- for unge

Nye bøger, film spil og musik

BØGER
Computerspil
Heidicker, Christian McKay
Computerkur og kikærtemos
Carlsen, 2017. 328 s. 14-16 år

Jaxons far har sendt ham på
afvænning, fordi han synes
sønnen spiller for meget
online, men Jaxon har en date
med en flot pige 4 dage senere, og har ikke tid til at være
på afvænning.

Dagbøger

Ensomhed

Rasmus slår op med Emma,
beslutter hun sig for at tage
på efterskole sammen med
veninden Nana.

Riewe, Jacob
Jeg hader, når nogen fløjter
Høst, 2017. 310 s. 12-16 år

Oliver og hans mor taler ikke
sammen, de skændes. Om alt
og intet. Oliver ryger hash og
drikker for at flygte fra kedsomheden og ensomheden.

Chastain, Emma
Bekendelser fra en high
school-katastrofe
- Chloe Snows dagbog
Gyldendal, 2017. 384 s. 12-15 år

Chloe Snow skal snart starte
i high school. Men hun har
flere problemer; hun er aldrig
blevet kysset og så er hendes
mor rejst til Mexico. Chloe
Snow skriver om sit sjove,
pinlige og alvorlige liv i sin
dagbog.

Fantasy
Heise-Fjeldgren, Astrid
Den som husker
Gyldendal, 2017. 327 s. 13-16 år
Terra nova, 3

Aik og vennerne og deres forskellige allierede prøver stadig
at holde liv i oprørsgruppen
Àlibertá. På hver deres måde
kæmper de for en fremtid,
men det kræver et opgør med
KK.

Dystopier
Forde, Patricia
Forbudte ord
Jensen & Dalgaard, 2017. 336 s.
14-16 år

Ahlburg, Kirsten
Emma 14 år - snart 15!
Turbine, 2017. 171 s. 13-15 år
Nice eller nederen, 4

Nordin, Sofia
Hvis du kunne se mig nu
ABC, 2017. 176 s. 12-15 år
4. del af: Et sekund ad gangen

Pigen Letta lever i en verden
med kun 500 tilladte ord, og
en dag forsvinder hendes
læremester, hvorefter hun
opdager en frygtelig sandhed.

Selv i en verden af ruiner er
der følelser. Esmael må følge
efter Ella, da hun stikker af til
Umeå. Men deres gensyn bliver ikke som han ventede.

Emma er snart 15 år, og livet
er stadig nice, men også vildt
nederen nogle gange. Da
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Abercrombie, Joe
Den halve konge
Gyldendal, 2017. 359 s.
Det splintrede hav, 1

Prins Yarvis far og bror bliver
forrådt i en barsk verden, der
vægter kampfærdigheder
og magtanvendelse højest.
Modstræbende må Yarvi som
kun har én god hånd, forsøge
at hævne dem og overvinde
den onkel, der har forskudt
ham fra tronen.

Aveyard, Victoria
Kongens lænker
Gyldendal, 2017. 532 s. 15-16 år
Red queen, 3. bind

Grey, Melissa
Fjer og flammer - skæbnedagen
Alvilda, 2017. 516 s. 14-16 år
Fjer og flammer, 3. bog

Nybloderen Mare Barrows er
holdt fanget ved Sølvernes
hof af drengekongen Maven.
Imens ulmer oprørene i alle
kroge. Den endelige krig er
uundgåelig og Mare er i kongens lænker. Men hvor er den
retmæssige konge og Mares
kærlighed Cal?

Echo er bare en flabet menneskepige. Men hun er også
Ildfuglen og hun rummer sjæle
fra både dragefolket og fuglefolket. Hun er den eneste,
der kan tage kampen op den
onde kraft, der truer med at
formørke hele verden.

Maas, Sarah J.
Et rige af tåge og vrede
Gyldendal, 2017. 669 s. 15-16 år
2. del af: Et rige af torne og
roser

Den 19-årige jæger Feyre, der
dræber en ulv i skoven, bliver
fanget af et frygtindgydende
bæst og ført til en grum parallelverden fuld af elverfolk, fauner og umådelige rigdomme.

Skye, Evelyn
Zarens spil
Gyldendal, 2016. 382 s. 13-16 år

Hansen, Boris
Akkanas gåde
Tellerup, 2017. 592 s. 12-15 år
Panteon-sagaen, 2

Vika og Nikolaj er de eneste
magikere i Rusland år 1825.
De skal duellere til døden i det
magiske "Zarens spil". Men
der er også både kærlighed og
venskaber på spil.

Følg Lucas i hans fortsatte
jagt på at finde hans ven
Cassandra, mens mystiske
begivenheder truer med at
opsluge hele Panteons verden.

Bardugo, Leigh
Grisha - skyggernes trone
Alvilda, 2017. 410 s. 12-16 år
Grisha, bind 3

Mørkningen sidder igen på
Ravka's trone. Kan Alina finde
kræfterne til rejse sig efter sit
sviende nederlag? Og vigtigst af
alt: Vil hun ofre både sig selv og
Mal i kampen for et frit Ravka?

