Stærke piger
gennem tiden
I litteraturen så vel som i
virkeligheden findes der
heldigvis mange piger,
der er modige, stærke
og tager ansvar for
at redde dem selv.
Det er vigtigt at
huske, at du godt
kan forme din egen
skæbne, og ikke behøver sidde i et tårn
og vente på en prins –
eller en drage. Du kan redde
dragen og hjælpe prinsen,
eller du kan lade være
og bare have det fint
med dig selv.
Her får du en
oversigt over
bøger med
piger der tager
på eventyr, løser
hverdagsproblemer,
ordner verdenssituationen og har en fest
undervejs eller
bagefter. Rollemodeller for alle børn
(og voksne) og rigtig
spændende fortællinger
også.

Hverdag

Mette Vedsø

Hest horse pferd cheval love

Naja er hestepige med stort H. Men det kan
være svært, når ens bedste veninde pludselig
begynder at interessere sig for andre ting. Og
hvad så? Venskaber er også vigtige for seje piger, og de kan være udfordrende at have med
at gøre. Historien om Naja er et godt eksempel
på, hvordan tingene kan ordnes uden at såre
hinanden.

Læs
også
Kirsten Sonne Harild

Koko

Koko er en kvik pige, der bor på prærien i gamle
dage. Her følger vi hendes oplevelser med naturen og dyrene og vennerne, hvor hun ofte må
være modig og stærk, for at finde sine evner.
Hvis man kan lide tegneserien Yakari, så er bøgerne om Koko nok også noget for en.
Karen Vad Bruun

Første skoledag fra helvede

Sally er ikke nogen superhelt. Hun er utålmodig
og impulsiv, og hun snakker for meget, når hun
bliver nervøs. Og så er hun vred på sine forældre over at blive dumpet på en kostskole. Hun er
en helt almindelig pige i en ualmindelig situation,
som lærer at finde styrken i sig selv - og også
styrken i at turde læne sig op ad andre, når det
er nødvendigt.

Læs
også
Anica Mrose Rissi

Anna Banana - uvenner

Annas veninde Sadie bliver sur på hende uden
at sige hvorfor. Anna prøver at gøre det godt
igen, men det er svært når hun ikke ved, hvad
problemet er. Så bliver Anna selv sur og kommer
til at såre Sadie, men pigerne bruger hovedet og
løser deres problemer gennem dialog!
Mette E. Neerlin

Hest, hest, tiger, tiger

Honeys forældre er skilt, hendes storesøster er
handicappet, og hun er selv født med læbeganespalte. Hun er forelsket i Philip fra klassen
og kommer nogle gange til at lyve en lille bitte
smule. Honey er en sej pige, som på trods af
mange udfordringer i hverdagen tackler det hele
med opfindsomhed og godt humør, og finder
venskab hvor hun mindst venter det.

Astrid Lindgren

Bogen om Pippi Langstrømpe

Pippi er måske den sejeste og mest selvstændige af alle pigerne i litteraturen. Hun bor alene i
sin store villa og hun ordner sine problemer selv.
I Pippis rige er intet umuligt og ellers prøver hun
bare alligevel.

Elena Favilli

Godnathistorier for rebelske piger 100 fortællinger om exceptionelle kvinder

100 små fortællinger om kvindelige pionerer,
døde såvel som nulevende, som har sat deres
præg på blandt andet verdenshistorien, litteraturhistorien og sportsverdenen. Både kendte og
ukendte eksempler på piger og kvinder, der med
små såvel som store sejre, har gjort en kæmpe
forskel og været super seje.

Læs
også
Laura Ingalls Wilder

Mette Vedsø

En af de seje piger fra gamle dage er 6-årige
Laura, som bor i Wisconsins store skove sammen med sine søstre og sine forældre. De lever en nøjsom og ofte meget barsk nybyggertilværelse omkring 1870'erne og Laura oplever
mange spændende ting og løser sine problemer
med stor opfindsomhed.

Tove skal på camping ude i en skov med hendes
familie. Heldigvis møder hun den 16-årige Kuk,
og selvom Tove kun er 8 år, giver 8 plus 8 jo
16. Serien om Tove er eftertænksom og stille, og
viser at seje piger kommer i mange former. Man
kan sagtens være badass og løse sine problemer, selv om man er den stille type.

