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spOrt
Kamp til stregen -  
FC englene, 5
af Kirsten Sonne Harild
Fodboldsæsonens afslutning nærmer 
sig for det seje pigehold FC Englene. 
Intet kan holde dem tilbage, og de nær-
mer sig toppen af rækken. Måske rykker 
nogle af de dygtigste op til U17 holdet, 
men er der plads til engle på 1. holdet?

Den store ChanCe
af Jakob Thyregod Scheuer
Emil elsker at race på mountainbike i 
skoven.  Han er så dygtig, at hans klub 
vælger at være sponsor for ham. De kø-
ber den helt rigtige og meget dyre cykel, 
så han kan vinde det store løb for dem. 
Men dagen før løbet er der fest. Lise, 
som Emil er varm på, har sprut med.

FEstivalEr
FulD Fart Festival
af Daniel Zimakoff
Mads og August har i deres ferie mødt 
to piger, de er ret vilde med. Pigerne 
inviterer dem med på Skanderborg 
Festival, og det vil de vildt gerne.  De 
må bare ikke for deres forældre, og de 
har heller ingen penge. Heldigvis er 
forældrene ikke hjemme, og Augusts 
storesøster Sally vil gerne hjælpe 
dem.  De tager forældrenes bil og 
kører derudad. Når de nogensinde til 
Skanderborg?

KærligheD på Festival     
af Palle Petersen
Gameboy har opgivet at spille spil i 
cyberspace og er blevet forelsket i den 
skønne Vippe, som han har snakket 
med på nettet. Men hvordan gør man 
så, når det skal fungere i virkelighe-
den også? Han tager på festival på 
Sunny Beach og Roskilde Festival for 
at score og måske prøve at se, om han 
kan få sex.
Bogen er en fortsættelse af ”Kærlig-
hed ved første klik”.

vilD meD miKKel
af Kirsten Ahlburg
Det er sommer, og det er varmt. Julie 
og Sara skal på musikfestival i fire 
dage med deres helt eget telt og det 
hele. Pigerne møder Emil og Mikkel, 
der skal spille på ungdomsscenen.  
Sara er meget stolt over at kende 
nogen, der skal spille. Og så synes 
hun også, at Mikkel er pænt lækker, 
men hvem er den pige, der kommer og 
giver ham et kæmpe knus?

vEnnEr Og vEnindEr
Jeg er moDig : inDtil blaDene  
en Dag ForsvinDer
af Mads Heinesen
Frej er blevet for gammel til sit Lego. 
Det er for pattebørn. Hans venner har 
fået hår på den, men Frej har kun dun, 
og han tænker på, om man kan bruge 
balloner som kondomer, på porno 
og på den lækre Cat. Den nye dreng 
Alexander kan skaffe billige kanonslag 
fra Tyskland. Måske kan man lave 
penge på det ved at sælge dem dyrt til 
Rocker-John og de andre psykopater 
fra niende? 

Knus og Kaos
af Ingelin Angerborn
Emma og Johanne er bedste venin-
der. De er sammen hver dag, og de 
går på cirkusskole sammen, men der 
går Rasmus også… Rasmus, som de 
begge synes bare har det smukkeste 
smil i verden. Kan man stadig være 
venner og forelsket i den samme dreng 
samtidig?
Der findes en bog til om Emma og 
Johanna: Kys og knus

sammenbruD
af Henrik Nilaus
Digerne langs den jyske vestkyst 
bryder sammen, og en flodbølge skyller 
ind over Ribe og Tønder. Emma bor i 
Ribe. Hendes bedste veninde er lige 
flyttet til Tønder. Emma kommer væk, 
men hvad med hendes veninde? Er hun 
mon død? Regeringen er bare ligeglad, 
og Emma vil vise dem, hvor vred hun er 
ved en demonstration i København. 
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kriminalitEt
2
af Julie Clausen
En gruppe unge slås med livets store 
problemer. Nicklas er homoseksuel og 
kæreste med Theis, men en dag finder 
han Theis myrdet. Aya bliver forelsket i 
Silas, der har solgt stoffer. Han har fået 
en anden til at tage sin straf i fængslet 
for sig. Kit og Rie er også homosek-
suelle og kærester. Kit har forbandet 
svært ved at knytte sig til Rie. Hvem har 
myrdet Theis, og hvorfor gør kærlighed 
så ondt?

