Hun & han

Katarina von Bredow
Alicia vil gjerne være flink. På skolen
er hun populær, men er ikke med i
den kuleste gjengen. Hun anstrenger
seg hele tiden for å gjøre de riktige
tingene på skolen, men er helt utslitt
når hun kommer hjem. På Facebook er det
lettere å si kule, smarte ting når man får tenkt
seg om på forhånd. En dag får hun venneforespørsel fra en som henter Lucas, som likner
på Harry i One Direction. Uten at Alicia helt hva
som skjer lyver hun om at hun og Lucas er
sammen i håp om at Ida vil gi henne innpass i
gjengen. Historien skildrer 12-åringers sosiale
spill, og tar opp viktige temaer som mobbing,
følelsen av å være utenfor, gruppepress,
utseende-komplekser, nettbruk, alkohol i ung
alder, venner og foreldre.

Lars er LOL
Iben Akerlie

Vanligvis er Amanda en snill og grei
jente. Hun har venner, er forelsket i
Adam og gleder seg til å ta fatt på
skolen igjen etter ferien, for da skal
hun være fadder for en 1. klassing.
Men ting blir ikke helt slik hun forventer. Hun
blir i stedet fadder for den nye gutten i klassen,
Lars som har Downs syndrom. Da blir alt veldig
vanskelig. Amanda trives med å være venn med
Lars når ingen andre ser det, men på skolen
kjenner hun veldig på presset om å være
populær, og svikter etter hvert både seg selv og
Lars. Hun surrer seg inn i noe hun ikke vil være
med på, og sprer dumme bilder av Lars.
Amanda må finne en måte å reise seg igjen på,
og få tilbake de andres respekt og tilit og ikke
minst egen selvrespekt. Det blir en lang og
ydmykende vei full av prøvelser og
selvfornedrelse, fortalt med humor.

Tema:
Mobbing

Girl online
Zoe Sugg

15 år gamle Penny har en stor
hemmelighet. Ingen vet at det er
hun som er bloggeren Girl Online.
På bloggen deler Penny alt som er
viktig i livet, vennskap, gutter, forelskelse og
panikkanfallene hun sliter med. Da en pinlig
video spres på nettet i rekordfart, blir hun med
foreldrene til New York. Her får hun sitt livs
eventyr da hun møter Noah, en vakker
gitarspillende amerikaner. Penny blir forelsket
og deler opplevelsen på bloggen sin. Men Noah
har også en hemmelighet. En hemmelighet som
truer Pennys anonymitet og vennskapet til
bestevennen. Dette er en fortelling om
romantikk og nettmobbing, og om å være ærlig
og tro mot seg selv.
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og om å finne sin egen
vei.

Antboy

Kenneth Bøgh Andersen
Dette er historien om vesle, tjukke
Pelle som går i sjette klasse. Han er
skolegårdens nederste hakkekylling
og Terror-Tvillingenes yndlingsoffer.
En dag blir Pelle bitt av en
pissemaur og blir forvandlet til
superhelten Antboy - Maurgutten. Men det er
ikke like lett å være en superhelt i en rolig dansk
by.
Denne boken har blitt filmatisert.

Mirakel

R. J. Palacio
August er ti år gammel, og født med
deformert ansikt på grunn av en
genfeil. Til nå i livet har han
gjennomgått tjuesju operasjoner, og
har derfor fått hjemmeundervisning av moren.
Livet har vært trygt, han kjenner alle
menneskene i gata der han bor, og beveger seg
minst mulig utenfor nærmiljøet. Men nå, når
han skal starte i femte klasse, har foreldrene
bestemt at han skal begynne i vanlig skole.
Halloween er den beste dagen i året, tenker
August. Da ser han ut som alle andre barn. De
364 andre dagene i året, opplever han at folk
stirrer, skvetter eller skriker når de ser ham. Og
nå skal han begynne på skolen blant mange
fremmede jevnaldrende. Som ventet blir
overgangen til skolehverdagen tøff. Han møter
både bøller, venner, folk som tror de gjør godt
og de som gjør vondt med vilje. August er en
tapper, smart, sårbar, morsom og modig gutt.

Anonym
Vera Voss

Julie er lei av å bli mobbet og
bestemmer seg for at også hun har
rett til å leve ut drømmene sine. Hun
skaper et alter ego og begynner å
leve gjennom en blogg der hun tar
hevn over mobberne. Da den savnede Jenny
Skoglund poster et innlegg på bloggen til fire
jenter med de mest leste bloggene, slår
bloggerne seg sammen for å hjelpe henne. De4
handler om fire totalt forskjellige, men helt
vanlige jenter som lever ekstraordinære liv på
internett. De4 er historien om fire antihelter
som skaper seg om til helter. Gjennom å leve ut
det fantastiske, men også farlige dobbeltlivet,
lærer jentene hvem de virkelig er. Dette er boka
før bok 1 serien De4.

Kampen mot superbitchene
Audhild 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
berte-jenter, toppligagutter,
bollesveisnørder, pingler, losere, freakere og
hvor brutal skolehverdagen kan være.

Pitbull-Terje

Endre Lund Eriksen
Jim har to kule kompiser, Kurt og
Roger. Jim har også en hemmelig
bunkers som ikke engang
kameratene vet om. En dag
begynner det en ny gutt i klassen, en
livsfarlig fyr som kaller seg Pitbull-Terje. Han
bestemmer seg for å være bestevenn med Jim,
"ellers banker jeg deg!" sier han. Dette er den
første boka om Pitbull-Terje. Denne boken har
også blitt filmatisert.

De tøffeste gutta
Arne Svingen

Modulf er ikke en av de tøffeste
gutta. Han er den som blir dyppet i
do og får kokos med sandpapir.
Dette er helt greit for Modulf. Noen
blir jo uansett mobbet, og han takler
det. Modulf er grunnen til at Frank og Jørgen er
de tøffeste gutta på skolen. Men en dag flytter
Lise inn i nabohuset. Hun synes Modulfs ideer
er det dummeste hun noen gang har hørt, og
skaper det komplette kaos. Denne boken er
også filmatisert.

