


Aldrig mere venner
(Selma #1)

af Puk Krogsøe
FRA 10 ÅR

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 ven-
ner 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?   

Din store idiot 
#youwillneverwalkalone 

af Carina Kamper
FRA 11 ÅR

Alfreds liv kører derud af. Han elsker 
at spille fodbold, FIFA og hænge ud 
med vennerne. Men på et splitse-
kund ændres Alfreds liv, da hans far 
dør i en bilulykke. Alfred vil egentlig 
bare leve videre, som han plejer. 
Men intet er jo som før. Heldigvis har 
Alfred fodbolden, klubkammeraterne 
og ikke mindst bedstevennen Oscar 
til at hjælpe sig igennem den svære 
tid. Det er barsk læsning, men også 
en rigtig god historie om venskab og 
sammenhold, når der er ekstra me-
get brug for det!
 

Ella i udkanten
af Cath Howe

FRA 9 ÅR

Ella er flyttet til en ny by sammen med 
sin mor og lillebror, og med sig har de 
en hemmelighed om hendes far. Hun 
savner sin gamle veninde, og da hun 
starter i den nye klasse, bliver hun fa-
scineret af Lydia, klassens populære 
pige. Det nye venskab med Lydia er 
dog svært. Ella kommer til at gøre 
ting, som hun fortryder, og det går ud-
over den stille Molly fra klassen. Kan 
Ella overhovedet gøre det godt igen? 

De Hemmelige YouTubere
af Maria Rørbæk

FRA 9 ÅR

Magnus har et stort modermærke 
i ansigtet og bliver derfor mobbet. 
Selma, hans tidligere barndomsven-
inde, vil rigtig gerne være venner 
igen, så da “Kongen af YouTube” 
udskriver en konkurrence, hvor man 
skal sende en video ind af sig selv, 
får Selma overtalt Magnus til at de 
deltager - men bare i forklædning. 
Magnus husker pludselig, hvor sjovt 
de to havde det, da de var små, og 
de går videre i konkurrencen. Men 
kan de vinde over Kristian og Victor 
fra klassen, som også går videre, og 
kan de forblive anonyme?

Hvis vi var  
en almindelig familie

af Trine Bundsgaard
FRA 10 ÅR

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? 
Bogens jeg-fortæller tager sagen i 
egen hånd, og gør sit bedste for få 
skabt en god fødselsdag, og finder 
lidt efter lidt ud af, at det er okay at 
tage imod gode venners hjælp.

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

FRA 10 ÅR

Mynte skriver og fortæller i sin dag-
bog om sit nye liv, efter at hun er flyt-
tet fra Østerbro til Jylland med sine 
speltforældre. Mynte opdager til sin 
skræk, at hun har glemt at få venner 
i den nye klasse og sætter alt ind på 
at gøre sig bemærket. Til Myntes 
held starter der en sød polsk pige 
i klassen, men hvordan bliver man 
venner, hvis man ikke taler samme 
sprog? Humoristisk, sød og sjov for-
tælling om nye og gamle venskaber.



Jiu-Jitsu - Liv, du kan godt!
af Cornelia Strøh

FRA 9 ÅR

Liv tager til en prøvetime i Jiu-jitsu 
sammen med veninden Alva. Ikke 
fordi hun har lyst, men fordi hun 
gerne vil være sammen med Alva. 
Træningen går rigtig skidt, da Liv 
slår sig. Alva er til gengæld vild med 
det, og falder hurtigt i snak med 
Mille og Bella fra holdet. Liv bliver 
jaloux og bange for at miste venska-
bet med Alva og kommer til at stikke 
en hvid løgn om, hvordan træningen 
gik. Men er løgn virkelig den rigtige 
løsning?

Kaninklubben – Grineflip
(Kaninklubben #1)
af Rikke Dyrhave

FRA 9 ÅR

Trille er lige startet i en ny klasse. 
Trille og hendes mor er flyttet mange 
gange, så Trille har ikke så mange 
venner. Men da Trille starter i fritids-
klubben “Gården”, opstår der straks 
et fællesskab med tre andre piger 
fra klassen om at passe og pleje de 
søde kaniner. Men Trilles mor har 
desværre ikke råd til at betale for, 
at Trille kan gå i klubben - heldigvis 
træder mormor og morfar til! 
 

