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City Surfer
af Bjarke Schjødt Larsen
Illustreret af Søren Klok
Masser af action råt fortalt i flot 
graphic novel-stil. Fem unge køben-
havnere lever livet farligt. De kalder 
sig TrainMasters og surfer på togene. 
Det er godt nok forbudt og farligt, og 
Emma har allerede fået ar på maven, 
men det holder ikke Kasper tilbage. 
Han vil surfe rigtigt. Stå op på toget 
og mærke vinden i håret.

               
Dobbeltspil
af Bali Rai
Harj har ikke nogen kæreste, men 
pludselig har han to. Nu skal han 
bare lige finde ud af, hvem af dem, 
han helst vil være sammen med. Men 
det er svært, når han nu har scoret to 
af byens lækreste piger. Det er dog 
ikke nemt at huske, hvad man nu lige 
har sagt til den ene og den anden. 

Harj må indse, det har en pris at spille 
dobbeltspil.

   
En del af mig
af Palle Schmidt
Camilla føler sig alene i sin klasse, 
men så starter Mia. Selvom de er 
meget forskellige bliver de veninder 
og sammen med Mia tør Camilla en 
masse ting. Men Mia er også farlig og 
pludselig gør Camilla alt muligt, hun 
slet ikke har lyst til. Gysende, rå og 
mørk fortælling.

Er du okay? &  
Hvad tror de selv?
af Dorte Lilmose. 
Illustreret af Palle Schmidt
Samme barske historie fortalt fra hver 
sin vinkel. Omar bliver slået ned af 
en bøsse-hader en aften og brækker 
halsen. I den ene bog følger vi Omars 
kamp og tanker i genoptræningen. I 
den anden bog hører vi om Visti, som 
slog Omar ned. Den ene bog kan 
ikke undvære den anden og sammen 
giver de i tekst og billeder en rigtig 
god fortælling om to drenge, der 
kæmper på hver sin måde. 

Fuld fart festival
af Daniel Zimakoff
Illustreret af Peter Kielland
Hvordan skal Mads og August 
komme til Skanderborg Festival uden 
penge og uden forældrene opdager 
det? Augusts søster Sally hjælper, så 
de kan komme over til de to dejlige 
piger, som de har mødt på en ferie. 
Som i en road-movie drøner de tre ud 
af E20 med eventyr i blodet og på vej 
mod mange overraskelser.

Det rigtige
af Darlene Ryan
På Kevins skole er Nick kongen. Alle 
synes, han er cool og sej, men bare 
ikke Erin. Som en af de få sætter 
hun sig op imod ham. Kevin har ikke 
samme mod, men da Nicks straf over 
Erins modstand løber af sporet må 
Kevin tage et valg. Om at gøre det 
rigtige, selvom han hænger ud med 
de forkerte.
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Husk at bøger også kan høres

Elsker du at læse bøger? Men… er der 
bøger, du undgår eller opgiver, fordi de er for 
tykke eller svære? Så husk at bøger også kan 

høres. Spørg efter lydbøger på dit bibliotek. 
Husk at din bibliotekar også kan bestille 

lydbøger til dig fra andre biblioteker.
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Du er den eneste
af Annette Bjørg Koeller
Alt bliver anderledes i 6. klasse, den 
dag den nye pige Merle starter. Merle 
er selvsikker, smart og har boet et 
par år i Paris. Alle bliver betaget af 
hende, også Siri. Men Merle får også 
skabt en underlig uro og uorden 
blandt pigerne i klassen. Da hun 
inviterer Siri til fødselsdag, hvor ingen 
andre er inviteret, må Siri indse, at 
det har konsekvenser at være særligt 
udvalgt. 

                 
En dårlig dag 
af Graham Marks
Rob er på vej gennem London for at 
møde Tessa, som han kun har chattet 
med. Han er spændt, men også usik-
ker. Gad vide om Tessa ser ud som 
på billederne? Har hun mon pyntet 
lidt på dem, som han selv har gjort? 

