Mest for sjov

Dyr med pels – og uden
af Hanne Kvist

Wimpy kid - Ikke en dagbog

Kan I forestille jer, hvor hårdt det er at være

af Jeff Kinney

skilsmissebarn? Altid skal man flytte og møde

Gregs store ønske er at blive skolens mest po-

mors nye kæreste og hans børn. Skifte skole

pulære dreng. Det er han så langt fra, da han

og få nye venner. Sådan er det for Freddy, og

tit roder sig ud i ballade med de store drenge

han ønsker sig ét fast holdepunkt i sit liv: en

og lærerne på skolen. Livet bliver heller ikke

hund. Freddys mor siger, det er udelukket.

lettere for Greg, når han med fuldt overlæg

Freddys bedste ven Eskild giver ikke op uden

bringer sin bedste ven i fedtefadet og narrer

videre.

sin lillebror til at spise en edderkop.

Delvis tegneserie. 236 sider. 2016

1. del af Wimpy Kid. 217 sider. 2012

Frantz skal til klassefest
Karmaboy – kometen og den
onde numsekløe

Timmy taber – ingen er fejlfri

af Katrine Marie Guldager

af Stephan Pastis

Frantz glæder sig til klassefesten. Hans bedste

af Jacob Riising

Timmy beskriver sig selv som en detektiv i ver-

ven Karl kommer også. Nogle gange bliver de

Kometen har direkte retning mod jorden, nær-

densklasse. Det bedste er, hvis han kan bruge

uvenner og kommer op at slås. Til festen synes

mere bestemt mod Skovlunde Torv. Niller er en

al sin tid på at opklare sager om forsvundet

Karl, at de andre er barnlige, når de vil have

halvslap, rødhåret dreng, der som den eneste i

slik og en død hamster. Han oplever dog store

rød sodavand. Han vil tvinge Frantz til at drikke

hele byen tænker, at nogen må gøre noget for

forhindringer for sit gennembrud som detektiv.

kaffe. Det finder Frantz sig ikke i. Kan man

at redde bytorvet og de stakkels butiksejere.

Timmys mor og hans lærere synes det er

være bedsteven med én som Karl?

Niller springer ud som Karmaboy, en slags

bedre, at han passer sin skole.

9. del af Frantz. 44 sider. Lix 16. 2015

superhelt fra Skovlunde.

1. del af Timmy Taber. 275 side. 2013

1. del af Karmaboy. 146 sider. 2015

Kaptajn Underhylers eventyr
- den første heltefortælling
af Dav Pilkey
Nu må du ikke få det forkerte indtryk af Jimmy
og Otto. De er faktisk ret rare. De har bare
en ustyrlig trang til at fjolle og lave de fedeste
drengestreger. De får tit ballade med deres
gnavne skoleinspektør. Lige til den dag de
hypnotiserer ham. Der er 12 fantastiske bind.
1. del af kaptajn Underhyler. 128 sider. 2003

Verdens værste skoleinspektør
Mogens og Mahdi

af Marius Horn Molaug

af Kim Fupz Aakeson og Rasmus Bregnhøi

Ruben lider af vandskræk og hader livred-

Ti korte historier om Mogens og Mahdi. De

derprøven mere end byldepest. At det oven i

styrer verden med deres computerspil og er

købet er den vortebefængte skoleinspektør der

totalt seje, men altså mest udenpå. De er

skal reddes, gør kun situationen værre. Ruben

møgfrække og ikke til at stå for. De er venner,

og vennen Kent får nogle ret vilde og håbløse

selv om man godt kan blive i tvivl. For lige så tit

idéer til at få svømmedagen aflyst. Om det lyk-

som de har hinandens ryg, lige så tit kommer

kes? På en måde ja. Du må læse bogen for at

de op at skændes.

finde ud af hvordan.

