Blyanthjerte
Elin Hansson (2019)
Den første store forelskelsen treffer Liv som en blyant i hjertet.
Liv er 12 år, men skulle ønske hun var en gammel dame. Ungdomsskolen frister ikke, aller helst vil hun sitte inne med farmor og spille
kort eller tegne. Men farmor er her ikke lenger, og inn i Livs sommerferie suser Frans med skateboardet sitt og verdens grønneste
øyne. Liv innser at hun må prøve å være litt mer på sin egen alder
og bestemmer seg for å lære å skate. (aschehoug.no)

LIKER DU
Å LESE BØKER AV

NINA GRØNTVEDT?

Litt sammen
Johanna Lindbäck (2016)

Det er ikke særlig lett å være kul når man heter Majken (det
fungerer jo ikke på engelsk en gang!), spilller et instrument
(fiolin, faktisk) og har valgt fransk valgfag (fordi mormor vil
det). Heldigvis har Majken vært bestevenner med Tessan i årevis. Men nå har Tessan plutselig bare lyst til å prate om gutter
og henge med Belinda (som egentlig er så slitsom). Majken har
aldri vært forelsket, og hun har i hvert fall aldri vært sammen
med noen. Så blir hun kjent med Ivan som også tar spilletimer
(gitar, så klart). Og da Majken får en supersmart idé om hvordan
hun kan bli venner med Tessan igjen, blir Ivan med på den hemmelige planen. (mangschou.no)

PRØV DISSE OGSÅ!

Meg, meg, meg

Kampen mot superbitchene

Kjersti Annesdatter Skomsvold
(2015)

Audhild Solberg (2014)

I Kjersti Annesdatter Skomsvolds barnebokdebut, "Meg, meg,
meg", møter vi 11 år gamle Marte som syns det er vanskelig å
være storesøster. Hvordan skal hun klare å beskytte lillebroren mot
alt som er farlig her i verden selv om hun gjør sitt beste for å passe
på? Mamma sier at Marte sikkert vil føle seg bedre om hun skriver
ned det hun er redd for. Da får hun liksom kvittet seg med det som
er vanskelig. Selv om Marte ikke vil kvitte seg med broren sin, gir
hun skrivingen et forsøk. Egentlig skal det handle om lillebroren,
men strengt tatt kommer det til å handle mest om henne
selv. (aschehoug.no)

Møt Anne Bea, tolv og et halvt, en racer i matte
og humor, og den
nestnest nederst i bånnligaen i sjuende klasse. Uten bestevennen Nils
hadde livet vært totalt krise. For ikke bare tryner Anne Bea inn i pulter
og 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! Dette er en spennende og hylende morsom bok om bertejenter, toppligagutter, bollesveisnørder, pingler, losere og freaker. 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.
(aschehoug.no)

Lars er LOL

Jørgen+Anne er sant

Iben Akerlie (2016)

Vigdis Hjorth (1984)

Amanda gleder seg til å begynne på skolen igjen etter ferien. For
det første for å se Adam igjen. For det andre fordi hun skal bli fadder for en søt førsteklassing.

Den mest forelska boken du kan tenke deg.

Når hun i stedet får ansvaret for den nye gutten Lars med Downs
syndrom, blir alt veldig vanskelig. Amanda føler press fra alle kanter:
Hvor god venn kan hun være med Lars, som er morsom og annerledes? Hvor hardt skal hun jobbe for å bli populær blant de kule i klassen? Og hvordan skal hun få Adam til å legge merke til henne?
(aschehoug.no)

Det er noen voksne som tror at man ikke blir forelsket før man er
tretten år. Men det blir man. Da Anne Lunde gikk i fjerde, var hun
så forelsket i Jørgen Ruge at hun nesten ødela gjerdet i Banditthagen og sov bak en stein hele natten da de ikke skulle være kjærester mer. Jørgen hadde nettopp flyttet inn i Banditthuset. Anne
ville sitte på hans bagasjebrett når de hadde sykkelkonkurranser på
jordet, og kanskje bli kjæreste med ham. Men det ville Ellen også.
Og hun hadde veldig lang hestehale. (cappelendamm.no)