Kagawa, Julie
Klonerne
HarperCollins Nordic, 2017. 350 s.
14-16 år

Pettersen, Siri
Evnen
Høst, 2017. 464 s.
Ravneringene, 3

Sagaen om Talon, 4. del

Pigen Hirka er meget mere
end haleløs og Odinsbarn,
hun er som datter af mægtige
Graal udset til at redde de blinde og bringe evnen tilbage.

Mens kampen mellem de unge
drager og Talon optrappes,
går en grusom sandhed op for
draginden Ember. Men hun
træffer også en vigtig beslutning.
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Van Arsdale, Peternelle
Udyret
Carlsen, 2017. 318 s. 12-16 år

Alys' landsby hjemsøges af to
sjæleædende tvillingsøstre.
Børn efterlades levende i en
koma-agtig tilstand. Alys føler
en tilknytning til de uhyggelige søstre. Samtidig kan hun
mærke, at hun på mystisk vis
er forbundet til Udyret, der
lurer i skovene.

Flygtninge

Forelskelse

Engell, Sarah
Valget
CarlsenPuls, 2017. 346 s. 14-16 år

Bennett, Jenn
Alias Alex
Lovebooks, 2017. 365 s. 14-16 år

18-årige Zenia er en idealistisk
ungdomspolitiker, som står
midt i et svært valg. Vil hun
redde den lille flygtningepige,
Lilas, som er kommet alene til
Danmark? Eller skal hun arbejde politisk for bedre forhold
for alle flygtninge i Danmark?

17-årige Bailey er meget tilbageholdende. Hun er forelsket i
Alex, som hun kun kender fra
et online filmforum, og hun
har ikke engang fortalt ham,
at hun er flyttet til hans hjemby. Men så møder hun den
karismatiske surfer Porter.

ler en rejse til Marokko. Men
bliver en drømmerejse eller
driver de bare endnu længere
fra hinanden.

Buxbaum, Julie
Fortæl mig tre ting
Turbine, 2017. 357 s. 14-16 år

Jessie er ensom, sorgfuld og
har mest lyst til helt at opgive
at tage hul på en ny tilværelse
i Los Angeles sammen med
sin fars nye kone og utålelige
søn. Men så modtager hun en
mystisk mail fra somebody/
nobody, som tilbyder at guide
hende på vej.

Halahmy, Miriam
Skjult
Turbine, 2017. 243 s. 13-16 år

Da Alix og Samir sammen redder en flygtning op af havet
og dermed redder hans liv, er
gode råd dyre; for manden er
der ulovligt og vil måske blive
sendt hjem, hvis politiet fanger ham.

Laird, Elizabeth
Drømme på flugt
Politiken, 2017. 266 s. 12-16 år

Omar og hans familie bor i
Syrien, da borgerkrigen bryder
ud. Familien bliver tvunget til
at flygte ud på landet, men
heller ikke her er de i sikkerhed.

Sutherland, Krystal
Vores kemiske hjerter
Lovebooks, 2017. 319 s. 14-16 år

Henry har aldrig været forelsket. Men en dag træder
Grace ind i hans klasse.
Skrøbelig, ødelagt og haltende. Klædt i alt for stort og
beskidt drengetøj. Henry forelsker sig voldsomt, men er det
nok til at hele en knust sjæl?

Bridgwater, Anna
Bidstrup, Lise
Casafuckingblanca
Høst, 2017. 285 s. 14-16 år

15-årige Silke er så træt af sin
tabermor, der optræder i et
realityprogram. Dorrit er også
træt af Silke, der fylder sit
teenageliv med stoffer og sex.
Noget må ske og Dorrit bestil-

Schwartz, Sandra
Wandahl, Camilla
Forræderiske hjerter
Høst, 2017. 204 s. 13-16 år

Fillippa er vild med Marcus.
De har kysset og vil gerne
være kærester. Men Lasse er
vild med Filippa, og Lasse er
Fillippas bedste ven. Meget er
på spil og følelserne er under
pres i denne følelsesladede
historie om kærlighed og
venskab.

Yoon, Nicola
Solen er også en stjerne
Carlsen, 2017. 362 s. 15-16 år

To unge mødes tilfældigt en
dag i New York og følelser
opstår, men de har begge en
tung bagage at slæbe rundt
på.
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Fremtidsfortællinger

at finde deres plads i Tårnet
- et 1000 etagers højhus på
Manhattan, hvor etagen du
bor på, viser hvor meget du
er værd, både økonomisk og
socialt.

Kamp, Michael
Klovn
Tellerup, 2017. 171 s. 10-13 år

Klovne-epidemien er kommet
til landsbyen Ullerup. Men
det, der starter som grove
løjer, bliver til dødelig alvor,
da en uhyggelig hemmelighed
fra fortiden vækkes til live og
fylder landsbyen med blodtørstige klovne.

Gys
Bøgh Andersen, Kenneth
Når lyset slukkes
Høst, 2017. 149 s. 12-14 år
Meyer, Marissa
Scarlet
Høst, 2017. 415 s.
Lunar krøniken, 2

18-årige Scarlet kaster sig ud i
en intens eftersøgning af sin
bortførte bedstemor og får
hjælp af slagsbroderen, Ulv.
Cyborgpigen, Cinder, flygter
fra fængslet, men først for
sent går omfanget af dronning
Levanas ondskab op for dem
begge.

