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BØGER

Dark fantasy

Carriger, Gail
Uskyldig
Tellerup, 2016. 383 s. 13-16 år
Soulless, #3
Den for-naturlige Alexia bliver 
smidt ud af sin ægtemand, 
varulvealfaen Lord Maccon. 
Alexia må flygte over hals og 
hoved for ikke at miste livet, 
da både varulve, vampyrer og 
tempelridderne vil have fat i 
hendes hemmelighed.

Hunter, C. C.
Shadow Falls after dark  
- genfødt 

Tellerup, 2016. 479 s. 14-16 år
Shadow Falls after dark ; 1
Della Tsang er vampyr og går 
på Shadow Falls. Da Della 

involveres i opklaringen af en 
mordsag, tvinges hun til at 
arbejde tæt sammen med den 
mystiske vampyr Chase. Men 
hvorfor har Della det dårligt, 
og hvad har hun egentlig til-
fælles med Chase?

Kate, Lauren
De spildte årtusinder 
Tellerup, 2016. 321 s. 12-16 år
Fallen ; 5
Fantasy. For 3000 år siden 
svigtede den faldne engel, 
Cam sin elskede Lilith. Han 
indgår nu et væddemål med 
Lucifer, regenten i Helvede. 
Cam får chancen for at gen-
vinde Liliths kærlighed inden 
14 dage. men mislykkes det, 
skal han være Lucifers slave til 
evig tid.

Painter, Kristen
Uskyldigt blod 
Tellerup, 2016. 532 s. 13-16 år
House of Comarré ; 1
Chrysabelle er comarré og 
hendes blod er eftertragtet 
blandt adelige vampyrer. Da 
hendes vampyr-herre findes 
myrdet, må hun flygte til men-
neskenes verden, hvor hun 
falder i armene på den lækre, 
men vanvittige vampyr, Mal.

Taylor, Laini
Guder og uhyrer 
Bazar, 2016. 709 s. 
Ønskekræmmerens datter ; 3
En englehær indtager jorden. I 
et andet univers danner døds-
fjenderne, seraferne og kimæ-
rerne, en skrøbelig alliance 
for at besejre disse engle og 
redde jorden, menneskene og 
sig selv fra den onde hærfører 

Jael. Er Karou og Akiva stærke 
nok til at hævde sig blandt 
guder og uhyrer?

Drengeliv

Albertalli, Becky
Simon vs. verdens  
forventninger

Høst, 2016. 249 s. 14-16 år
Simon lever et helt alminde-
ligt liv, med lektier, venner, 
skolens dramahold og velme-
nende, men irriterende foræl-
dre, indtil han ved et tilfælde 
kommer i kontakt med Blue, 
en dreng, han bliver vildt forel-
sket i - over e-mail.
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Fields, Conrad 
Død mand stå 
Gyldendal, 2016. 229 s. 14-16 år
Sebastian går i 2.g og klarer 
sig egentlig meget godt, men 
det der virkelig driver ham er 
hurtige penge og hurtige biler. 
En weekend går det galt. Helt 
galt.

Liebst, Mark
Stop dig selv, Tobias!
Books on Demand, 2016. 158 s. 
11-13 år

Tobias er 13 år, og der er fuld 
fart på i hans beretning om 
sine pinlige hemmeligheder og 
vilde oplevelser med venner, 
fjender og allerhelst Malene.

Dystopi

Drewery, Kerry
Celle 7
Gyldendal, 2016. 413 s. 14-16 år
16-årige Martha er tiltalt for 
mordet på multimillionæren 
Jackson Paige. Afgørelsen 
om Marthas skyld eller uskyld 
er lagt i hænderne på seerne 
i tv-programmet "Stemt til 
døden". Men er virkeligheden 
en anden end den, der vises 
på tv?

Heise-Fjeldgren, Astrid
Den som svigter 
Gyldendal, 2016. 351 s. 13-16 år
Terra nova ; 2
Science fiction. Vennerne Aik 
og Joak forlader byen Store 
F for at finde Aiks lillesøster. 
De finder hende hurtigt, men 
hun er syg, og de drager mod 

Subregion Syd for at få hjælp. 
Her opstår nye problemer.

Nordin, Sofia
Som om jeg var helt fantastisk 
ABC, 2015. 177 s. 12-15 år
Science fiction. Ella hører 
noget i radioen og vil ud at 
lede efter andre overlevere 
efter epidemien. Nora tager 
med, og de finder hurtigt en 
bil, men turen bliver ikke som 
ventet.

Weitz, Chris
The young world  
- den nye orden

Gyldendal, 2016. 301 s. 13-16 år
The young world, 2
Kuren mod den frygtelige 
epidemi er fundet. Verden er 
forandret og magtfulde efter-
retningstjenester splitter grup-

pen. Jefferson slutter sig til en 
oprørsgruppe, mens Donna 
lever et normalt liv i England. 
Men intet er, som de tror.

Familien

Fowley-Doyle, Moïra
Ulykkernes tid 
Nyt Nordisk Forlag, 2016. 275 s. 
14-16 år

Hvert år på samme tid skal 
Cara og hendes familie igen-
nem Ulykkernes tid - en tid 
der inkluderer brækkede ben, 
blå mærker og tragiske begi-
venheder, men i år begynder 
familiens hemmeligheder også 
at komme op til overfladen, 
hvilket forandrer alt.
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Leeuw, Jan de
Af kød og blod 
Ordlys, 2016. 111 s. 15-16 år
En morgen står Jonas' mor 
ikke op. Kun Jonas ved hvad 
der er sket, og han har brug 
for at holde det hemmeligt. 
Han har sat sig selv på en 
ensom opgave, men så dukker 
Heleen op.

Fantasy

Aveyard, Victoria
Rød dronning 
Gyldendal, 2016. 395 s. 
Red queen ; 1. bind
Mare Barrows er en Rød. Hun 
tilhører samfundets bund, og 
lever af at stjæle. Da Sølverne 
opdager at Mare har over-
menneskelige egenskaber, 
tvinges hun til at forlove sig 
med kongesønnen Maven. 

Nu er Mare fanget midt i et 
livsfarligt magtspil, hvor alle 
bedrager alle.

