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BØGER 

Skønlitteratur

Detektiver

Axelsson, Carina
Model under cover  
- en modekrimi 

Turbine, 2015. 341 s. 12-15 år
Model under cover ; 1
Den 16 årige Axelle er vild med 
mysterier og mindre vild med 
mode. Men da hun bliver kap-
ret som model under mode-
ugen i Paris, er det den per-
fekte forklædning at opklare 
forbrydelser under.

Blendstrup, Jens
Smuglerne fra Hong Kong 
Gyldendal, 2016. 46 s. 9-12 år
Kokseby ; nr. 3
"Hemmelig klub afslører dyre-
smuglere fra Kina" kan man 
læse i avisen, og mon ikke 
Wilma og hendes venner er 
noget stolte, og meget parate 
til fremtidens opgaver?

Einspor, Henrik
Gys og maddiker 
Løse ænder, 2015. 130 s. 10-13 år
Den grønne detektiv ; Nr. 3
I udkanten af Doom Town 
ligger dyrekirkegården. En for-
hastet begravelse af marsvinet 
Banjomus sender Dick, Sue og 
Jack Stump derud - men de 
har ikke taget højde for fuld-
månen og Zombiehunden Gru.

Mørk, Kristian
Spiloppo 
Carlsen, 2016. 178 s. 8-12 år
Arthur optræder som klovn 
sammen med sin far. Da de 
laver et show til en fødsels-
dag, sker der et smykketyveri, 
som Arthurs far beskyldes 
for at have begået. Arthur og 
hans lillesøster må opklare 
hvem, der er den rigtige tyv.

Pastis, Stephan
Timmy Taber rammer bunden  
Alvilda, 2016. 278 s. 8-12 år
Timmy Taber ; 4
Timmy får endnu en vanskelig 
sag, denne gang om nogle 
penge, som er stjålet fra den 
lokale skoleforening BØP.

Drengeliv 

Rendtorff, Ida-Marie
Fabians fobi 
Gyldendal, 2016. 95 s. 9-11 år
Fabian har stjålet Sanders 
mobil. Derfor har Chris og 
Sander planlagt at køre hjem 
til Fabian for at finde den. 
Gennem en kikkert kan de se, 
at Fabian sidder på sit værelse. 
Vinduet står åbent. De vil slå til, 
når han går ned for at spise.

Svingen, Arne
Verdens farligste slæng 
Turbine, 2016. 132 s. 10-12 år
Fire historier om drengene 
Frank, Lukas og Ole - også 
kendt som "Verdens farligste 
slæng" - der afholder spyt-
tekonkurrencer, angribes af 
kæmpegrise og fortæller spø-
gelseshistorier.
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Familie 

Cassidy, Cathy
Stokroser og skumfiduser 
Carlsen, 2015. 273 s. 9-13 år
Chokoladesøstre ; 2
Da Skye finder ting fra en 
gammel afdød slægtning med 
en ulykkelig kærlighedshisto-
rie, begynder hun pludselig 
at have nogle mærkelige 
drømme om en sigøjnerdreng. 
Samtidig er det svært at finde 
sin plads i den store sammen-
bragte familie, hvor der nu er 
5 teenagesøstre under samme 
tag.

Genar, Katarina
Midsommergåden 
Carlsen, 2015. 113 s. 9-12 år
Saga er lige startet på sin 
sommerferie, da hendes 
storesøster Bea stikker af 

hjemmefra for at søge lykken i 
København. Samtidigt dukker 
en lille kat op og viser Saga 
vej til et mystisk og forfaldent 
sommerpensionat ved havet.

Heinrich, Finn-Ole
Den enestående, usædvan-
lige, spektakulære, grænse-
løse, mirakuløse Mukkeline 
Hansens forbløffende eventyr 

Turbine, 2015. 161 s. 10-12 år
Mikkeline har lavet sit eget 
land, Mukkeriget (derfor 
kælenavnet Mukkeline). Der 
bor hun sammen med sine for-
ældre. Verden bryder sammen 
da forældrene pludselig skal 
skilles. Heldigvis er hun god til 
at finde løsninger.

Rendtorff, Ida-Marie
Lige nu er allerede i morgen 
Gyldendal, 2015. 53 s. 11-15 år
Felicia har mistet sin mor og 
søster. Hun er i dyb sorg og 
drømmer om dengang, da 
mor og Cille stadig var hos 
dem. Men en dag møder 
Felicia Peter, der ikke lader sig 
skræmme af Felicias sorg.

Roholte, Louise
Før jeg forsvinder helt 
Carlsen, 2015. 152 s. 10-12 år
Selma skal altid hjælpe sin 
hjerneskadede storesøster og 
deres forældre har aldrig tid til 
at være sammen med hende. 
Der er ingen, der opdager, at 
Selma har det svært og stop-
per med at spise.

Svingen, Arne
Med benene på nakken 
ABC, 2016. 149 s. 10-13 år
Eirik sidder med sin far i et tog 
på vej ned gennem Europa. 
Han ved ikke hvor de er på vej 
hen, kun at hans liv er blevet 
vendt fuldstændig på hovedet.

Vedsø, Mette
To plus to er Koko
Høst, 2015. 115 s. 9-12 år
Koko bor alene med sin far, da 
hendes mor har forladt dem. 
Koko drømmer om at få en 
normal familie med far, mor 
og to søskende. Da Koko og 
far får naboer, bliver nogle 
af hendes drømme måske til 
virkelighed?   

