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HØJTLÆSNING

Fra
6-9 år

Minimund

af Frida Brygmann, Thomas Korsgaard
og Lasse B. Weinreich
Sylvester har en minimund, der lyder som et
egern. En dag får Sylvester nok. Han skriver
et brev og håber, at nogen vil hjælpe ham.
Det vil Nogen, og han har et stemme-katalog
med.
Har læst

Vil gerne læse

Fra
8-10 år

Børnene fra Sølvgade
tager kampen op

af Renée Toft Simonsen og Zarah Juul
(Børnene fra Sølvgade; 2)
Børnene fra Sølvgade er flyttet ind på Martinsvej hos Miss Nelly og Brian. De er glade
for deres nye familie, men pludselig dukker
deres bedsteforældre op og vil have forældremyndigheden.
Har læst

af Helena Hedlund og
Katarina Strömgård

En dag flytter Gustav ind ved siden af Karoline, og de to bliver venner. Men da Karoline
finder en guldring, og Gustav kommer til at
fortælle, at han kan trylle, får de pludselig
problemer.
Har læst

Vil gerne læse

Ruth-Viola med bindestreg
vil have en lillebror

Har læst

Ukrudt

af Adam O.
(Den rustne verden; 3)
I det sidste bind i serien om de fire søskende,
der lever i et Danmark dækket af skrald,
kæmper Ramona for at få sine søskende ud
fra Frostbanken, hvor Atlas har spærret dem
inde.
Har læst

Vil gerne læse

Fra
4-7 år

Ottos ikke-noget historier

af Gitte Løkkegaard og Lars Samsøe
(Bøgerne om Ruth-Viola)
Adr! Ruth-Viola har fundet ud af, hvordan
babyer bliver til. Det får far og mor altså kun
lov til én gang, men så skal Ruth-Viola også
have en lillebror.
Vil gerne læse

Fra
8-13 år

Fra
6-10 år

Det fine ved Karoline

Vil gerne læse

Fra
5-7 år

af Lars Daneskov og Pernille Lykkegård
Flere historier om Otto fra bogen “Godnat og
sjov godt”, der altid svarer ”Ikke noget”, når
mor eller far spørger, hvad han har lavet i
børnehaven. Det bliver til en masse ikkenoget-historier.

Har læst

Vil gerne læse

Fra
5-10 år

Fra
6-11 år

Griskernes hemmelighed

af Rasmus Kolbe og Gerrit Wilemse
(Legender fra Odysïa; 1)
YouTuberen Lakserytteren står bag denne
bog om York, der ved et uheld slipper et
monster løs i sin landsby. York må flygte dybt
ind i den mægtige skov, hvor han møder en
sær pige.
Har læst

Vil gerne læse

Da fremtiden blev stjålet

af Lasse Spang Olsen
Lula forsøger at redde fremtiden i denne
rablende skøre bog. Blæksprutten Fru
Mortensen styrer fremtiden, men nu er den
stjålet, og Fru Mortensen er kidnappet af
sørøvere.

Har læst

Vil gerne læse

LETLÆSNING

Lix 7
Fra 7-8 år

Naomi i en verden med corona og virus:
hvad kan DU gøre, hvis der er fare på færde
af Lone Halkjær og Susanna Hartmann
(Naomi; 1)
COVID-19 er kommet til Danmark, og nu
skal Naomi ikke i skole. Mor og Naomi taler
med bedstefar og bedstemor i telefonen og
på skærmen, tilbyder deres hjælp og snakker
om deres bekymringer.
Har læst

Vil gerne læse

Lix 12
Fra 9-11 år

Lix 10
Fra 7-8 år

Elg flytter hjemmefra

Alf & Alfa - hvem stjal Daisy
Daimonds smykker?

af Katja L. Berger
og Thomas Friis Pedersen
(Den Mandige Elg; 2)
Elg bliver sur på Daniel og beslutter sig for
at flytte hjemmefra, men det går ikke helt,
som Elg havde forestillet sig. Han savner sit
hus og Daniel. Den Mandige Elg er kendt fra
YouTube.
Har læst