Black, Holly
Kobberhandsken 
Alvilda, 2016. 268 s. 12-16 år
Magisterium ; 2. bog
Det andet år på magiakademi-
et Magisterium byder på dra-
matiske oplevelser for Callum 
Hunt, der samtidig bærer på 
en mørk personlig hemmelig-
hed, som sætter hans venskab 
med de andre i lærlingegrup-
pen på en alvorlig prøve.

Bøgh Andersen, Kenneth
Den faldne djævel
Høst, 2016. 297 s. 12-16 år
Den store djævlekrig, 6
Filip er tilbage i Helvede, men 
det er der også andre, der er. 

Et angreb foregår i det skjulte, 
og ikke bare Helvede, men 
Gud og Djævelen selv er tru-
ede. Kan Filip mon stille noget 
op mod ondskaben?

Canavan, Trudi
Ambassadørens mission - 
sandhedslæsningen

Tellerup, 2016. 251 s. 12-15 år
Ambassadørens mission, bind 4
I Kyralia har novicen Lilia sam-
men med sin veninde Naki 
læst forbudte bøger om sort 
magi. Da Nakis far bliver myr-
det giver Naki Lilia skylden. 
I Sarkana er Lorkin er blevet 
bortført af oprørere, der vil 
have viden om magisk healing.

Donnelly, Jennifer
Mørke vande 
Alvilda, 2016. 413 s. 12-16 år
Vandflammens saga ; bog 3
Havfrueprinsessen Serafina er 
nu leder af modstandsgrup-
pen "De Sorte Finner". Mens 
hun forsøger at organisere 
modstandskampen og finde 
nye allierede, har hendes med-
sammensvorne veninder deres 
egne problemer at slås med, 
og alle bliver hurtigt involveret 
i nye dramatiske begivenhe-
der.

Flanagan, John
Turneringen i Gorlan 
Gyldendal, 2016. 416 s. 12-14 år
Skyggens lærling. De første år ; 1
Historien om dengang Halt og 
Crowley som unge Rangere 
satte sig op imod den forræ-
deriske baron Morgarath.

Grey, Melissa
Fjer og flammer  
- midnatspigen 

Alvilda, 2016. 396 s.
Fjer og flammer ; 1. bog
Pigen Echo bor alene på et 
bibliotek i New York. Her 
møder hun Ala, som er avi-
cener, et folk med fjer som 
lever skjult under byens gader. 
Echo rejser ud på en skæbne-
bestemt og farefuld mission 
under krigen mod drakharia-
nerne.
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Kagawa, Julie
Dragerne 
Nordic, 2016. 416 s. 14-16 år
Sagaen om Talon ; 1
Draginden Ember Hill og 
hendes bror Dante, sendes til 
Crescent Beach for at bestå 
deres sidste eksamen som 
almindelige teenagere. Garret 
Sebastian er dragejæger. Da 
Ember og Garret møder hinan-
den, bliver de forelskede, uvi-
dende om at de er hinandens 
værste fjender.

Kokkedal, Jacob

I døden og videre
Ulven og Uglen, 2016. 477 s. 
14-16 år

Den trofaste bror, bog 1
Den gamle pukkelryg, Balt 
redder den unge, spinkle og 
bogelskende Prins Eumon fra 
De Urenes grusomme hær. 

Kongens fægtemester prøver 
at oplære Eumon i våben-
brug, hvilket synes at være en 
umulig opgave. Men Balt har 
en ide.

Larsson, Åsa
Gespenst 
Alvilda, 2016. 225 s. 10-13 år
Pax ; 5
Nogen har sluppet noget ondt 
løs i Mariefred, og Viggo og 
Alrik må have hjælp fra en 
rigtig heks, før folk begynder 
at dø.

Lore, Pittacus
Den fortabte Fem 
Tellerup, 2016. 365 s. 12-16 år
Arven fra Lorien ; #4
Da Garderne modtager en 
besked fra Nummer Fem, sæt-
ter de alt ind på at finde ham 
før mogadorianerne. Men de 
må snart indse, at Fem ikke er 
som de forventer.

Flygtninge

Bondoux, Anne-Laure
Miraklernes tid 
Vild Maskine, 2016. 202 s. 14-16 år
Drengen Koumail var 12 år, 
da tolderne fandt ham bag 
en lastbil ved den franske 
grænse. Hør hans historie om 
rejsen, der igennem Ukraine til 
Frankrig går over flygtninge-
lejre og ghettoer.

Forelskelse

Hammer, Anne Sofie 
Mig og Dylan Walker eller 
historien om, hvordan jeg  
ødelagde mit sidste skoleår 

Høst, 2015. 205 s. 12-15 år
Malthe er forelsket i Louise. 
Men han ved ikke hvordan 
man snakker med piger, så 
han lægger en plan, og den 
ser lovende ud. I starten...

Rydahl, Jette
Lokket 
Turbine, 2016. 206 s. 13-16 år
Johans barndomsveninde er 
vendt tilbage til byen sammen 
med veninden Eva. Julie vil 
gerne være venner igen, men 
Johan skal også passe sit nye 
venskab med Jacob og føler 
sig tvunget til, at vælge mel-
lem de to. Og så er han lidt 
forelsket i Julie.
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Schiefauer, Jessica
Når hundene kommer
Høst, 2016. 312 s. 14-16 år
17-årige Ester venter på, at 
livet kommer rigtigt i gang og 
ikke kun skal handle om skole 
og veninder. Da hun møder 
Isak smelter de sammen og 
bliver ét, indtil en frygtelig 
forbrydelse nedbryder dem 
begge.

Schrocke, Kathrin
Mit liv og andre katastrofer
Turbine, 2016. 161 s. 12-15 år
Barnie bor sammen med sine 
to fædre, hun har en impone-
rende samling af viskelædere, 
årskort til Sea Life, og så er 
hun måske lidt forelsket i 
Sergej fra klassen. Men er han 
nu også drømmefyren?

Følelser

Det du ikke ved  
- noveller for unge 

Gyldendal, 2016. 172 s. 13-16 år
10 noveller om unge med hem-
meligheder, usikkerhed, svigt, 
vold og andre af livets svære 
og alvorlige sider som tema.