Fantasy 

Ahlburg, Kirsten
Det Onde - skibet 
Gyldendal, 2016. 86 s. 9-11 år
Det Onde ; 3
Ina og Freja, der har magi-
ske evner, finder hjælp til at 
bekæmpe det onde i byen 
Primus, hvor borgmesteren 
Thor har magten.
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Blade, Adam
Den flammende fjende Hellion 
Flachs, 2016. 118 s. 9-12 år
Monsterjagten ; 38
Voldsomme skovbrande hær-
ger i landet Tavania. Tom er 
overbevist om, at et monster 
er årsagen til brandene. Men 
hvordan bekæmper han et 
monster skabt af flammer?

Galán, Ana
Den store prøve 
Turbine, 2015. 141 s. 9-12 år
Mondrago ; 1
Drengen Cale fylder 11 og glæ-
der sig vildt meget til at få sin 
egen drage. Men den drage 
som bliver valgt til ham, er 
ikke helt som han havde fore-
stillet sig.

Melin, Mårten
Jeg er Love 
Turbine, 2015. 177 s. 10-12 år
Drengen Love er så populær 
på sin skole, at alle bliver for-
elsket i ham og jagter ham. 
Hans forældre lader ham skif-
te skole. Men den nye skole er 
underlig og lidt uhyggelig. Alle 
børnene er vildt mærkelige, 
og hvorfor er der tremmer for 
vinduerne?

Ottesen, Josefine
Bundet af Tivaja 
Alrune, 2016. 47 s. 8-11 år
Løvindens datter ; bind 2
Antiope har endnu ikke væn-
net sig til, at hun skal være en 
af Tivajas Døtre. Hun vil hel-
lere være kriger, og hun for-
søger flere gange at udfordre 
Asteria, som både er hendes 

moster og leder af Tivajas 
Døtre.

Rødtnes, Nicole Boyle
Den nye dobbeltgænger 
Alvilda, 2016. 97 s. 10-12 år
De skjulte dæmoner ; bog 1
Tira er alene om at kæmpe 
mod dæmonerne, da hendes 
bror forsvinder. I den foræl-
dreløse Thor finder hun en 
dobbeltgænger for hendes 
bror.

Sedgwick, Marcus
Rædselsbyen 
Flachs, 2016. 170 s. 9-12 år
Elverpigen og Ravnedrengen ; 
5. bog

Elverpigen og Ravnedrengen 
rejser til Rædselsbyen efter 
Det Syngende Sværd, og ved 
første øjekast virker byen 

ikke så slem som dens navn 
antyder. Men det skal vise sig 
at den gemmer på en dyster 
hemmelighed.

Willer, Martin
Skyggekongen 
Forlaget PH, 2016. 256 s. 10-14 år
Den utrolige Scott Roddick ; 
bind 2

Scott Roddicks forsvundne 
bror, Victor, er i live og har 
også superkræfter. Sammen 
med vennerne, Camille og 
Balthazar samt den mystiske 
doktor Gray drager Scott til 
den parallelle verden, Den 
Nedre Malstrøm.

Fodbold

Madsen, Søren Anker
Drengen som var  
verdens bedste fodboldspiller 

Carlsen, 2016. 106 s. 6-10 år 
Albert er en almindelig dreng, 
men ualmindelig god til at 
spille fodbold. Han kommer 
i superligaen, på landsholdet 
og skriver kontrakt med FC 
Barcelona som 9-årig, men det 
bliver ved med at være sjovt 
at spille fodbold, når man sav-
ner sine klassekammerater og 
livet hjemme i Danmark?
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Ingvaldsen, Bjørn
Sejrsbrølet
Flachs, 2015. 137 s. 8-10 år
Fodboldholdet Frøerne ; 6
Fodboldholdet "Frøerne" er 
med i gadecuppen, og nu 
gælder det finalepladsen. Vil 
Frøerne fra blokkene vinde.

Nahrgang, Frauke
De blå-gule djævle - gammelt 
fjendskab ruster ikke

Turbine, 2015. 138 s. 9-12 år
De blå-gule djævle ; 6
De blå-gule har lige akkurat 
kvalificeret sig til slutrunden 
om kredsmesterskabet. 
De kæmper for at komme i 
finalen, men pludselig befin-
der de sig midt i en sag om 
butikstyveri, afpresning og 
matchfixing.

Stavrum, Arild
Maradonas magi 
Gyldendal, 2016. 154 s. 10-13 år
Serien om Mikke og  
hans fodboldvenner ; 1

Mikke er en middelgod fod-
boldspiller, og ærkerivalerne 
er både større og stærkere. 
På et krydstogt køber Mikke 
Maradonas magiske anfører-
bind. Kan Maradonas magi 
hjælpe Mikke til at vinde over 
ærkerivalerne? Og tør han så 
tale med smukke Kari?

Gys 

Kyed Knudsen, Line
Heksens forbandelse 
Carlsen, 2015. 129 s. 10-14 år
Frederiks kusine Liv ligger i 
koma efter en faldulykke på 
familiens ødegård i Sverige. 

Frederik, hans lillesøster Luna 
og deres forældre tager op på 
ødegården. Men der er noget 
mystisk og farligt på færde 
på gården, og det onde lurer i 
den gamle jordkælder.

Næsted Nielsen, Michael
Dødsklokken 
Facet, 2015. 98 s. 11-14 år
Jon på 13 går om natten på 
opdagelse i en mørk og gam-
mel katedral. Her møder han 
Dødsenglen. Vil han få held til 
at komme væk, og vil han få 
overblik over den uoverskue-
lige situation.

Rasmussen, Kit A.
Varsleren 
Høst, 2015. 184 s. 12-14 år
En gyselig fortælling. Siden 
hovedpersonen Nikita på 13 

år skvatter ned fra et træ, har 
Varsleren vist sig flere gange. 
Desværre er det ikke gode 
nyheder, han varsler, når han 
peger på børn.