Det lille hus i den store skov

Dobbelt så gammel

Læs
også
Karen Vad Bruun

Den store chance

Selma er 11 år gammel og vild med at spille
skuespil. Hendes bedste veninde Lulu drømmer
om at blive filmstjerne. Det gør Selma slet ikke
og alligevel er det hende der bliver tilbudt muligheden. Det gør pigernes forhold usikkert og
Selma må finde al sin indre sejhed for at redde
venskabet.

Eventyr
Benni Bødker

Krystalskibet

Kajsa er en modig klatretyv i en oversvømmet
fremtidsverden. Hun får den opgave at stjæle
seks dyrebare krystaller for underverdenens
ukronede konge, Sandoka. Det bliver startskudet på et livsfarligt eventyr for Kajsa og hendes
ven, men sammen er de uovervindelige!

René Toft

Skurkistan

Lydia, som er en benhård heltinde, bor i Skurkistan hvor man skal lyve og stjæle og være en
bandit. Men hendes ven Ingolf har ikke lyst til at
være en skurk og bliver rodet ind i en masse ballade med luftpirater, slagsmål og en revolution.
Heldigvis kan Lydia hjælpe.

Ida-Marie Rendtorff

Dragesygen

14-årige Dalia skal bestå de prøver der indvier
hende til voksenlivet, men hendes drage Flamar
bliver ramt af den frygtede dragesyge. Dalia
beslutter at finde ud af hvad der truer dragekrigernes dyr og det bliver starten på en farefuld
rejse der tager Dalia vidt omkring og kræver stort
mod.
Lene Kaaberbøl

Sølvhesten

Læs
også

- historien om Katriona Teresadatter

Jennifer Bell

De ualmindelige - den bøjede mønt

Ivy og hendes storebror Seb kommer en dag
hjem og finder deres bedstemors hus endevendt. Pludselig befinder de to søskende sig i et
kapløb med tiden og ondskaben om at opklare
en gammel familiehemmelighed og Ivy må bruge
al sin snilde og mod for at redde sin familie.

Læs
også

Frida Nilsson

Ishavspirater

Da pigen Siris lillesøster bliver kidnappet af den
onde pirat "Hvidhoved", begiver Siri sig ud på
en lang og farlig rejse for at frelse hende. Siri
er modig og handlekraftig og nægter at sidde og
vente på de voksne.

I landet Breda bliver den 12-årige Katriona sendt
hjemmefra af sin mor, kroejeren Teresa, og oplever en hård tid. Sølvrytterne, det godes vogtere,
og deres ikke helt almindelige heste ændrer
også hendes liv, men Katriona er stærk og smart
og finder sig ikke i noget.

Joanne K. Rowling

Harry Potter og de vises sten

Harry Potter bor hos sin onkel og tante som
ikke bryder sig om ham. Han har trolddomsblod i årerne og bliver optaget på en skole for
trolddomskyndige. Her får han nye venner og
fjender, og møder blandt andet seriens virkelige
helt, pigen Hermione, som redder Harry utallige
gange.

Læs
også

Astrid Lindgren

Ronja Røverdatter

En uvejrsnat fødes to børn i to rivaliserende røverbander: Pigen Ronja og drengen Birk. Ronja
vokser op i skoven og udfordrer alle dens farer.
Børnene bliver venner på trods af de voksnes
fjendskab og de beslutter sig for at lære de voksne at være venner.

Lene Kaaberbøl

Skammerens datter

Kim Leine

Pigen Dina har arvet Skammer evnen og bliver
derfor blandet ind i en bloddryppende sag
hvor den onde Drakans fætter misbruger hendes
skammerevner. Dina vokser gennem serien fra
en lille pige med særlige evner til en ung kvinde
med styrke, viden, vilje og kunnen.

Skovpigen Skærv

Skovpigen Skærv og hendes familie lever et liv
i skoven i pagt med naturen. Men da den onde
fyrste tager Skærvs familie som slaver, må hun
klare sig selv. Hvordan skal Skærv overleve, når
vinteren er kold og hun er ensom? Det skal hun
ved at være sej, dygtig og klog!
Tamora Pierce

Alanna
Michael Ende

Momo

I udkanten af den store by bor Momo, en lille,
klog pige, som ingen ved hvor kommer fra, men
som altid har tid til at lytte til børn og voksne.
Men en stor fare - de grå tidstyve - truer menneskeheden, og Momo tager kampen op mod
dem!