Juul Hansen, Trine
Vingeskudt 
Alrune, 2016. 151 s. 13-16 år
Hvordan kan Amalie komme 
videre efter at være blevet 
voldtaget af Patrick fra niende 
klasse, en fyr, som hun faktisk 
selv prøvede på at score?

Lundme, Tomas Lagermand
Når man forveksler kærlighed 
med en saks

Gyldendal, 2016. 175 s. 14-16 år
Han bor ikke længere hos sin 
mor. Hun har brug for tid til at 
komme ovenpå. Nu bor han 
hos Mads, som elsker ham, 
men han kaster stadig op og 
har sår på hænderne, og når 
han ser sig i spejlet ser han 
sin mor.

Rødtnes, Nicole Boyle
Ar fra mit glemte liv
Alvilda, 2016. 254 s. 14-16 år
Lærke vågner efter en hjer-
neoperation uden minder med 
en krop fyldt med ar og tato-
veringer, som hun ikke kan 
huske, hvor stammer fra. I sin 
dagbog har hun streget alt ud 
om en der hedder Alexander, 
der står kun: Hold dig væk!

Schwartz, Sandra
Mig Maja 
Carlsen, 2015. 262 s. 12-14 år
Maja er vild med Tristan, og da 
hun finder kjolen til hans fest, 
skal det nok lykkes. Hun skal 
bare lige kunne passe kjolen.

Vedsø, Mette
To minutter i dommedag 
Høst, 2016. 74 s. 13-15 år 
8 historier om unge i 
Danmark, som er under pres 
enten fra dem selv eller deres 
omgivelser.
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Aakeson, Kim Fupz
Berørte Katrine 
Gyldendal, 2016. 108 s. 14-16 år
Katrine er gravid med Markus. 
Hun arbejder i Wienerbageren 
og bor hjemme hos sin alkoho-
liserede mor, mens de fleste 
af vennerne går i gymnasiet. 
Katrine ved ikke rigtig hvad 
hun vil og skal nu pludselig 
tage stilling til helt andre ting.

Graphic novels

Herzog, Annette
Hjertestorm
Høst, 2016. 63 s. 11-14 år
2. del af: Pssst!
14-årige Viola og Storm har to 
ting til fælles; de er forelsket 
i hinanden, men de har svært 
ved at få det sagt.

Tan, Shaun
Ankomsten
ABC Forlag, 2011. 126 s. 
En mand forlader sin familie 
og rejser til et fremmed og 
mystisk land fyldt med mærke-
lige byer og sære dyr. Vil han 
nogensinde se sin familie igen?

Heste

Hallberg, Lin
Orkans øje
Gyldendal, 2016. 202 s. 12-15 år
Kims elskede hest Karisma må 
aflives, og hun er ved at gå til i 
sorgen over tabet. For at kom-
me på højkant igen, sendes 
hun til den gamle slægtsgård, 
som ligger op ad Vildskoven, 
der gemmer på en skræm-
mende hemmelighed.

Humor

Kristensen, Ry 
Super 4 
mellemgaard, 2016. 128 s. 11-14 år
Max vinder et ophold på som-
merskolen Annabelle, hvilket 
åbner en helt ny verden for 
ham. Han havde i hvert fald 
ikke regnet med hverken at få 
nye venner eller superkræfter!

Kokkedal, Jacob
I jordens indre 
Facet, 2016. 144 s. 11-14 år
Specialklassen ; 2
Science fiction. Line's far bli-
ver bortført af ækle rumvæse-
ner dybt nede i et norsk fjeld. 
Militæret sættes ind uden 
held. Men så kaster vennerne 
fra specialklassen Anemonen 
sig ind i kampen.

Rødtnes, Nicole Boyle
Det onde sind
Alvilda, 2016. 222 s. 11-13 år
Superskurkeskolen, 2
Magnus er elev på 
Superskurkeskolen, men han 
egner sig ikke som skurk og 
drømmer om at blive overført 
til Superhelteskolen, hvor 
hans dygtige søster, Lili, går. 
De to søskende forsøger beg-
ge at opklare mordet på deres 
forældre.

Identitet

Armentrout, Jennifer L.
For altid 
Carlsen, 2016. 519 s. 14-16 år
Mallorys fortid er fuld af 
dystre hemmeligheder, som 
hun ikke kan sætte ord på. 
Hendes værn mod grusomhe-
derne har altid været tavshed. 
Kun Rider har kunnet beskytte 
hende mod det onde, men 
han forsvandt, da det var 
allerværst.
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Crossan, Sarah
One 
Politiken, 2016. 377 s. 13-16 år
Tippi og Grace er siamesiske 
tvillinger. I high school åbner 
sig en helt ny verden med ond-
sindet mobning, tætte venska-
ber og forelskelse. Dette er 
Grace' historie om at være så 
tæt, at man ikke kan forestille 
sig et liv alene.

Engell, Sarah
Hjertet er 1 organ 
Carlsen, 2016. 407 s. 15-16 år
Lucca er 17 og forsøger at 
fortrænge sine problemer ved 
cutting. Da hun bliver forel-
sket i en anden pige, som er 
meget anderledes end hende 
selv, eskalerer det hele.

Russo, Meredith
Hvis jeg var din pige
Carlsen, 2016. 304 s. 14-16 år
Amanda er den nye pige i 
klassen. Ligesom alle andre vil 
hun gerne passe ind, få ven-
ner og måske blive kærester 
med klassens sødeste fyr. Men 
Amanda har en stor hemme-
lighed, der gør at hun ikke tør 
at stole på nogen. Hun er døbt 
Andrew og har kun været en 
pige i et år.

Kampsport

Christiansen, Jesper Nicolaj
North Dakota 
Høst, 2016. 268 s. 
Jonas flytter til Taastrup med 
sin mor og stedfar, men for-
tiden flytter med og det er 

lettere at tjene penge på bare-
knuckle fights end i Føtex.