9 ForbryDelser :  
Kriminoveller For unge

Det handler om forbrydelser. Et over-
greb i Italien, en flugt fra Østtyskland, 
en krigsforbryder på Nørrebro, et mord 
på Vestegnen og om at slå ihjel i Guds 
eget land.

bloDbrøDre  
- poes sorte ravne 1      
af Dan Toft
Silas og Paw er bedste venner. De bor 
i en lille skodby, hvor der aldrig sker 
noget. De har en hemmelig detektiv-
klub, der hedder Poes Sorte Ravne. Nu 
bliver der brug for dem, for et storstilet 
røveri mod den lokale brugs er under 
opsejling. Kun de kan opklare, hvem 
forbryderne er, med deres helt egne 
særlige metoder.
Blodbrødre er første bind i serien Poes 
Sorte Ravne.

brænDt
af Robert Swindells
Josh føler sig overset og holdt udenfor. 
Han kommer ind i en bande, der laver 
masser af hærværk og sætter ild på ting. 
Første gang Josh stryger en tændstik, 
tænder det noget i ham. Ilden har magten 
over ham. Han planlægger at afbrænde 
sin skole, men hvis man leger med ilden, 
risikerer man som bekendt, at nogen bliver 
brændt.

grim weeKenD      
af Daniel Zimakoff
Abel og Gustav skal være alene hjemme 
i en hel weekend. De planlægger den 
fedeste weekend helt uden grænser. Abel 
skal have besøg af Kaya, som han gerne 
vil score, og Gustav vil i byen for at drikke 
hjernen ud. Det der skulle have været 
en fed weekend udvikler sig hurtigt til et 
mareridt og en rigtig grim weekend.

et liv eFter DøDen  
- 4 veninDer, 10
af Kjetil Johnsen
Fortiden har sat sig dybe spor hos venin-
derne. De har afsløret morderen, men der 
er stadig en, der ikke har fået den straf, 
han fortjener. ”Et liv efter døden” er sidste 
bind i krimiserien om de fire veninder 
Nora, Dina, Beate og Trine. De opklarer 
farefulde gåder fyldt med hæsblæsende 
spænding. Læs også de forrige ni, hvis du 
ikke allerede har gjort det.

mørKets stemme 
af Jacob Weinreich
Idas veninde Nadia bliver kidnappet af 
en bande ukrainske menneskesmug-
lere. De vil afpresse Nadias søster 
Sascha, fordi hun ved for meget om de-
res chef. De truer med at dræbe Nadia, 
hvis hun ikke holder mund om det, hun 
ved, over for politiet. Ida vil gøre alt for 
at redde sin veninde, og hun må handle 
på egen hånd.
”Mørkets stemme” er 2. del af serien 
Skorpionen

pistolen
af Bali Rai
En dag finder Jonas en pistol i det 
boligområde, han bor i. Han vælger at 
beholde den, selvom han ikke rigtig 
ved hvorfor. Så viser han den til sine 
venner. Det skulle han bare aldrig have 
gjort. Selvom Binny er helt ok, er Kemal 
rimeligt sindssyg.  Han tager pistolen 
og begynder at gå rundt med den. 
Så kan det kun gå helt galt, og det er 
Jonas, der kommer til at betale prisen.

sætter alt på spil  
– blaDe, 8      
af Tim Bowler
Blade lever stadig på gaden og stoler 
ikke på andre end sig selv. Han er klar 
til det endelige opgør nu, og han er træt 
af at være på flugt. Han har fundet frem 
til Høgen, og hævnens time kommet. 
Men har han mod, viljestyrke og kræfter 
nok til at gennemføre det? Hvordan 
vinder man over en mand, der aldrig 
taber? 
8. del af serien om gadedrengen Blade

http://bibliotek.dk/vis.php?origin=sogning&field4=forfatter&term4=julie+clausen&term2=to&field2=titel&term3=&field3=emne&field1=fritekst&term1=&mat_text=&mat_ccl=&field_sprog=&term_mat%5B%5D=&term_sprog%5B%5D=&field_aar=year_eq&term_aar%5B%5D
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gys, grummE histOriEr Og dEt OvErnaturligE
i panDoras æsKe      
af Pernille Eybye
Jonas har lige afsluttet sit første år på 
handelsskolen og er ude for at fejre det. 
Han bliver kørt over og bliver bevidstløs. 