Alanna er landet Tortalls første kvindelige ridder i
flere århundreder, og skjuler derfor, at hun er en
pige, til hun har fået sine riddersporer. Hun har et
voldsomt temperament og magiske kræfter. Hun
hvirvles ind i dramatiske begivenheder, da hun
trodser sin traditions-bestemte opdragelse.

Luke Pearson

Hilda og trolden

Hilda er en rigtig eventyrer, der elsker at være
udendørs. Der er mange mærkelige ting i bjergene omkring hende, og ikke alle er lige venlige,
men Hilda tør godt og hun finder en løsning.
Tegneserien om Hilda er sjov og spændende, og
kan også læses på engelsk.

Philip Pullman

Lene Kaaberbøl

Lyra kommer på sporet af noget mystisk og
uhyggeligt, da flere og flere børn forsvinder.
Løsningen findes måske højt mod nord, mellem panserbjørne og flyvende hekse, men der
er stærke kræfter der ikke ønsker at Lyra eller
nogen andre skal opdage sandheden.

Clara møder en sort kat der fører hende ind i
vildheksenes verden og hun opdager, at hun har
hekseblod i årerne. Hendes opgave er at passe
på naturen og dyrene. Men hun har en ærkefjende, Kimæra, en frafalden vildheks, der sætter gang på gang gør livet svært for Clara.

Det gyldne kompas

Vildheks

Lars Holmgård Jørgensen

Egernfolket

Den unge stenalderpige Kata og hendes mor
optages i en fremmed klan med andre skikke, og
det er svært for Kata at indordne sig. Hun lever
en barsk tilværelse, med mange udfordringer og
megen modstand, men Kata giver ikke op.

Læs
også

Bodil El Jørgensen

Ravmedaljonen

Pigen Svava bliver som lille fundet på stranden i
vandkanten og fordi ingen kender hende, er folk
meget mistroiske over for hende. Om halsen har
hun en medaljon, der tilsyneladende er magisk.
Hvis man prøver at tage den fra hende, mister
man øjeblikkeligt bevidstheden. Svava finder
med tiden ud af at hun er i stor fare, og det kommer til at kræve alt hendes mod og lidt hjælp fra
en ven at løse gåden om hendes fortid.

Læs
også
Læs
også

Mette Finderup

Smertensbarn

Gyrith er en ung pige i vikingetidens Danmark,
men ulykkerne ramler ned over hende efter et
mislykket Freja-ritual. Gennem seriens fire bind,
må Gyrith tage mange kampe og uretfærdigheder, og opdage mange nye ting om sig selv, før
hun til sidst er klar til det endelige opgør med
gudinden Freja.

Cecilie Eken

Det Levende Sværd

Kongens datter er blevet taget til fange af af en
drage. Det er pigen Erianns opgave at finde den
helt, der kan dræbe dragen, befri prinsessen og
få hende og det halve kongerige i belønning,
men det er ikke så lige til og måske er man nødt
til at gøre tingene selv, hvis noget skal gøres?
Eriann er en utraditionel helt, men hun vokser
undervejs i serien og er meget underholdende.

Suzanne Collins

Dødsspillet

Katniss lever i en uhyggelig fremtid, hvor der skal
udvælges et ungt menneske fra hvert distrikt, der
skal kæmpe til døden mod andre udvalgte. Da
hendes lillesøster bliver udvalgt, melder Katniss
sig som frivillig og overtager søsterens plads i
det årlige dødsspil. Det bliver starten på en lang
og hård kamp for frihed, ikke kun for Katniss
selv, men for hele hendes verden.
Line Kyed Knudsen

Pigerne fra Nordsletten

Sita, Anne og Maren er veninder og forældreløse. De flygter fra børnehjemmet og vil finde deres familier. I stedet møder de en vild prinsesse,
vilde bjørne, en madglad konge og onde hekse
under opklaringen af fortidens mysterium om
hvem de er, og hvor de kommer fra.

Udarbejder: Bibliotekar Julie Arndrup · Illustrator: Martin Nebelong
Udgiver: © Biblioteksmedier as, Herlev 2018 · Tryk: Nofoprint, Helsingør · Varenr.: 47211802

