


Anemone - det store ønske
af Lene Møller Jørgensen

Anemone ønsker sig huller i ørerne, men mor 

og far siger nej. Anemone er sur og ked af det, 

for alle hendes veninder får lov. Vil Anemone 

føle sig udenfor, når hun er den eneste, der 

ikke har hul i øret? 

Der er flere bøger i serien. 8-10 år

Anna og Harry
af Susanne Foldberg

Anna og Sara er vilde med fyrene fra One 

Direction. Da Annas mor vinder VIP billetter til 

en 1D koncert udbryder der krig i klassen - for 

der er mange, der gerne vil følges med Anna til 

koncerten. 

Bogen er første del i serien Directioners. 10-12 år

Den store chance
af Karen Vad Bruun

Selma og Lulu er vilde med at lave teater. Lulu 

drømmer om at blive en stor filmstjerne, men 

da pigerne tager til audition, er det Selma, 

som får et tilbud. Skal Selma sige nej for at 

redde venskabet med Lulu eller skal hun gribe 

muligheden for at være med i en film?  

Første del i serien Stjernestøv. 8-11 år

Pigeliv – uden kærester

Dyrecaféen 
af Camilla Ceder

Sally og Nanna er vilde med dyr og da Nannas 

hund ikke er velkommen i byens café, beslutter 

de iderige piger sig for at lave en dyrecafé, 

hvor der er plads og lækkerier til både men-

nesker og dyr. 

6-10 år

Fest i klubben
af Dorte Schou

Du er hovedpersonen Alma i denne bog, som 

du kan læse igen og igen. Der skal være fest 

i klubben og der opstår en masse veninde-

fnidder og konflikter. Alma kommer ud for 

forskellige situationer og det er dine valg, der 

bestemmer, hvad der skal ske og om historien 

får en lykkelig slutning. 

9-11 år

Hjertestop
af Kirsten Sonne Harild

Da pigebandet Hearts skal have en ny forsan-

ger dukker Paulina op til audition. Paulina 

er anderledes - hun synger godt, men det er 

i kirkekoret og hendes tøjstil er ret speciel. 

Desuden har hun en masse idéer og ændringer 

til bandet, som ikke alle pigerne er vilde med. 

Tør de give Pauline en chance? 

Bogen er første del i serien The Oh my Godz. 9-12 år

Hvad har du gang i Mimi?!
af Boline Skovly

Mimi går i 5. klasse, bor alene med sin far og er 

en ret almindelig pige, lige indtil den dag, hun 

roder i naboens kælder, kommer på sporet af 

noget mystisk og bliver hentet af politiet midt 

i dansktimen! 

9-12 år



Ikke uden Frederikke
af Ida-Marie Rendtorff

Frederikke, Gudrun og Ludvig stiller alle tre op 

i en stor dramakonkurrence, men der er kun 

to pladser. De er alle gode venner og lover at 

støtte hinanden, uanset hvad der sker. Men da 

Ludvig får den ene rolle, bliver konkurrencen 

mellem Frederikke og Gudrun hård. Kan deres 

venskab holde til det? 

10-13 år

Jeg dør uden dyr
Siri Spont

Tilda er træt af, at hendes veninde Thea er 

begyndt at interesse sig for drenge og nogen 

gange hellere vil lave ting med klassekam-

meraten Elin. Tilda synes, drenge er møgirri-

terende og vil meget hellere være sammen 

med sine mange dyr. Hun har både hest, hund 

og kaniner, der bare bliver flere og flere. 

9-11 år

Prøvetime
af Kirsten Sonne Harild

Anna er vild med at danse ballet, men bliver 

ikke optaget på balletskolen. Selvom Annas 

mor synes, ballet er den eneste dans der dur, 

tager Anna i al hemmelighed til en prøvetime 

på danseskole, hvor de danser funky jazz. Her 

møder hun pigerne på skolens showhold og får 

chancen for at komme med holdet til en stor 

konkurrence.