Kaiblinger, Sonja
Scary Harry  
- de døde længe leve 

Turbine, 2016. 232 s. 10-12 år
Scary Harry ; bind 2
Der flytter et spøgelse ind i 
Ottos hus. Hele byen er over-
rendt af spøgelser. En mystisk 
mand sælger en spray, som 
skulle holde spøgelser væk. 
Otto og Emily løser mysteriet 
sammen med Scary Harry - 
også kaldet "Manden med 
leen".
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Havfruer
 

Bendix, Malene
Underværk 
Dansklærerforeningen, 2015. 35 
s. 10-14 år

Martha og jeg-fortælleren Ida er 
på ferie på Livø, hvor de møder 
den lokale dreng Thomas, der 
har en robåd. Han inviterer 
dem på en tur, der bliver mere 
spændende end forventet. Med 
faktaafsnit om bl.a. havfruer, 
eventyr og sæler.

Heste 

Hallberg, Lin
Du og jeg, Sigge
Gyldendal, 2015. 140 s. 8-10 år
RAP : Rideskolen Agersøs 
Ponyer ; 13

9-årige Elina og shetlandspo-
nyen Sigge slutter sommeren 

af med en træningslejr på 
Rideskolen Agersøs Ponyer. 
Hun er nervøs, men det er alle 
de andre børn heldigvis også. 
Men Sigge kan slet ikke være 
med til det afsluttede stævne.

Harild, Kirsten Sonne
Kampen om Mio 
Carlsen, 2016. 50 s. 8-11 år
Maj & Mio ; 2
Maj har fået et godt forhold til 
den urolige hest Mio. Katrine 
har også part på Mio, og selv 
om Maj er tilfreds med det, 
er Katrine sur på Maj. Maj 
får hjælp af sine nye veninde 
Mira, da hun kommer i pro-
blemer.

Nordstrøm, Christina
Deas nye verden 
Griffle, 2015. 145 s. 10-13 år
Stald Rocket ; 2
14-årige Dea ejer en galophest 
og hun drømmer om at blive 
jockey. Da hun må følge med 
sin mor på arbejde i England 
får hun chancen for at træne 
på en rigtig væddeløbsbane.

Wiechmann, Heike
Historier om heste 
Flachs, 2016. 56 s. 8-10 år
Om Emma, der skal til prøve 
med sin hest, hesten Filur, der 
er med til by-fest, men skub-
ber til en dame, hingsten Andi 
der bliver forelsket, hesten Siri 
der falder igennem isen, Maja 
der ser en spøgelseshest med 
otte ben, Lotte der hellere vil 
ride end læse lektier og om 
Elisa, der ønsker sig en hest.

Håndbold 

Thøgersen, Ulla 
Hvem var det, der vandt i dag? 
Facet, 2016. 186 s. 10-12 år
Mille & Pernille ; #1
Mille og Pernille spiller hånd-
bold, og for første gang skal 
deres hold være med til påske 

cup. Mille er holdets bedste 
spiller, men skal pludselig på 
ferie . Mille og Pernille bliver 
nødt til at overtale Pernilles 
mor til at lade hende blive 
hjemme.

Idoler

Foldberg, Susanne 
Anna og Harry 
Høst, 2015. 124 s. 10-12 år
Directioners ; 1
Anna og hendes bedste ven-
inde Sara er directioners - de 
elsker 1D og drømmer om 
drengene i bandet. Men selv 
de bedste veninder i 5.a. bliver 
vildt uvenner - specielt over 
nogle VIP billetter til 1D kon-
certen, som Annas mor har 
vundet.
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Krimi

Caldecott, Elen
Daggerter og diamanter 
Flachs, 2015. 287 s. 10-12 år
Marsh Road mysterierne ; bind 1
Byens teater får besøg af 
filmstjernen Betty Massino. 
Da hendes kostbare diamant-
halskæde stjæles bliver Piotrs 
far mistænkt for røveriet og 
Piotrs forældre overvejer 
derfor at rejse hjem til Polen. 
Piotr vil blive hos vennerne i 
Marsh Road og de vil derfor 
finde ud hvem der egentlig 
begik tyveriet.

Lensborn, Felicia
Løgn på løgn! 
Gyldendal, 2016. 55 s. 8-10 år
Man skal ikke lyve. Er man 
først begyndt at lyve, tager 
den ene løgn den anden, og 
pludselig er man i store pro-
blemer. Det opdager Oscar og 
hans venner, da en løgn om en 
grim, islandsk sweater bliver 
til store problemer i en meget 
mørk kælder.

Kærlighed 

Ahlburg, Kirsten
Emmas pinlige og totalt  
hemmelige dagbog 

Turbine, 2015. 167 s. 11-14 år
Nice eller nederen ; 3
Emma er 13 år - snart 14, og 
livet er nogle gange bare vildt 
nice. Andre gange er det totalt 
nederen - og ret tit er det fryg-
teligt pinligt. Hvad gør man 
for eksempel, når man vågner 
med en stor bums på næsen 
på sin konfirmationsdag?

Krogsøe, Puk
Rose og Sigurd 
Carlsen, 2016. 122 s. 9-11 år 
4. del af: Rose og veninderne
Klara er blevet kærester med 
Sigurd, som før var kærester 
med Rose. Da Klara inviterer 
Rose over til en hyggeaften 

sammen med hende og 
Sigurd, mærker Rose, at hun 
stadig har følelser for Sigurd. 
Er det mon gengældt?

Kyed Knudsen, Line
Er vi venner? 
Carlsen, 2015. 53 s. 8-10 år
K for Klara ; 11. bog
Niklas er ny dreng i klassen. 
Klara og hendes veninder 
synes, han er sød og sej. Klara 
bliver lidt forelsket i ham, men 
hun ved ikke rigtig, hvad det 
vil sige at have en kæreste.