Kærlighed

Ainsworth, Eve
At være knust
Alvilda, 2016. 256 s. 14-16 år
Anna er lykkelig, da hun 
møder den flotte og kærlige 
Will. Men han er også uforud-
sigelig og lunefuld, og Anna 
bliver mere og mere isoleret 
fra sine venner.

Cotugno, Katie
99 dage 
Carlsen, 2016. 352 s. 13-16 år
Molly er tilbage i sin hjemby 
henover sommeren, inden 
hun skal på college. Hun har 
99 dage som bare skulle 
overstås, men som viser sig 

at give hende mange store og 
små oplevelser, kærlighed og 
venskab, men også intriger og 
masser af drama.

Echols, Jennifer
Mellem linjerne 
Tellerup, 2016. 366 s. 13-16 år
Erin er lige startet på univer-
sitetet og har netop afleveret 
en meget romantisk historie til 
sin Creative Writing klasse, da 
hovedpersonen i hendes histo-
rie træder ind af døren. Hun 
har meget blandede følelser 
for Hunter, og hans afleverin-
ger til klassen gør ham ikke 
mindre tiltrækkende.
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Han, Jenny
Hvis bare du var min 
Carlsen, 2015. 358 s. 13-16 år
Lara Jean skriver kæreste-
breve. Ikke sådan traditionelle 
kærlighedserklæringer, mere 
"nu-skriver-jeg-dig-ud-af-mit-
liv-farvel-kærestebreve". 
Brevene gemmer hun i en hat-
teæske i sit skab. Det kommer 
derfor som noget af et chok 
for hende da den første gamle 
flamme opsøger hende og 
gerne vil kommentere på det 
brev han har fået!

Noël, Alyson
Annes nye liv
Alvilda, 2016. 263 s. 14-16 år
17-årige Anne er ikke tilfreds 
med at flytte til Californien, 
men der går ikke lang tid før 
hun både har fået nye venin-
der, nye venner og en ny inte-
resse for surfing. Og måske 
også en ny kæreste?

Sugg, Zoe
Girl online på turné 
Gyldendal, 2016. 372 s. 13-16 år
13-16 år
16-årige Penny følger med 
kæresten Noah på turné i 
Europa, men undervejs må 
Penny afgøre hvor meget hun 
skal ofre for at være Noahs 
kæreste. Hun kæmper med 
angst og savner at være en 
anonym blogger.

Mobning

Eibe, Anika
Er du okay, Marie? 
Tellerup, 2016. 180 s. 13-16 år
Om Marie, der går fra at være 
mobbeoffer til pludselig at 
være eftertragtet af drengene 
uden at livet bliver spor nem-
mere.

Philipps, Carolin
For your eyes only 
ABC, 2016. 144 s. 13-16 år
Lilly sender nøgenbilleder af 
sig selv til sin kæreste. Det får 
skæbnesvangre konsekvenser, 
da billederne på mystisk vis 
bliver gjort offentlige online.

Musik

Elvstrøm-Vieth, Martin
Stor i Japan 
mellemgaard, 2016. 227 s. 14-16 år
Forestil dig, at du skriver 
en sang, og den lægges på 
YouTube. Pludselig er den et 
kæmpe hit i Japan. Det sker 
for Nikolaj og hans band The 
Geeks. Følg den ganske almin-
delige gymnasie-elev Nikolajs 
vej ind i berømmelsen.

Muchamore, Robert
Boot camp 
Gyldendal, 2016. 285 s. 14-16 år
Rock War ; 2
Summer, Dylan og Jay er på 
vej til Rock War Boot Camp. 
De er spændte på deres nye 
stjerneliv, men måske er stjer-
nelivet ikke så glamourøst 
som de troede og hvem mon 
går videre i Rock War?
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Nordisk mytologi

Blichfeldt, Emil
Prøven 
Calibat, 2016. 140 s. 14-16 år
Den barske sandhed om 
Thor+Loke ; bind 1
Guderne Thor og Loke skal 
som teenagere aflægge deres 
"Gudeprøve" ved at spionere 
blandt jætterne i Jotunheim. 
De møder blandt andet den 
uhyggelige jætte-heks og sel-
veste Udgårdsloke, som er lige 
ved at fange dem. Vil de mon 
klare prøven?

Sølvsten, Malene
Ravnenes hvisken
Carlsen, 2016. 14-16 år
Bog 1 
Fantasy. Den 17-årige Anne 
får et drømmeagtigt syn, 
hvor hun oplever et gammelt 

bestialsk mord på en ung rød-
håret pige, i hvis ryg morderen 
har skåret et runetegn. Snart 
florerer en serie af voldsomme 
mord på egnen. Alle ofrene er 
rødhårede piger, og på dem 
alle er det mystiske runetegn.

Pigeliv

Ajmi, Zakiya
Brudstykker fra et pigeliv 
Carlsen, 2016. 153 s. 13-16 år
Selvbiografisk pigebog, der 
i glimt kommer rundt om 
mange aspekter af pigelivet 
lige fra venskabets mekanis-
mer, de første forelskelser, 
livet som skilsmissebarn til 
ungdommens dæmoner.

Cassidy, Cathy
Sommerdrømme
Carlsen, 2016. 266 s. 9-13 år
Chokoladesøstre, 3
13-årige Summer drømmer om 
at blive professionel ballet-
danser. Hun lægger et stramt 
program med træning og sund 
mad. Ingen i den store sam-
menbragte familie opdager, 
at drømmen er ved at blive 
livsfarlig.

Konradi Brodersen, Iben 
Piger kan leve længe  
måske for evigt 

Lindhardt og Ringhof, 2016. 219 s. 
Mønstereleven Gro skal starte 
i gymnasiet, men hun har ikke 
lyst. Hun føler sig utilstrække-
lig, selvom hun altid har været 
god til at gå i skole. Mødet 
med den mystiske Faxe foran-
drer på mere end én måde alt.

Rowell, Rainbow
Carry on 
Gyldendal, 2016. 515 s. 14-16 år 
Simon Snow, kendt fra Fangirl, 
har fået sin egen bog. Simon 
har sidste år på Watford 
School of Magicks. Han er 
udset til at redde verden. Hans 
værelseskammerat er måske 
en ond vampyr og så er der 
lige det med kærligheden.

