Bamser, bomber og brødristere
af Kristoffer Jacob Andersen

En psykopatisk bamse købt på Wish forsøger at slå youberen Niki Topgaard ihjel. Niki
forsøger på skille sig af med bamsen på alle
mulige måder. Han smider den ud, brænder
den og forsøger at sprænge den i luften –
men Bamse vender altid tilbage og med et
formål: At slå Niki ihjel.
FRA 10 ÅR
SPÆNDING. EKSPLOSIONER. BAMSER.

Første skoledag fra helvede
(ROOMIES: 1)

Jagten på nazisternes guld
- Bariloche, Argentina

af Karen Vad Bruun

af Anne Sofie Hammer

Sallys forældre er rejst til udlandet, og Sally
skal mod sin vilje gå på kostskole i 7. klasse.
Det er svært for Sally at dele værelse med 3
andre piger, få nye venner og deltage i fællesspisninger og traditioner. Det er virkelig 1.
skoledag fra helvede, men heldigvis er der
også en ret sød dreng.

Anton har fået fortalt, at hans oldefar flygtede fra nazisterne til Argentina, men under et
ophold i Argentina viser det sig, at det måske
ikke er helt rigtigt. Sammen med Miguel og
Guada kommer han på sporet af familiehemmeligheder og måske havde oldefar ikke helt
rent mel i posen. Anton indleder en spændende og farlig jagt på sandheden.

FRA 10 ÅR
KOSTSKOLE. PIGER. FORELSKELSE.

Vilde agenter
- operation honningjagt

FRA 12 ÅR
SPÆNDING. MYSTERIE. 2. VERDENSKRIG.

Den dobbelte grav
og andre rædsler

(VILDE AGENTER: 1)

af Jennifer Bell

FRA
10 ÅR

af Benni Bødker

Forældreløse Agnes bliver agent for OBISTA
(Organisationen til Beskyttelse af Imponerende Sjældne og Truede Arter). Sammen
med sin læremester, elefantspidsmusen Attie bliver hun sendt på sin første mission i
den atlantiske skov for at redde bien Elton.
De får brug for alle deres agentevner for at
redde Elton.
FRA 9 ÅR
AGENTER. SPÆNDING. DYR.

12 sindssyg grumme og uhyggelige gyserhistorier. Alle historier har deres egen illustration, som gør historien endnu mere
skræmmende. Læs om åbne grave, knogler,
råddenskab og uhyggelige skrig. Forfatteren anbefaler, at du kun læser en historie ad
gangen – For din egen skyld!
FRA 10 ÅR
GYS. UHYGGE.

FRA
10 ÅR

The Witches - bogen bag filmen

FRA
10 ÅR

af Roald Dahl

FRA
9 ÅR

Hekse flyver faktisk ikke rundt på koste.
Næh, de ser helt almindelige ud, men er virkelig onde og værst af alt: De hader børn!
Drengen i denne bog er tilfældigvis til stede
under heksenes årsmøde og opdager deres
hemmelige plan for at fange alle børn.
FRA 9 ÅR
HEKSE. SPÆNDING. GYS.

FRA
9 ÅR

Sherlock Holmes
og den forsvundne diamant
(BAKER STREET AKADEMIET: 1)

af Sam Hearn
John Watson kommer i klasse med mesterdetektiven Sherlock Holmes, og han bliver
gode venner med både Sherlock og Marta.
Sammen går de i gang med at opklare mysterier. Mon Sherlock kan gennemskue, hvor
meget hans fjende James Moriarty ved om
de forsvundne diamanter?
FRA 10 ÅR
SPÆNDING. VENSKAB.
BLANDING AF TEKST OG TEGNESERIE.

Siff - rådne jord

Klovn

af Michael Kamp

(SIFF: #1)

af L. G. Jensen

FRA
8 ÅR

FRA
10 ÅR

Siff bor på børnehjem i en dystopisk fremtid,
hvor Jorden er overbefolket. Børnehjemmet
sælger hende til en ondskabsfuld svindler.
Siff kæmper sammen med to andre børn for
at overleve og blive fri. Hun drømmer om at
rejse ud til Station Valhal og være fri, tryg,
få mad og rent vand hver dag. Mon drømme
kan gå i opfyldelse?

