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Drømmen om en kæreste
Drenge, lus og løse tænder
af Annette Herzog
Emma er vred, meget vred! Faren har nemlig 
fundet sig en ung studerende og er flyttet og 
moren har derfor sat huset til salg. Det gør 
det ikke bedre at Fardin, som Emma er vildt 
forelsket i, vistnok er blevet kæreste med den 
irriterende Cecilie. Veninderne Jessica og Ida 
fatter ikke rigtig noget, men Emma er heldig-
vis en speciel pige, som ved hvad hun vil.

Lucy & Tony afslører alt
af Cathy Hopkins
Da Lucy ser Tony første gang, ved hun bare, 
at han er drømmefyren. Hun ved dog ikke, 
hvem han er eller hvad han hedder. Det finder 
hun snart ud af og selvom det bliver lidt pinligt 
for Lucy, har Tony også lagt mærke til hende. 
Over et år fortæller Tony og Lucy om deres liv 
og drømme, med og uden hinanden.
13. del i serien Fyre og flammer.

Amoriner i luften
af Trine Juul Hansen
Der er amoriner i luften hos dem fra sjette 
klasse. Gunse er nemlig vild med Morten og 
Morten er vild med Gunse. Så er det jo godt, 
at man skal til en skolefest, hvor man kan få 
fortalt hvad man føler. Men skolefesten starter 
ikke helt så godt som forventet.

Tid til linedans
af Reinhard Klahn 
Sarah bor alene med sin far. Sarah er vild 
med Markus, men det er ikke let med kærlig-
heden, slet ikke da Sarahs far bliver kæreste 
med Markus’ mor. Og da Sarahs mormor bli-
ver alvorligt syg, og læreren Vibeke samtidig 
forfølger Sarah, for at få hende til at udtrykke 
sine følelser, bliver det lige lovlig slemt. 

Med eller uden kæreste
af Bente Bratlund
Det er egentlig ikke, fordi Anja drømmer om 
en kæreste, men hun beslutter sig alligevel 
for at finde en. Anjas bedste veninde Nete er 
nemlig næsten altid sammen med sin kæreste 
Emil, og når de ikke er sammen, snakker hun 
kun om ham. 



Når livet ikke er så lyserødt

De sjove
Magenta Orange i det grønne 
– en komplet camping-katastrofe!
af Echo Freer
Magenta er en rapkæftet uheldsmagnet, der 
er så fikseret på andre drenge, at hun slet 
ikke ser, hvor vild kæresten Daniel er med 
hende. Hun ryger ud i mange pinlige situatio-
ner, ikke mindst i forberedelserne til skolens 
årlige campingtur.
3. del i serien om Magenta.

Hvis jeg bare ikke var kommet til at 
gøre min far til astronaut 
af Ingelin Angerborn
I en presset situation kommer Tilde til at sige, 
at hendes far er astronaut. Ups! Hvis ikke det 
var sket, havde Tilde helt sikkert ikke stjålet et 
blad, oplevet et mirakel eller behøvet at flytte. 
Men der sker så meget, når munden kommer 
til at sige noget, den ikke skulle have sagt.  
2. del i serien om Tilde.

De seje tøsers klub
af Ellen Holmboe
Gad vide hvordan det er at være de seje 
tøser i klassen? Det må Betty, Ingrid, Tove og 
Zille bare finde ud af, så før de skal starte i 
skole efter ferien, bliver de 4 piger enige om 
at skabe deres helt egen superseje stil med 
klubben B.I.T.Z. Det er dog lidt svært, når man 
er så kikset som de fire piger.
1. del i serien om de seje tøser.

Primadonna prinsesse
af Cathy Hopkins
Den rige Leonora er ret uudholdelig at være 
sammen med. Hendes forældre sender hende 
derfor på en genopdragelseslejr, og det pas-
ser hende ikke rigtig. Leonora er så forfærde-
lig, at der bare skal gøres noget ved det. 
3. del af Stjernepiger.