Hvad nu, hvis Tessa i virkeligheden 
er en klam gammel mand? Da Rob 
møder op ved det aftalte sted, er 
Tessa der ikke. Men en mand hiver 
fat i ham. Heldigvis viser det sig, at 
der er en god forklaring på det hele.

   
En sms for meget
af Kate Cann
Mel er helt skudt i sin nye kæreste 
Ben og vil være sammen med ham 
hele tiden. En dag går de dog til hver 
sin fest, men så får Mel pludselig 
sms´er. Om at Ben skulle have været 
sammen med en anden pige og som 
antyder, at han slet ikke er så vild 
med hende. Mel tør ikke sige noget til 
Ben og begynder at tro på alt det, der 
står. Heldigvis træder Mels veninde 
Lisa til, inden det hele er ved at 
ødelægge deres forhold.

Festival 
af Dorte Sofie Mørk Emus 
& Grete Wiemann Borregaard
Illustreret af Lars Gabel
Teenz er en serie om de fem bedste 
venner Tom, Lea, Lasse, Mie og 
Mark, som er hovedperson i hver sin 
bog. I Festival følger vi Mia, som er 
til festival med vennerne. Hun nyder 
musikken og interessen fra en lækker 
fyr. Men stemningen skifter, da hun 
pludselig bliver dårlig af en drink. 
Hun vågner op på hospitalet omgivet 
af sine bange venner. Bøgerne kan 
læses samlet eller hver for sig og er 
fyldt med lækre flotte tegninger.

                 
Gys i ghettoen
af Birgitte Lorentzen
Samir bruger meget tid på sin 
boksetræning og har et godt øje til 
Sarah, som bor i de samme højhuse 
som ham selv i Høje Gladsaxe. Her 
bor også gamle fru Larsen, som alle 
mener er skør. En dag beder hun 
Samir følge lille Laura hjem, da de 
mødes ved elevatoren. Der er bare 
et problem. Samir kan ikke se Laura. 
Og pludselig begynder han at høre 
mærkelige lyde. Noget er ikke helt, 
som det skal være. Heldigvis hjælper 
Sarah ham med at opklare mysteriet.
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Kender du Nota?
Nota er bibliotek for alle, der har 
svært ved at læse. Hvis du har et 

dokumenteret læsehandicap, som for 
eksempel ordblindhed, kan du melde 
dig ind og benytte alle Notas tilbud 

gratis. Læs mere på nota.nu

Kender du E17?
E17 er Notas netbibliotek med 

lyd- og e-bøger - til både skole og fritid. 
Her kan du downloade og streame lyd-

bøger til både tablets og din smartphone. 
På e17 finder du også et større udvalg af 
titler på lydbog end på dit folkebibliotek. 

Du skal være medlem af Nota for 
at bruge e17. 

Læs mere på e17.dk

Bliv medlem af Nota
Hvordan? Læs mere her 

e17.dk/indmeldelse
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Hvem fanden er Bruno
af Lene Møller Jørgensen
14-årige Felix har et godt liv. Han er 
topscorer til fodbold, bor i en hyggelig 
by med sine forældre, og hans bedste 
venner er Røde, Monki og Mini. Men 
uroen gnaver i ham - Felix er adop-
teret, og aner intet om sin biologiske 
familie. Hvem er de, og hvor er de? 
Felix er nødt til at rejse ud og lede. 
Sammen med sin far drager han 
til Korea og det børnehjem, han er 
opvokset på. Pigen Yan har svar på 
nogle af Felix´s mange spørgsmål.

               
I sommers
af Marie Østergaard Knudsen
Krimi om 16-årige Albertes liv, som 
er fyldt med uro efter hendes mor har 
begået selvmord. Alberte er sikker 
på, at der ligger en forbrydelse bag, 
men alle siger hun bare skal se at 

komme videre. Albertes far har ny 
kone, nye børn og ingen tid. Vreden 
fylder mere og mere, og Alberte står 
fast på at finde ud af, hvad der skete. 
Da en journalist tilbyder sin hjælp til 
at opklare sagen, kommer der skred 
i tingene.

