
Tema

12 bøger
for seje tøser og søde piger

 
Pigebøger



Her har vi samlet et udvalg af bøger 
for seje tøser og søde piger.

Der er spændende bøger, søde bøger og 
sjove bøger.  
Bøger om veninder, realitystjerner, drenge, 

familie, seje frisurer og en masse andre ting 
der er værd at læse om, - og dele med venin-
derne.. :)



61.34
Flotte frisurer og hvordan man 
laver dem
af Jutta Diekmann (2015): 
 
Lær at sætte håret i flotte frisurer til hverdag 
og fest. Inspiration til fletninger, snoninger, 
fine frisurer, krøller mm.

Målgruppe:  7 år - 12 år

13.2 Test dig selv: alt om dren-
ge, veninder, kærester, selvtillid 
& sjov
af Katrine Memborg (2015):

En række tests og quizzer om alt fra drenge 
til træning, venskab og realitystjerner
Den perfekte tøsebog!

Målgruppe: 12 år -16 år



15.2
Min verden
af Kristine Sloth (2014):  

Råd og tips fra 15 årig kendt youtube-stjerne 
og blogger. Hun fortæller både om sin tid 
som mobbeoffer, sin familie, interesser og 
fremtidsplaner. Hun leverer også en lang 
række råd om alt fra step-by-step-makeup til 
fest og hverdag, frisurer og bedste outfits.

Målgruppe: 12 år -15 år

61.34
Fletninger : step by step-guide 
til de flotteste flettede frisurer 
af Laura Kristine Arnesen, Marie 
Moesgaard Wivel (2014):

Inspiration til flettede frisurer for langhårede 
piger og kvinder samt trin-for-trinvejlednin-
ger i både tekst og billeder til 20 forskellige 
flettede frisurer.



Bøvlet brudepige
af Poppy Harper (2015)
(Molly Mia):

Molly Mia skal måske være brudepige, men 
under forberedelserne til brylluppet er der 
mange ting, der går galt. Mon det hele lyk-
kes, så Molly Mia kan blive brudepige i flot 
lyserød kjole?

Målgruppe: 8 år - 10 år

Muffinmysteriet 
af Kate Pankhurst (2014)
(Marie Mystik efterforsker): 

Mysteriepigen Viola skal deltage i en stor bage-
dyst, men mærkelige ting sker, og det er nu en 
sag for mysteriepigerne. Kan de mon opklare, 
hvem der forsøger at ødelægge konkurrencen?

Målgruppe: 9 år - 11 år

 



Hej, det er mig! - du må ikke 
forlade mig 
af Nina E. Grøntvedt (2014):
I denne superhemmelige dagbog fortæller 12 
årige Oda om sit liv på vejen Krokkleiva. Om 
den megairriterende lillesøster, om bedste-
veninden Helle, om Helles bror Stian, som er 
rigtig irriterende eller er han nu 
også det?

Målgruppe: 9 år - 12 år

Almas mareridt 
af Ida-Marie Rendtorff (2015)
(Sommerfugleserien; 1):

Alma flytter med sin familie fra Jylland til 
Sjælland. Det er svært at finde nye venner. 
Den populære pige Josefine inviterer hende 
med på rideweekend. Men Alma er bange 
for heste.

Målgruppe: 10 år - 12 år

Samhørende:Almas mareridt ; Almas andet 
ansigt



Nogle gange er jeg så sød, at ikke engang 
jeg selv kan modstå det. 
Julie Andrews”





Asta og den lille søster 
af Trine Bundsgaard (2015) 
(Bedste venner ; 9):

Asta skal være storesøster igen og glæ-
der sig til at se den nye lille pige. Hun vil 
gerne være en god søster og hjælpe til, 
men ingenting går som hun havde for-
ventet.

Målgruppe: 8 år -10 år 

Anemone - hemmeligheder og 
hvide løgne
af Lene Møller Jørgensen (2015) 
(Anemone ; 2):

Anemone er 9 år og går i 3. klasse. Hun kom-
mer til at læse storesøsterens hemmelige brev 
og vil gerne være veninder med den nye pige i 
klassen. Heldigvis får hun gode råd af sin mor.

Målgruppe: 8 år - 10 år



Rivalerne
af Arne Norlin, Andreas Palmaer 
(2014) (Fans! ; 1):

Tilde og Emil elsker begge fodbold og holder 
selvfølgelig med det rigtige hold - tror de. Kan 
man være venner eller måske kærester når 
man ikke holder med samme hold?

Målgruppe: 11 år - 15 år

Piv & spøgelseshuset.
af Nina Sahl (2014):

12-årige Piv og hendes familie er flyttet 
ind i et stort gammelt hus. Piv får værelse 
i kælderen og der er noget mystisk på 
færde. Sammen med sin kusine og bedste 
veninde Sabine finder hun ud af hvad det 
er.

Målgruppe: 9 år - 12 år

Samhørende: Piv & spøgelses-
huset ; Piv & kaptajnens kiste ; 
Piv & Lucias lys ; Piv & Ånden i 
Glasset
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