Kaptajnen &  
Bolsjeprinsessen 
af Sandra Schwartz

FRA 9 ÅR

I bogen om Isak og Ena er der bog-
stavelig talt to sider af samme sag, 
da det er en vendebog, hvor de for-
tæller hver deres oplevelse af livet i 
klassen, som forandres, da den nye 
pige Lærke starter. For lige pludselig 
vil Kamma ikke lege med Ena læn-
gere, hun synes, Ena klistrer. Isak 
ser, hvor trist Ena bliver og han prø-
ver at hjælpe, men Ena reagerer helt 
uventet! 
 

De magiske møgunger
(De magiske møgunger #1)

af Neil Patrick Harris
FRA 9 ÅR

Den forældreløse Carter stikker af 
fra sin onkel og havner i en lille by, 
hvor der er en magi-butik. Carter el-
sker magi og tricks, og da han møder 
en flok børn med fantastiske evner, 
oplever han for første gang i sit liv 
magien ved venskab. Børnene dan-
ner klubben “De Magiske Møgun-
ger”, og med sammenhold og magi 
satser de alt på at afsløre det svind-
lende cirkus, der holder til i byen.
 

Min største  
hemmelighed – Sofie

af Kit A. Rasmussen
FRA 10 ÅR 

Sofie er rigtig god til tennis, og det 
fylder det meste af hendes fritid. Men 
Sofie tør ikke fortælle sine forældre, 
at hun er træt af at gå glip af sjove 
oplevelser med veninderne. Da 
Ester inviterer på pigehygge med 
overnatning, kan Sofie ikke komme 
med på grund af en vigtig kamp, og 
hun får nok. Heldigvis er der hjælp 
at hente hos veninderne. Der er to 
andre bøger i serien Min største 
hemmelighed, nemlig om Sofies 
veninder Basma og Astrid.

Mira på lejrskole
af Sabine Lemire

FRA 9 ÅR

Tag på lejrskole med Mira og vær 
med til at bestemme bogens hand-
ling. Mira har brug for hjælp til for 
eksempel at vælge, hvem hun skal 
dele værelse med, hvilket dyr hen-
des gruppe skal arbejde med, og om 
hun tør være oppe om natten. I bo-
gen er der også små tests, opskrifter 
og så får de mange dilemmaer, Mira 
står over for på lejrskolen, læseren til 
at tænke over, hvad sammenhold og 
godt venskab er. 

Mogens og Mahdi i gården
(Mogens og Mahdi)

af Kim Fupz Aakeson
FRA 9 ÅR 

I denne tegneserie ser og hører du, 
hvordan Mogens og Mahdi møder 
hinanden for første gang, og hvor-
dan de først tjekker hinanden ud, 
men derefter straks bliver venner. 
Læs også de andre sjove historier 
om de to drenge i fx. ”Mogens og 
Mahdi spiller fodbold”, hvor venska-
bet bliver sat på prøve. For selv om 
man er venner, vil man jo ikke tabe!
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Møgungerne  
– Sommerudflugten 

af Kim Langer
FRA 10 ÅR

Albert og William er to venner, der 
går i 4. klasse. Deres fædre går kun 
op i cykling og ikke drengenes skole, 
så Albert og Williams mødre har ar-
rangeret at de to cykelgale fædre, 
Bjarne og Bjarne, skal stå for klas-
sens årlige sommerudflugt - og det 
kan jo kun gå galt! For de to fædre 
arrangerer selvfølgelig et cykelløb 
komplet med de grimmeste cykeltrø-
jer. Men heldigvis laver de to venner 
en plan og tager kampen op mod de 
pinlige fædre.

Nora
(Fire piger #1)

af Louise Roholte
FRA 10 ÅR

Nora føler sig overset af sin familie, 
der har travlt med deres mobiler og 
ikke opdager, at Nora faktisk er lidt 
ensom. Men heldigvis er hun startet til 
spejder sammen med sine tre venin-
der, og hun er vild med at være i natu-
ren og med sammenholdet mellem de 
andre i troppen. Bogen er første del af 
en serie, hvor vi følger fire forskellige 
piger, der går sammen om at opklare 
et tyveri og danner nye venskaber.  

Nørd 
af Mina Lystad

FRA 11 ÅR 

I skolen har Marie fået til opgave 
at lægge videoer ud på de sociale 
medier, som fortæller noget særligt 
om hende. Problemet er bare, at 
Marie syntes, hun er helt almindelig, 
nærmest nørdet og hun har slet ikke 
lyst til at dele videoer om sig selv 
på nettet. 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 po-
pularitet? Så langt, at hun er klar til at 
ofre venskabet med Espen?  