Mille - venner 4ever 
af Mette Finderup
Det er ikke let at være Mille og uden en bedsteveninde. Det får hun, da Marie starter i klassen. 
Sammen laver de et nummer til skolens talentkonkurrence, et nummer der viser, hvor meget de 
betyder for hinanden. Men en tragisk cykeltur ændrer brat Milles verden.
Serien om Mille kan også lånes på DVD.

Thea og chatten
af Trine Bundsgaard
Thea er vild med at chatte med drengen Sadboy. Sadboy er sød og bekymrer sig om hende. 
Thea får også hæslige beskeder på chatten fra en, der kalder sig Mussi, og da pigerne i klassen 
begynder at blive lede overfor Thea, får hun det rigtig skidt. Men hvem er Sadboy, og hvem er den 
lede Mussi? 

Blå Blondie
af Linn T. Sunne
For at holde humøret oppe holder Katti en fest sammen med veninden Pernille uden at forældrene 
ved det. Katti er nemlig ofte alene hjemme, fordi hendes forældre tager sig af søsteren, der er ind-
lagt på sygehuset. Men festen går ikke som Katti drømmer om, og hun smider alle folk ud. Heldigvis 
giver drengen Matti en hjælpende hånd.

Kære Dødsbog
af Sanne Søndergaard
12 dage, 1 time og 55 minutter efter at Agnes starter sin dødsbog, vil hun begå selvmord. Det er 
nemlig overhovedet ikke fedt at være Agnes, som bliver mobbet af hele klassen og derfor slet ingen 
venner har. Men Agnes er en sej pige, der ikke siger farvel til livet på en stille måde.

Undskyld, Julie
af Lone Diana Jørgensen
Julie bor i et stort flot hus og er lidt forkælet. Hun er bedsteveninde med Johanne, og alt går godt 
indtil en dag, hvor politiet kommer for at hente familiens computere. Faren har begået økonomisk 
kriminalitet, og selvom Julie forsøger at skjule sandheden overfor Johanne og de andre i klassen, 
gør løgnene livet svært for Julie.



Dagbogsdrømme
12 dage i mit liv
af Lotta Olsson
Lise vil være forfatter og er ret god til at 
skrive, hvis hun selv skal sige det. Efter en 
ferie bliver Lise uvenner med veninden Nanna 
og Lise kommer i stedet til at sidde ved siden 
af den forfærdelige Mia. Det og meget mere 
fortæller Lise om i sin dagbog og i sine digte. 
2. del i serien om Lise. 

Kys & knus
af Ingelin Angerborn
Elliot er den nye lækre dreng, der lige er 
startet på Johanna og Emmas skole. Og 
begge piger er vildt forelsket i ham, hvilket de 
fortæller om i hver deres dagbog. Men Elliot 
er ikke helt så perfekt, som de går og tror. 
1. bog i serien om Johanna og Emma.

Amalies efterår
af Marie Oskarsson
Sommerferien er slut, og Amalie, Matilde og 
Emma er blevet veninder. De tre piger har det 
godt sammen, og ikke engang da Amalie kun 
kan tage Matilde med på ferie, føler Emma 
sig udenfor. Desværre er klassens stride tøs, 
Felicia, efter dem hele tiden. 
2. del af Amalies natbog.

Emmy – nu med udvoksning
af Mette Finderup
Emmy er en cool pige med tjek på tilværel-
sen. Hun skriver dagbog om veninden Kit, 
om moren, der absolut vil have Emmy skruet 
ned i en marengsagtig kjole til farens bryllup 
og om ærkefjenden Ditte, som klasselæreren 
kræver, hun skal slutte fred med.
6. del i serien om Emmy.

Diamanterne
af Lea Carlsen Ejsing
De fire piger Ros, Caroline, Nina  
og Sara danner sammen bandet  
Diamanterne for at deltage i en talentkonkur-
rence og forhåbentlig vinde en tur til London. 
Men pigerne har svært ved at enes, og to af 
dem har aldrig har spillet før, og så er det lidt 
svært at få det til at lyde godt.