McGee, Katharine
Tusinde etager
Gyldendal, 2017. 467 s. 13-16 år

Ellen, Tom
Ivison, Lucy
Ski, kys og røde kinder
Gyldendal, 2017. 273 s. 11-14 år

Da Mus bliver smidt ud af
balletskolen, må hun vende
tilbage til sin gamle klasse
lige inden skituren. Jack og
hans klasse ser også frem
til skituren. Helt uventet får
Jack hjælp med at score af en
fransk popstjerne.

Humor

10 gysernoveller om ting der
kan ske i mørket farlige besøg
i uhyggeligt cirkus eller sultne
malerier. Hvis man laver telefonfis, kan det måske være
farligt at ringe til den forkerte,
så får man "helt forkert nummer".

Leonhardt, Line
Jagttegn
Calibat, 2017. 102 s. 14-16 år

15-årige Johnny har svært ved
at træde i karakter og tage
ansvar for sin egen fremtid.
Han bliver ofte sat til at spille
statist i sin fars opførelser af
krisesituationer for hjemmeværnet, og samtidig skal han
også håndtere sin hypokondriske mor.

Clausen, Nick
Dag 1
Facet, 2017. 123 s. 12-15 år

De døde er vågnet, og Thomas
må kæmpe for livet - og måske
også for resten af menneskeheden.

David, Stuart
Jackdaw - en teenagehustlers
bekendelser

New York, Manhattan, år
2118: Leda, Eris, Rylin, Watt
og Avery har alle deres at slås
med. De bor i en verden af
higtech og kæmper alle for
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Gyldendal, 2017. 213 s. 13-15 år

Svingen, Arne
Et hundeliv
ABC, 2017. 199 s. 10-16 år

Skolen er en plage for
Jackdaw, men så en dag får
han en genial ide. Han vil lave
app'en, der løser alle tænkelige problemer for dem der
går i skole.

Hunden Basse må klare ærterne for sin ejer Narko-Kjell, og
det er ikke altid let. En dag
beder Narko-Kjells halvbror
om hjælp. Her kommer Basse
for alvor på en opgave!

Identitet

at få sexlivet og drømmene
til at harmonere, svært ved at
opfylde forældrenes og egne
forventninger, svært ved at se
sin elskede moster sygne hen
af kræft.

Armentrout, Jennifer L.
For altid - nogle hemmeligheder kan man ikke sætte ord på

Glaser, C.
#slipmigfri
Høst, 2017. 261 s. 15-16 år

Aamand, Kristina
For enden af din pegefinger
Carlsen, 2016, 257 s. 13-16 år

Tobias går i 3.g og har problemer med sit selvværd. For ofte
plages han af ensomheden,
selvmordstanker og flirter
med stoffer. Heldigvis har han
omsorgsfulde forældre, der vil
ham det bedste. Mon de ved
at han også lyver?

17-årige Sheherazade føler
sig klemt mellem forventningerne til hende som en god
muslimsk pige og hendes egne
ønsker til livet. Da hun møder
den jævnaldrende Thea åbner
der sig en helt ny verden af
muligheder.

Mead, Richelle
Adorias diamant
Alvilda, 2017. 474 s. 13-16 år

Katastrofer

Den unge grevinde Adelaide
udgiver sig for at være en tjenestepige, der sammen med
andre smukke piger fragtes
fra Osfrid til nybyggerlandet,
Adoria. Mon hun kan bevare
sin hemmelighed i den nye,
barske verden.

Carlsen, 2016. 519 s. 14-16 år

Mallorys fortid er fuld af
dystre hemmeligheder, som
hun ikke kan sætte ord på.
Hendes værn mod grusomhederne har altid været tavshed.
Kun Rider har kunnet beskytte
hende mod det onde, men
han forsvandt, da det var
allerværst.

Lundberg, Rasmus Faber
Lad mig være
Byen, 2017. 192 s.

Hitz, Anja
Sol, solo, superglue
Høst, 2017. 99 s. 13-15 år

Sara mangler drømme og
planer for fremtiden, som
de andre i klassen har.
Kærligheden og følelserne
tumler hun også med. Skolen
er ovre, mor er på arbejde
og Sara har flere udfordringer bl.a. et fritidsjob i onkel
Romers solcenter.

20-årige Siri har det svært.
Svært ved at passe ind på
Litteraturstudiet, svært ved
at finde den store, altopslugende kærlighed, svært ved
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Wiese, Ditte
Provinspis
Carlsen, 2017. 228 s. 15-16 år

Eeg, Harald Rosenløw
Lovligt fravær
Turbine, 2017. 293 s. 14-16 år

Ida er tæt på at være færdig
med 3.g og det kan kun gå for
langsomt med at komme væk
fra provinshullet, når først hun
har fået studenterhuen. Men
der er en del ting, der spænder ben for Ida, ikke mindst
hende selv.

Fem unge sidder indespærret i en metrovogn efter en
voldsom eksplosion. De ved
ikke, hvordan de er havnet
der. Eller gør de? Hvad er de
mon mest bange for? At sidde
spæret inde under jorden eller
at komme op igen?

