


Pigeliv
Det er skønt at være pige - i 
hvert fald når man har en 
dejlig bedsteveninde, kan 
drømme om den søde dreng 
fra klassen eller måske lige 
har fået det  kæledyr, man 
altid har ønsket sig. Andre  
gange er det svært, når mor 
og far skændes, hvis man 
skal flytte langt  væk fra alt 
det, man kender eller venin-
derne pludselig svigter.

I denne liste finder du bø-
ger om alt  lige fra håbløse 
forældre, svære flytninger, 
søde fyre, besværlige forel-
skelser og skønne veninder 
til hemmelige dagbøger, 
dejlige dyr og oplevelser 
i en helt anden tid. 

Alle mine veninder…

Flytningen 
Af Meg Cabot
9-årige Allie er vild med at opfinde regler og 
har sin helt egen regelbog. Til gengæld er 
hun ikke særlig vild med at begynde på en ny 
skole, fordi familien skal flytte ind i et gam-
melt, faldefærdigt hus, der garanteret også 
er hjemsøgt. Allie er sikker på, at hendes liv 
er forbi. Hvordan skal hun få en ny hjerteven-
inde?
1. del af Allie Finkles regler for piger

Ji 
Af Camilla Wandahl
Hvor mange kan man egentlig være bedste-
veninder med? 11-årige Ji hænger altid ud 
med Ane og Jose, men så starter Tammy i 
klassen. Ji kan faktisk godt lide Tammy, men 
Jose og Ane synes ikke, at hun skal være 
med. Samtidig finder Ji ud af, at hendes adop-
tivmor er gravid, og det gør det ikke nemmere 
at være Ji.
1. del af Veninder for altid

Asta og det store flytterod 
Af Trine Bundsgaard
Asta har ikke spor lyst til at flytte til Fyn 
sammen med sin familie. Bare tanken 
om at skulle begynde i 2. klasse på en ny 
skole får det til at gøre ondt i maven. Asta 
tænker på bedsteveninden Silja, som hun 
allerede savner. Hun føler sig helt alene, 
indtil nabopigen Fanny dukker op. Men 
Fanny er jo slet ikke som Silja…
1. del af Bedste venner

De seje tøsers klub 
Af Ellen Holmboe
Hvordan bliver man sej på bare fire uger? 
Det er sommeren mellem 6. og 7. klasse. 
Efter ferien skal der laves nye klasser, og 
veninderne Betty, Ingrid, Tove og Zille har 
nu chancen for at starte det nye skoleår 
som de populære tøser i klassen. Derfor 
opfinder de deres helt egen stil med klub-
ben B.I.T.Z. 
1. del af BITZ
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Pigesommer 
Af Ann Brashares
Ama, Jo og Polly har været tætte venin-
der næsten altid, men glider fra hinan-
den den sommer, de skal starte i High 
School. Ama tænker kun på at få gode 
karakter, Polly drømmer om at blive 
model og Jo går bare op i at hænge ud 
med de populære. Kan et venskab, der 
er gået skævt, blive godt igen?

Tøser med talent
Af Jacqueline Wilson
Destiny og Sunset på 11 år lever vidt 
forskellige liv. Destiny bor alene med 
sin mor i en gammel, nedslidt lejlighed, 
mens Sunset er omgivet af tjenestefolk, 
dyrt designertøj og blitzende kameraer. 
Højest overraskende viser det sig, at 
pigerne har én ting til fælles, og det 
bliver starten på et helt specielt 
venskab. 

Bankende hjerter…
Kærlighedskødboller
Af Mette Vedsø
Kamma er forelsket i Kamal. Nu har de 
kysset, og så er de altså kærester, siger 
hun! På fredag er det Kammas fødselsdag, 
og derfor må hun bestemme, hvad de skal 
have at spise. Men hvad skal Kamal gøre, 
når Kammas livret er kærlighedskødboller, 
og han ikke må spise svinekød?

Sille elsker Lukas - måske 
Af Astrid Heise-Fjeldgren
To piger og en dreng er altså én for meget! 
Sille på 13 år forelsker sig i Lukas. Pro-
blemet er bare, at det er hendes smukke 
veninde, Ginny, også. Og hun får oven i 
købet sagt det højt før Sille. Hvad skal de 
nu gøre? For kan man overhovedet have 
førsteret til en dreng, når ens veninde også 
er forelsket i ham?
1. del af Kys og kanel

Teenager på vej 
Af Trine Juul Hansen
Mød vennerne fra 7.B! Anna og Sebastian 
er stadig kærester, men Anna er flov over, 
at hun endnu ikke har fået bryster, selvom 
hun er den ældste af pigerne i klassen. 
Det har Gunse derimod, og da hun giver 
Sebastian en bold med lyserøde hjerter på, 
bliver Anna bange for, at hun er ude på at 
stjæle hendes kæreste.
3. del af Dem fra syvende