   
Ikke os to
af Bente Bratlund
Bebe er hemmelig forelsket i Daniel 
- men det er alle de andre piger i 
klassen også. Da bedste veninden 
Sara bliver udvalgt til at tage på kur-
sus sammen med Daniel styrtdykker 
Bebes humør. Den gamle nabo fru 
Almdal forsøger at kvikke Bebe op. 
Og så er der Tommy, som langsomt 
får Bebes tanker hen på noget andet.

   
The Killing Lies
af Caroline Ørsum
1. del i serien ”Kys, sved og 
rock´n´roll”, hvor vi i tre bind følger 
16-årige Ditte og hendes band ”The 
Killing Lies”. I første bog kommer Dit-
te med i bandet, selvom hun egentlig 
havde besluttet, at hun ikke gad spille 
bas mere. Trods spændinger i bandet 
spiller de godt sammen og de stiller 
op i en talentkonkurrence. Men er de 
mon gode nok til at vinde? Og kan de 
klare presset? 

Kugler over Nørrebro
af Ellen Holmboe. 
Illustreret af Regina Dubiel
Jay Jay bor på Nørrebro og får besøg 
af sin fætter fra Jylland. Fætteren har 
mange fordomme om, hvordan det er 
at bo på Nørrebro og de to når ikke 
langt, før de fleste viser sig at holde 
stik. Kuglerne flyver om ørerne på 
dem, og de må på flugt fra en bande. 
Drama, humor og action.

Love Lulu
af Rikke Dyrhave Nissen
Lulu er den smarte pige i klassen. 
Hun har det rigtige tøj, det store 
hus og hun kommer sammen med 
flotte Viktor fra 10. klasse. Jens er 
ny i klassen, fra Jylland og ikke spor 
tjekket. Men da Lulu holder fest, sker 
der noget, der vender op og ned på 
alting.

Lukas, min Lukas
af Nanna Gyldenkærne
Amalie skal til møde på kommunen. 
Hendes mor drikker og alt er kaotisk. 
Men Amalie gider ikke tale fremtid. 
Hun vil hellere drømme om Lukas, 
som hun er hemmeligt forelsket i. 
Da moren bliver fyret og kommer 
til skade og Lukas samtidig afviser 
Amalie spidser alt til. Amalie får rodet 
sig ind i løgne, hun ikke kan komme 
ud af igen.
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Tegneserier med lyd
En helt ny oplevelse!

Nota har lanceret en ny genre; 
nemlig tegneserier med lyd. Genren 

er en digital tegneserie, der kombinerer 
lyd og billeder. Tekst og dialog er indspillet 

af skuespillere og bliver synkroniseret, 
så det passer med hvert billede 

i tegneserien.
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Mere end sød musik
af Kevin Brooks
Sarah har den dårligste dag på job 
og bliver fyret. Men ved et tilfælde får 
hun fat i en rygsæk med et VIP-pas 
til Roskilde Festivalen. Det samme 
gør Markus, som egentlig skulle have 
været af sted med sine to venner, 
men de har brændt ham af. Under 
falske navne møder de nu hinanden i 
VIP området på festivalen. Men hvor 
længe kan de holde deres sande jeg 
skjult? For hinanden og alle andre? 
Utrolig sjov, sød og skarp.

Et nyt liv
af Kirsten Ahlburg 
& Morten Ahlburg
Livet er svært for Thomas, som går 
i 8. Klasse. Hans far har begået 
selvmord og han er blevet mobbet i 
mange år. En ny skole er en ny start. 
Og Thomas finder styrke i Michael 
Strunges digte. Hans fars sidste gave 
til ham. Men Thomas gør sig hård, 
for ikke at blive mobbeoffer igen. Det 
gælder om at være stærk og rå og 
sej. Måske lidt for sej…

    
Operation Helmand
af Benni Bødker. 
Illustreret af Mads Themberg
Dramatisk og barsk lille tæt fortælling 
om Niclas, som er i krig i Afghanistan, 
hvor mange ting er på spil. Et rygte 
om en masse gemte penge sender 
Niclas og hans kammerat på en sær-
lig mission. Historien er hektisk fortalt, 
også med flotte tegneserielignende 
billeder og masser af slangudtryk.