Rosa og Tot
(Hundeklubben #1)

af Camilla Wandahl
FRA 8 ÅR

Rosa savner sin bedste veninde 
Emma, der er blevet veninder med 
Astrid, den nye pige i klassen. Rosa 
har én god ven tilbage, og det er hen-
des hund Tot. Tot som er sød, men 
også en vildbasse. På en tur ender 
de to midt i en hundetræning, og Tot 
forstyrrer træningen. Især drengen 
Anton bliver sur, men træneren invi-
terer alligevel Rosa og Tot til at starte 
til hundetræning. Anton virker dog 
ikke ligefrem glad for at se dem. Men 
kan de to alligevel blive venner?
 

Sanders nye papliv 
af Daniel Zimakoff 

FRA 12 ÅR

Sander og hans mor skal flytte ind 
hos morens nye kæreste. Allerede 
inden flyttevognen er kørt ud af 
København savner Sander fodbold-
holdet, bedstevennen Niller og sin 
farfar. Første skoledag skal Alba fra 
klassen vise ham rundt, og hun læg-
ger 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 hun-
dekennel. Måske kan Sander finde 
en hund der, hvis ellers mor holder 
det, hun lovede?

Verdens værste ven 
(Verdens værste - serien)
af Marius Horn Molaug

FRA 9 ÅR 

Ruben er bedste venner med Kent. 
Men da Stig starter i klassen, bliver 
venskabet sat på hård prøve. Stig 
kan nemlig bøvse højt og lave syge 
tricks på sit skateboard og hurtigt 
glemmer Kent alt om Ruben. Hvad 
gør du, når du er ved at miste din 
bedste ven? Ruben sætter alt ind på 
at skræmme Stig og få ham til at for-
svinde. Sjov og overdreven historie 
om verdens værste men også bed-
ste venner.





 

Bandet, piger  
og en brugt hund

af Dorte Schou
FRA 9 ÅR

Otto er vild med musik, og han spiller 
i band med vennerne Tilde, Adam og 
Rasmus. Han starter på musikskolen 
for at blive endnu bedre til at spille på 
bas og skrive sange, og Lina fra pa-
rallelklassen går på det samme hold. 
Otto synes, at Lina er virkelig sød, og 
han bliver lun på hende. Da Tilde fin-
der ud af det, hjælper hun Otto med 
at lægge en plan, så han kan få sagt 
det til Lina. Det bringer Otto ud i ret 
pinlige situationer, og virker Tildes 
kæreste-plan overhovedet?
 

Den som alle ser
af Gunvor Ganer Krejberg

FRA 11 ÅR

Tvillingerne Anna og Isabel er næ-
sten ens bortset fra, at Isabel er 
forelsket i Said, og at Anna sidder i 
kørestol. Det med Said er en hem-
melighed indtil den dag, hvor Said 
og Asmir får væltet en bogvogn ned 
over Anna. Det ender helt galt, og i 
frustration kommer Anna til at afsløre 
hemmeligheden. Uheldet får store 
konsekvenser for både Said og for 
forholdet til Isabel, og Anna bliver 
besat af, at gøre alt godt igen. Said 
er en del af redningsplanen, og midt 
i alt kaosset opdager Anna nye sider 
af Said, og hun opdager en masse 
nye følelser hos sig selv.

Dig og mig - måske?
af Bodil El Jørgensen

FRA 10 ÅR

Hvordan finder man ud af, om man 
kan li’ hinanden? Og hvordan tager 
man det første skridt? Denne fine 
bog fortæller historien både ud fra 
Freja og Maltes synspunkt. Vi hø-
rer om, hvordan de bliver forelsket 
i hinanden i skolekøkkenet og deres 
første skridt på vejen til at blive kæ-
rester. En misforståelse er dog lige 
ved at spænde ben for det hele, næ-
sten inden det er begyndt!

Ellinor
af Katarina Von Bredow

FRA 11 ÅR

Ellinor elsker at klatre, og det får 
hende til at glemme alt omkring sig. 
Det er befriende, når meget andet i 
hendes liv er kompliceret. Det bliver 
ikke mindre kompliceret, da Victor 
med de smukke blå øjne starter i 
klassen. For Victor vil meget hellere 
være sammen med Ellinor end klas-
sens populære pige Meja, som også 
er Ellinors veninde. Og hvad siger 
Leo, Ellinors bedste ven, til at Victor 
lige pludselig dukker op overalt og 
forstyrrer Ellinor?

