
For dig over 14 der ikke læser
YA endnu

Drømme betyder ingen�ng af Ane
Barmen
Bog om sorg, ensomhed og ikke mindst venskab og
kærlighed. Louise og Tormod er bedste venner og
måske noget mere, men så mister Tormod livet i en
tragisk ulykke, og Louise lades �lbage med sorgen og
ikke mindst kærligheden. Fra 14-16 år

Vi går mod strømmen af Val Emmich
Under en snestorm søger den s�lle Tegan og skolens
mest populære fyr, Mac, �lflugt på et museum. De
åbner sig langsomt for hinanden og begynder at dele
deres inderste hemmeligheder, men én hemmelighed
overskygger dem alle. Young adult fra 13-16 år

Du kommer med na�en af Eva
Munk
Laura har mistet sin mor, og mens års�derne ski�er fra
e�erår �l vinter �l forår og sommer, fyldes hun af
minder om moren. Poe�sk og smuk roman om sorgens
forskellige stadier og om det at miste en forælder i en
�dlig alder. Fra 13-16 år.

Nat af Anita Albers
E�er en opera�on begynder Nathalie at være meget
opmærksom på, hvad hun spiser. En nat dukker "den
hvide pige" op i Nathalies bevidsthed. Hun overtager
kontrollen, og begynder at trække Nathalie væk fra
hendes familie og venner. Kan Nathalie genvinde
styringen over sit eget liv? Fra 13 år.

Bøger omMØRKE
for de 8-15 årige



Helikopter afMorten W. Rasmussen
Kasper mister sin far og har svært ved at tackle tabet -
for hvordan kommer man videre når man mister en
man elsker? Fra 10 år.

Dukkemageren af Thorstein
Thomsen
Da Sonjas lillesøster får besøg af en ukrainsk
dukkemager, der har lavet en helt speciel dukke �l
hendes fødselsdag, fornemmer Sonja straks, at der er
noget helt galt. Og da lillesøsteren den selvsamme nat
går i koma med dukkens hænder om sin hals, må Sonja
tage affære for at redde sin søster. For 10-13-årige

Den dobbeltgrav og andre rædsler af
Benni Bødker
12 barske, uhyggelige og grumme gyserhistorier. Fra 10
år.

Sorte huller af Sigurd To�dahl
Terkelsen
Hvad er sorte huller? Et sort hul er ikke et hul. Det er en
meget tung masse, og det kan godt være lidt svært at
forstå. De sorte huller trækker i al�ng med enorm kra�,
selv lys kan ikke slippe væk. For de 9-11-årige

Natdyr af Henrik Enemark
Når solen forsvinder og mennesket går �l ro, vågner
natdyrene op for at finde føde, parre sig og undgå farer.
Læs om nogle af de forskellige natdyr i Danmark og i
resten af verden i denne bog for børn mellem 8 og 10
år.

Jeg kalder på Alma af Caroline
Ørsum
Liam og Tue er o�e e�er Mia. Liam er den værste. Han
mobber og truer Mia. Nu er de e�er Mia igen. I dag har
de pi�et hendes cykler, og Mia har gjort gengæld. For
10-12-årige. Lix 15.

Festen af Pe�er Lidbeck
Elsas forældre holder fest, og dagen e�er findes en af
deltagerne død i vejkanten. Elsas kusine Signe har filmet
festen, og langsomt begynder hun at grave i, hvad der
virkelig skete e�er festen. Krimi for 9-13-årige.

Landet i tæppet af Dorthe Klyvø
11-årige Tom bliver mobbet i skolen, og hjemme føler
han sig overset, fordi hans forældre har travlt med at
tage sig af hans syge lillesøster. En nat dukker en lille
mand op fra gulvtæppet i Toms værelse. Landet i
tæppet har brug for Toms hjælp! Fantasy for 10-14-
årige.