                   
Pigen med de 
meget grønne negle
af Hans Hansen
Gustav er vej til Læsø, hvor han skal 
holde ferie med sin kæreste Laila og 
hendes mor. På vej derover lægger 
han mærke til en pige med grønne 
negle og overhører en telefonsamta-
le, hvor hun lyder bange. Der foregår 
noget mystisk og Gustav og Laila 
bliver hvirvlet ind i sagen, uden helt at 

vide, hvor den fører dem hen. Krimi 
med god dramatik og spænding.

   
Pistolen
af Bali Rai
Jonas og hans bedste venner Binny 
og Kamal har en bande. Efter et 
opgør med en anden bande, finder 
Jonas en pistol og viser den til sine 
venner. Desværre er Kamal lidt små-
sindsyg og kan ikke styre sig. Vanvid-
det starter og det er kun et spørgsmål 
om tid, før det går helt galt.

                    
Stav til psyko
af Mette Vedsø
Michael flytter ind i den fine villa 
overfor Stella, som hurtigt bliver nys-
gerrig på, hvem han er. Der er noget 
med Michaels far, og på dramaholdet 
skaber de årets juleforestilling sam-
men, som afslører dystre hemmelig-
heder i Michaels familie. Gysende og 
fængende fortælling.
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Gode links

netlydbog.dk 
- stream og download lydbøger

 fra biblioteket
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Den store chance
af Jakob Thyregod Scheuer
Emil kører cykelløb i skoven, men 
han vinder aldrig med den skodcykel 
han har. En dag får han en ny cykel, 
som helt sikkert vil øge hans chancer 
for medaljer. Men dagen inden løbet 
er der fest og Emil har ikke tænkt sig 
at feste mindre end de andre. Spe-
cielt ikke når Lisa også kommer. Og 
hun har en hel flaske vodka med.

                    
Røvrendt
af Ulla Rasmussen
Magnus er taget på skiferie med sin 
mor og her møder de morens gamle 
skolekammerat Flemming og hans 
datter Anna. Magnus bliver tiltrukket 
af Anna, selvom hun er vild og vred 
og helt modsat Emma, som dumpede 
ham lige inden de tog af sted. Anna 
betror Magnus at hendes far er vol-
delig og hun vil væk fra ham. Magnus 
hjælper Anna, men må alt for sent 
indse, at hun nok ikke helt fortæller 
sandheden. 

                     
Som ingen andre har set mig
af Linn T. Sunne
Aurora klarer sig godt i skolen, får 
gode karakterer og har masser af 
veninder. Til håndbold er hun blandt 
de bedste og hendes træner støtter 
hende. Han viser mere og mere 
interesse for Aurora og sender hende 
masser af sms´er. Aurora mærker 
glæden og varmen hver gang de 
snakker og nyder at nogen endelig 
ser på hende på en helt særlig måde. 
Men langsomt drejer tingene og kom-
mer ud af Auroras kontrol.

   
Spring 
af Eric Walters
Philip er vild med at skate, øve 
svære spring og løbe fra sure sik-
kerhedsvagter. Sammen med sin 

Lix 24
99 sider

Lix 19
117 sider

ven Wally møder han en dag nogle 
professionelle skatere, som giver 
dem gode ideer til, hvordan de kan 
tjene penge på deres sport. De skal 
filme deres stunts og lægge det ud 
på deres hjemmeside. De får hjælp 
af skolens it-nørd Nevin og Philips 
ekskæreste Lisa og hurtigt begynder 
pengene at rulle ind. Men de bliver 
også nødt til at lave vildere og vildere 
stunts. Og en dag går det galt.  

Trash
af Andy Mulligan
Raphael, Gardo og Rotte lever på et 
bjerg af affald, som de ikke kun bor 
i, men også sorterer og sælger. En 
dag finder de en pung med en kode 
til et mysterium og deres liv tager en 
drejning. Krimi og socialrealisme er 
blandet godt sammen i denne spæn-
dende, og lidt længere historie, hvori 
der indgår både mord, straffefanger, 
korruption og masser af penge. 102 sider
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