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Over sløret
(Ilttyv; 1)
af Nicole Boyle Rødtnes
I en mørk fremtid koster ilt penge. Kun de
rigeste har råd til den bedste ilt, der fandtes
før katastrofen skete. De fattigste må nøjes
med den dårlige ilt, der langsomt men sikkert
gør dem syge. Shay og Troy kæmper for at
overleve og bliver undervejs tvunget til at
indgå en dødsensfarlig alliance.
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Monster
af Patrick Ness
Siden Conners mor blev alvorlig syg, har han
været plaget af mareridt. En dag står Monster
uden for Conners vindue. Monster fortæller
tre historier og kræver til gengæld at Conner
fortæller sin egen historie - Monster vil have
sandheden. Hav Kleenex inden for rækkevidde, det bliver nødvendig.
Fra 10 år

Fra 12 år
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Hjertestorm. Stormhjerte
af Annette Herzog, Rasmus Bregnhøi og
Katrine Clante
Den første forelskelse og hjertesorg. Vend
bogen rundt og læs hvordan det opleves
af enten Storm eller Viola. Når følelserne
hvirvler rundt med irriterende søskende, kloge
forældre, og allierede venner på sidelinjen.
Kærlighedens mystik, glæde og forvirring
fortælles gennem collager, tegneserier og
tekst tilsat skønne illustrationer.
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5

af J. K. Rowling
19 år er gået, siden Harry Potter forlod
Hogwarts. Han er blevet voksen og far. Hans
søn Albus, der er startet på Hogwarts, ligner
langt fra sin far, og han bliver venner med
Malfoys søn Scorpius. Da både fortid og nutid
smelter sammen, må far og søn erkende
den ubehagelige sandhed, at mørket nogle
gange kommer uventede steder fra. Bogen er
skrevet som et teaterstykke. Fra 11 år

af Hanne Kvist
Freddy er træt af nye papfamilier og nye
skoler, når mor skifter mænd. Han drømmer
om at få en hund, der altid vil være der. Men
hans mor kan ikke tåle pels. Sammen med
vennen Eskild træner han hunde, for at spare
sammen til en hårløs hund. En bog med
drama, følelser og venskab, tilsat graphic
novel. Stærk vinder af Kulturministeriets
børnebogspris 2017.
Fra 9 år

Fra 11 år

Harry Potter og det forbandede barn (Harry Potter; 8)

Dyr med pels - og uden
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Wimpy Kid: Ikke en dagbog
(Wimpy Kid; 1)
af Jeff Kinney
Så vidt Greg kan regne ud, er han nr. 52 på
listen over populære drenge i skolen. Han er
ikke den sejeste, men det er kun et spørgsmål
om tid. Han satser nemlig på at blive rig og
berømt. Alt det og meget andet skriver han
om i sin notesbog (for det er altså IKKE en
dagbog), og den notesbog er ret sjov og til
tider temmelig pinlig.
Fra 11 år
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Den druknede soldat
(Kloden under vand; 1)
af Ida-Marie Rendtorff
Kloden er oversvømmet, og kun høje landområder stikker op over vandoverfladen. Lara
og hendes venner dykker efter værdifulde
genstande under havets overflade. De arbejder under slavelignende forhold og styres
med hånd af dykkerbossen “Tudsen”. Men
en dag finder de liget af en druknet soldat og
hans logbog.
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Fra 12 år
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Ravmedaljonen
(Pigen fra havet; 1)
af Bodil El Jørgensen
Svava kender ikke sin fortid. Hun blev som
lille fundet på stranden med en magisk
ravmedaljon om halsen, og ingen ved hvor
hun kommer fra, eller hvordan hun havnede
på stranden. Sladderen og hadet til hende
vokser, da der sker uforklarlige ting omkring
hende.
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af Neil Gaiman
Intet du læser i denne bog er sandt! Da far
kommer meget sent tilbage efter at have hentet mælk, påstår han, at han både har mødt
dinosaurusser og rejst i tiden! Men kan det nu
også passe? Det her er en meget fjollet bog,
og der er nok at grine af, når den fjollede far
lyver, så det driver.
Fra 9 år

af Mette E. Neerlin
Honeys mor har tit så travlt, så der kun er
kanelgifler til madpakken. Far glemmer også
at købe morgenmad og drikker for meget, og
søster Mikala er hjerneskadet. Honey har selv
læbeganespalte og så kommer hun tit til at
sige ting, der ikke helt passer. En lille perle af
en bog fyldt med varme, humor og klogskab,
og som fik Kulturministeriets børnebogspris
i 2016.
Fra 11 år

