
  

Likte du:  

Da bør du sjekke 
ut disse bøkene!  

Litt sammen 
Johanna Lindbäck 
 

Majken og Tessan har vært 
bestevenninner i mange år. Men nå 
har Tessan blitt veldig interessert i 
gutter og vil egentlig være venninne 
med den slitsomme Belinda. Majken 

har aldri vært forelsket, og heller ikke vært 
kjæreste med noen. Så blir hun kjent med den 
nye gutten i parallellklassen, Ivan. Ivan er en 
gutt det går an å snakke med om helt vanlige 
ting. Majken og Ivan lager en avtale. De skal late 
som de er sammen, slik at hun blir venner igjen 
med Tessan. Nå er avtalen med Ivan over. Fra 
nå av er de bare venner. Men noe har skjedd 
med Majken, hun får sommerfugler i magen 
hver gang hun møter Ivan i korridoren. Dette er 
en fortelling om følelser, trøblete vennskap og   
forelskelse.  

Barnevaktklubben 
Raina Telgemeier 
 
Tegneserie om Kristy, Mary Anne, 
Claudia og Stacey som er beste-
venner og grunnleggerne av 
Barnevaktklubben. Jentene tar  
utfordringene som de kommer,    

enten det er grinete unger, digre hunder, sinte 
naboer eller frekke telefoner, så kan man alltid 
stole på jente i Barnevaktklubben. Noen ganger 
er jobbene mer utfordrende enn andre, det 
samme gjelder med strenge foreldre, nye 
familiemedlemmer, umoderne klær, mammas 
nye kjæreste, sminke og mystiske 
hemmeligheter. Men uansett hva som skjer, 
jentene i BVK har det aller viktigste, ekte 
vennskap. «Barnevaktklubben» er en serie med 
humor, drama, vennskap og forelskelse.  

Pym Pettersons mislykka 
familie                                          
Heidi Linde 

Pym Petterson 11 år heter Pym ved 
en misforståelse, som så mye annet 
i livet hennes. Hun er lillesøster i en 
trygg, helt vanlig familie med mor, 

far og storesøsknene Sigmund og Sanna, som 
er fire år  eldre og tvillinger og krangler hele 
tiden. Pym er opptatt av verdensrommet, gjør 
tingene på sin egen måte og stiller spørsmål 
ved det meste. Hun synes mye i livet sitt er 
skikkelig mislykka. Pym synes familien verken 
er spennende eller morsom. Den er rett og 
slett bare mislykka. Når læreren foreslår at de 
skal skrive noe om sin egen familie, en helt 
sann og ærlig historie som gjerne kan være 
morsom, vet ikke Pym hva hun skal skrive. Utarbeidet av Sølvberget for bibliotekene i Roga-

land. Få flere lesetips på ditt bibliotek eller sølvber-
get.no/lesetips. 

Usynlige Emmie                                           
Terri Libenson 

Emmie og Katie er to svært forskjellige 
jenter som begge går i 7. klasse. Emmie 
er sjenert, observant, beskjeden og 
flink til å tegne, mens Katie er høylytt, 
populær, trivelig og god i sport. Det 

eneste jentene har til felles er følelser for den 
samme gutten, Tyler Ross. Men en dag havner  
Emmies private og svært pinlige skriblerier i 
hendene på feil person, fra da av veves livene til 
de to jentene sammen på en uventet måte. Dette 
er en historie om forelskelser, ydmykelser, 
kjedsomhet og drama, om en skoledag som ikke 
blir som forventet. Fortelling for mellomtrinnet.  



 

Jenter som koder: 
Vennskapskoden 
Stacia Deutsch 
 
Loops, variabler, innmatning/
utmatning – Lucy kan nesten ikke 
vente med å begynne I den nye 

kodeklubben på skolen. Endelig en 
fritidsaktivitet hun er interessert i! Men  
forventningene blir til skuffelse når hun 
skjønner at hun kommer i gruppe med jenter 
hun nesten ikke kjenner. Det eneste hun har 
lyst til, er jo å lage en app som hun tror kan  
hjelpe en hun bryr seg veldig mye om. Så 
plutselig begynner Lucy å motta noen mystiske, 
kodete meldinger, og hun trenger hjelp til å 
oversette dem. Hun oppdager at koding – og 
vennskap -- krever tid, skikkelig innsats og godt 
humør! 