I hans bevidstløse drømmetilstand møder 

han en ånd, der kalder sig Pandora. Det 
viser sig, at hun ikke kun eksisterer i 
hans drømme. Hun er identisk med en 
pige, der hedder Charlotte, der har været 

forsvundet i flere dage. Jonas beslutter 
sig for at prøve at finde hende, men først 

må Pandora afsløre sin forfærdelige hem-

melighed for ham.

KaDaverJagt      
af Dennis Jürgensen
Lorens er en ensom men tilfreds enspæn-

der, der bor på Anholt. En dag kommer 
der nogle mærkelige menneskelignende 
skikkelser til hans hus og prøver at æde 
ham. Zombier!! Lorens prøver at finde 
ud af, hvad der foregår. Han tager ind til 
byen for at slutte sig til de andre øboer, 
der kæmper mod de invaderende zombier. 

Vil øboerne overleve eller gå under som 
resten af verden tilsyneladende er?
Kadaverjagt er en selvstændig fort-
sættelse af zombie-splatter-romanen 
Kadavermarch

Kopierne      
af Jesper Wung-Sung
Da Jonas en dag kommer hjem fra fodbold, 

vil hans forældre ikke lukke ham ind eller 
kendes ved ham. I stedet kommer der en 
mystisk mand for at arrestere ham, og 
Jonas stikker af. Ude i skoven langt væk 
fra alting møder han Ian og Ronnie. De har 

været ude for nøjagtig det samme, og snart 

går den grufulde sandhed op for dem.

FanDens luCia
af Mårten Melin
Martin er forelsket i Lena, men hun ser 
aldrig til hans side, og han har ikke en 
chance hos hende. Der kommer en ny 
pige i klassen, den mystiske Lucia. Hun 
vil gerne hjælpe Martin med at score 
Lena, men hendes hjælp har en pris. 
Pludselig er Martin i tvivl om hvem han 
egentlig er forelsket i.

ForDærv
af Michael Kamp
Læreren Gregers har nok at se til med 
sin uregerlige klasse. Det bliver kun 
værre, da nogle af eleverne begynder at 
gå i forrådnelse og bide efter de andre i 
klassen. Han bliver nødt til at banke dem 

på plads med boldtræ og lænke dem til 
bordene.  De må ikke bide og dermed 
smitte de andre elever i klassen. 

helveDes hunD og anDre gys 
af Sara Skaarup
Hårrejsende historier, som handler om 
den mystiske, stille pige Zenia, der viser 
sig at være alt andet end det hun giver 
sig ud for at være. Om en skammekrog 
man aldrig kommer væk fra igen, og om 
hvordan det kan få fatale konsekvenser 
at drille en gammel dame.

en papFar Fra helveDe
af Morten Dürr
Dæmonen Belial elsker smagen af 
frisk menneskekød, og nu har han fået 
mulighed for igen at få adgang til men-
neskenes verden. Noahs nye papfar, 
slagteriarbejderen Vagn, elsker også kød 
og han elsker især at grille. Da drengene 
i kvarteret pludselig forsvinder en efter 
en bliver Noah mistænksom. 
Del af serien Sort chok.