Magi

Angleberger, Tom
Jabba overgiver sig aldrig 
Alvilda, 2016. 208 s. 9-13 år
En Origami Yoda-bog ; 4
Dion, Sara og Tommy er nødt 

til at stå sammen og kæmpe, 
hvis det igen skal blive sjovt 
at gå i skole. For skolen har 
indkøbt et nyt undervisnings-
program og har aflyst alle de 
sjove valgfag.

Banks, Rosie
Føniksfestivalen 
Flachs, 2016. 112 s. 8-10 år
Det Hemmelige Rige ; 16
Der skal være festival med 
festfyrværkeri, men en ond 
troldmand har bortført kong 
Munter. Hvis det ikke lykkes 
Sofie, Ella og Jasmin at narre 
troldmanden og redde kon-
gen, vil det magiske land være 
i stor fare.
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Matematik

Tiedemann, Anker
Dronningens befaling 
Matematik, 2016. 35 s. 10-14 år
Eventyrlig matematik ; 9
Den franske matematiker 
og filosof René Descartes er 
inviteret til Stockholm af dron-
ning Kristina i 1649. Descartes 
har lange samtaler med dron-
ningen, som er interesseret 
i videnskab og religion. Men 
ikke alle er glade for deres 
samtaler og Descartes skyg-
ges.

Mobning

Rendtorff, Ida-Marie
Ikke uden Frederikke 
Forlaget Fiktion, 2015. 111 s. 
10-13 år

Frederikke, Gudrun og Ludvig 
går i 6.B og stiller alle tre op til 
en landsdækkende dramakon-
kurrence. Men der skal kun 

bruges to skuespillere. Måske 
er Frederikke og Gudrun ikke 
så gode veninder alligevel?

Pigeliv

Ajmi, Zakiya
Den sommer alt voksede vildt 
Carlsen, 2016. 164 s. 10-12 år 
12-årige Malaika glæder sig 
til den årlige familieferie hos 
mormor i Jylland. Alt er som 
det plejer, men bliver alligevel 
helt anderledes, da hun både 
får sin første menstruation og 
sit første kys.

Dyrhave, Rikke
Smil, Vigga! - #stjerne-pige
Gyldendal, 2015. 98 s. 8-11 år
Vigga har et blåt og et brunt 
øje, og hendes hår er stort 
og kruset. I morgen skal hun 

prøvefotograferes til et job 
som fotomodel. I klassen dril-
ler Sandra Vigga og lægger 
grimme billeder af Vigga ud på 
Instagram.

Harboe, Iben
Hvis jeg kunne sætte mit liv  
på pause, ville jeg gøre det nu! 

Gyldendal, 2015. 59 s. 10-13 år
Selma Z ; 6
Selma har fødselsdag, men 
ikke alt er fryd og gammen. 
Selmas mor og hendes kære-
ste slås, og Selma må låse 
sig inde i køkkenet. Senere 
kommer Simone forbi med en 
gave, men Selma har ikke tilgi-
vet hende for mobberiet.

Møller Jørgensen, Lene
Anemone - vild med dans 
Gyldendal, 2016. 91 s. 8-10 år
Anemone ; 3
Klubben afholder en stor dan-
sekonkurrence, hvor man kan 
vinde en rolle i en TV-serie. 
Anemone og veninderne 
melder sig til og øver og øver. 
Anemone er den bedste dan-
ser og vil bare vinde.

Rendtorff, Ida-Marie
Ikke uden Frederikke 
Forlaget Fiktion, 2015. 111 s. 
10-13 år

Frederikke, Gudrun og Ludvig 
går i 6.B og stiller alle tre op til 
en landsdækkende dramakon-
kurrence. Men der skal kun 
bruges to skuespillere. Måske 
er Frederikke og Gudrun ikke 
så gode veninder alligevel?
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Russell, Rachel Renée
Nikkis dagbog - historier fra en 
ik' specielt populær party-pige 

Alvilda, 2015. 279 s. 12-14 år
Nikkis dagbog ; 2
Nikki får igen rodet sig 
ud i problemer. Der er en 
Halloweenfest på skolen, hun 
pludselig skal arrangere, der 
er det evige crush på Brandon, 
og MacKenzie er stadig sko-
lens bitch.

Schou, Dorte
Fest i klubben 
Gyldendal, 2015. 103 s. 9-11 år
I denne bog er du hovedper-
sonen Alma. Du kan afprøve, 
hvilken veninde du er. Du skal 
til fest i klubben med din bed-
ste veninde Mille, men klas-
sens populære pige kommer 
imellem jer. Dine valg afgør, 
hvordan historien udvikler sig.

Skovly, Boline
Hvad har du gang i, Mimi?! 
Carlsen, 2015. 132 s. 9-12 år
11-årige Mimi er flyttet med 
sin far til en ny by, fordi hen-
des mor har fundet en anden 
mand. Mimi er egentlig glad for 
sit nye liv, og hun har både fået 
en ny veninde og en sød hund 
- men det er ikke altid tingene 
går, som man har planlagt.

Wandahl, Camilla
Alt om at være pige 
Høst, 2016. 90 s. 10-12 år
Hvor fedt er det lige, at ens 
bryster ikke gider at vokse og 
alle andre får menstruation 
før en selv? Ida går i 7. klasse 
og venter utålmodigt sammen 
med bedsteveninden Esther.

Science Fiction 

Bidstrup, Lise
Himmelstenen 
Carlsen, 2016. 67 s. 9-11 år
Future City ; 2
I en verden, hvor alle voksne 
er onde, forsøger de tre børn 
Storm, Kuba og Bit at finde og 
tilintetgøre den energi, som 
gør de voksne onde. Bit, der 
er næsten voksen, bliver dog 
mere og mere underlig, jo tæt-
tere de kommer på himmelste-
nen med den onde energi.