Drenge, rod & røde ører 
Af Annette Herzog
Emma og Fardin har været kærester i 5 
måneder, men de har stadig ikke kysset. 
Pludselig begynder bedsteveninden Ida at 
hænge ret meget ud med Fardin, der har 
fået et øverum til sine trommer i hendes 
kælder. Emma bliver både jaloux og usik-
ker, men så møder hun Simon til en fest.
2. del i serien om Emma

Kæresten 
Af Line Kyed Knudsen
Stella går i 8. klasse og har endnu ikke haft 
en rigtig kæreste. Hun føler sig en smule 
bagud. Derfor går hun i gang med projekt 
kæreste. Hun kan bare ikke rigtig finde ud 
af, om det er Nicolai eller Jamil fra klassen, 
hun bedst kan lide. Hvordan ved man 
egentlig, om man er forelsket og hvor langt 
skal man gå med en kæreste?
4. del i serien om Stella
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Kære dagbog…

Kære Ronja
Af Anne-Marie Donslund
Her er 14-årige Isas bog til bedsteveninden 
Ronja, der er flyttet alt for langt væk til Abu 
Dhabi. Isa har problemer på danseskolen, 
og måske er hun kommet på sporet af, 
hvem hendes mor er. Bogen er også fyldt 
med afslørende hemmeligheder, tips til 
at klare kærestesorger og opskrifter på, 
hvordan du bliver lykkelig.

Livs liv
Af Rikke Dyrhave Nissen
Liv er 10 år, har brunt hår, blå øjne og 
skriver i sin dagbog om de ting, hun elsker: 
Heste, hunde, musik, banankage og Ester, 
der har været hendes bedsteveninde 
4ever. Liv bryder sig ikke om matematik, 
fisk eller Mette - den nye pige i klassen. 
Men det gør Ester, og pludselig er de to 
sammen hele tiden uden at spørge om Liv 
vil være med.  
1. del af Livs liv

Nice eller nederen
Af Kirsten Ahlburg
“Han tog min hånd og gav mig et kys på 
munden. Det skete så hurtigt, at jeg slet 
ikke kunne nå at reagere. Tænk, jeg fik mit 
første kys!” Emma er 11 - snart 12 år og 
fortæller om sit liv i sin dagbog. Hun er helt 
vild med Simon, men så begynder smukke 
Lærke i klassen. Hvad nu hvis Simon 
bedre kan lide hende?

Tretten lange uger 
Af Lotta Olsson
11 år, 38 uger og 3 dage - så gammel 
er Lise. Om 13 uger fylder hun 12 år. 
Lise skriver sine erindringer, så hun ikke 
glemmer, hvordan tingene er lige nu. For 
eksempel har hun opdaget, at hun ikke ved 
særlig meget om kærlighed, selvom hun 
synes, at Viktor er ret sød. Og hvad er der 
egentlig i vejen med veninden Katja?
3. del i serien om Lise

Kære dumme dagbog, jeg kan 
ikke gøre for, at jeg ved alt
Af Jim Benton
Jamie er ekspert i dagbøger! Det mener 
hun i hvert fald selv - og i sin fuldstændig 
langt ude, men ærlige dagbog fortæller hun 
om sit liv som hundeejer, sine oplevelser 
med veninden Isabella og den irriterende 
Angeline og om andre vigtige sager som 
Hudson Rivers, den 8. sødeste fyr på 
skolen.
8. del af Kære dumme dagbog
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Når alting bliver svært…

Emma og den hvide hingst
Af Lin Hallberg
Hvor fedt er det lige at skulle forlade alt 
det, man kender og holder af og flytte til 
et mærkeligt, fremmed land? 14-årige 
Emmas forældre skændes ofte, og når der 
er dårlig stemning derhjemme, flygter hun 
ud til Ajax på rideskolen. Da forældrene 
pludselig beslutter, at familien skal rejse 
til Mongoliet i et halvt år, falder Emmas 
verden sammen. 

Almas andet ansigt 
Af Ida-Marie Rendtorff
Det hele starter, da 12-årige Alma får den 
første hade-sms. Hun er sikker på, at 
Alberte fra klassen har sendt den. Alberte 
mener nemlig, at Alma har stjålet hendes 
veninde Josefine, som Alma nu er bed-
steveninder med. Sammen med Josefine 
opretter Alma en falsk profil på Facebook 
for at afsløre Alberte. Men så går det galt!
2. del i serien om Alma

Glimmer 
Af Kate Maryon
Liberty er vild med musik, men det er ikke 
let at følge sin drøm, når ens far er en travl 
forretningsmand, der kun går op i penge, 
gode karakterer og flidspræmier. Da krisen 
kradser og hendes far går konkurs, bliver 
der med et vendt op og ned på Libertys 
luksuriøse overklasseliv. Nu må hun forlade 
den trygge tilværelse på kostskolen. 

