


Alt om at være pige
af Camilla Wandahl

Hvor fedt er det lige, at ens bryster ikke gider 

at vokse og alle andre får menstruation før en 

selv? Ida går i 7. klasse og venter utålmodigt 

sammen med bedsteveninden Esther. 

10-12 år

Charlie på musiklejr
af Szhirley Rokahaim

Charlie er vild med musik og med Max. Hun 

drømmer om at synge i MGP og da hun kom-

mer på musiklejr i sommerferien kommer hun 

lidt tættere på sin drøm - og på Max! 

10-12 år

Pigeliv – med kærester

Dagbogsdage
af Julien Neel

Tegneserie i dagbogsform om pigen Lou, der 

bor sammen med sin Xbox-spillende forfatter-

mor. Lou prøver at splejse moren sammen 

med naboen, men hun har også tid til at være 

sammen med veninden, designe sit eget tøj og 

spionere på den søde nabodreng Tobias. 

9-12 år

Hej, det er mig!  
- du må ikke forlade mig
af Nina Elisabeth Grøntvedt

Alt hvad Oda skriver i sin tophemmelige 

dagbog er 110 % sandt og nu kan du læse med. 

Oda fortæller om alt mellem himmel og jord. 

Om hvordan hun blev uvenner med sin bedste 

veninde Helle og hvordan hun HADER Helles 

irriterende bror Stian, men alligevel også har 

lidt ondt i maven, når de er uvenner. 

9-12 år

Hemmeligheden
Dorte Roholte

Liva har problemer med bedsteveninden og en 

mormor, der er syg. Da hendes lidt ældre sted-

bror flytter ind, er Liva alt andet en begejstret. 

Hun synes, han er irriterende og ulækker, men 

som de lærer hinanden at kende, indser Liva 

at hun er faldet for sin stedbror. 

12-14 år

Hemmeligt - Jørdis hjerte Harry
af Elin Lindell

Først hadede Jørdis Harry. Så blev de en slags 

venner. Nu bliver Harry kærester med Vilda og 

Jørdis får en mærkelig fornemmelse i maven. 

Hun tør ikke indrømme det over for nogen, 

men følelsen vil ikke gå væk - hun vil ikke 

have at Harry er sammen med Vilda - Jørdis vil 

have dumme, kiksede Harry for sig selv. 

Der er flere bøger i serien. 9-11 år



Hvem var det, der vandt i dag?
af Ulla Thøgersen

Mille er vild med håndbold! Hun glæder sig til 

at deltage i klubbens påskecup med sin bedste 

veninde Pernille og hun vil bare vinde! Men 

hun glæder sig også til stævnets discofest, hvor 

hun drømmer om at danse med David. Bogen 

er første del i serien om Mille og Pernille. 

10-12 år

Julie og Snehvide  
- det kan kun blive værre
af Franca Düwel

Læs med i Julies dagbog, hvor hun fortæller 

om sin familie, skolen og vennerne. Julie bliver 

upopulær da hun prøver at hjælpe klas-

sekammeraten Sabrina, som har det svært 

derhjemme, for Sabrina vil ikke lade nogen 

hjælpe. Hun bliver også uvenner med sin 

bedste veninde, da de forelsker sig i samme fyr. 

Næ, det er ikke nemt at være Julie. 

Der er flere bøger i serien. 10-12 år

Kærestebrev & Lejrtur
af Bente Bratlund

2 historier om bedsteveninderne Hanna og 

Emma. I ”Kærestebrev” føler Hanna sig lidt 

udenfor, da Emma bliver kæreste med Anton. 

Hanna vil gerne være kæreste med Mikkel, 

men tør hun spørge ham? I ”Lejrtur” skal pi-

gerne bo på værelse med Liva som er kæreste 

med Emmas ekskæreste Anton. Kan Emma og 

Liva mon blive gode venner alligevel? 