Hoff, Kasper
De fordømte 
Gyldendal, 2015. 93 s. 9-12 år
Zonen ; 4
De Klogeste ønsker at udslette 
Zonen, og dertil skal de bruge 
den onde general Kodo og 
hans folk. De to venner, Ona 

og Jos opdager de onde pla-
ner og prøver nu at stoppe 
dem. Men for at det skal lyk-
kes er de nødt til at tage ud på 
endnu en livsfarlig udflugt.

Kokkedal, Jacob
I jordens indre 
Facet, 2016. 144 s. 11-14 år
Specialklassen ; 2
Line's far bliver bortført af 
ækle rumvæsener dybt nede i 
et norsk fjeld. Militæret sættes 
ind uden held. Men så kaster 
vennerne fra specialklassen 
Anemonen sig ind i kampen.
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Sjove bøger 

Ellemose, Søren
Tidsmaskinen 
Facet, 2015. 154 s. 11-14 år
Rummets detektiver ; 1
Xander, Georg, Jeanne og 
Sigrids almindelige liv vendes 
på hovedet da tvillingerne 
Robert og Tammie fra år 2155 
nødlander på deres skole i en 
defekt tidsmaskine.

Dougherty, John
Stinkbombe & ketchupfjæs og 
jagten på tryllehulepindsvinet 

Jensen & Dalgaard, 2016. 170 s. 
8-11 år

2. del af: Stinkbombe &  
ketchupfjæs og de grumme 
grævlinger

De grumme grævlinge er på 
fri fod fra fængslet og det 
er igen op til Stinkbombe og 

hans lillesøster Ketchupfjæs 
at sætte en stopper for deres 
skumle og nedrige planer. 
Søskendeparret må rejse til 
den anden ende af landet 
for at søge gode råd hos det 
magiske tryllehulepindsvin.

Dürr, Morten
Børnefængslet 
Alvilda, 2015. 148 s. 10-12 år
Benjamin scorer Astrid lige 
for næsen af Oliver, så Oliver 
lægger en plan, som skal 
stoppe Benjamin. En plan der 
involverer et mystisk compu-
terprogram, en hjemmelavet 
stungun og en flygtning fra et 
børnefængsel.

Hay, Sam
Død, splat og pelsdyr - 
Zombiekattens frygtelige hævn 

Jensen & Dalgaard, 2016. 101 s. 
9-12 år

Død, splat og pelsdyr ; 2
Alvin får mange pinlige og 
skøre problemer da Zombie-
katten Pjevs behøver hans 
hjælp.

Johnson, Pete
Mine forældre driver mig  
til vanvid 

Flachs, 2015. 225 s. 10-12 år
3. del af: Hvordan du opdrager 
din mor og far

Louis' far er blevet hjemmegå-
ende, hvilket Louis udnytter. 
Mens hans far laver hans lek-
tier, øver Louis på sit stand-up 
show og forsøger at blive 
kæreste med Maddy. Men 
hvad sker der, når hans lærer 
opdager at Louis snyder med 
sine hjemmeopgaver?

Kramer, Irmgard 
Sunny Valentine  
- om tropefugle og kongelige 
underbukser 

Turbine, 2015. 153 s. 10-12 år
Sunny Valentine ; bind 1
Pigen Sunny Valentine bor i et 
skørt hus. Når huset er glad, 
er gardinerne lyserøde. Når 
huset er vredt, bliver alt dæk-
ket med klamt støv. Nu har 
huset et skørt ønske: prinsens 
underbukser.

Kristensen, Ry 
Super 4 
mellemgaard, 2016. 128 s. 11-14 år
Max vinder et ophold på som-
merskolen Annabelle, hvilket 
åbner en helt ny verden for 
ham. Han havde i hvert fald 
ikke regnet med hverken at få 
nye venner eller superkræfter!
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Ocean, Davy
Harry Hammerhaj - hajskolen 
Turbine, 2015. 119 s. 10-12 år
Harry Hammerhaj ; 1
Harry Hammerhaj er lille ham-
merhaj med drømme og lyst 
til at vinde bæltet som under-
vandswrestler. Harry fortæller 
historien om skoleudflugten 
til skibsvraget Titan, hvor han 
fik brug for sine specielle ham-
merhajsensorer.

Rodkey, Geoff
Tapper-tvillingerne vælter byen 
Alvilda, 2016. 267 s. 9-13 år
Tapper-tvillingerne ; 2
Kom med på en vanvittig 
skattejagt gennem New Yorks 
gader, når tvillingerne Claudia 
og Reese Tapper og deres 
holdkammerater kæmper for 
at få flest point, vinde første-

præmien og samtidig samle 
penge sammen til velgøren-
hed.

Smith, John 
Sir John den (næsten) modige 
John Smith er ikke kedelig ; 
bind 2

Flachs, 2016. 91 s. 10-12 år
John må rejse på eventyr 
som ridder i gamle dage, men 
farfar advarer ham om, at det 
måske ikke er det bedste sted 
at rejse til. For netop det kan 
være farligere for en "John 
Smith" end man skulle tro.

Watkins, Sam
Min lærer går monsteramok 
Flachs, 2016. 177 s. 8-10 år
2. del af: Min lærer er et monster
5.B er inviteret med til åbnin-
gen af en forlystelses-park. 
Det bliver rigtigt vildt, da klas-
sens lærer Mr. Hyde forvand-
ler sig til et monster og skaber 
kaos. Jake og hans venner 
må gøre alt for at stoppe Mr. 
Hyde.