Rowell, Rainbow 
Fangirl 
Gyldendal, 2016. 469 s. 13-16 år
Cath og hendes tvillingesøster 
Wren skal begge starte på col-
lege. Wren er den udadvendte 
af de to og afprøver livet på 
college på både godt og ondt. 
Hvorimod Cath er den stille og 
indesluttede pige, som lever 
og ånder for at skrive fanficti-
on- historier om Simon Snow.
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Russell, Rachel Renée
Nikkis dagbog  
- historier fra en ik' specielt 
talentfuld popstjerne

Alvilda, 2016. 311 s. 12-14 år
Nikkis dagbog, 3
Nikkis skole afholder en talent-
konkurrence, hvor hovedpræ-
mien er at komme med i et 
tv-show. Men den perfekte 
Mackenzie går langt for at 
ødelægge det for hende.

Wiberg, David
Dagbogsoptegnelser  
fra et kælderhul 

Vild Maskine, 2015. 298 s. 14-16 år
Linnea går i 1.g og synes hun 
har det svært. Med vennerne 
og tilværelsen, med sin fami-
lie, og med Anthony, som hun 
er forelsket i på afstand.

Science fiction

Dashner, James
Maze runner - udbruddet 
Høst, 2016. 328 s. 13-16 år  
Maze runner ; 4
Science fiction. 13 år før 
Thomas bliver sendt ind i laby-
rinten, blev jorden ramt af sol-
udbruddet og alle blev smittet 
af en livstruende sygdom. 
Mark og Trina overlevede 
udbruddet og de kæmper for 
redde dem, der endnu ikke 
enten er døde eller blevet 
ramt af sindssyge.

Seksualitet

Bruijstens, Miriam
Storm 
Turbine, 2015. 94 s. 11-13 år
12-årige Storm har altid været 
bedste venner med Mara og 

alle forventer, at de bliver 
kærester. Men så går det op 
for ham, at han er blevet forel-
sket i en dreng...

Gino, Alex

Gino, Alex 
George
Alvilda, 2016. 202 s. 11-14 år 
George er født som dreng, 
men han føler sig som en pige. 
Det er svært og ingen forstår 
ham. Kun Kelly. Hun kan accep-
tere og finde løsninger på alt.

Susso, Eva
8 ting, du aldrig ville turde 
Turbine, 2016. 296 s. 13-16 år
Skriv en sexnovelle til årsprø-
ven i 9. klasse! Chat med en 
pædofil eller gå i skole uden 
trusser! Fire veninder udfor-
drer hinanden og lærer en 
masse om sig selv undervejs.

Thomsen, Thorstein 
Seks historier om sex 
Carlsen, 2016. 158 s. 14-16 år
Seks noveller om sex skrevet 
til unge. Novellerne kredser 
om den samme vennegruppes 
seksualitet, møder, problemer 
og erfaringer med krop, sex 
og følelser.

Sorg

Dellaira, Ava
Kærlighedsbreve til de døde 
Ordenes By, 2015. 362 s. 14-16 år
Lauries søster er død og Laurie 
skriver breve om sin sorg og 
sin familie, om skolen, ven-
nerne og festerne, men mest 
af alt om May og om hvad der 
skete.
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Hitz, Anja
Ingen som Tilde 
Høst, 2016. 90 s. 13-16 år
Adda og Christine har været 
veninder altid, men da den 
dominerende pige, Tilde, star-
ter i 8. klasse, ændres pigernes 
forhold langsomt. De 3 piger 
tager i sommerhus sammen 
for at være fri for de voksne, 
men weekenden bliver langt 
fra som planlagt.

Spænding 

Algren, Johanne
Bolsjoj 
Carlsen, 2016. 191 s. 13-15 år
Tvillingerne Sara og Simon 
har trænet hårdt og er nu 
meget tæt på sejren i den 
vigtige balletkonkurrence på 
Bolsjojteatret i Moskva, men en 
morgen er Simon forsvundet.

Axelsson, Carina
Model under cover  
- en modekrimi

Turbine, 2015. 341 s. 12-15 år
Model under cover, 1
Den 16 årige Axelle er vild med 
mysterier og mindre vild med 
mode. Men da hun bliver kap-
ret som model under mode-
ugen i Paris, er det den per-
fekte forklædning at opklare 
forbrydelser under.

Kjær, Jan
Englejægeren
2016. 165 s. 12-15 år 
Den 13-årige Miki kan ved tan-
kens kraft påvirke andre men-
nesker. Han møder den jævn-
aldrende Maya, hun har også 
en speciel egenskab. Hun kan 
aflæse folks aura og bedøm-

me deres karakteregenskaber. 
Snart er de indblandet i en 
menneskejagt på en formodet 
seriemorder.

Muchamore, Robert
Den sidste mission 
People'sPress Jr., 2016. 245 s. 
12-15 år

Cherub ; Mission 17
Mens Ryan infiltrerer et net-
værk af kriminelle kommer 
han på sporet af en forbindel-
se som de unge Cheruber ikke 
kan klare, og James Adams må 
indkalde det gamle hold til en 
sidste mission.

Parker, Amy Christine
Indespærret 
Carlsen, 2015. 312 s. 14-16 år    
17-årige Lyla bor sammen med 
sin familie i Kolonien. En sekt, 
der tror, at de er udvalgt til at 
overleve verdens undergang. 
Men efter et tilfældigt møde 
med en dreng udenfor, kom-
mer hun i tvivl.

Rasmussen, Michella
Stalker 
Tellerup, 2016. 213 s. 14-16 år
Gymnasieeleven Julie begyn-
der at modtage små roman-
tiske breve fra en ukendt til-
beder. Først føler hun, at det 
er spændende og hun deler 
oplevelsen med sine veninder i 
klassen, men situationen tager 
snart en uhyggelig drejning, 
og Julies familie bliver også 
involveret.
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Suma, Nova Ren 
Muren omkring os 
Høst, 2016. 289 s. 14-16 år
Amber sidder i ungdomsfæng-
sel. Violet er en ung, succes-
fuld balletdanser. Det eneste 
de har tilfælles, er Orianna. 
Der er sket, og vil ske, noget 
frygteligt og uigenkaldeligt i 
de tre pigers liv.