Kærlighed
Harmon, Amy
Skrøbelige skønhed
Lovebooks, 2017. 369 s. 15-16 år

Fern, Ambrose og Bailey bor
alle tre i Hannah Lake. De
tre unge menneskers liv og
skæbne vikles ind i hinanden,
da Ambrose som den eneste
overlevende af fem venner
der drog i krig, vender hjem
til byen.

Mobning

Wandahl, Camilla
Et stykke af månen
Høst, 2016. 231 s. 14-16 år

16 årige Dina lider af sygdommen albinisme, men hun er
også en almindelig ung pige,
som forelsker sig i gymnasiets
lækreste fyr. Men hvad siger
hendes bedste ven Michael
til det?

Ludomani
Nilaus, Henrik
Slip køterne fri
Høst, 2017. 159 s. 12-14 år

Henmo, Sverre
Det er bare kærlighed
Gyldendal, 2017. 143 s. 13-16 år

Da Jonathans bedste ven
beder ham om at blive kærester med Liva for én dag, gør
han det modstræbende, fordi
han egentlig bedre kan lide
Alina. Jonathan opdager hurtigt, at det faktisk er sværere
at slå op end først forventet.

Steinholm, Monika
Fuck verden
Turbine, 2017. 223 s. 14-15 år

Gunn er lige flyttet til Tromsø
og er ved at finde sig til rette i
gymnasiet og på musikskolen,
og blandt de unge i byen. Det
er ikke helt nemt, og er Niklas
mere interesseret i Karianne?

gør begge alt hvad de kan for
at passe ind, men er der en
grænse for hvor langt man
kan gå og stadig være sig selv?

Da Johan med to barske
kamphunde flytter ind hos
naboen, får Kalle problemer.
Hver dag bliver han passet op
af Johan, der truer med hundene og afpresser ham. Ingen
tror på Kalles historie, så han
må tage sagen i egen hånd.
Andersen, Ronnie
Autopilot
Høst, 2016. 190 s. 15-16 år

Niven, Jennifer
På kant med livet
Alvilda, 2016. 423 s. 14-16 år

Noget knækker inden i Rufus,
da hans mor fængsles for skattesvig. Rufus tænder for autopiloten og begynder at spille.
På et innovations-projekt med
Center for Ludomani møder
han Irene. Kan de stoppe med
at spille, eller bliver de hinandens medskyldige?

Libby er engang blevet hejst
ud af sit værelse med en kran,
fordi hun var for tyk til at
komme ud. Jack har masser af
charme, selvtillid og det lækreste afrohår, og så lider han af
ansigtsblindhed. Jack og Libby
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Schwartz, Sandra
Sort Lucia
Høst, 2017. 221 s. 12-15 år

Lucia er klassens outsider
- fagligt dygtig og socialt suicidal. Hun hader december, især
Lucia-dag, der både er hendes
fødselsdag og morens dødsdag. Det ligner hende derfor
meget dårligt, da hun kommer
til at sige ja til at holde fødselsdagsfest for klassen.

Musik

Paranormal romance

Calonita, Jen
VIP - den store banddyst
Høst, 2017. 307 s. 10-14 år
VIP, 2. bog

Clare, Cassandra
Lady Midnight
Gyldendal, 2017. 726 s. 12-16 år
Mørkets magi, 1. bog

Mac udlever sin drøm og tager
igen på tour med yndlings
boybandet, men idyllen trues,
da et nyt boyband træder ind
på scenen og tilmed optræder med den sang, som Kyle
har skrevet specielt til Mac.
Hvordan har det nye band fået
fat i teksten? Er der mon en
spion på holdet?

Der er gået fem år siden, at
den 17-årige skyggejæger
Emmas forældre blev myrdet.
Emma er kommet over den
værste sorg, men da hun
hører om en række bestialske
ritualmord, sætter hun dem
straks i forbindelse med mordene på sine forældre.

og Claire forstår, at ulvene
blot venter på at angribe igen,
de er tilbage. Claire må finde
Ella før ulvene gør det.

Racisme
Thomas, Angie
The hate u give
Gyldendal, 2017. 382 s. 14-16 år

Starr er vidne til, at hendes
ubevæbnede ven, Khalil, bliver
skudt og dræbt af en hvid
politimand. Da nedskydningen
kommer i medierne, bliver
Starr nødt til at beslutte, om
hun vil medvirke til, at betjenten, der gjorde det, bliver
dømt.

Psykologisk thriller
Muchamore, Robert
Kampzonen
Gyldendal, 2017. 302 s. 14-16 år
Rock War, 3

Reality-tv

Bootcampen er slut og
Summer, Dylan og Jay er gået
videre til finalen. Det er svært
at holde fokus på musikken,
når der hele tiden sker så
meget. Vilde fester, familieproblemer og kærlighed
fylder, og kaos koger omkring
dem.

Rødtnes, Nicole Boyle
Udstillet
Alvilda, 2017. 283 s. 14-16 år

Ida og Oliver har begge været
med i den udfordrende realityserie Grænseløs på True TV.
Oliver nyder at være kendis,
men for Ida har det været en
meget grænseoverskridende
oplevelse.