Spænding

Hoff, Kasper
Bæstet fra dybhavet 
Gyldendal, 2016. 148 s. 9-11 år
Doktor Z ; 7
Viggo og Mylle fanger en 
mystisk og meget sulten fisk 
i havnen. Dr. Zakarov bygger 
en ubåd, og sammen med 

Grumpf tager de afsted til 
Dybhavet for at følge fisken 
hjem. Men fiskene flygter fra 
Dybhavet, og vennerne må 
finde ud af hvorfor.

Muchamore, Robert
Den brændte jord
People'sPress Jr., 2015. 261 s. 
12-15 år 

Henderson's boys ; mission 7
I sommeren 1944 kæmper 
den britiske spion Charles 
Henderson og hans gruppe af 
unge agenter en indædt kamp 
mod de tyske besættelses-
tropper i krigens sidste dage.   

Superhelte

Rødtnes, Nicole Boyle
Den gode skurk 
Alvilda, 2016. 193 s. 10-13 år
Superskurkeskolen ; 1
Magnus Løvenskjold vil være 
superhelt ligesom sine foræl-
dre. Men det er kun er hans 
lillesøster, Lilli, der klarer opta-
gelsesprøven. Så melder en 
anden skole sig på banen.
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Solomons, David
Min bror er en superhelt 
Gyldendal, 2016. 301 s. 10-14 år
Lukes storebror Zack får 
superkræfter ved et tilfælde, 
og Luke må hjælpe ham med 
at blive en rigtig helt. For Zack 
ved en hel masse om matema-
tik, men intet om superhelte.

Sygdom

Vriens, Jacques
Man tuder ikke i sjette 
Turbine, 2015. 192 s. 10-14 år
Da fodboldpigen Akkie får 
konstateret kræft, står hele 
hendes klasse sammen og 
bakker hende op. Akkie forsø-
ger at være en del af klassen, 
men det er svært, når man er 
alvorlig syg.

Veninder 

Bruun, Karen Vad
Den store chance 
Corto, 2016. 70 s. 8-11 år
Stjernestøv ; 1
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. Men hun 
ved ikke helt, om hun vil sige 
nej, hvis hun fik tilbudt en film-
rolle en dag.

Ejersbo Frederiksen, Sara
Populær i 9 nemme trin
Høst, 2015. 82 s. 8-10 år
Maja må invitere en veninde 
med på sommerferie, men hun 
er ret upopulær i klassen. Vil 
den guide hun finder på nettet 
mon kunne hjælpe hende med 
at finde en veninde?   

Roholte, Louise
Provinspiger 
Carlsen, 2016. 178 s. 12-14 år
Sommerfugleserien. 2
De tre veninder Klara, Simone 
og Pernille står overfor store 
udfordringer. De skal alle tre 
starte i en ny skole efter ferien 
og som om det ikke var nok 
kæmper de også med en sto-
rebrors irriterende kæreste, 
en forsvunden far og en ny 
lillesøster.

Wandahl, Camilla
Til min bedste veninde i verden
Høst, 2015. 109 s. 9-12 år
Andrea og Frida går i samme 
6. klasse, men nu skal Frida 
flytte. Andrea skriver en 
veninde-bog til Frida, om hvor-
dan det er at skulle undvære 
sin allerbedste veninde og 

om hvordan livet alligevel går 
videre.

Vampyrer

Folke Møller, Carsten
Vogterne - spidse tænder 
Lurifaks, 2016. 191 s. 9-12 år
Vogterne ; 3
Gustav og hans venner må til 
kamp mod en væmmelig vam-
pyrkult som kommer til byen 
med en meget ond plan.

Jensen, L. G.
Vampyrjagten
Gyldendal, 2015. 132 s. 10-12 år
Søskendeparret og monster-
jægerne Bulder & Brag hjælper 
deres to venner, Frede og 
Hassan, i den blodige jagt på 
vampyren.
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Zombier 

Andersen, Lasse Bo
Zombielægens datter
tekstogtegning.dk, 2015. 48 s. 
8-11 år

Zombie splatter ; 2
Johnny og Tom møder Lisa i 
supermarkedet. Hun hjælper 
dem i sikkerhed på sygehuset. 
Johnny er ret vild med Lisa og 
sygehuset, men Tom er mere 
på vagt.

Blichfeldt, Emil
Ilddåb 
Calibat, 2015. 141 s. 12-16 år
Afterworld ; 1
Bæst hjælper sin veninde Agat 
med at bryde ind i en lagerter-
minal, men før de når væk med 
deres "pakke", går alt galt for 
dem, og de må flygte fra de 
særdeles veludstyrede vagter.

Faglitteratur 

19.6532 Scratch
Kalvslund, Bo
Lær at lave computerspil 
App Academy, 2015. 150 s. 7-16 år
Med programmet Scratch, 
vises hvordan man kan lave 
sine egne computerspil uden 
at være programmeringseks-
pert. Læseren guides trinvis 
frem i processen og viser, 
hvordan man gør. Hunden 
CodeDog er med gennem hele 
bogen og hjælper med at lave 
spillene.

39.3
Caldwell, S. A.
Uhyrernes verden 
Flachs, 2015. 80 s. 10-13 år
Om 33 forskellige frygtindgy-
dende monstre og mytiske 
uhyrer fra hele verden, såsom 
Minotaurus, Kerbereos, 
Bigfoot, Yeti, søslanger, Loch 

Ness-uhyret, Hydra, den nord-
afrikanske hippogrif, drager, 
varulve, zombier og vampyrer.

61.2
Dodson, Emma
Den vildt klamme bog  
om kroppen 

Carlsen, 2015. 14 s. 8-12 år
Om nogle af de mest frastø-
dende kropsfunktioner og 
deres formål. Sjove, klamme, 
ulækre oplysninger om snot, 
bræk, prutter, spyt, sved og 
andre kropsfunktioner.