Petrea 
Af Mette Finderup
12-årige Petrea elsker sit liv på Nørrebro. 
Hun går i slidte militærstøvler, er piercet i 
øjenbrynet og har en rotte som kæledyr. En 
dag beslutter hendes far at sige sit lærerjob 
op for at arbejde i et omrejsende cirkus. 
Petreas seje storbyliv er nu truet, for skal 
hun så flytte op til sin mor i fisefornemme 
Farum, hvor hun slet ikke passer ind?
1. del af P3A

Veronika lyder som harmonika 
Af Rebecca Bach-Lauritsen 
Veronika er den nye pige i 5.B. - igen! Det 
lyder måske spændende, men ikke for 
Veronika, for det er slet ikke nyt for hende 
at være ny. Hendes mor får hele tiden nye 
kærester, og hver gang Veronika er blevet 
glad for at bo et sted, så skal de flytte til en 
ny by, en ny lejlighed og en ny skole. Vero-
nika har snart fået nok af rod og flytteri.
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Vild med dyr…

Tammy 
Af Camilla Wandahl
Tammy er 12 år, vild med dyr, natur og fart 
- og bedsteveninde med Ji, Jose og Ane. 
Det er sommerferie, og alle veninderne 
skal på ferie, undtagen Tammy. Hvem skal 
hun så hænge ud med? Ved et uheld kom-
mer hun sammen med Jesper fra klassen 
til at skade en ræv i skoven og de gør nu 
alt for at redde den.
4. del af Veninder for altid

I en anden tid…

Forhekset - forvekslet
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Haves: Agnes, ønskes: hund 
Af Thomas Halling
Agnes’ højeste ønske er at få en hund. 
Hun har længe plaget sine forældre om 
det, og til sin 11 års fødselsdag ser det 
endelig ud til, at hendes ønske går i 
opfyldelse. Agnes vil allerhelst have en 
puddel eller en cockerspaniel eller måske 
en papillon. Det er svært at vælge - lige 
indtil hun får øje på gadekrydset Wilma fra 
hundehjemmet.
1. del i serien om Agnes

Lola Løvehjerte 
Af Isabel Abedi
Lola er Lola Løvehjerte! Hun er vild med 
dyr og redder dem, der er truet. I et 
specialfly flyver hun dem til et fredeligt 
reservat. I hvert fald om natten, når hun 
drømmer... I virkeligheden har Lola proble-
mer med sine kæledyr. For kattekillingen 
Snehvide vil slet ikke kæles med og den 
lille cirkusged, Snelille, er ikke nem at have 
indendørs.  
5. del i serien om Lola

Stald Rocket - begyndelsen
Af Christina Nordstrøm
New Future er verdens mest fantastiske 
hest, synes 13-årige Dea. Han står hos 
den gamle jockey Niller, og Deas højeste 
ønske er, at New Future bliver den bedste 
galophest. Men Niller har fået frataget sin 
trænerlicens på grund af beskyldninger 
om doping og dyremishandling. Kan Dea 
sammen med kæresten Leon bevise Nil-
lers uskyld?

Af Kate Saunders
Kan du overleve uden dit TV, din iPod, mo-
bil eller føntørrer? En magisk besværgelse 
sender 11-årige Flora tilbage til 1935, hvor 
hun bytter liv med en anden pige. Pludselig 
befinder Flora sig på en fin, gammeldags 
kostskole, hvor hun skal tale fransk, opføre 
sig korrekt og gå i underligt tøj. Hvordan 
skal hun finde hjem igen?

Kongens staldknægt
Af Trine Appel
Christian d. 4, en blodig slagmark og en 
vild flugt på hesteryg! Thea på 13 år plages 
af voldsomme og livagtige mareridt fra en 
anden tid, der efterlader jord på fødderne 
og blodige sår på knæene. Da hun begyn-
der at lede efter sine biologiske forældre, 
åbnes der op for en fortid, hun ikke i sin 
vildeste fantasi havde forestillet sig.

Piratpigen Mary Read
Af Cæcilie Lassen
Det var ikke spor nemt at være pige i 
gamle dage. 12-årige Mary bliver derfor 
opdraget som en dreng og sendt på 
latinskole, men hun hader skolen og vil 
hellere sejle som sin far. En dag stikker 
hun af og får arbejde som skibsdreng på et 
handelsskib. Skibet bliver kapret af pirater, 
og Mary fortsætter sine eventyr under det 
sorte sørøverflag… 
1. del i serien om Mary Read
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