Ruiz Zafón, Carlos
Tågens fyrste
Lindhardt og Ringhof, 2016. 170 s.  
14-16 år

Familien Carver flytter til en 
lille kystby i 1943 for at slippe 
for krigen. Det viser sig dog, at 
uhyggelige spøgelseskræfter 
i form af Tågens Fyrste sty-
rer den lille by. De to ældste 
børn i familien, Alicia og Max, 
sætter sig for at opklare for-
bandelsen sammen med den 
lokale Roland.

Sygdom

Nygren, Maria
100 meter lykke
Alvilda, 2016. 268 s. 14-16 år
17-årige Ninna drømmer om at 
vinde VM i 100 meter løb. Hun 
har Sveriges bedste tid og en 
sponsorkontrakt med Nike og 
når hun løber føles det som 
om hun flyver. I virkeligheden 
er Ninna kronisk syg og bun-
det til sin seng. Hun oplever 
verden gennem de lyde hun 
kan høre på sit værelse, der 
altid er mørklagt og sterilt.

Oppel, Kenneth
Når først man har sagt ja
Høst, 2016. 187 s. 10-13 år
Stevens lillebror er kun få dage 
gammel og meget syg. Måske 
dør han. Et englelignende 
væsen vil hjælpe ham. Det 

kræver blot et ja. Men ved han 
egentlig hvad han siger ja til?

Yoon, Nicola
Alt eller intet 
Carlsen, 2015. 317 s. 15-16 år
Madeline på 17 lider af en sjæl-
den sygdom, der gør hende 
allergisk over for alt, og hun 
har ingen fysisk kontakt med 
verdenen uden for sit hjem, 
før en ung mand flytter ind 
ved siden af, og en kærlig-
hedshistorie vækkes til live.

Tidsrejser 

Colfer, Eoin
Evighedsmanden 
Alvilda, 2016. 336 s. 12-15 år 
W.A.R.P ; bog 3
Science fiction. Riley og Chevie 
har sammen overvundet mange 

farer og har affundet sig med 
at skulle ende sammen i det 19. 
århundredes London. Men en 
gammel fjende er på sporet af 
dem og et opgør er undervejs.

Gier, Kerstin 
Rubinrød 
Turbine, 2015. 355 s. 13-16 år
Rubin-trilogien ; 1
16-årige Gwendolyn forsøger 
at passe sin skole, men er til 
alles overraskelse familiens 
tidsrejsende. Sammen med 
den lækre og arrogante 
Gideon, springer hun i tiden 
mens de prøver at finde ud af, 
hvem de kan stole på.

Riggs, Ransom
Hollow City 
Gyldendal, 2016. 399 s. 14-16 år  
Frøken Peregrines sælsomme 
børn ; 2. bog
Fantasy. Jacob og vennerne 
er undsluppet øen Cainholm. 
Desværre er frøken Peregrine 
fastfrosset i sin fugleskikkelse. 
Den sælsomme flok beslutter 
sig for at rejse til London efter 
hjælp. En farefuld færd gen-
nem tidssløjfer med hollower 
og gejster i hælene. Får frøken 
Peregrine hjælp, inden det er 
for sent?



14

Rowling, Joanne K.
Harry Potter  
og det forbandede barn 

Gyldendal, 2016. 369 s. 11-16 år
8. del af: Harry Potter og De 
Vises Sten
Fantasy. 19 år er gået siden 
slaget om Hogwarts. Harry 
Potter er blevet voksen og far 
til 3 børn. Ved hjælp af en for-
budt Tidsvender, rejser Harrys 
søn Albus og Albus' bedste 
ven Scorpius Malfoy, ud på en 
farlig tidsrejse. En rejse der 
får fortid og nutid til at smelte 
ildevarslende sammen.

Venskab

Leonard, M. G.
Billedrengen 
Carlsen, 2016. 310 s. 12-14 år
Darkus' far forsvinder spor-
løst fra sit arbejde, og Darkus 
kommer til at bo hos sin onkel 
Max. Sammen forsøger de 
at finde ud af hvad der skete 
med faderen.

Scelsa, Kate
Fans af det umulige liv 
Alvilda, 2015. 360 s. 15-16 år
Mira og Jeremy starter i 
samme klasse på andet år i 
high school. Mira har skiftet 
skole efter et hospitalsophold 
og Jeremy har brug for en at 
være på niveau med.

Tronstad, Tyra Teodora
Det bliver pinligt uanset hvad 
Turbine, 2016. 118 s. 14-16 år
Elias sender en mail til den 
ukendte, men smukke Susanne, 
han har set i bussen. Hvorfor er 
hun stoppet med at tage med 
bussen? Og hvad er nu det med 
en forsvunden mappe?

Zombier

Blichfeldt, Emil
Showdown! 
Calibat, 2016. 103 s. 12-15 år   
Jonny Nekrotic ; 3
Jonny og hans "venner" forsø-
ger fortsat at slippe fra zom-
biehorden. Men kræfterne er 
ved at slippe op, og der venter 
snart Jonny en sidste, men 
særdeles ubehagelig, over-
raskelse.

Kyed Knudsen, Line
Himlen brænder 
Gyldendal, 2016. 242 s. 12-15 år
Hvidt støv ; 2
Emily og hendes venner er 
undsluppet de kødædende 
zombier og har søgt tilflugt 
på hospitalet i Lindstead. Her 
arbejder forskerne på at finde 
et lægemiddel, der kan helbre-
de zombierne. Men tiden er 
knap, da tusinder af zombier 
har omringet hospitalet.

Wung-Sung, Jesper
Zam 
Høst, 2015. 169 s. 13-16 år 
Zam er zombie, og har kun 
en ven, Sofie. Han mobbes i 
skolen, og en dag bliver det 
for meget, og han bider Oscar. 
Det får frygtelige konsekven-
ser for Zam og alle zombierne, 
der bor i byen.
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Faglitteratur 

04.3
PewDiePie
Den her bog elsker dig 
Gyldendal, 2016. 240 s. 
Samling af YouTube-stjernen 
PewDiePies humoristiske 
aforismer, citater og antiords-
prog, der er en parodi på inter-
nettets mange visdomsperler, 
illustreret med kollager og 
fotos.