De sorte symboler      
af Nick Clausen
Jennie og hendes lillebror Markus skal 
på ferie hos deres sære mormor. Der 
hvor hun bor, sker der sære ting med 
dyrene, vejret og de andre mennesker, 
der bor der. Jennie ser sin mormor lave 
okkulte ritualer, og Markus opdager 
nogle mystiske symboler. Hvad er det 
Jennies mormor laver?

uDøDelig : KærligheDs-
historier meD biD 
Historier skrevet af mestrene i dark-
fantasy genren. Historierne handler 
om vampyrer, liv og død, venskab og 
kærlighed. Så hvis du er til Twilight-gen-
ren, er det her det næste, du må sætte 
tænderne i.

velKommen til Dybet : 
13 gyser historier
Om alt fra mobning, kærlighed og 
heksejagt, over edderkopper, spøgelser 
og mareridt til teambuilding, skovture og 
sære eksistenser under storbyen.
Historierne bør nok læses i bidder, for 
hvis du stirrer for længe i afgrunden, 
begynder den som bekendt at stirre 
tilbage. 
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livEt
Den som FanDen lytter til
af Anita Krumbach
En vinter, hvor alt er frosset til is, dør 
Vinas bror Johan. Vina føler, det hele er 
hendes skyld, og hendes mor er tynget 
af sorg. En dag møder Vina Tejs. Hans 
ansigt er ikke som andres og derfor jag-
ter Jakel og de andre drenge ham. Hun 
opdager, at man kan gøre alt godt igen, 
men det kræver man gør noget farligt…

er Du oKay? 
af Dorte Lilmose
Omar er homoseksuel. En dag bliver han 
overfaldet og tæsket på grund af det. 
Han er blevet offer for en hate-crime. Han 
brækker halsen og skal igennem en lang 
og smertefuld genoptræning. Han bliver 
mere og mere ensom, og hans familie 
og venner er som fremmede for ham. En 
aften beslutter han at tage sagen i egen 
hånd og går op på en bro.
Historien hænger sammen med bogen 
”Hvad tror de selv?”.

hvaD tror De selv? 
af Dorte Lilmose
Visti er voldelig. Han har sparket en der 
hed Omar ned af en trappe. Han synes 
det var Omars egen skyld. Visti er efter 
overfaldet blevet stemplet som utilpas-
set ung og skal derfor behandles for sin 
voldelige adfærd. Han bliver anbragt i fa-
miliepleje på en gård langt væk fra alting 
og det kommer til at ændre hans liv.
Historien er en fortsættelse af ”Er du 
okay?”.

hvis Jeg bliver      
af Gayle Forman
17 årige Mia har hele sin fremtid foran sig og dermed også spændende og 
skræmmende valg. Hvor skal hun fort-
sætte sin uddannelse? Skal hun tage 
til New York og opfylde sin drøm? Hvis hun flytter, hvad så med kæresten? En morgen kører hun galt med sin familie, og nu er hendes eneste valg, om hun vil leve eller dø? Hvad ville du vælge?

leDe liv
af Hans Barfod
Om en ung pige med spiseforstyrrelse. Først spiser hun alt for meget, og deref-ter kaster hun det hele op igen.  Hun er bange for at blive for tyk. Bulimi kaldes det. Sygdommen gør hendes liv til et 
helvede. Hun skjuler den for alle, men så får hun en kæreste. Han får hende til at åbne op, og hun kommer i behand-
ling. Men kan hun blive helt rask igen?

Den siDste Dag?
af Kenneth Bøgh Andersen
Her kan man selv vælge handlingen. 
Man er en 20-årig mand, der arbejder 
i en IT-afdeling. I løbet af dagen skal 
han tage en masse valg, nogle med 
harmløse konsekvenser og nogle der 
har DØD-alvorlige konsekvenser. Er det den sidste dag, eller kan du overleve 
hverdagen?

stjErnEdrømmE
stiKKen
af Hans Barfod
Han bliver kaldt Stikken, fordi han 
bare elsker at tromme; ikke bare på 
trommer men på alt, der kan lave lyd 
og rytmer. Han får et trommesæt og 
kommer med i et band på musiksko-
len, og han drømmer store stjerned-
rømme. Går de opfyldelse?

talent
af Kirsten Ahlburg
Alex opdager, at der er et nyt talent-
show i gang, og han beslutter sig for 
at vise verden, hvad han kan. Han 
vil gerne provokere, og han bliver 
fanget i et mediecirkus, hvor han 
giver interviews til tv og ugeblade. 
Pludselig er han blandt de 12 finali-
ster, men det har sin pris.
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noula  
af Ane Kjærgaard
Noula skal starte på efterskole, og hun er 
meget spændt. Hvordan skal hun klare at 
undvære sine venner? Kan hun finde sig 
nye venner og måske en kæreste? Hun 
bliver forelsket i Svend, men han er vild 
med Bianca. Sikke noget efterskolerod.