Hjernepunktering 
af Staffan Cederborg

FRA 10 ÅR

Leo går i 6. klasse og er dybt for-
elsket 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. Heldigvis skal de 
på klassetur, og Leo håber, han kan 
imponere Isabella. Men er Isabella 
opmærksomheden værd, eller er der 
måske en anden pige, der spøger?

Hjerte af pap 
(Hjerte af pap # 1)

af Kristina Aamand
FRA 11 ÅR

Alting i Sifs liv er ret bøvlet! Foræl-
drene er skilt, og farens nye kæreste 
opfører sig som den onde stedmor. 
Det er heller ikke fedt at have vam-
pyrtænder, når nu hun er kysseklar 
og har bestemt sig for, at Konrad 
skal være den første hun giver et 
kys. Da det så viser sig, at Konrad 
er vild med en anden, bliver det for 
meget for Sif. Godt hun har vennen 
Hjalte at betro sig til!



Jeg ved alt om kærlighed
af Katrine Skovgaard

FRA 9 ÅR

Anton er egentlig tilfreds med bare at 
være venner med dyrene på gården, 
hvor han bor. Men så vender kusine 
Klara og hendes familie hjem fra Afri-
ka, og vender op og ned på alting. 
Hun vil gerne have nye venner i en 
fart, og da pigerne i klassen er meget 
optaget af kærester, bliver Klara eks-
pert i kærlighed – med Antons meget 
modvillige hjælp. Klara sætter alt ind 
på at blive kærester med William og 
starter en kærlighedsblog sammen 
med Anton. Men hvor meget ved de 
egentlig om kærlighed?  

Karl Smart - Parmiddag 
(Karl Smart #1)

af Daniel Zimakoff
FRA 9 ÅR

Karls selvtillid er helt i top, også 
når det gælder pigerne. Kalle, hans 
bedste ven, har det helt modsat. 
Han bliver koksrød i hovedet bare 
en pige nærmer sig! Især hvis det 
er Tessa fra klassen. Da Karl er vild 
med Tilly fra klassen, arrangerer han 
en parmiddag for de fire. Og uden at 
afsløre for meget, så går det ikke stil-
le for sig, og daten involverer både 
vegetar-kylling og røg i køkkenet.

Kære Freja
af Karen Vad Bruun

FRA 10 ÅR

Efter forældrenes skilsmisse flytter 
Freja tilbage til den by, som hendes 
mor voksede op i. Freja skal starte i 7. 
klasse efter ferien, og i starten holder 
hun lav profil. Da klassen skal lave 
musical og hun skal spille i bandet, 
forandres Frejas liv lige så stille. For 
Benjamin med pandehåret er også i 
bandet. Freja kan egentlig godt lide 
ham, men hun er i tvivl om den inte-
resse, han viser for hende, er ægte.

Kærester måske?  
af Johanna Lindbäck

FRA 10 ÅR

Majken og Ivan er bare gode venner. 
Men hvordan finder man ud af om, 
man gerne vil være mere end bare 
venner? Majken kan rigtig godt lide 
Ivan og synes, at han dufter vildt 
dejligt, men har hun også lyst til at 
være kærester med ham? Majkens 
tidligere bedste veninde Tessan går 
kun op i drenge og kærester, så hun 
føler ikke rigtig de kan tale om det, 
men heldigvis er Majkens storebror 
god til at give råd. Men er søde Ivan 
også forelsket i Majken?

En lille hvid løgn, 
en kæmpe katastrofe 

(Sille #1)
af Annegerd Lerche Kristiansen

FRA 11 ÅR

Sille på 14 år er flyttet fra København 
til Kolding. Hun er allerede blevet 
bedste venner med den seje Maiken, 
og udtaget til at spille guitar i skolens 
band. Sille er dog også blevet vild 
med Ruben, som spiller med i bandet. 
Men når man er så genert som Sille 
og ikke så god til at tale med drenge, 
kommer Sille til at lyve en lillebitte 
smule for at imponere Ruben. Men da 
løgnen bliver afsløret, går det helt galt 
- men det kan da ikke blive værre?