15.2
Olsen, Astrid 
Tro på dig selv og din stil 
Politiken, 2016. 171 s. 12-16 år
Youtube-stjernen fortæller 
om, hvordan hun fandt modet 
til at skille sig ud fra mængden 
og være sig selv. Med tips til 
at eksperimentere med sin 
egen stil, lægge den perfekte 
makeup og style.

37.365
Briand, Anna
Efterskole
People'sPress, 2016. 91 s. 13-15 år
Råd om alt fra, hvordan man 
vælger den helt rigtige efter-
skole, den komplette pakkeli-
ste, hvordan man indretter sit 
efterskoleværelse til, hvordan 
man tackler hjemve og rygte-
dannelse. Alt dette er krydret 
med youtuberens egne erfa-
ringer fra og oplevelser på 
efterskolen.

48.63
En rejse gennem USA 
Flachs, 2016. 32. 
En rejseguide til USA. Om 
USA's geografi, historie, lokale 
specialiteter og udvalgte 
seværdigheder.

61.266
Henry, Clara
Ja, jeg har mens - og hva' så? 
Gyldendal, 2016. 187 s. 11-16 år
Humoristisk og personlig gen-
nemgang af menstruation. 
Om bl.a. myter om menstrua-
tion, fordele og ulemper ved 
forskellige former for mens-
beskyttelse, PMS, håndtering 
af menstruationssmerter, 
og hvordan man lever med 
menstruation som del af hver-
dagen.

79.41
Martin, Chris 
Minecraft  
Flachs, 2016. 31 s. 12-16 år
Om den svenske spilvirksom-
hed Mojang, og folkene bag 
firmaet, der udviklede compu-
terspillene Minecraft og Angry 
Birds fra en privat hjemmeside 
til en verdensompændende 
succes

79.71
Besley, Adrian
Zlatan Ibrahimovic  
- den ultimative fanbog 

Legind, 2016. 63 s. 10-16 år
Om svenske Zlatan Ibrahim-
ovic (f. 1981) og hans optræ-
den i forskellige storklubber 
og i landsholdssammenhæng, 
om diverse rekorder og om, 
hvad fremtiden vil bringe.

99.4 Dahl, Simone
Dahl, Simone
Min bedste ven  
og værste fjende 

mellemgaard, 2016. 101 s. 
Simone Dahl (f. 1998), der som 
12-årig fik diagnosticeret anor-
eksi, beretter om et teenageliv 
med indlæggelser, depression 
og selvmordsforsøg, og om 
hvordan hun til sidst over-
vandt både anoreksi og bulimi.
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99.4 Swift, Taylor
Parker, Jill
Tay 
Turbine, 2016. 139 s. 12-16 år
Om pop-fænomenet Taylor 
Swift (f. 1989), der allerede fra 
hun var helt lille vidste, at hun 
ville være sanger. Om hendes 
opvækst som barn af en rig 
familie, hendes første forhold 
til drenge, venindeproblemer 
og forholdet til forældrene.

FILM

Allegiant
Nordisk Film, 2016. Dvd. Fra 12 år
Tris og Four flygter over 
muren, for at finde sandheden 
om verdenen udenfor. Four 
mener ikke, at den verden de 
møder vil dem noget godt, 

men Tris er ikke overbevist 
og da alt hvad de kæmper for 
trues både udefra og indefra, 
må de hver især afgøre, hvem 
de kan stole på.

Me and Earl and the dying girl 
Fox-Paramount Home 
Entertainment, 2016. Dvd

Nørden Greg bliver af sin mor 
tvunget til at hænge ud med 
en pige fra hans high school 
der har fået konstateret leu-
kæmi. Det bliver starten på et 
livsbekræftende venskab.

Maze runner - infernoet
Fox-Paramount Home Entertain-
ment, 2016. Dvd. Fra 15 år

Fra asken til ilden, fra labyrin-
ten til ødemarken. Thomas 
og de andre helte tror at alt 
bliver godt efter flugten fra 
labyrinten. Men da en ond 

organisation vil lave onde eks-
perimenter, tager Thomas og 
vennerne flugten ud i ødemar-
ken, hvor der både er zombier 
og oprørsfolk!

Spider-man 3 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. 
Dvd. Fra 12 år

Nørden Peter Parker er i virke-
ligheden superhelten Spider-
man, og han har det fint med 
dobbeltrollen, som også kære-
sten Mary Jane har sccepteret. 
Men alligevel går det galt med 
forholdet, da Spider-mans 
mørke side kommer frem.

Paper towns 
Fox-Paramount Home 
Entertainment, 2015. Dvd

Kender vi egentlig dem vi 
elsker? Quentin har været 

forelsket i Margo, siden de var 
børn, men da hun forsvinder 
efter en vild nat, bliver han 
tvunget til at tage sin opfat-
telse af hende op til revision, 
hvis han vil finde hende igen.

Pitch perfect 2 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2015. Dvd

Bella-pigerne er i gang med 
deres sidste år på universite-
tet, og alt tegner lyst indtil en 
skandale truer med at koste 
dem mestertitlen. Kan Bellas 
genfinde deres fælles lyd og 
rytme, eller har de haft deres 
sidste optræden?
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SPIL

Playstation 3

FIFA 17
Geneva, EA, 2016. 
Fodboldspil. Find din fodbold-
form frem og kæmp dig til 
tops, når du tager kontrollen 
over verdens bedste fodbold-
hold. Så lad kampen begynde.

Playstation 4

The escapists - the walking 
dead edition 

Team 17, 2016. 
Hovedbrudsspil. Puzzle-RPG 
i retro-2D. "The escapists" er 
tilbage, men denne gang skal 
du ikke flygte fra fængsler. 
Du skal flygte fra zombier! 
Personer, områder og temaer 
er hentet fra "The walking 
dead"-serien.

NHL 17
EA, 2016. 
Ishockeyspil. Indtag isen som 
manager for et hold eller skab 
din egen spiller som du kan 
spille op fra Rookie til Pro i 
verdens største liga.