Hannah, Andrea
Ulven i hjertet
Høst, 2017. 310 s. 14-16 år

Ulvene havde overfaldet Ella,
flået hendes ansigt til ukendelighed. Nu er Ella forsvundet,
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Vlahos, Len
Akvarium
Gyldendal, 2017. 339 s. 14-16 år

Da Jackies far bliver angrebet
af en hurtigt voksende kræftsvulst beslutter han sig for at
sikre sin familie økonomisk.
Der skal skaffes mange penge
hurtigt - og der er rigtig mange penge i reality-tv.

Science fiction
Bidstrup, Lise
Reservedelenes by
Høst, 2017. 317 s. 13-16 år
4. del af: Spillets by

På grund af overbefolkning i
Mentoratet har den kyniske
magtelite delt befolkningen
i to racer, hvor den ene race
ufrivilligt leverer organer til
den anden.

Dashner, James
Dødsdoktrinen - sjælens øje
Høst, 2017. 294 s. 12-16 år
Dødsdoktrinen, 1

Michael kobler sig så ofte
som muligt på VirtNettet; en
omfattende virtuel verden,
hvor han sammen med sine to
venner hacker og omprogrammerer. Men VirtNettet har
opdaget ham; de har brug for
hjælp. Nu er det ikke længere
bare et spil.

Dashner, James
Maze runner - feberen
Høst, 2017. 331 s. 13-16 år
Maze runner, 5

Naturkatastrofer og en epidemi har ødelagt verden.
Organisationen WICKED fanger og hjernevasker drengen
Thomas, og de bygger derefter en kæmpe labyrint, hvor

andre immune børn skal leve
og dø, som testpersoner, i håb
om at finde en kur.

Lybecker, Line
Historien om en dreng
Calibat, 2017. 227 s. 14-16 år

Foss, Nanna
Spektrum - Ursiderne
Tellerup, 2017. 540 s. 12-16 år
Spektrum, 3

Thobias går i 3.g. og føler sig
tynget af, at han ikke ved,
hvad han vil med sit liv. Han
møder David til live-rollespil,
og et helt særligt forhold
udvikler sig mellem de to.

Nasrin bærer på en stor sorg.
Da hun møder en gruppe tidsrejsende går det op for hende,
at hun måske kan ændre fortiden. Men Nasrin besidder en
meget stærk og farlig evne,
som hun slet ikke har under
kontrol.

Yancey, Rick
Den sidste stjerne
Gyldendal, 2016. 361 s. 13-16 år
Den 5. bølge, 3. bind

Roth, Veronica
Dødens mærker
Alvilda, 2017. 455 s. 12-16 år
Dødens mærker, 1. bog

Kampen mod de invaderende
aliens går ind i den allersidste
fase. Den bliver blodig og det
er til det sidste svært at skelne
hvem der er venner og hvem
der er fjender.

16-årige Cyra og den jævnaldrende Akos kommer fra
hvert sit land på planeten
Thuvhe. Akos er som barn
blevet kidnappet af Cyras
tyranniske bror, Ryzek, der er
shoteternes leder. Akos har
metafysiske evner, som Ryzek
vil udnytte i kampen mod thuveserne.

Seksualitet
Eibe, Anika
Er du okay, Matthias?
Tellerup, 2017. 195 s. 14-16 år

Matthias ved med sikkerhed
at han er bøsse, og ingen må
opdage det, da han har det
svært ved at skille sig ud. Men
så går han på nettet og møder
Thomas.
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Ness, Patrick
Release
Gyldendal, 2017. 291 s. 15-16 år

Vi følger den unge, homoseksuelle Adam Thorn på en
enkelt dag i hans liv. En skelsættende dag, hvor han gør
oprør mod sin prædikantfar,
mister en kærlighed og får en
anden i stedet, og redder verden fra undergang.

Williamson, Lisa
Kunsten at være normal
Politiken, 2017. 401 s. 14-16 år

14-årige David vil hellere være
en pige end en dreng. Leo har
store problemer både hjemme
og med sig selv. Men måske
har de mere til fælles end de
troede?

Skateboarding
Earle, Phil
BoblePlastDrengen
Jensen & Dalgaard, 2017. 246 s.
14-16 år

komme gennem sorgen? Maria
føler sig fortabt, og kan ikke få
styr på sine følelser. Hun har
alt for mange og er helt tom
på en og samme tid.

og deres liv er næsten gået
i stå. Men så starter Tobias i
klassen, og det sætter noget
i gang.

Charlie er lille og lider under
det i skolen. Allerhelst ville
han gerne slippe for alle problemerne og bare have lov
til at skate. Desværre sætter
hans mor til en start en stopper for den drøm på grund af
en hemmelighed.

Silvera, Adam
Fortid er alt jeg har
Gyldendal, 2017. 348 s.

16-årige Griffin fortæller om
sin første store kærlighed,
Theo. Theo skal på college og
får ny kæreste, men Griffin
kan ikke give slip. Da Theo
omkommer ved en drukneulykke, er Theos nye kæreste
den eneste, der rigtig forstår
Griffins sorg.

Sorg
Bækkelund Lassen, Vibeke
Mit lyserøde liv
- en overlevelseshistorie
Gyldendal, 2017. 214 s. 13-16 år
2. del af: Mit lorteliv

Clara's mor er død og hun må
klare sig selv og passe gymnasiet. En aften i byen ender rigtigt galt og Clara må kæmpe
sig tilbage på benene. Måske
endda give sig selv lov til at
elske igen.