FRA
11 ÅR

af Kasper Hoff

Tyvefældens forbandelse
(SAMLINGENS VOGTER: 1)

af Kasper Hoff
Kevin arver en stor samling af mystiske ting
med magiske kræfter efter sin grandonkel.
Det viser sig, at grandonklen var shaman.
Kevins søster Sophia snupper en æske fra
samlingen, og nu er hendes sjæl i fare. Kevin og papsøsteren Kaya må kæmpe mod
underverdens stærke kræfter for at redde
Sophia.
FRA 10 ÅR
SHAMANER. MAGI. VENSKAB.

Invasion

af Lars Kramhøft

(DRENGEN DER FIK TING I HOVEDET: 3)

FRA 8 ÅR
SJOV. SPÆNDENDE.
BLANDING AF TEKST OG TEGNESERIE

FRA 10 ÅR
UHYGGE. SPLATTER. KLAM KLOVNE-GYS.

FRA 11 ÅR
AGENTER. CYBORGER. VENSKAB.

Drengen, der fik ting i hovedet
- ”hjælp, jeg er klog!”

Drengen Karl har det med at få ting i hovedet. Denne gang får Karl alle bibliotekets
bøger i hovedet, og nu er Karl megaklog, og
det bliver vildt. Han vinder en kæmpestor
præmie i et quizshow, får fans, bliver jagtet
af gangstere, tager en tur forbi helvede og
videre op til Gud. Det er ikke altid sjovt at
vide alting – eller er det?

Oscar vågner, da en skræmmende klovn står
uden for vinduet. To af byens bøller har klædt
sig ud som klovne og hærger i byen. Men en
nat leder de efter ægte klovnedragter i det
gamle forladte cirkus, og så går det amok
med ægte blodtørstige klovne, der går på
jagt i byen.

Mørke skygger sniger sig ind i den lille by
Vejløse. En efter en bliver byens beboere
overtaget af de mørke skygger. Heldigvis opdager Lucas og hans venner i Mysterieklubben det og forsøger at redde byen uden selv
at blive fanget.
FRA 10 ÅR
ONDSKAB. GYS. VENSKAB.

FRA
11 ÅR

FRA
10 ÅR

Jake Atlas - smaragdslangens grav
af Rob Lloyd Jones

På en rejse til Egypten bliver Jakes forældre
bliver kidnappet af en hemmelig sekt af skattejægere, der er ude efter Osiris-mumien. For
at redde forældrenes liv må Jake og søsteren
Pandora finde mumien før skattejægerne.
Med lommerne fulde af fede gadgets går
den vilde jagt dybt inde i Keopspyramiden.
FRA 11 ÅR
SPÆNDING. ARKÆOLOGI. GADGETS.

FRA
10 ÅR

FRA
11 ÅR

Nørd

Økodeller og svinestreger

af Mina Lystad

(KLIMAKRIGERNE: 1)

af Henrik Nilaus

Marie får en skoleopgave: Læg noget ud
på de sociale medier. Vildt dårlig opgave
når ens mor er en populær blogger, og man
selv bare er en nørd og kun har en rigtig ven,
Espen. Espen hjælper Marie med at filme,
og pludselig får Maries pinlige videoer med
#NØRD rigtig mange likes.

Inspireret af Greta Thunberg forsøger Emma
at overbevise sin familie om at gøre en forskel for klimaet. Det er svært at få alle med
på idéen, når de ikke jubler over kødfri-dage
og cykelferie. Det kan være svært at efterleve sin egen ambitioner for at gøre en forskel.

FRA 11 ÅR
VENSKAB. KÆRLIGHED. SOCIALE MEDIER.

FRA 10 ÅR
KLIMAKAMP. VENSKAB. SJOV.

En dygtig havfrue

Kings of Jutland - en krimikomedie

Hjemme hos 13-årige Stephanie falder alt fra
hinanden. Skilsmisseforældre, som ikke kan
overholde deres løfter eller give Stephanie
den tryghed, som hun har brug for. Stephanie går til havfruesvømning og vil gøre alt
for at blive den bedste havfruesvømmer på
holdet, men går hun for langt og bliver omkostningerne for høje?

Bo, Skipper og Ronny er ikke de heldigste
gutter i byen. Deres fodboldhold AAB spiller
vildt dårligt, og de har ikke engang penge til
smøger. De beslutter sig for at røve en bank,
men det går ikke helt som planlagt. De får
fingrene i en taske fuld af penge, og så går
den vilde jagt med østeuropæiske gangstere
i hælene – til København, hvor FCK styrer.
Det bliver sjovt og vildt.

af Sanne Munk Jensen

FRA 11 ÅR
HAVFRUESVØMNING. MISUNDELSE. SKILSMISSE.