Vil gerne læse

En slange i dybet

af Marie Duedahl og Christian Guldager
(Detektiverne i Dumleby)
Alle Daisy Daimonds smykker er væk! Alf og
Alfa vil opklare mysteriet, men kan du også
finde tyven? Alf & Alfa-bøgerne er interaktive detektivbøger, hvor du er med til at løse
mysteriet.
Har læst

Lix 7
Fra 7-9 år

Vil gerne læse

af Nicole Boyle Rødtnes og Tina Burholt
(Lys & mørke; 3)
Mørkets Herre har fanget Oscar og vil gøre
ham til sin arving. Med hjælp fra sine åndedyr
må Olivia, Lysets vogter, tage afsted for at
redde sin ven i de underjordiske gange.

Har læst

Vil gerne læse

LETTE
FAKTABØGER
Læs og bliv klogere

Lix 14
Fra 10-12 år

Lix 19
Fra 9-12 år

Forræder eller helt?

af Jim Højberg og Susanna Hartmann
(Bjarne under besættelsen; 2)
Siden Bjarnes far gik ”under jorden”, har
Bjarnes mor prøvet at holde gang i familiens
tømrervirksomhed. Da de bliver tilbudt et job
for tyskerne, kommer hun i et stort dilemma.

Har læst

Vil gerne læse

Min største hemmelighed - Basma

af Kit A. Rasmussen
(Min største hemmelighed)
Basma er god til matematik, men pludselig er
ikke nemt mere. Basma får hovedpine og kan
ikke forstå det nye. Det er svært at sige til far
og mor, når de kalder hende et matematikgeni.
Har læst

Vil gerne læse

Lix 3
Fra 5-6 år

Gy og en bh

af Marie Duedahl og Emilia Rubæk
(Læs lydret. Trin 0)
Gy og No kan slet ikke lade være med at
grine! For de har fundet en bh, og sådan én
kan man have meget sjov med. Alle ord i bogen er lydrette og skrevet med to bogstaver.

Har læst

Vil gerne læse

Der udkommer mange faktabøger, der er
lette at læse, om emner, der interesserer
børn. I år er der f.eks. udkommet faktabøger
om corona, pandemier, 2. verdenskrig, snapchat og neandertalere i serien Fakta Maxi.
Lix 19-21
Fra 8-11 år

SJOVE BØGER
WIMPY KIDS BEDSTE VEN
Ny spin-off serie til de mange fans af Wimpy Kid!

Fra
6-12 år

Fra
12-15 år

Morris Mohlin på iskold mission

af Maria Frensborg
Morris Mohlin er en travl teenager. Han har
smadret skærmen på sin mobil og for at få
råd til at reparere skærmen, har han 2 jobs.
Han er løve i Teos Legeland og Mirres falske
kæreste.

Har læst

Vil gerne læse

Bold og badehætter

af Jesper Roos Jacobsen, Ole Sønnichsen og Lasse B. Weinreich

af Jennifer Bell
(Vilde agenter; 1)
Agnes er en dyreven. Punktum. Derfor
bliver hun rekrutteret til OBISTA, der redder
sjældne dyr. Efter træningslejren sendes Agnes ud på sin første mission, hvor hun skal
redde...en honningbi.
Har læst

Vil gerne læse

Fra
11-14 år

(Bækager boldklub; 5)
På en ferie i Kenya, hvor Altmuligmand er fra,
går det op for holdet, at deres fodboldtræner
er berømt. Men Altmuligmand vil ikke snakke
om det. Han vil holde 100% holiday uden
fodbold!
Har læst

Fra
9-12 år

Operation Honningjagt

Rowley er begyndt at skrive dagbog ligesom sin bedste ven, Greg. Greg får dog hurtigt
overbevist Rowley om, at han skal skrive om ham i stedet for - og det er svært, når
Rowley er med i alle Gregs eventyr. Det bliver ikke lettere for Rowley, da han beder Greg
om at læse kapitlerne i et eventyr, han skriver på. Greg har sjældent noget pænt at sige!

Vil gerne læse

Har læst

Fra
10-13 år

Helten i skabet

af Rachel Renée Russell
(Max Crumblys uheldige eventyr; 1)
Max Crumblys liv stinker! Han er startet på en
ny skole, og der er et problem: Doug! Skolens
bølle, der desværre elsker at lukke Max inde i
sit skab. Men Max vil være skolens helt.