Tode, Martha Flyvholm
På Bornholm
må man græde overalt

Kemmerer, Brigid
De fortabtes breve
Turbine, 2017. 374 s. 14-16 år

Høst, 2017. 93 s. 13-16 år

Marias stedfar Tore er død.
Hvordan skal hun og familien

Lasse og hans familie er i
krise. Hans storebror er død,

Bebels far er forsvundet, og
familien er ved at drukne i
sorg. Mødet med Balder gør
sorgen lettere at takle, og
Balder viser Bebel en vej ind til
en anden og farligere verden,
hvor Bebel måske kan møde
sin far.

Sport

Skogemann, Liva
Flyvefisk og døde vande
Jensen & Dalgaard, 2017. 113 s.
11-14 år

Juliet har mistet sin mor
og savner hende voldsomt.
Derfor skriver hun breve og
lægger dem på moderens
gravsted. Declan udtjener sin
samfundstjeneste på kirkegården. En dag svarer han på
Juliets brev..

Kleinschmidt, Jonas
Dig & mig & Zlatan
Turbine, 2017. 145 s. 13-15 år

Winding, Alberte
Når jeg savner min far
Gyldendal, 2016. 181 s. 12-16 år

Aprils far, der var sømand og
fortalte røverhistorier, er død,
og hun ved ikke hvad hun
skal stille op med sin sorg.
Hun møder August, og han er
god til at lytte. Det viser sig
at Aprils familie bærer på en
hemmelighed.
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Reynolds, Jason
Ghost
Høst, 2017. 173 s. 12-15 år

Ghost er hurtigløber, men løb
er ikke hans foretrukne sportsgren. Alligevel stiller han op til
et skoleløb og bliver opdaget
af eliteholdets træner. Det
giver ham helt nye muligheder, men stiller også nye krav.

Spænding
Andersen, Kristoffer Jacob
Operation: Blå beluga
Tellerup, 2017. 234 s. 10-13 år

Computernørden Peter hvirvles ind i en gangsterkamp
mellem den mystiske Støren,
og den russiske agent Boris.
Problemet er bare, at Boris er
et spøgelse, og at Peter ikke
er vant til biljagter, våben og
tyveri!

den ene eller anden måde.
Hvem vil vinde og hvem vil
overleve?

ham med at udforske sine
genetiske minder.

Terry, Teri
Bedragets bog
Gyldendal, 2017. 395 s. 14-16 år

Fröhling, Thomas
Tunnelbyens hemmeligheder
Vild Maskine, 2016. 191 s. 12-15 år

Quinn og Piper er tvillinger,
men er på grund af en familieforbandelse blevet holdt
adskilt siden fødslen. Den ene
tvilling er god og forudbestemt til at løfte forbandelsen - den anden er ond og vil
ifølge forbandelsen være skyld
i den andens død. Men hvem
er hvem?

Hvilke hemmeligheder gemmer Tunnelbyen? Det prøver
Kasper at finde ud af. Men
det er livsfarligt at begive sig
alene ned i de snævre tunneller under jorden.

Carlsson, Christoffer
Oktober er den koldeste
måned
Høst, 2017. 205 s. 14-16 år

Schjødt Larsen, Bjarke
Standby
Turbine, 2017. 214 s. 13-16 år

Niklas har sat sit liv på standby. Hans bror er dødeligt syg
og hans mor har givet op, så
alt hænger på ham. Der er
kun én som kan få ham ud af
dødvandet

Venskab

Sygdom

Der er sket en forbrydelse.
Vega ved mere end hun har
lyst til at fortælle politiet,
men slet ikke det hele, og hun
beslutter sig for at finde ud af
hvad der egentlig skete med
Lars Hellman.

Green, John
Skildpadder hele vejen ned
Høst, 2017. 282 s. 14-16 år

Frey, James
Johnson-Shelton, Nils
Endgame - spillets regler
Høst, 2017. 320 s. 12-16 år
Endgame, 3

Kirby, Matthew J.
Last descendants
- de sidste efterkommere
Gyldendal, 2017. 317 s. 12-15 år
En assassin´s creed serie, 1. bind

Endgame har nået sin afsluttende fase. Sarah, Jago, An
og Maccabee er alle opsatte
på at færdiggøre spillet - på

Owen søger oplysninger om
sin afdøde far og kommer i sin
søgen i kontakt med Monroe
som påstår han kan hjælpe

Sygdom skal helst være en
historie der fortælles i datid,
tænker 16-årige Aza Holmes.
Tvangstanker og en alvorlig
OCD sygdom fastholder hende
dog i nutiden, hvor meget
umage hun end gør sig. Men
så møder hun Davis.
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Kadefors, Sara
Billie - afgang 9.42 til et nyt liv
Turbine, 2017. 148 s. 13-15 år

Billie skal i plejefamilie i den lille søvnige by Bokarp, men hun
finder hurtigt ud af, at byen
slet ikke er så kedelig. For folk
bærer på mørke hemmeligheder og hvad er det egentlig
hendes plejefamilie skjuler?