FRA
9 ÅR

FRA
10 ÅR

af Glen Ringtved

FRA 13 ÅR
ACTION. KRIMI. SJOV.

Brysterne er det sted på kroppen,
hvor følelserne buler ud

(KAPTAJN UNDERHYLER I FARVER: 1)

af Dav Pilkey
Mød Jimmi, Otto og skoleinspektøren Hr.
Knold i den allerførste bog med superhelten
Kaptajn Underhyler. Den samme sjove historie nu genudgivet i farver og med bonusinfo
og historier om Hundemand.
FRA 9 ÅR
SKØR. SJOV. BLANDING AF TEKST OG TEGNESERIE.

FRA
10 ÅR

af Pernille Nederland

Kaptajn Underhyler i farver
- det første eventyr

Ingen venner, hvad nu?

Marie er ikke helt tilpas i sin teenagekrop, og
hun er forelsket i Bjørn. Samtidig bliver hendes morfar rigtig syg og dør, og hun savner
ham inderligt. Veninden Vera har også brug
for Marie. Marie savner det, der var før i tiden.
Nu skal hun finde vej i både forelskelse, sorg
og det at blive teenager. Marie gør det stille
og på sin helt egen måde.

(MYNTES DAGBOG: 1)

af StineStregen

FRA 10 ÅR
SORG. VENSKAB. PUBERTET.

FRA
10 ÅR
FRA
13 ÅR

Mynte er flyttet fra København til en lille by i
Jylland. Det er svært at holde kontakten med
veninderne i København uden smartphone,
og det med nye venner er bare ikke nemt,
når man teenager. En polsk pige starter i
Myntes klasse. Hun kan ikke dansk, men hun
elsker at tegne – ligesom Mynte.
FRA 10 ÅR
VENSKAB. DAGBOG MED TEKST OG TEGNINGER.

Du er hovedpersonen

Fattigrøv

af Daniel Zimakoff

FRA
13 ÅR

FRA
14 ÅR

Viggos sko og tøj er slidt og for småt, men
han ved godt, at mor ikke har penge til at
købe nyt. Viggo går med reklamer hver dag
for at tjene penge, men det rækker kun lige
til mors medicin og lidt mad. En dag skal
Viggo hjælpe med at købe ind til klassefesten, og pludselig står han med skolens kreditkort og kode i hånden. Er fristelsen for stor
og hvilke konsekvenser vil det få, hvis Viggo
hæver penge på skolens kreditkort?
FRA 13 ÅR
MORAL. FATTIGDOM. VENSKAB.

Når hjertet er en elpisker

Steder, veje, biler, både

Halvvejs gennem skoleåret falder Pi om på
gulvet midt i klassen. Hun kan ikke længere holde til presset, og hun sygemeldes
på ubestemt tid. Da Pi får ro og møder den
fine ældre engelske dame og den udviklingshæmmet pige fra opgangen, får hun livet sat
i perspektiv. Pi er nemlig meget stærkere,
end hun selv er klar over.

Det regner og regner i Danmark. Hverdagen
med mad og tryghed falder fra hinanden, og
Rosa og hendes familie flygter mod Libyen.
De rejser med biler, både og på gåben gennem et krigshærget Europa, og deres overlevelse er i hænderne på menneskesmuglere.

af Mette Vedsø

Victor - På holdet

af Lars Bøgeholt Pedersen
Victor elsker fodbold og vil gerne være professionel fodboldspiller, men nu er han lige
startet på en ny skole og skal finde både nye
venner og en ny fodboldklub. Hjælp Victor til
at træffe de rigtige valg undervejs i bogen.
Du kan hjælpe Victor med at opnå sit mål
eller ende med at knuse hans fodbolddrøm.
FRA 9 ÅR
SKOLESTART. FODBOLD. VÆLG-HANDLINGEN-BOG.

af Kim Fupz Aakeson

FRA 11 ÅR
KLIMAFORANDRINGER. FLYGTNING. MOD.

FRA
9 ÅR

FRA
9 ÅR

FRA 14 ÅR
ANGST. VENSKAB. IDENTITET.