10

Fra 10 år

Den Sygeste Løgnehistorie

Hest, hest, tiger, tiger

Ayses pyjamasfest (Ayse; 1)
af Özlem Cekic
Ayse vil til pyjamasfest med veninderne, men
hendes forældre siger nej. De tror, der vil
komme drenge eller de vil drikke øl. Pigerne
tænker, at hvis nu alle forældrene møder
hinanden, siger de nok ja. Men det går ikke
lige efter planen. Der er fem bøger i alt om
Ayse, der som kurdisk-dansk pige lever midt i
to kulturer og må igennem flere forvekslinger.
Fra 8 år
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Sporløs - Dæknavn Mathias
(Sporløs; 1)
af Jørn Jensen
Klokken er 2 om natten, Rasmus og hans far
skal forlade deres gamle liv på Sjælland for
at starte på et nyt i Nordjylland. Rasmus’ far
er rocker, men har besluttet at fortælle politiet
alt, hvad han ved om rockerne. Det betyder,
at Rasmus skal starte i ny skole, ikke må
kontakte sine venner, da rockerne ellers vil
finde dem - men værst af alt, han skal skifte
navn til Mathias. Fra 11 år
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Jordens største helte
(Specialklassen; 1)
af Jacob Kokkedal
En fortrop af rumvæsner har kidnappet en
gruppe børn fra Specialskolen Solstrålen.
Rumvæsnerne vil undersøge, hvor let det
er at udrydde menneskeracen, inden de
invaderer jorden. Meget er rumvæsnerne
forberedte på, men de er ikke forberedte på
mødet med de 4 børn fra Anemoneklassen.
Alle pædagogers store skræk!
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Når først man har sagt ja
af Kenneth Oppel
Hvad gør man, når ens lillebror er få dage
gammel og alvorligt syg, og man pludselig
får chancen for at redde ham? Steven siger
ja, da det englelignede væsen, der opsøger
ham om natten, kommer med et besynderligt
tilbud. Men Steven fortryder, da det går op
for ham, hvilke skræmmende konsekvenser
tilbuddet har.
Fra 11 år

Fra 11 år

15

Nidstangen (Pax; 1)
af Åsa Larsson og Ingela Korsell
De to brødre Alrik og Viggo bliver udvalgt til
at beskytte det gamle bibliotek under kirken i
Mariefred. De gamle vogtere sætter brødrene
på en ekstraordinær prøve, der skal teste
brødrenes mod. De skal finde Mørkeskabningen, som de selv har lukket ud af en bog.
Nervepirrende fantasy til de, der kan lide
Lene Kaaberbøls bøger.
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Fra 11 år
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Feernes ø - den gyldne sti
(Feernes Ø; 1)
af Trine Bundsgaard
Der er intet livstegn fra Noli og Ayas forældre,
der er draget på en farefuld færd. De to søstre må kæmpe sig vej tværs over Feernes Ø
for at redde deres forældre og sikre Feernes
overlevelse. Det kræver både mod og styrke.
Pas på: denne her kan meget vel gå hen og
forstyrre nattesøvnen hos piger med hang til
feer og magi.
Fra 9 år

Benny Bobs Bøfbanan
af Arne Svingen
Benny-Bob hader børn. Desværre er han
skolelærer, og for at det ikke skal være løgn,
så er han også nødt til at tage de irriterende
unger med på lejrskole helt uden andre
voksne. Det bliver nogle vilde, vanvittige og
kiksede dage med bøffer, bananer og cirka
100 ting, der går helt galt. Gakket humor, som
kun en norsk forfatter kan levere den!
Fra 9 år
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Sanddrømmeren
(Sanddrømmeren; 1)
af Sidsel Katrine Slej
Fréa er blevet spået, at hun bliver den mægtigste sanddrømmer nogensinde - en valkyrie,
der i drømme kan se ind i fremtiden. Fréa tager til Asgård for at blive oplært og bo blandt
de nordiske guder, men uhyggelige drømme
hjemsøger hende. Er det sanddrømme, og
kan hun forhindre, at de kommer til at ske?
Fra 12 år
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Billedrengen
af M. G. Leonard
Darkus’ far er på mystisk vis forsvundet under
et tophemmeligt eksperiment. Sammen med
en næsehornsbille indleder Darkus jagten på
sin far, men den gale modedesigner Lucretia
Cutter gør sit for at forhindre Darkus i at finde
sin far. En af 2016’s absolut bedste bøger,
hvis man er til spænding, humor… og biller.
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Fra 11 år
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Dobbelt så gammel
af Mette Vedsø
Kærlighed kender ingen alder, men går det
mon an at drømme om en på 16 år, når
man selv kun er 8? Tove er med familien på
camping i de svenske skove, hvor hun straks
falder for Kuk, som er sød og sej, men også
meget stor. Kunne man ikke bare vokse i rekordfart? “Tove tænker“ er en skøn lille serie
på to bøger, til dig der måske også tænker
meget over alting.
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Fra 8 år