Jojo's bizarre adventure 
 - eyes of heaven 

Bandai Namco Entertainment 
Europe, 2016. 12-15 år   

Actionspil. Beat-em-up, hvor 
Jotaro angribes af afdøde 
kampfæller som insisterer på 
at tjene "Ham". Men måske er 
der en måde at redde dem på?

Madden NFL 17
EA, 2016. Fra 12 år
Amerikansk fodboldspil. Du 
kan udleve drømmen om at 
styre dit eget NFL-hold, og 
spille med alle de kendte spil-
lere fra den amerikanske liga.

Street fighter V 
CE Europe, 2016. 
Actionspil. Tag rollen som en 
af de velkendte figurer fra 
Street fighter-universet og 
kast dig ud i det drabelige 
dueller med et helt nyt kam-
psystem som giver spillerne 
unikke skills. Spil mod ven-
nerne eller gå online og kæmp 
mod andre Street fightere fra 
hele verden.

Toki Tori 2+ 
Soedesco, 2016. 8-15 år
Platformsspil. Kun bevæbnet 
med et højt pift og evnen til 
at stampe i jorden sendes den 
lille kylling, Toki Tori, på en 
vigtig mission af fem telepa-
tiske frøer. En magisk krystal 
truer med at ødelægge verden 
og kun Toki Tori kan øde-
lægge den, men først skal han 
arbejde sig igennem den ene 
udfordrende platformbane 
efter den anden.

Valentino Rossi - the game 
Milestone, 2016. 
Racerspil. Gør dig klar til 
at dyste mod motorcykel-
sportens absolut topnavn: 
Valentino Rossi. Med ni ver-
densmesterskaber på sit CV, 
får du kamp til stregen i Rossis 
største løb. Eller du kan kaste 
dig over 2016 sæsonen og 
køre på virkelige baner mod 
de virkelige hold. Valget er dit, 
bare hold speederen i bund!

WRC 6
Bigben Interactive, 2016. 
Racerspil. Sæt dig bag rattet 
i en af de mange toptunede 
rally-biler og forsøg at vinde 
det officielle rally-mesterskab 
i 2016. Start fra bunden som 
junior-kører, og gå hele vejen 
til mesterskabet. Kør mod ven-
nerne i split screen-mode eller 
deltag i turneringer online.
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Ziggurat 
Soedesco, 2016. 10-15 år
Shooter. Grib troldmandssta-
ven, træd ind i labyrinten og 
vis at du er den mest magtful-
de troldmand. Find portalnøg-
len og gå til boss-rummet for 
at besejre Bossen, før du kan 
gå videre til næste level.

Wii-U 

Lego Marvel Avengers 
Warner Bros. Interactive 
Entertainment, 2016. 

Actionspil. For anden gang 
har Lego fokus på Marvel-
universet, nærmere bestemt 
spillefilmene med superhel-
tene fra The Avengers. Blandt 
de over 200 spilbare figurer er 
Iron Man, Black Widow, Hulk, 
Thor og Captain America.

X-box 360

Just dance 2016 
Ubisoft, 2015. 
Dansespil. Fyld stuen med 
venner og gør klar til at danse 
natten lang. 43 nye numre, der 
spænder vidt og bredt i stil, 
alder og genre. Dans alene, 
sammen med vennerne eller 
med helt op til otte menne-
sker online og se hvem der er 
den bedste. Hvis du tør kan 
du endda dele videoer af dine 
udskejelser på nettet.

X-box One

Plants vs. zombies - GW2 
EA, 2016. 7-15 år
Shooter. Shooter/tower defen-
se i 3. persons view. Kampen 
mellem planterne og zombi-
erne raser stadig - nu udvidet 
med nye plante-krigere, zom-

bier og baner. Kræver inter-
netforbindelse. Online kræver 
personligt Gold-abonnement.

Project cars 
Bandai Namco Entertainment 
Europe, 2016. 

Racerspil. Spillet giver adgang 
til en lang række bilklasser, 
herunder F1, standardbiler, 
klassiske racerbiler, gocart 
osv. samt over 100 forskellige 
baner fra hele verden. Som 
kører indsamler du point, som 
bruges til at låse op for nye 
bilklasser og baner. Spil over 
nettet kræver personligt Gold-
abonnement.

MUSIK

Beal, Brandon
Truth 
2016.
Brandon Beal er et kendt navn 
på den danske popscene, og 
her synger både Christopher 
og Graham for på hits som 
"Golden" og "Twerk it like 
Miley”.

Beyoncé
Lemonade 
Columbia Records, 2016. Cd + dvd
Stærkt album fra Beyoncé 
med numre som "Don't Hurt 
Yourself," med Jack White 
og "Freedom," med Kendrick 
Lamar.



19

Christopher
Closer 
Parlophone Music Denmark, 
2016.

Pigernes ven Christopher leve-
rer endnu engang varen, her 
hits som "Tulips", og "I won't 
let you down”.

Drake
Views 
Young Money, Cash Money, 
2016. 

Den canadiske stjernerap-
per Drake er tilbage med sit 
femte album med gæster som 
Rihanna og Future.

Jonas, Nick
Last year was complicated 
Safehouse Records, Island 
Records, 2016.

Nick Jonas' tredje album, hvor 
både Tove Lo synger for og Ty 
Dolla Sign gæsterapper.

Langer, Mads
Reckless twin 
Sony Music Entertainment 
Sweden, 2016. 

Nyt album og solide popnum-
re fra den danske sanger Mads 
Langer.

Mendes, Shawn
Illuminate 
Island Records, 2016. 
Andet album fra den unge 
canadiske popstjerne.

Odell, Tom
Wrong crowd 
Sony Music Entertainment UK, 
2016. 

Nyt album fra den unge brite 
Tom Odell, og opfølgeren til 
hans storsælgende 2013-debut 
"Long way down".

Scarlet Pleasure
Youth is wasted on the young 
Copenhagen Records, Universal 
Music, 2016. 

Debutalbum fra det unge band 
med singler som "Windy" 
"Heat" og "Wanna know".
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