61.34
Flettepigernes favoritter 
People'sPress, 2015. 113 s. 
Inspiration til 20 flettede fri-
surer med trin-for-trin vejled-
ninger og fotos, bl.a. dobbelt 
vandfaldsfletning, cornrows, 
sugerørskrøller og flettet kro-
neopsætning.

79.37
Børnenes bog om magi 
Carlsen, 2015. 125 s. 10-14 år
En præsentation af historien 
om alt magi lige fra spådoms-
kunst til alkymi og fra svæveil-
lusion til teleportering. Med 
20 forskellige tricks indenfor 
fx mønttricks, korttricks og 
forsvindingstricks.

79.63
Longo, Massimiliano
Min første bog om fægtning
DFF, 2015. 30 s. 10-12 år
Bogen beskriver hvordan 
det er at gå til fægtning og 
hvordan man bliver en del af 
fægtesporten.
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99.1
Riising, Jacob
De 100 sejeste mennesker  
i verden 

Carlsen, 2015. 209 s. 8-14 år
Historier om opfindere, astro-
nauter, opdagelsesrejsende, 
skuespillere, arkitekter, vove-
halse, videnskabsfolk, sports-
folk, præsidenter og andre 
personer samt hesten Tarok.

FILM

Antboy - den røde furies hævn
SF Film, 2015. 7-12 år. DVD
Da Maria bliver brændt af til 
en fest, sværger hun hævn 
over sit idol Antboy, som hun 
troede, at hun havde en date 
med. Men superhelten Antboy 
har en dobbeltidentitet. Han 
er også den nørdede Pelle 

Nøhrmann, som slet ikke kan 
finde ud af det med piger, og 
han rager da også uklar med 
veninden Ida.

F for får filmen
SF Film, 2015. 6-12 år. DVD
Det initiativrige og opfind-
somme får Frode trænger til 
en fridag fra bondegårdens 
daglige trummerum, men hans 
fine plan for en pjækkedag 
udvikler sig til et mareridt: 
Landmanden havner i stor-
byen med hukommelsestab og 
den trofaste hund Bitzer i en 
dyrefangers fængsel!

Inderst inde
Walt Disney Company Nordic, 
2015. 7-15 år. DVD

Da pigen Riley kommer til ver-
den, formes fem følelser inde 
i hende. Afsky, Vrede, Frygt, 
Triste og Glæde. Disse følelser 
former Riley til den hun er, 
men én dag ryger Glæde og 
Triste ud, og hvad sker der så 
med Riley? og kan de komme 
tilbage igen?

Manolos magiske rejse
Fox-Paramount Home 
Entertainment, 2015. 8-12 år. DVD

En ung mand ved navn 
Manolo er splittet mellem sin 
families forventninger og sine 
egne inderste ønsker, men 
han tager ud på en episk rejse 
for at forenes med sin ægte 
kærlighed og forsvare sin 
landsby.

Minions 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2015. 
7-15 år

Minions har altid ønsket at 
tjene den mest grusomme 
herre! Efter hensygnende år 
har Kevin en plan. Sammen 
med Stuart og Bob bevæger 
han sig til New York anno 1968 
for at finde en ny chef. Onde 
Scarlet Overkill er oplagt, og 
hendes plan er at stjæle den 
engelske dronnings krone!

Min søsters børn  
og guldgraverne

SF Film, 2015. DVD
Da Min søsters børn finder en 
fjern slægtning i Amerika, går 
den vilde guldjagt. Børnene er 
dog ikke de eneste, der vil have 
fat i guldet, og samtidig jagter 
Fru Flinth stadig onkel Erik.

Monsterville 
Universal Sony PicturesHome 
Entertainment, 2015. 11-15 år. DVD

Da et omrejsende spøgelses-
hus kommer til byen, skal alle 
ind og se det. Desværre er det 
ikke alle, der kommer ud igen. 
Da Beth opdager sandheden, 
forsøger hun at redde sine 
venner.
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Nat på museet -  
gravkammerets hemmelighed

Fox-Paramount Home 
Entertainment, 2015. Fra 7 år. 
DVD

En magisk tavle puster om 
natten liv i alle figurerne på 
Naturhistorisk Museum. Da 
tavlen mister kraft, må nat-
tevagten Larry Daley og ven-
nerne fra museet af sted til 
London for at redde tavlen og 
dermed figurerne. Det bliver 
en farefuld færd.

Sangen fra havet
SF Film, 2015. 7-12 år. DVD
Bens mor forsvandt, da hans 
lillesøster blev født. Nu er 
Saoirse seks år og kan stadig 
ikke tale. Og hvad værre er: 
Hun er i færd med at forsvinde 
ganske som sin mor. Ben må 

på en farefuld færd for at 
redde sin søster, der drages af 
sæler og havet.

Skammerens datter
Nordisk Film, 2015. Fra 11 år. 
DVD

Dina er Skammerens datter, 
og hun har samme evne som 
sin mor: hun kan,ved at se folk 
iøjnene, se al deres skam . Da 
kampen om magten bryder 
løs, må Dina bruge sin evne til 
at redde sin mor og hjælpe de 
gode til magten.

Paper towns 
Fox-Paramount Home 
Entertainment, 2015. Fra 7 år. DVD

Kender vi egentlig dem vi 
elsker? Quentin har været 
forelsket i Margo, siden de var 
børn, men da hun forsvinder 

efter en vild nat, bliver han 
tvunget til at tage sin opfat-
telse af hende op til revision, 
hvis han vil finde hende igen.