Har læst

Vil gerne læse

Vil gerne læse

Har læst

Fra
10-14 år

Fra
8-12 år

Olgas hemmelige Coronadagbog:
min ærlige historie om dengang skolen
lukkede og jeg fik nok af min egen familie

af Karin Heurlin
Det er ikke let at være Olga på 12 år, når Danmark er ramt af Corona. Mor hamstrer toiletpapir og synger ud af vinduet, storesøster har
kærestesorger og lillesøster blander sig i alt.
Har læst

Vil gerne læse

Vil gerne læse

Rex Dexter og de stendøde kæledyr

af Aron Reynolds og Hugo Cuellar
Rex Dexter har et ret stort problem! Efter at
hans kylling blev kørt over og døde, begynder alle døde kæledyr at opsøge ham og
bede om hans hjælp. Lyder det vanvittigt?
Det er det - og sjovt.

Har læst

Vil gerne læse

FAGBØGER

Fra
7-10 år

Fra
5-10 år
(76.9)

(64.1)

Byg en by af perler

Af Mikkeline Bang
Skab din helt egen by med Hama midi perler.
Her finder du motiver og skabeloner til perleplader, der alle viser personer eller scener
fra byen.

Har læst

Børneretter fra hele verden

Har læst

Vil gerne læse

Manden, der fik skåret sin hjerne i skiver:
og 49 andre vilde videnskabelige forsøg

af Kristoffer Frøkjær
Virkelige historier om 50 forskellige videnskabelige forsøg. Læs om hunden, der fik
opereret et ekstra hoved på, en spionkat med
indbygget mikrofon og en abe opdraget som
menneske.
Har læst

Vil gerne læse

(99.4 Ørsted, H. C.)

af Ilona Einwohlt
Drenge, se her! Med denne håndbog får du
svar, tips og idéer til, hvordan du overlever
puberteten og takler denne periode med sex,
følelser og alt det, der sker med kroppen.

af Johan Olsen
For 200 år siden opdagede den danske
fysiker Hans Christian Ørsted elektromagnetismen. Vi følger ham fra barn og til, at han
ender som én af verdens mest anerkendte
videnskabsmænd.

Vil gerne læse

Har læst

Fra
8-13 år

Fra
10-14 år
(19)

(61.266)

Drenge!:alt det, seje drenge skal vide

Kogebog med retter fra forskellige land. Læs
om historien bag kartoflerne, risene og majsene. Retterne er nemme at lave i denne
trin-for-trin kogebog, som er for hele familien.

(55.8)

Den store klimabog: sådan bliver du
en vaskeægte klimahelt!
Om klimaforandringer og hvordan de påvirker vores verden. Hvorfor bliver det varmere,
og hvad kan Danmark gøre for klimaet? Med
tips til, hvad du selv kan gøre for at blive en
klimahelt.
Har læst

Vil gerne læse

Fra
11-16 år

Fra
10-15 år

Kompasnålen der bevægede sig

Har læst

Vil gerne læse

Vil gerne læse

Fra
10-14 år

Fra
5-11 år
(61.13)

(99.1)

af Bengt-Erik Engholm
Sjove fortællinger om både menneskers
og dyrs tænder. Her er masser af fakta om
tænder, tandpine, tandbørster, tandlæger og
tandfeer, om overtro og virkelig sære fakta
om tænder.

Louis Braille opfandt blindeskriften, og Nadia
Nadim var den første flygtning på det danske
kvindelandshold i fodbold. Læs om børn og
unge, der har gjort en forskel i verden.

Tænder

Har læst

Vil gerne læse

Vi ændrer verden:
30 historier om modige børn

Har læst

Vil gerne læse

KRIMI & SPÆNDING OG GYS

Fra
9-14 år

Bedragerne

af Margaret Peterson Haddix
(Greystone; 2)
Greystone-børnene og Nathalies mødre
forsvinder ind i en parallel verden, hvor alt er
forkert og ondt - vil det lykkedes dem at få
deres mødre ud af magthavernes jerngreb?