Den magiske sommer 
(Pigeliv love #1)

af Sara Ejersbo
FRA 10 ÅR

Josefine har fået lov til at tilbringe 
sommeren med sin faster i sommer-
huset ved Vesterhavet i stedet for at 
tage med resten af familien til Spa-
nien. Hun skal arbejde i iskiosken og 
starte surfkursus og har ingen planer 
om at møde drenge. Allerede første 
dag møder hun dog Chris, som også 
surfer og arbejder i iskiosken. Men 
så bliver hun advaret om, at Chris 
flirter med alle, og hun gør alt, hvad 
hun kan for ikke at falde for ham. 
Men er Chris virkelig så slem, som 
veninderne siger? Dejlig sommerhi-
storie om den første kærlighed.



Du kan høre lydbøger på 

Overlevelsesguide til det 
perfekte liv (- eller måske til 

komplet kaos)
(Tilde #1)

af Trine Bundsgaard
FRA 11 ÅR

Tildes liv føles ikke særlig perfekt. 
Hun er træt af sine forældre, der har 
travlt med deres egne projekter. Tilde 
og veninderne Lucca og Ofelia kan 
ikke blive enige om temaet til deres 
bod til skolens markedsdag. Og så 
er der Isak. Isak som får Tildes hjerte 
til at banke, hver gang hun ser ham. 
Men hvordan skal han få øje på hen-
de, når hun både gør og siger dumme 
ting, så snart han er i nærheden?

Pissemyre 
af Lars Daneskov

FRA 10 ÅR

Melvin har ikke lige så meget held 
hos pigerne som hans bedste ven 
Sejr. Pigerne sender Sejr kæreste-
breve, men sender nærmest ikke 
et eneste blik mod Melvin, som har 
opgivet at forstå piger. Det ændrer 
sig dog, da Maja starter i klassen. 
Men hvordan skal han få hende til 
at lægge mærke til ham? Det ved 
Melvins far. At spille i band tiltræk-
ker piger, og snart har de to venner 
dannet The Pissemyrers. Men virker 
planen? Bogen kommer juni 2020.

Skolefesten
(Mille #1)

af Pernille Sloth Lindhardt
FRA 9 ÅR

Mille og hendes veninder taler me-
get om at kysse og kærester. Mille er 
selv lidt forelsket i Markus - hun bli-
ver helt varm indeni, når hun tænker 
på ham. De går nu i 5. klasse og skal 
endelig til skolefest sammen med 
“de store”, og Mille glæder sig. Mon 
Markus også kommer? Men Mille er 
desværre ikke den eneste, der viser 
sig at være vild med Markus.

Et stik i hjertet og  
et på kinden

af Cornelia Strøh
FRA 11 ÅR

Det er sommerferie, solen skinner og 
Silje nyder ferien. Indtil hun lige plud-
selig skal være babysitter for den nye 
nabos datter Ester. Heldigvis viser det 
sig, at Ester har en meget sød store-
bror. Silje vil meget gerne imponere 
Marius, men når han er i nærheden, 
er det som om, hun ikke kan sige 
noget fornuftigt og hele tiden ender 
i pinlige situationer. Og hvem er den 
flotte pige, han får besøg af?

Søde Solstik
af Felicia Lensborn

FRA 10 ÅR

Sød historie om den første forel-
skelse. Hannah og Elias er begge på 
ferie i en landsby i Spanien. Allerede 
den første dag møder de hinanden, 
da Hannah taber sin hjertenøglering 
og Elias leverer den tilbage. Forvik-
linger opstår, da først Elias tror, at 
Hannah taler spansk og bagefter da 
en aftale om at mødes går i vasken 
på grund af Hannahs forældre. Hi-
storien fortælles fra både Hannahs 
og Elias’ synsvinkel, og man følger 
dem i deres tanker og følelser.

Tøser der takler – forelsket
(Tøser der takler #1)

af Birgitte Bregnedal
FRA 9 ÅR  

Tilde er vild med Tobias, der spiller 
fodbold i veninden Lauras klub. Da 
fodboldklubben skal holde fest, øjner 
Tilde en chance for at komme tæt på 
Tobias. Det kræver dog, at hun star-
ter på Lauras hold, også selvom hun 
ikke er vild med fodbold. Men det 
viser sig, at fodbold er sjovere end 
hun troede, og at Tobias måske ikke 
er helt, som hun forestillede sig.