Kreller, Susan
Snekæmpen
Turbine, 2017. 198 s. 12-15 år

14-årige Adrian er næsten to m
høj. Stella er heldigvis ligeglad.
De har altid boet ved siden af
hinanden. De har delt sorger
og glæder. Men hvad sker der,
når Stella forelsker sig i den
nye dreng i kvarteret?

Oseman, Alice
Radio silence
Høst, 2017. 411 s. 15-16 år

Vold

idéer? ; Pas på pengene! ; Sex
og porno ; Ondsindede voksne
; Spørg om hjælp ; Digital
afvænning.

Rasmussen, Kit A.
Til døden os skiller
Carlsen, 2017. 272 s. 15-16 år

Giver et overblik over turneringen, informationer om
fodboldklubberne og deres
chancer, samt lidt om de største spillere.

Unge Nick har nogenlunde
styr på livet. Arbejde på værkstedet, byture med vennerne,
ikke for meget hash og løs
aftale med Emma om sex.
Men så møder han Isabelle og
alt bliver anderledes.

99.4 Brohave, Rasmus
Brohave, Rasmus
Sådan blev jeg Rasmus Brohave
Carlsen, 2017. 211 s.

Faglitteratur

Frances møder helt tilfældigt
den generte Aled, som står
bag hendes absolut yndlingspodcast, og da hun får
mulighed for at medvirke til at
producere podcasten oplever
hun ægte venskab og en helt
ny frihed til at være sig selv.

Vedsø, Mette
Hest horse pferd cheval love
Jensen & Dalgaard, 2017. 128 s.
11-14 år

Naja er hestepige med stort H.
Men det kan være svært, når
ens bedste veninde pludselig
begynder at interessere sig for
andre ting. Og hvad så? Leger
lige børn virkelig bedst eller
stikker et venskab dybere end
som så?

79.71
Mohr Boisen, Christian
Alt om Champions League 2017
Carlsen, 2016. 155 s. 12-16 år

53.08
Winston, Robert
Hjemmelaboratoriet
- spændende forsøg for
kommende forskere
Flachs, 2016. 12-14 år

Indhold: Bliv klogere af fødevarer; Brug ting fra dit hjem;
Vandets verden; Udendørs
forsøg.

19.625
Stowell, Louie
Sikker på nettet
Flachs, 2017. 141 s. 10-14 år

76.9
Lawner Hansen, Gabrielle
Kreatid
ABC, 2016. 125 s.

Indhold: Det basale ;
Venskaber & sociale medier
; God opførsel på nettet ;
Dit omdømme på nettet ;
Mobning på nettet ; Hvem ejer

Ideer til gør-det-selv projekter
i mange forskellige materialer;
ler, beton; papir, perler og
læder, med inspiration fra den
nordiske og minimalistiske stil.
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Rasmus Brohave (f. 1998)
fortæller om sin succes på det
sociale medie Youtube, der
betød at han i 2016 blev kåret
som årets youtuber. Med fakta om Rasmus og med gode
råd og tips til gear til andre
youtubere.

99.4 Gogh, Vincent van
Thomson, Ruth
Vincent van Gogh
Flachs, 2017. 13-16 år

Om Vincent van Goghs (18531890) liv og udvikling som
kunstner.

FILM
Det unge geni T. S. Spivet
Angel, 2017. Dvd. 11-15 år
Rabalder bio – for de store

T.S. Spivet bor på en gård i
Montana. Hans mor er besat
af græshopper og biller, hans
far er bidt af en gal cowboy,
og T.S. har svært ved at finde
sin plads i familien. Da han
opfinder en evighedsmaskine
og vinder den prestigefulde
Smithsonian-pris beslutter han
sig for at rejse alene tværs
over USA.

kommende 15-årsfødselsdag.
Det går da også forudsigeligt
galt, men en mærkelig drøm
og ikke mindst nørden Elliott
transformerer Gretas pigeverden til noget nyt.

Skønheden og udyret
Walt Disney Company Nordic,
2017. Dvd.

En ung fransk prins bliver forvandlet til et udyr. Landsbyens
smukke Belle bliver fange
på udyrets slot og er måske
den kærlighedens kraft, som
kan hæve forbandelsen. Men
Belles selvglade og brutale
bejler Gaston vil dræbe uhyret
og befri Belle.

Girl asleep
Another World Entertainment,
2017. Dvd. Fra 12 år

Greta er begyndt i ny skole
med alt, hvad det indebærer
af modgang og mobning,
og Greta frygter derfor sin

SPIL
Playstation 4

Syv minutter over midnat
SF Film, 2017. Dvd. Fra 12 år

Der er en grund til 12-årige
Conors mareridt: Mor er syg
af cancer, mormor er en skrap
dame, far har ny familie i USA,
og Conor mobbes i skolen!
På dette nulpunkt dukker en
kæmpe af et forvitret takstræ
op og fortæller tre eventyr,
som fortolker Conors svære
situation.

Fallen
Mis. Label, 2017. Dvd. Fra 16 år

Lucinda, 17 år, er sendt på
kostskole efter en katastrofal
brand. Hun forelsker sig i
Daniel, som modstræbende
må afsløre sin hemmelighed.
Han er nemlig en engel, og de
to unges kærlighed er lige så
farlig, som den er stærk.

to andre gadebørn prøver
Raphael med livet som indsats
at knække koden. Med en
sadistisk politiofficers iskolde,
korrumperede ånde i nakken!