Har læst

Vil gerne læse

Den lille onde bog 2 nu endnu farligere

af Elly Griffiths
(Mit navn er Justice; 1)
Sneet inde sammen med fremmede piger og
mistænkelige lærere, gemmer kostskolen på
uhyggelige hemmeligheder. Justice må løse
mysteriet, inden hun selv ender som et lig.

Har læst

Vil gerne læse

De døde fra havet

af Magnus Myst
(Den lille onde bog; 2)
Du tror måske, at det hele bare er for sjov??
Men du tager grueligt fejl, og det bliver det
værste, du nogensinde har læst - nu er du
advaret! Et interaktivt gysereventyr for de
frygtløse.
Har læst

Vil gerne læse

af Nicole Boyle Rødtnes
(Zombiehospitalet; 1)
En mystisk ulykke på et krydstogtskib bringer
de levende døde ind til land og på vej til det
hospital, hvor Oliver er indlagt. Sarah og
Oliver forsøger at overleve, mens smitten
hærger.
Har læst

Vil gerne læse

Fra
9-11 år

Fra
10-13 år

Mordene på Highbury House

Fra
8-12 år

Fra
10-13 år

Mysterieklubben
og det hemmelige rum

af Patrik Bergström
(Mysterieklubben; 1)
Amanda finder et mystisk, skjult rum på sit
nye værelse. Det gemmer på en hemmelighed, der får hende og hendes ny ven Carl
til at danne mysterieklubben.
Har læst

Vil gerne læse

Fra
10-14 år

Gravrøverens lærling

af Sussi Bech
Nedjem er skriverlærling i oldtidens Egypten. En ny kongegrav skal dekoreres med
magiske hieroglyffer. En anden kongegrav
plyndres for kostbarheder, og Nedjem bange
for få skylden.

Har læst

Fra
8-12 år

Fra
9-12 år

En sag mellem venner

af Kristian Mørk
(Walter & Sibylle; 1)
Sibylle er byens bedste detektiv, synes hun
i hvert fald selv. Walther synes bare, hun er
mærkelig og irriterende. Penge er stjålet fra
klubkassen, og parret må tage affære.

Har læst

Vil gerne læse

Vil gerne læse

ZombieLars

af Gisle Halvorsen
(ZombieLars; 1)
Lars er halvt levende, halvt ulevende - også
kaldet zombie. Det er ikke nemt at være anderledes i Bækkebakken, indtil Lars finder
tre nye venner. Bogen er baseret på tv-serie
ZombieLars.
Har læst

Vil gerne læse

FANTASY & SCIENCE FICTION

Fra
10-13 år

Blodkongens datter

af Merlin Mann
(Rane og det magiske museum; 1)
En magisk stav sender Rane tilbage til
middelalderen, hvor han sammen med
kongedatteren Gunhild indleder jagten på
det stjålne Gunhildkors og på at få historien
tilbage på plads.
Har læst

Vil gerne læse

Fra
11-14 år

Heksen og Liljen

af Leif Jacobsen
(Tidsvogterne; 1)
Tvillingerne, Marie og Max, tager på en tidsrejse tilbage til Firenze i år 1504 efter deres
forsvundne barnepige. Hun er fængslet og
skal brændes som heks. Kan de nå at redde
hende?
Har læst

af Camilla Wandahl
(Øglejægerne; 1)
På planeten Nærv lever Vølenerne, som er
hybrider mellem øgler og mennesker. Ærild
ønsker at blive øglejæger, så kan han finde
sin søster, der er taget af parsitterne. Men det
er ikke let.
Har læst

Vil gerne læse

Den døde jord

af Ida-Marie Rendtorff
(Isens hjerte; 3)
Aira og Ulk er taget ud for at finde de forsvundne ismanere og redde deres isverden. I
landet Gulg får de mistanke om, at den onde
Fyrst Frigor har med de forsvundne ismanere
at gøre.
Har læst

Fra
10-14 år

Fra
12-15 år

Kloens klippe

Vil gerne læse

Fra
7-12 år

Legenden vågner

af Helena Dahlgren
(Sjælerytterne, Star Stable; 2)
Jorvik er et paradis for hesteelskere, men
under havoverfladen lurer de onde kræfter.
Kan de fire venner og deres heste besejre
det onde, som legender fortæller om?