Bogen er første del i serien Dans de luxe. 10-12 år

Pssst!
Annette Herzog

Hvem er jeg? Det tænker 12-årige Viola meget 

over i denne tegneserie, der handler om livet 

store og små spørgsmål. Violas forældre er skilt 

og hun deler sin tid mellem faren, der bor på 

landet og moren der bor i byen. Begge steder 

kan det være svært at falde til og Viola tæn-

ker meget over livet, døden, venner, ensom-

hed, familie og popularitet. 

10-12 år

Lottes liv - kaninkaos 
af Alice Pantermüller

Det er virkelig nedtur at få en dum indisk 

fløjte i gave, når det eneste man ønsker sig 

er et kæledyr. Lotte lægger en meget snedig 

plan for at få hendes mærkelige forældre til at 

forstå, at der mangler en kanin i familien. Læs 

med i Lottes sjove dagbog fyldt med pinlige 

øjeblikke, dyr, veninder og en masse skøre 

oplevelser.

Der er flere bøger i serien. 10-12 år

Lykkestenen
af Sandra Schwartz

Runa ser en flot smykkesten i en butik og 

selvom det ikke er med vilje, kommer hun til 

at tage stenen med hjem. Hun ved godt, at 

hun må aflevere den tilbage, men det er svært. 

For det første skammer hun sig, men det er 

også som om stenen er magisk og får Runa til 

at turde ting, hun ikke turde før. 

Første del af serien Et strejf af magi.  10-12 år

Paris Belinda Hansen
af Anne Sofie Hammer

Paris Belinda Hansen er hverken rig, smuk 

eller klog men bare helt almindelig og måske 

en lille smule ensom. Heldigvis har hun masser 

af fantasi og gåpåmod og mens hun går og 

drømmer om engang at deltage i X-faktor og 

om at få en rigtig ven, samler hun flasker og 

dåser for at spare sammen til et marsvin. 

9-12 år
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Pym Pettersons mislykkede familie
af Heidi Linde

Pym har virkelig ikke lyst til at lave en skole-

opgave om sin familie, for hendes familie er 

fuldstændig mislykket. Og selvom Pyms familie 

bestemt ikke er kedelig, kaster Pym sig ud i 

den ene fantasifulde historie efter den anden 

uden at opdage, at den bedste historie i virke-

ligheden er lige foran næsen på hende. 

10-13 år

Som mugne småkager og sur eddike
af Julie Sternberg

Ellinor er ulykkelig. Hendes elskede barnepige 

er flyttet, og hun føler hun sig meget ensom. 

Den nye barnepige er helt anderledes men sød 

og midt i al forvirringen lærer Ellinor at ven-

skab kommer i mange forskellige former. 

Der er flere bøger i serien. 8-10 år.

Sødt & Krydret
af Linda Chapman

11 årige Hannah elsker kager og hjælper til i sin 

mors nyåbnede bageri. Hun skal snart starte i 

en ny skole og er nervøs for, om hun mon får 

nogle nye venner. Men heldigvis er bageriet 

snart fyldt med masser af søde mennesker, så 

Hannah føler sig ikke ensom længe. 

Første del i serien Venindebageriet. 9-12 år

Til min bedste veninde i verden
af Camilla Wandahl

Frida og Andrea er bedste veninder. Desværre 

er Frida flyttet, så Andrea skriver en veninde-

bog til Frida, hvor hun fortæller om alt det, der 

sker i skolen og hvor meget hun savner hende. 

Men det er svært at være bedste venner, når 

man ikke ser hinanden hver dag, og da de 

begge begynder at få nye veninder, bliver det 

måske for svært. 

9-12 år

To plus to er Koko
af Mette Vedsø

Koko bor alene med sin far, og hun har mange 

drømme. Hun drømmer om moderen, som for-

lod dem, da Koko var ganske lille, og da nogen 

flytter ind i lejligheden ved siden af, drømmer 

Koko om en ny familie med stedmor og søster. 

Bliver Kokos drømme mon til virkelighed? 

9-12 år

Vinderblik
af Annie Bahnson

Gry går til gymnastik sammen med veninden 

Anna. Gry drømmer om at komme til OL og 

hele hendes liv handler om træning, disciplin 

og gymnastik. Anna tager det ikke helt så 

alvorligt, hun vil også have tid til veninder, 

drenge og fester. 

12-14 år