Guldfisken Glimmer
af Jesper Wung-Sung

Mød Glimmer. Guldfisken Glimmer. Glimmer var en lille glad guldfisk, der svømmede
rundt i sin guldfiskebowle og smilede til sin
ejer, pigen Maja. En dag får Maja en kæreste,
som hader Glimmer. Han skyller Glimmer ud
i toilettet, men det skulle han aldrig ha’ gjort!
Nu vender Guldfisken Glimmer tilbage og
han vil ha’ hævn!
FRA 9 ÅR
SJOV. HÆVN. SPÆNDING.

FRA
9 ÅR

Blod på tanden
- du er hovedpersonen - hvis du tør?
af Nick Clausen

FRA
11 ÅR

Du er hovedpersonen i denne gyserfortælling, og du vågner op på et hospital, men kan
intet huske. Du forsøger at råbe om hjælp.
Sygeplejersken fortæller, at du kan råbe alt
det du vil, men ingen kan høre dig. Hvordan
skal du slippe ud fra dette hospital? Du skal
træffe dine valg med omhu, ellers vil du lide
en ubehagelig død.
FRA 9 ÅR
GYS. DU ER HOVEDPERSONEN-BOG.

Tegneserier

Spøgelseshvisker - du er helten
af Nick Clausen

En nedlagt skole er hjemsøgt af spøgelser.
Du er hovedpersonen i denne bog, og heldigvis er du spøgelseshvisker. Det er nu din
opgave at få spøgelserne ført videre til de
dødes verden. Overvej dine valg! Træffer du
den forkerte beslutning, ender du selv i de
dødes verden.
FRA 9 ÅR
GYS. DU ER HOVEDPERSONEN-BOG.

af Sabine Lemire

Mira skal med klassen på lejrskole, og hun
glæder sig. Undervejs i bogen er Du er med
at bestemme, hvordan lejrturen skal gå.
Hjælp Mira med at pakke og bestemme,
hvem hun skal være i gruppe med. Tag pakketesten og find ud af, om du er klar til lejrtur.
FRA 9 ÅR
LEJRSKOLE. VENSKAB. VÆLG-HANDLINGEN-BOG
MED BLANDING AF TEST, TEKST OG TEGNESERIE.

(AMULET: 1)

af Kazu Kibuishi
Emily og Navin er sammen med deres mor
flytter ind i oldefars gamle hus, men der er
noget mystisk på spil. Da mor undersøger
lyde fra husets kælder den første nat, vender
hun aldrig tilbage. Børnene finder en magisk
stemamulet og forsøger at opklare mysteriet.

FRA
12 ÅR

Det bliver et langt liv
af StineStregen

Mira på lejrskole

Amulet - Stenens vogter

Sjove øjebliksbilleder på det typiske teenageliv på godt og ondt. Alt fra menstruation,
mega pinlige mødre, venner, identitet, humørsvingninger og forelskelser. Genkendeligt og med plads til grineflip.
FRA 12 ÅR
TEGNESERIE. PUBERTET. PINLIGE FORÆLDRE.

Dagbogsdage
(LOU!: 1)

af Julien Neel

FRA 9 ÅR
TEGNESERIE. FANTASY. MYSTERIE.

Det gyldne kompas
(DET GYLDNE KOMPAS: 1)

af Stéphane Melchior
Forældreløse Lyras verden er fuld af fantasifulde væsner. Alle mennesker har deres egen daimon, som er en slags dyr med
menneskets sjæl. Lyra bliver adopteret af fru
Coulter, men finder ud af at fru Colter ikke
har gode intentioner og flere børn forsvinder.
Lykkes det Lyra at flygte?
FRA 11 ÅR
PARALLELLE VERDNER. MAGI. VENSKAB.

Mød 12-årige Lou, som bor alene med sin
forfattermor. Hun er en sød, sur, glad, forelsket, fjollet og cool teenager, som elsker at
sy sit eget tøj.

FRA
12 ÅR

FRA 10 ÅR.
TEGNESERIE. VENINDER. FORELSKELSE.

Anne Franks dagbog - graphic diary

FRA
9 ÅR

af Ari Folman, David Polonsky

FRA
9 ÅR

Flot tegneserie med afsæt i ”Anne Franks
dagbog”, hvor Anne Frank fortæller om livet
som jødisk pige i skjul under 2. verdenskrig.
Følg Anne Franks liv med både angsten for
at blive opdaget af nazisterne og almindelige
problemer med forældre, længslen efter frihed og et almindeligt liv.
FRA 12 ÅR
TEGNESERIE. 2. VERDENSKRIG. JØDEFORFØLGELSE.

FRA
11 ÅR
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