Har læst

Vil gerne læse

Vil gerne læse

Fra
11-15 år

Isens stav

af Anders Christian Meidahl
(Livets Træ; 2)
Livets Træ er truet! Kræftsyge Tristan kæmper en hård kamp mod kræften og mod Dragen Nidhøgen, der æder rødderne på Livets
Træ. Kan den mon stoppes, inden det er for
sent?
Har læst

Fra
10-13 år

Fra
9-12 år

De udvalgte

af Søren Hemmingsen
(Ny Sparta; 1)
Ny Sparta er i krise. Thomas Goodboy er
udvalgt til en mission til den ukendte planet
Togaf. Det er en mission, der skal redde Ny
Sparta fra undergang. Men hvem er ven, og
hvem er fjende?
Har læst

Vil gerne læse

Vil gerne læse

Surts rige

af Tanja Rohini Bisgaard
(Midgårds Beskyttere; 4)
Astrid er forsvundet ind i Jellingstenen sammen med Magnus. Odin sender Erik ud for
at finde Frejs sværd og Astrid og Magnus,
der holdes fanget af ildjætten Surt. Men de
er ikke de eneste.
Har læst

Vil gerne læse

HVERDAGSLIV OG VENSKABER
GRAPHIC
NOVELS

Og et par andre bøger med billeder i
Hvis du savner billeder i historien i stedet
for kun ord, ord og atter ord, kommer der
rigtig mange gode graphic novels og bøger
med billeder i. Bøger med billeder giver en
helt anden læseoplevelse end traditionelle
bøger gør. Her er 5 nye bøger, der knytter
sig til hverdagen og dens udfordringer.

Fra
10-14 år

Brysterne er det sted på kroppen,
hvor følelserne buler ud

af Pernille Nederland
Marie er forelsket i Bjørn fra klassen. Morfar
er måske ved at dø, og Vera har det ikke
så godt derhjemme. Marias liv er et kaos af
kærlighed, sorg og ikke at ville være voksen,
endnu.
Har læst

af Mette Vedsø
Oscar går til håndbold. Træneren er fin men
sammenholdet på holdet knirker og den dårlige stemning i klubben, hvor én af holdkammeraternes far er blevet sponsor, tager til.

Har læst

Vil gerne læse

Elliot på træningslejr

af Daniel Zimakoff
(Elliot; 2)
Elliot glæder sig til at skulle træningslejr og
sove i telt med Leo. Men en skade gør, at Elliot er lige ved at give op. Men så kommer
Leo heldigvis på en god idé.

Har læst

Fra
11-14 år

Fra
9-13 år

Klub Solskov

Vil gerne læse

Fra
8-10 år

Pissemyre

af Lars Daneskov
Melvins mor er død, og Melvin kæmper med
sorgen og følelserne for den nye pige i klassen. Det er ikke nemt at være den mindste
dreng på klassebilledet og have en ven, der
hedder Sejr.
Har læst

Vil gerne læse

Vil gerne læse

Fra
10-12 år

Smeltet chokolade?

af Mette Klint
(Frida for faen!; 1)
Frida på 13 år drømmer sig tilbage til hendes
franske sommerferie-flirt. Men ferien er slut,
og i 7. klasse er der både en hyttetur, nye
veninder, drenge og fester, der skal tænkes
på.
Har læst

Vil gerne læse

Fra
10-12 år

Fra
9-12 år

Professionel

af Lars Bøgeholdt Pedersen
(Victor; 5)
Victor er kommet på landsholdet, og vigtige
beslutninger om fremtiden venter. Hvilken
klub vil han spille for, og kan fodboldstøvler
være magiske? Hjælp Victor med at træffe
de rigtige valg.
Har læst

Vil gerne læse

Rosa for evigt og altid

af Maiken Nylund
Rosa og Lærke er bedste veninder, men da
Lærke bliver forelsket i Thor fra B-klassen,
kan hun pludselig ikke snakke om andet end
ham - og det gider Rosa slet ikke.

Har læst

Vil gerne læse
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