23

Louis Armstærk
af Camilla Hübbe
Man kan have en far der elsker jazz og
forsvinder i en orkan i New Orleans. Og så
kan man kalde sig Louis Armstærk og tage
200 armbøjninger, selvom man er pige og 12
år. Louise er sikker på hendes far lever og
drager til USA, for at finde ham. Her møder
hun åndemagere, naturens stærke kræfter og
nære sammenhold. Vild historie flot illustreret
af Rasmus Meisler.
Fra 11 år

Gamerz - De ukendte
(Gamerz; 1)
af Kasper Hoff
Tim er hardcore gamer, desværre deler
hans forældre ikke hans begejstring og
mener, at han bruger alt for meget tid foran
computeren. Da han bliver tilbudt at deltage
i den hemmelige onlineturneringen “Galaxy”,
kan han ikke sige nej og sammen med
Croxx, Princess, Ludo og Wizard skal han
nu kæmpe for at vinde trofæet - men vil det
lykkedes for dem? Fra 10 år

Zombie 2.0: Tut-Ank- Zombies
hævn (Zombie 2.0; 1)
af Kim Langer
Zombier findes ikke i virkeligheden. Gør de?
Og den gale professor Møller er slet ikke ude
på at vække de døde. Er han? Zack troede,
at han vidste alt om zombier, men han får
snart sandheden at vide – på den hårdest
tænkelige måde. For pludselig er han selv en
zombie! Uhygge og sult efter hjerne er nogle
af de fede ting i denne bog.
Fra 11 år
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Scary Harry - ikke til at
spøge med (Scary Harry; 1)
af Sonja Kaiblinger
Otto er ret gode venner med husspøgelset Sir
Tony. En dag støder Otto ind i Harold, Manden med Leen, som bruger et ur i huset til at
transportere døde sjæle videre til Dødsriget.
Harold bliver betalt pr. død sjæl, og da Sir
Tony kort tid efter forsvinder, er Otto sikker
på, at Harold står bag. Det bliver starten på et
hæsblæsende eventyr.
Fra 10 år
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Pimo og Rex:
Den Magiske Muse
af Thomas Wellmann
Pas på Ærkebibliotekaren og de andre sære
væsner! Pimo og Rex er to eventyrere i
denne spraglede tegneserie fyldt med farver,
eventyr og sjove situationer. Der er fuld fart
på farveladen, og det er både gakket og
hyggeligt at tage på eventyr med de to. Der
er også en blå kvinde!
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Fra 9 år
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29

Anemone - Det store ønske
(Anemone; 1)
af Lene Møller Jørgensen
Anemone, Lærke, Maja og Sofia er veninder.
Sofia har snart fødselsdag og glæder sig, for
så skal hun have huller i ørerne. Lærke og
Maja får overtalt deres forældre, men Anemones mor synes, hun er for lille. Veninderne
finder på en ide, så Anemone ikke føler sig
udenfor. Der er i alt fem bøger i serien om
Anemone og hendes tre bedste veninders
hverdag. Fra 8 år

Rakkerpak: Et helvedes
eventyr (Rakkerpak;1)
af Lars Kramhøft
To brødre drager ud i verden. Sådan er
mange eventyr begyndt, men dette er et
anderledes et af slagsen. Her er varkaniner,
djævle og vilde situationer, og det er slet
ikke sikkert, at de kære brødre lever til deres
dages ende. Masser af gys og eventyr på
både den gode gamle og alligevel helt spritmoderne måde.
Fra 10 år

Vand til Blod
af Morten Dürr og Lars Gabel
En stemningsfuld og spændende graphic
novel om pigen Lea, der bliver ramt af lynet.
Det giver hende overnaturlige kræfter, og
hendes far er overbevist om, at hun er Guds
udvalgte. En stærk bog om sorg, sindssyge
og det overnaturlige med enkel tekst, vilde
billeder og en fantastisk farvelægning, der kan
mærkes helt ind i sjælen.
Fra 12 år

28

De Utilpassede
af John Kenn Mortensen
Johan er en typisk teenager - bortset fra, at
han bor på Lolland. Hans liv bliver dog lige
lovligt spændende, da der pludselig er vampyrer over det hele. Nu må Johan og hans
venner kæmpe for at overleve, og det er både
sjovt og virkeligt uhyggeligt. Der bliver ikke
lagt fingre imellem i denne gyserroman.
Fra 11 år

30

Det røde tårns venner
(Kokseby; 1)
af Jens Blendstrup
Kokseby er en ret død by og består mest af
lukkede fabrikker. Alligevel bliver der nok at se
til for de fem venner Wilma, Jonas, Johanna,
Kajsa og Franko. I første bind bryder de ind
på en gammel cykel fabrik og danner den
hemmelige klub “Det røde tårns venner”. I to
bind mere afslører de flere forbrydelser i den
lille by.
Fra 8 år
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