Tegneserie. 102 sider. 2015

97 sider. 2015

Detektiver, agenter, cowboys og superhelte
Gribben

Bloddiamant

af Kirsten Sonne Harild

af Benni Bødker

Tag til det vilde vesten. De to fætre Jim og

Moray er verdens hårdeste skole for agenter.

Josh er på udkig efter revolvermændene fra

Her undervises drenge og piger i kampsport og

Banden. Jim og Josh har netop overlevet

krypteringskoder. Malik har fejlet i en øvelse.

Bandens bagholdsangreb mod dem og deres

Hans eneste chance for at blive på skolen er

fædre. Nu vil de have hævn ved at skyde de

at melde sig frivilligt til en rigtig operation. Her

mænd, som skød deres fædre. Men de to

skal Malik optrevle handlen med bloddiamanter

drenge har stadig meget at lære, og Banden er

fra et særligt farligt område i Vestafrika.

hele tiden et skridt foran dem.

1. del af Operation. 102 sider. Lix 22. 2015

1. del af Død eller levende. 101 sider. 2012

Stor jagt på små fisk
af Jürgen Banscherus
Mød Kwiatkowski, detektiv og skoleelev. Hans
bedste brændstof til hjernen er tyggegummi.
Politiet og detektiver er ikke altid de bedste

Fantasy

venner, heller ikke politimester Star og Kwiat-

Elevatoren til jordens indre

kowski. Men én har skrevet: ”politimester Max

Den nye dobbeltgænger

Star er en nar” på politiets dør. Det er lige en

af Nicole Boyle Rødtnes

sag for Kwiatkowski.

I kongeriget Nordland er prinsen forsvun-

22. del af En sag for Kwiatkowski. 96 sider. 2015

det. Befolkningen må ikke opdage det. Den

af Kasper Hoff

selvstændige og kvikke børnehjemsdreng Thor

Viggos nabo er den excentriske videnskabs-

ligner prinsen. Han får ordre om at bo på slot-

mand Doktor Zakarov. Viggo og hans kam-

tet som prinsens dobbeltgænger. Ikke nok med

merat Mylle begynder at udspionere Zakarov.

at han skal være prins om dagen. Om natten

En dag inviter ham dem indenfor. I stuen har

skal han være med til at jage dæmoner.

han en elevator, der fører direkte mod jordens

1. del af De skjulte dæmoner. 97 sider. Lix 20. 2016

indre. Han beder Viggo og Mylle om at tage
turen med elevatoren for at hente en grøn

Nidstangen

krystal.

af Åsa Larsson og Henrik Jonsson

1. del af Doktor Z. 123 sider. 2011

Brødrene Viggo og Alrik er flyttet ind hos deres
plejefamilie i byen Mariefred. Her er også et

Orion – den sidste superhelt

gammelt søskendepar, som vogter over et

af Benni Bødker

hemmeligt klosterbibliotek med magiske bøger.

Orion er en helt almindelig dreng … det meste

Mørke magter arbejder på at få fat i bøgerne.

af tiden. Men når nødlidende har brug for

De to brødre er blevet udvalgt til at være de

hjælp, forvandler han sig til superhelten Orion.

næste vogtere af biblioteket.

Der er brug for Orion som aldrig før. Indre by

1. del af Pax. 161 sider. Delvis tegneserie. 2014

terroriseres af ærkefjenden og superskurken
Demonaz. Han er ude efter sit sidste offer,
nemlig superhelten Orion.
1. del af Orion. 38 sider. Lix 21. 2013

Scifi og rummet
Ricky Ricotta & megarobotten
af Dav Pilkey og Dan Santat
Lille Ricky bliver drillet og forfulgt af bøllerne
på skolen. Han ønsker sig tit en ven. En dag
overfaldes byen af en megarobot, som styres
af en ond professor. Ricky befrier robotten, og
de bliver venner. Men snart angribes byen af et
ondt megamonster.

