes indespærret på en institution, hvor forskere prøver at afzombificere 
dem. Ava får arbejde på institutionen uden at vide, at hendes zombie bror 
er anbragt der. Zombier er ikke til at spøge med, og de bliver ikke sådan 
lige gode igen. Dejlig klam zombiebog.
Zombie jæger - den nye verden 1 - Fra 9 år
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