Kampen mot superbitchene 
Audhild A. Solberg 
 
Anne Bea er tolv og et halvt år, går i 
sjuende klasse, er en racer i matte, 
har humor og er ganske annerledes. 
Hun er blant de minst kule i klassen. 
Heldigvis har hun bestevennen Nils. 

Anne Bea har det med å tryne inn i pulter, får 
stygge blikk i gangene og er lysår unna sjans på 
Magnus. To uker før høstens store happening 
havner hun midt i skuddlinja til klassens 
superbitcher. Å være annerledes er ingen spøk. 
Men har man en bestevenn, en kul tante og et 
skjult talent, kan man klare seg rimelig bra 
likevel. Dette er en humoristisk fortelling om 
bertejenter, toppligagutter, bollesveisnørder, 
pingler, losere, freakere og hvor brutal  
skolehverdagen kan være.  

Hei, det er meg! 
Nina E. Grøntvedt 
 
Oda forteller i overdådig direkte stil 
om livet med (plagsom) lillesøster 
Erle, bestevenninne (verdens beste) 
Helle og Helles storebror (utrolig  
teite) Stian. Om mamma og pappa og 

mystiske naboer og store fettere på 
vinterferiebesøk hos bestemor (verdens 
snilleste). Oda er midt mellom barn og ungdom. 
Dette er, med Odas egne ord, hva som hendte 
den vinteren hun ble glad i dem hun mislikte 
sterkt. Gjennom en rad humoristiske episoder 
endres Odas univers - eller er det hun selv som 
endres? Gjennomillustrert med et mylder av 
forfatterens (dvs. Odas, og noen av Stians) egne 
tegninger.  

Anton og andre uhell 

Gudrun Skretting  
 
Faren til 12 år gamle Anton  
Albertsen kaller ham et uhell, eller et 
rift i gummien. Derfor føler Anton at 
han må gjøre noe for å forsvare sin 
eksistens her på jorden ved å gjøre 

noe meningsfullt. Sammen med bestevennen 
Ine bestemmer han seg for å hjelpe faren med å 
finne seg en dame. Noe som viser seg å være 
lettere sagt enn gjort. Dette er en fortelling om 
vennskap, forelskelse og forviklinger.  
 

Verdens kuleste gjeng 
Maja Lunde 
 
Det finnes de som er kule, og så   
finnes det de som er så kule at ingen 
har oppdaget det enda. Sånne som 
Markus med smilehullet og skolens 
hardeste skuddfot og Cornelia med 

langt, skinnende hår, de bare er kule. Noe alle 
vet. Så finnes det de som er enda kuler, som 
Helena den pene, Alfred erkenerden, Ivan den 
dumme og den ultimate kjedelige fortelleren, 
synes hun selv, som ikke vil fortelle at hun heter 
Bjørg fordi navnet er verdens dølleste. De er så 
kule at ingen har oppdaget det enda, men det 
er kun spørsmål om tid, ifølge Helena. 

I sjuende himmel –Not! 
Mari Kjetun 

Lind er ikke som andre jenter. Hun 
er ikke så opptatt av kjærester og 
andre jentegreier. Hun er ei jente 
som tør å gå sin egen vei og er ikke 
med i klassens jentegjenger. Hun 

trenger bare bestevenninnen Hilde. Men i løpet 
av sommeren har Hilde på uforklarlig vis blitt til 
en helt annen, nokså lik de andre jentene i   
klassen. Hilde har plutselig blitt mer opptatt av 
Britt. Lind har ikke noe valg, hun må prøve å 
tilpasse seg litt. Hun må bli en ny, mer feminin 
Lind, selv om det føles helt feil. Ikke er det lett 
heller. Lind vikler seg inn i mange løgner. Men i 
krig og  kjærlighet er alt lov, og Lind må ha Hilde 
tilbake. Dette er en fortelling om å prøve å    
passe inn, om hvor feil ulike strategier kan slå, 
om fysikk, morellsteinspytting og kampen om 
en bestevenn.  