Gys

1. del af Ricky Ricotta & megarobotten. 109 sider.
Delvis tegneserie. 2015

Sort Blod
af Nicole Boyle Rødtnes

Mag O’Neal – Robokampen

Ava og Alo var 10 år, da zombierne kom. De

af Søren Jessen

levende døde kom op fra havet med ét formål:

Mag O’Neal tager til robokampe med sin far.

at æde menneskekød. Nu er Ava og Alo 13

De har deres egen robot, Røde, den bedste

år. De bor i en camp med andre forældreløse

kopi-robot de nogensinde har haft. Det er

børn. Sammen kæmper de for at undgå at

deres sidste chance for at vinde, for Mag og

blive zombie-føde. Alo som zombiejæger og

hans far mangler penge til at reparere robot-

Avo som forsker. Tiden er knap, og næsten

ten. Under kampen kommer Mag på sporet af

hver dag dør en ven.
1. del af Zombie jæger. 97 sider. Lix 19. 2013

svindel med robokampene. Hvem er ven og
hvem er fjende?

Den grønne pige

1. del af Mag O’Neal. 122 sider. 2015

af Frank Madsen og Sussi Bech

Svend Svovl

Gustav bor i Grødby, en ret kedelig by. Det vil

af Henrik Einspor

snart ændre sig. En stor meteor lander i byen,

Svend er ikke som de andre. For det første

og samme dag starter Stella i Gustavs klasse.

blev han som helt lille fundet på en kirkegård.

Stella er lækker og lidt mærkelig. Gustav får

Ingen ved hvor han kom fra. For det andet er

også travlt med at se meteoren, for alt om rum-

han den eneste i klassen, som kan se, at deres

met interesserer ham og vennerne i Raketbro-

nye lærer er vampyr. Svend må stoppe hende,

derskabet.

før hun går i gang med at slukke sin blodtørst

1. del af Gustav og Raketbroderskabet.
Delvis tegneserie. 63 sider. 2014

med deres blod.

Rumfart (62.98)
af Louie Stowell

Nekromathias –
bedemandens hemmelighed

Få spændende viden om mennesker i rummet.

af Michael Kamp

Om rumfartøjer gennem tiden. Hvordan en

Farfar er bedemand og bærer på en hemme-

typisk dag kan se ud på et rumfartøj. Hvilket

lighed. Han fortæller Mathias, at nogle døde

udstyr mennesket bruger for at overleve i rum-

bliver til gengangere. De vender tilbage efter

met. De korte kapitler giver et godt overblik.

de levende. Det har været farfars opgave at

Der er mange fagudtryk og detaljer om emnet.

jagte dem og sende dem tilbage til de døde.

I serien er der bøger om ubåde, racerbiler,

Nu er farfar blevet gammel og har brug for

motorcykler og farlige dyr.

Mathias’ hjælp. Vil han, og tør han?

Del af Fakta+. 80 sider. 2013

1. del af Nekromathias. 116 sider. 2015

1. del af de samlede historier. 178 sider. Lix 14. 2013

Klassikere
og gamle dage

Karate (879.625)
af Harry Cook
Karate er en metode til selvforsvar, som
kræver både fysisk og mental træning. Sporten

Daniels Defoes Robinson Crusoe

har sin oprindelse i Kina. Du kan få mere at

af Daniel Defoe.
Genfortalt af Peter Gotthardt og Sussi Bech

vide om historien bag karate. Der er mange

Som dreng drømmer Robinson Crusoe om at

styrke, udholdenhed og smidighed. I samme

sejle til fjerne lande. Som stor knægt stikker

serie er der bøger om judo, taekwondo og

han af til søs for at opleve eventyret. Han

kickboxing.

strander på en øde ø, og kampen for overle-

Del af serien Kampsport. 32 sider. Farvefotos. 2014

fotos med øvelser og stillinger, hvor du træner

velse kræver opfindsomhed og stædighed.
Del af Carlsens moderne klassikere. 139 sider.
Delvis tegneserie. 2009