Frida
af Tulle Sigbrand
Patti, Olivia, Suzy og Frida danner tilsammen 
det succesfulde band The Wannabes. Frida er 
forsanger i bandet og gør det fantastisk godt. 
Vennen Søren er ret sød og virker interes-
seret i Frida. Det er bare svært at tro på, når 
pigen Bella bliver ved med at ydmyge hende 
og det heller ikke går så godt derhjemme.
4. del af serien om The Wannabes. 

Stjernedrømme
Isa i Rom 
af Ine Urheim
Sammen med pigen Lucia skal Isa deltage 
i en dansekonkurrence i Rom. Da drengen 
Leon støder til, og Isa bliver venner med ham, 
ender det med kold luft og utallige hævnaktio-
ner mellem de to piger. 

Et hjerte i fare
af Margot Andreasen
Tone og Julie skal have deres kærester på 
besøg. De to piger går til dans sammen, men 
her har Julie ikke øje for andre end den 3 år 
ældre Jonas, og det bekymrer Tone. En fest 
ændrer dog Julies syn på Jonas!
2. del i serien om Tone og Julie.

En god dag
af Rikke Dyrhave Nissen
Mia har vundet MGP og lever det fede liv som 
kendis. Det er bare ikke så let, da veninden 
Karla begynder at undgå hende. Men så er 
der jo Tine, og selvom hun ellers altid har 
været snobbet, ved hun alt om tøj og mode.

Tips og tricks

Virkelige venner ifølge Rosaaf Måns GahrtonRosa giver råd om hvordan man får 
venner, og hvordan man er en god ven-

inde. Igennem bogen kan man få mere 
at vide om Rosas venskaber og ikke 

mindst om Rosas kærlighedsliv eller 
måske nærmere manglen på det.Læs også de andre bøger om Rosa. 

 

Martin: 
Eventyret, Ørum og X Factor

I 2008 vandt Martin X-factor. Vil du vide 

mere om Martin end det man så i TV, 

fortæller han og andre fra X-factor om 

at stille op i en så stor sangkonkurrence 

og blive kendt fra den ene dag til den 

anden. 

Skønhedstips til cool chix
af Caroline Naylor
Trænger du til at forkæle dig selv og 
din krop, så er der masser 
af tips til cremer og mixturer 
du selv kan lave. Find fx opskriften på 
en citronskylning til fedtet hår eller på 
guf til tæerne. 



Har drenge lyserøde drømme?

Pagten indebærer bl.a., at de ikke må bagtale 
hinanden eller stjæle hinandens fyre. Men en 
sommerhustur ripper op i gammelt nag, og 
uvenskab skiller pigerne ad. 
4. del i serien Klaras vennebog.

Kys mig på tirsdag
af Unni Lindell
Ella synes, at klassekammeraten Bo er både 
sød og pæn. I et frikvarter bliver Bo udfordret 
til at kysse tre forskellige piger. Klassen træk-
ker lod om hvilke tre, det skal være, og Ella 
bliver en af de heldige. Men ikke alt er, som 
det skal være!
1. del i serien om Ella.

Her kommer Lola
af Isabel Abedi
I skolen kommer Lola til at sidde ved siden 
af den underlige Flo, der stinker langt væk af 
fisk, så hende skal Lola ikke være veninder 
med, selvom hun drømmer om en bedste-
veninde. I stedet forsøger hun sig hos de 
andre piger i klassen, men de har ikke samme 
interesser som Lola.
1. del i serien om Lola.

Prinsessens dagbog
af Meg Cabot
Mia er kronprinsesse af Genovia og har stort 
set alt, hvad hun kan ønske sig. Men skolens 
afgangsbal nærmer sig og kæresten Michael 
er overhovedet ikke interesseret i at invitere 
Mia med, selvom det er hendes store drøm.
1. del i serien om Mia. 