Der er flere bøger i serien. 8-11 år

Mig og Alexander
af Line Kyed Knudsen

Sofie har aldrig kysset nogen og det er Alexan-

der ret interesseret i at lære hende. Sofie burde 

være glad, for hun er hemmeligt forelsket i 

Alexander, problemet er bare at Alexander er 

kæreste med Sofies bedste veninde. Første del i 

serien Elsker, Elsker ikke. 

11-14 år

Kampen mod superbitchene
af A. Audhild Solberg

Anne Bea er anderledes og bliver mobbet i 

skolen. Heldigvis har hun bedstevennen Nils, 

en dejlig familie og en skøn sangstemme. Da 

Nils og Anne Bea melder sig til et talentshow 

på skolen, tager de kampen op mod skolens 

superbitches - både på og udenfor scenen. 

11-14 år

Kirsebærkys og kaos
af Cathy Cassidy

Cherry flytter sammen med sin far til en ny by 

for at bo sammen med en stedmor og 4 nye 

stedsøstre. De fleste tager godt imod Cherry 

men en af søstrene, Honey, gør alt for at øde-

lægge den gode stemning. Og da Cherry finder 

ud af, at den søde fyr, hun har flirtet med er 

Honeys kæreste, går det helt galt! 

Bogen er første del i serien Chokoladesøstre. 9-13 år
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Mig Maja
af Sandra Schwartz

Maja glæder sig til festen, hvor hun endelig skal 

score Tristan. Han må da blive helt vild med 

hende, når han ser hende i den flotte, grønne 

kjole. Men kjolen er lidt for stram, så Maja skal 

bare lige tabe sig en lille smule, men det er 

svært, når man elsker søde sager. Samtidig duk-

ker Majas plageånd fra barndommen Sebastian 

op og laver endnu mere kaos i Majas liv. 

12-14 år

Nikkis dagbog - historier fra et ik’ 
specielt fedt liv
af Rachel Renée Russell

I sin fantasifulde og sjove dagbog fortæller 

Nikki om, hvor svært det er at starte på en ny 

skole, når skolens populære pige hader en, når 

den flotte fyr får en til at gøre skøre ting og 

ens familie ikke forstår hvor vigtig en iPhone 

og mærketøj egentlig er, når man prøver at 

overleve på en snobbet privatskole. 

Der er flere bøger i serien. 12-14 år

Nørd på catwalk
af Holly Smale

Harriet ved meget om matematik, verdens-

rummet, historie og alt muligt andet, men hun 

ved meget lidt om mode. Så da hun bliver 

spottet af et modelbureau og tilbudt et job, 

kommer hun virkelig på glatis. Hvordan skal 

Harriet overleve i en skrupskør modeverden, 

når hendes familie har mistet jordforbindelsen 

og hun hele tiden løber ind i den gudeskønne 

model Nick, når hun står i de allermest pinlige 

situationer? 

Der er flere bøger i serien. 10-13 år

Provinspiger
af Louise Roholte

Skøn venindebog om Klara, Simone og Pernille, 

som snart skal starte i 7. klasse på en ny skole. 

Simone og Pernille har hver deres problemer 

med familien, mens Klara prøver at virke sej og 

spændende for at få den flotte Joachim til at 

lægge mærke til hende. 

12-14 år

Rose og drengene
af Puk Krogsøe

Er Sigurd vild med Rose? Rose er i hvert fald 

forelsket i Sigurd, men hvordan får man spurgt 

om man skal være kærester? Og hvordan er 

man egentlig kærester? Sød historie om den 

første kærlighed, som ikke altid er helt, som 

man havde forestillet sig. 

Der er flere bøger i serien. 9-11 år

Slangesommer
af Dorte Roholte

Da den by Terne bor i bliver ramt at en række 

tyverier, bliver Ternes veninde Emma besat af 

at opklare forbrydelserne og få fingre i den ud-

lovede dusør. Terne hjælper, men vil egentlig 

meget hellere være sammen med den lækre, 

nye dreng Hugo, som får hendes hjerte til at 

banke lidt hurtigere.  

9-12 år