sKuDDet  
af Marianne Gade
Ditte er en stille og indadvendt pige. Hun 
havde ikke lige forestillet sig, hun mang-
lede en veninde, indtil den dag hun møder 
Regitze. Regitze er vild, smuk og uregerlig 
og gør lige, hvad der passer hende. Ditte 
scorer den lækre Kristian, og hun er i den 
syvende himmel. Lige indtil Regitze plud-
selig ikke vil snakke med hende længere, 
og hun tager Kristian og Regitze i at lyve…

stilleleg 
af Julie Clausen
Jonathan går i gymnasiet. Han har mange 
problemer, både derhjemme og i skolen, 
men piger har han aldrig haft det svært 
med. Han kan få, hvem han vil have. Tror 
han.  Med den nye pige Sara er det bare 
ikke så nemt, og hun lader sig ikke så 
nemt imponere.

kærlighEd Og FOrElskElsE
KærligheD veD Første KliK 
af Palle Petersen
Gameboy elsker at spille computer og 
konsolspil. En dag opdager han, at han 
kan bruge nettet til at chatte med piger. 
Det synes han er meget mere spændende. 
Han er rigtig god til det, og på nettet scorer 
han til højre og venstre. Det er bare ikke så 
nemt, når han prøver det i virkeligheden.
Læs også den anden historie om Game-
boy: ”Kærlighed på festival”.

love lulu
af Rikke Dyrhave Nissen
Lulu er klassens mest populære pige, og 
alle på skolen ser op til hende. Hun er 
kæreste med den overlækre Viktor fra 10. 
klasse, og hun har alt det, enhver teenage-
pige kunne drømme om. Så er der Jens. 
Jens kan også godt lide Lulu, men han er 
ny i klassen, og de andre synes han er lidt 
kikset. Heldigvis kan han hjælpe Lulu og 
en dag inviterer hun til en fest. Tør Jens 
tage med?

mission : Drømmeprins  
af Pernille Eybye
Nora er træt af at være en småkikset single 
teenager. Derfor skriver hun for sjov, at 
hun ønsker sig en drømmeprins på sin 
ønskeseddel til sin fødselsdag. Hendes 
veninde tager hende på ordet. Snart skal 
hun på den ene kiksede date efter den 
anden. Men måske er drømmeprinsen slet 
ikke så langt væk alligevel?

aliCe hver anDen uge
af Bo R. Holmberg
Hjalmar er forelsket i Alice. Meget… 
Problemet er bare, at Alice er blevet hans 
pap-søster, og så kan man jo ikke spørge, 
om hun vil være kærester. Man kan heller 
ikke bare være venner med hende. Hun er 
så tæt på men alligevel alt for langt væk. 
Hvad nu hvis hans far og hendes mor 
ikke var kærester? 

bare anna
af Trine Appel
Anna er en helt almindelig pige. Lidt for 
almindelig, synes hun. Hun har togskin-
ner på tænderne, en mor, der har det 
sorte bælte i pinlighed, leverpostejsfarvet 
hår, og så er hun 14 år. Hun tager på 
sommerlejr, hvor der kommer til at ske en 
hel masse. Hun bliver veninder med den 
mystiske pige Lotus, og så forelsker hun 
sig i Johs, som bare er totalt uopnåelig. 
Hvad gør man så?

Dobbeltspil
af Bali Rai
Harj har ingen kæreste, og hans venner 
mener heller ikke, han har den store 
chance for nogensinde at få en. Pludselig 
siger ikke bare én, men to af byens læk-
reste babes ja til at date ham samtidig. 
Hvordan skal han kunne sige nej til den 
ene? Det gør han ikke. Nu skal han jong-
lere med to piger, og han bliver viklet ind 
i rigtig mange problemer og løgne. Hvor 
længe går det?
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