Tag chancen, Teodor!
af Søren Würtz
Teodor har scoret Gertrud til en skolefest og 
drømmer om at blive hendes kæreste. Da han 
endelig får aftalt en tur i biffen med hende, en-
der han ved siden af den forkerte pige, uden 
bukser på! Og så drømmer han om at vinde 
det årlige cykelløb foran kaptajnen Tommy, 
men det er heller ikke så let!
2. del af serien om Teodor.

Tænker kun på Tammi!
af Mårten Melin
Arthur er smaskhamrende forelsket i Tammi. 
Problemet er bare, at Tammi er 2 år yngre end 
Arthur og hjerteveninde med Arthurs lillesø-
ster Ronja, og hvad gør man så? Og Adam, 
som er Arthurs bedste ven, er forelsket i Nelly, 
som er opsat på at blive kæreste med Arthur. 

MGP missionen
af Gitte Løkkegaard
Det er ikke fedt at være Karl, når man skal 
flytte fra sin bedste ven i Vestjylland til 
København. Heldigvis møder Karl drengen 
Khalel, som er supersej. Da Khalels søster 
bliver udtaget til MGP, bliver drengene nødt til 
at hjælpe hende med at komme afsted, uden 
forældrene ved noget. 

Hvad så, Vilmer?
af Mads Heinesen
Vilmer er ven med Mick og forelsket i Lisa. 
Desværre er Mick også er vild med Lisa, 
og det har Vilmer det ret svært med. De to 
drenge bliver uvenner, og de andre i klassen 
vender Vilmer ryggen. Og det hjælper ikke på 
Vilmers humør, at hans far aldrig er hjemme.

Grønt snot
af Johan Unenge
De tre drenge David, Jocke og Noa har kun 
snowboard i hoved. Og piger! For at imponere 
nogle piger, de har mødt via en chatside om 
fugle, begynder de at øve sig på at genkende 
fuglestemmer. Men er det et godt scoretrick?
3. del i serien Snebrødre.

Lyserøde forsider
Pinligt! – væddemålet
af Henrik Nilaus
Det er fedt at gå på efterskole. Ikke mindst 
fordi Ditte er blevet kæreste med Alexander. 
Så vædder værelseskammeraten Maja med 
ærkefjenden Julie, om hvorvidt forholdet kan 
holde 3 måneder, og så er der pres på Ditte 
og Alexanders forhold. 
4. del i serien om Ditte.

Kærestebogen
af Lin Hallberg
Efter sommerferien skal Auriel, Zenah, 
Cissi, Caro og Emilys klasse deles. De laver 
derfor en pagt, der skal holde dem sammen. 
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Film og spil
Karla og Katrine
Det er sommer og Karla drømmer om at blive bedsteveninde med Katrine 

igen. Da Karla skal i sommerhus med hele familien, spørger hun Katrine om 

hun vil med. Det bliver en betydningsfuld sommerferie for Karla, ikke mindst 

da drengen Jonas dukker op. 

Læs også bøgerne om Karla.

Hannah Montana - filmen

Miley Stewart lever et dobbeltliv som henholdsvis skolepigen Miley og 

popstjernen Hannah Montana. Succesen som popstjerne stiger Miley til 

hovedet, og hendes far tvinger hende derfor med hjem til familiens gård i 

Tennessee, men det er bestemt ikke let leve livet på landet.

Læs også bøgerne om Hannah Montana.

Littlest pet shop
Wii
Har du altid drømt om at få et kæledyr, kan du få din drøm opfyldt i Littlest 

Pet Shop. Du får 3 forskellige kæledyr og så gælder det om at holde humø-

ret og energien oppe ved at fodre dem og lege og kæle med dem, inden de 

næste mange kæledyr flytter ind.

Lego Rockband
PS3
Lav dit eget band sammen med dine venner. I kan spille bas, guitar, trom-

mer eller synge til de sejeste rocksange. Du kan også spille alene, hvis du 

hellere vil det. Husk at du skal have trommer, guitar eller mikrofon til spillet.