Miss Peregrine's home for
peculiar children
Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2017. Dvd.
Fra 12 år

Da Jake opdager en familiehemmelighed, der fører ham
på tværs af tiden, finder han
Miss Peregrines hjem for
sælsomme børn. Hjemmet
er fuldt af børn med særlige
evner, og Jake lærer dem alle
at kende. Men grusomme
monstre truer børnene og
snart må Jake træffe en svær
beslutning.

Trash
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2017.
Dvd. Fra 15 år

På en af Rio de Janeiros lossepladser finder 14-årige Raphael
en pung med ikke så få penge.
Men pungen indeholder
også en kode. Sammen med
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Earthlock - festival of magic
Sodesco, 2017. 9-15 år

Rollespil. Tag rollen som
Amon på den mystiske planet
Umbra, som er stoppet med
at rotere om sin egen akse.
Du skal sammen med en lille
gruppe af helte løse gåden
om Umbra og stoppe den
ulmende krig og forhindre en
forhistorisk, magisk kult i at
tage magten.

Minecraft - story mode - season two
Telltale Games, 2017. 12-15 år

let, samt alle udvidelsespakker
inklusiv den nyudvikledeudvidelsespakke Road to Baruto.

Valhalla Hills
Kalypso Media, Definitive edition, 2017. 12-15 år

Adventurespil. Et nyt eventyr
med Jesse og hans venner. Plus en lama, masser af
zombier og en magisk handske. Baseret på Minecraftuniverset, hvor du i dette pegog-klik-adventurespil skal løse
puzzles, kæmpe, crafte items
og interagere med forskellige
personer og væsner.

Simulationsspil. Strategispil.
Som den nordiske gud for byggeri må du hjælpe dine vikinger med at samle ære nok til
at komme ind i Valhalla.

World to the West
Soedesco, 2017. 9-15 år
Rime
Grey Box, 2017. 10-15 år

Platformspil. Hovedbrudsspil.
Du er skibbruden på en
mystisk ø, og må løse gåder
for at åbne for øens mange
hemmeligheder.

Portal knights
505 Games, 2017. 10-15 år

Naruto Shippuden - ultimate
ninja storm 4 - road to Boruto
Namco Bandai Entertainment
Europe, 2017. 12-15 år

Sandkassespil. Du er en kriger,
der har som mål at genskabe
freden i en fantasy-verden.
Vælg mellem sværdkæmper,
bueskytte og troldmand og
gå på opdagelse, lav våben og
udstyr, og få alle monstrene
ned med nakken. Spil med en
kammerat på samme konsol
eller spil op til fire sammen
over nettet. Det sidste kræver
personligt Plus-abonnement

Xbox One

Yooka-Laylee
Team 17, 2017. 9-15 år

The escapists 2
Team 17, 2017. 9-15 år

Platformspil. Vennerne Yooka
og Laylee må tage på en lang
rejse for at hjælpe de små
Pagies, før skurken Capital B
får fat på dem.

Hovedbrudsspil. Platformspil.
Tag rollen som flugtkongen
over dem alle, men du skal
være udspekuleret, for fængslerne du bliver indsat i bliver
mere og mere sikre.

Actionspil. Kast dig ud i de
sidste og afgørende kampe i
den store ninja-krig. Vælg dine
spilkarakterer blandt det hidtil
største galleri i serien. Spil
solo eller mod venner offline
eller på nettet. Indeholder spil-
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Actionspil. Hovedbrudsspil.
Platformspil. 4 helte med
hver deres evner skal arbejde
sammen om at finde vejen
gennem ældgamle ruiner, løse
gåder og genfinde ruinernes
hemmeligheder.

MUSIK

Aura
Can't steal the music
Polydor Island, 2017.

Nyeste album fra sangerinden
med den særegne stemme
bl.a. med storhittet ”Can´t
steal the music”.

Cyrus, Miley
Younger now
RCA Records, 2017.

Sjette album fra popstjernen
Miley Cyrus med bl.a. hitsangene ”Malibu” og ”Younger
now”.

Larsson, Zara
So Good
Record Company Ten,
Epic Records, Sony Music
Entertainment, 2017.

Moe, Joey
Klarsyn
Disco:wax , Sony Music
Entertainment, 2017.

Syvende album fra Joey Moe
bl.a. med singlen ”Helt Okay”
feat. Barbara Moleko.

Album fra den svenske sangerinde med hits som ”Lush Life”
og ”Never Forget You”.

Perry, Katy
Witness
Capitol Records, 2017.

Lovato, Demi
Tell me you love me
Island Records, 2017.

Femte album fra den populære sangerinde med hits
som ”Swish Swish” feat. Nicki
Minaj og ”Chainted To The
Rhythm” feat. Skip Marley.

Sjette album fra Demi Lovato
bl.a. med hittet ”Sorry Not
Sorry”.
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Styles, Harry
Harry Styles
Erskine Records, Columbia
Records, Sony Music
Entertainment, 2017.

Debutalbum fra Harry Styles
som bl.a. indeholder storhittet
”Sign of the Times”.
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