SPIL

Playstation 3

Minecraft - story mode 
Telltale Games, 2015. 12-16 år
Adventurespil. En Wither 
storm er sluppet løs og truer 
med at tilintetgøre hele ver-
den. Sammen med en gruppe 
venner - og grisen Reuben 
- skal du som Jesse finde per-
sonerne fra den legendariske 
"Order of the Stone", så de 
kan redde verdenen fra udslet-
telse.

Playstation 4 

Adventure time  
- Finn & Jake investigations

Little Orbit Europe, 2015. 7-15 år
Adventurespil. Finn the 
Human og Jake the Dog har 
besluttet sig for at blive detek-
tiver. Og Landet Ooo byder på 
masser af mystiske sager. Der 
er fem forskellige sager, som 
de to venner skal løse ved at 
finde spor, løse simple opga-

ver og snakke med kendte 
figurer fra tegneserien.

FIFA 16 
EA, 2015. 
Fodboldspil. EA Sports er klar 
med FIFA 16, som rummer alle 
holdændringer for indevæ-
rende sæson, nye gameplay-
muligheder og som noget helt 
nyt: kvindefodbold.

Lego Marvel Avengers 
Warner Bros. Interactive 
Entertainment, 2016. 6-15 år

Actionspil. Spil over 200 for-
skellige superhelte og lav nye 
ultimative angreb i tæt sam-
arbejde med din superhelte-
makker. Kæmp alene eller 
sammen med en ven og tæv 
dig vej gennem baner med 
masser af klassisk LEGO acti-
on, puzzles og børnevenlige 
platforme.
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Just dance 2016 
Ubisoft, 2015. 
Dansespil. Scor de højeste 
point når du danser til de fede-
ste tophits eller saml en flok 
af vennerne og scor de høje 
point som team. Du kan efter-
abe og optage de sejeste hits 
og dele dem med vennerne 
eller online. 

PES 2016 - pro evolution soccer 
Konami Digital Entertainment, 
2015. 

Fodboldspil. Sammenspil, 
realisme og underholdende 
kampe er i højsædet her. 
Deltag i Master League eller 
sammensæt dit drømmehold i 
myClub med de bedste spillere 
fra verdens bedste klubhold. 
Har du Plus-abonnement kan 
du deltage i onlinekampe med 
op til 22 spillere.

Wii 

Just dance - Disney party 2
Ubisoft, 2015. 
Dansespil. Dans solo eller sam-
men med vennerne til musik-
ken fra serier som fx Violetta 
og Descendants. Der kan også 
danses og trænes sammen 
med professionelle dansere 
eller i konkurrence med ven-
nerne.

Wii U 

Kung Fu Panda - showdown of 
legendary legends

Little Orbit Europe, 2015. 7-15 år
Actionspil. Her kan du og dine 
venner møde pandaen Po og 
alle de andre sjove figurer fra 
tegnefilmene om Kong Fu 
Panda. Så der er dømt tætte 
Kung Fu kampe, når I skal fin-

de ud af hvem der er den seje-
ste Kung Fu kriger i fredens 
dal. Skal det være dig, der 
ender med at blive den aller-
bedste kriger i turneringen?

Xbox 360 

WRC 5 
Bigben Interactive, 2015. 
Racerspil. Kør rally på 400 
km med etaper kendt fra 
virkelighedens rallysport. Du 
kommer til at køre i alle slags 
terræn-, og vejr- og vejforhold. 
Kickstart din karriere i Junior 
Rally Championship og se om 
du kan ende som mester i den 
fineste række, nemlig World 
Rally Championship. Kør mod 
andre og sammenlign dine 
tider online.

Xbox One 

Snoopy's grand adventure 
Activision, 2015. 5-8 år
Platformsspil. Klassisk 2D-plat-
formspil. Snoopy (Nuser) har 
hovedrollen i spillet og som 
ham skal du finde alle venner-
ne, kendt fra Radiserne-serien. 
Co-op-mode, hvor Nuser og 
Woodstock skal samarbejde 
for at klare banerne.

MUSIK 

5 Seconds of Summer
Sounds good feels good
Capitol Records, 2015. 
De unge pop-punkere i 5 
Seconds of Summer er det 
seneste par år blevet det store 
nye boyband på linje med 
One Direction, på albummet 
er også singlen "She's kinda 
hot".
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Bieber, Justin
Purpose
Def Jam Recordings, 2015. 
Urban og syntetisk poplyd fra 
den canadiske teen-stjerne 
Justin Bieber.

Cara, Alessia
Know-it-all
Def Jam Recordings, 2016. 
Debutskive fra den 18-årige 
canadiske sangerindens også 
med hittet "Here".

Descendants 
Universal International Music, 
2015. 

Soundtrack til teen-eventyrfil-
men "Descendants" fra Disney 
Channel.

Goulding, Ellie
Delirium
Polydor, 2015. 
Nyt album fra den engelske 
pop-diva.

Little Mix
Get weird
Sony Music Entertainment UK, 
2015. 

De vandt den britiske X-faktor 
tilbage i 2011 og har siden 
solgt adskillige millioner 
eksemplarer af singler og 
albums. Dette tredje album 
inkluderer hittet "Black 
magic”.

Lovato, Demi
Confident
Island Records, 2015. 
Femte album fra den tidligere 
Disney-sitcom-stjerne inklusiv 
hittet "Cool for summer".

Medina
We survive
Polydor/Island, 2016. 
En række spritnye sange på 
engelsk fra hele Danmarks 
Medina.

Mendes, Shawn
Handwritten
Island Records, 2015. 
Den 17-årige canadiske boy 
next door er for alvor slået 
igennem i Danmark med sin 
bløde popmusik.

Sivan, Troye
Wild
EMI Records Music Australia, 
2015. 

Fjerde ep-udgivelse fra den 
20-årige Troye Sivan.
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