Kimura
af Benni Bødker
Den forældreløse Kimura flygter fra børnelejren. Under flugten finder han et sværd - ved

Jules Vernes en verdensomsejling
under havet
af Jules Verne.
Genfortalt af Peter Gotthardt og Sussi Bech
Året er 1867, og store dele af verdenshavene
er endnu ikke udforsket. Et uhyre er set i Stil-

et tilfælde, tror han. Men sværdet vælger selv,

I kampzonen
– krig og spil

lehavet. Hvad skjuler sig i dybet? Professor

hvem det tilhører, og den der finder sværdet, er
den udvalgte. Kun den udvalgte kan forhindre
krigen og dens rædsler i at bryde ud. For at
kunne dette, må den udvalgte vise sig værdig.
Kimura har meget at lære.

Arronax har fra han var en lille dreng studeret

Det nye fly

livet i havet og må afsted for at løse mysteriet.

af Cecilie Eken

Del af Carlsens moderne klassikere. 145 sider.
Delvis tegneserie. 2010

Beleria er i krig mod Darien. Krigen har varet i

Soldater (35.5)

flere år. De slås om det nye råstof, solkrystal.

Troels Gollander

Max bor i Beleria. Han drømmer om at flyve

Soldater kan forsvare deres land og kæmpe.

Høvdingens bæger

jagerfly og kæmpe, ligesom hans far gjorde.

Men der er også mange andre opgaver for

af Martin Widmark

Far lærte ham alt om at flyve, inden han blev

soldater i det danske forsvar, både til lands, til

For tusind år siden da der var vikinger til,

skudt ned. Førend Max ved af det, kommer

vands og i luften. Hvordan er det at være sol-

vokser Halvdan op. Han bor i Vestbyen, hvor

han selv i kampzonen med sit vandfly og sin

dat, hvordan har det været, og hvilke våben er

Ragnar Dragedræber regerer. En dag indbyder

bedste ven, Amir.

blevet anvendt? Bogen er del af en serie med

kong Alarik fra Østbyen Ragnar og hans folk

1. del af Max Vero. 59 sider. 2014

mange populære emner. De er alle skrevet i

til dyst. Alarik vil have fingre i Ragnars smukke

372 sider. Lix 22. 2015

samme sværhedsgrad.

glasbæger. Halvdan opdager, at Alarik er ude

De ukendte

på at snyde. Det er en viden, der kan koste

af Kasper Hoff

ham livet.

Har din mor eller far nogensinde bedt dig om

1. del af Halvdan Viking. 121 sider. 2013

at holde en måneds pause med at spille?
Sådan nogle forældre har hardcore-gameren
Tim. Netop som han er blevet udvalgt til et
hemmeligt spil med verdens bedste gamere.
Den chance er bare for god til at lade gå fra
sig, men et par rasende forældre er heller ikke
nogen rar tanke.
1. del af Gamerz. 106 sider. 2014

Del af De små fagbøger. 36 sider. 2013

Fodbold og skatere

Skate
af Anne-Marie Donslund

Bruddet

Rasmus er allermest lykkelig, når han hænger

af Daniel Zimakoff

ud på en stor, fed skaterbane med sine venner

Findes der noget vigtigere end fodbold?

Holger og Gustav. De bor i en by uden en

Ikke for Johan, Nikolaj og Emil. Da Johan og

eneste rampe. Et besøg i en nedlagt fabrikshal

Nikolaj bliver udtaget til klubbens førstehold, vil

giver dem idéen til, hvor byen kan få sin

jubelen ingen ende tage. Men til Johans store

egen rampe. I fabrikshallen møder de også

skuffelse får han næsten ikke spilletid. Med

Psyko-Svend. Han bor der og er en af byens

sine to venner får han idéen om at lave deres

hjemløse.

eget hold. Kan de finde ti spillere, et sted at

1 del af Skate. 59 sider. Lix 23. 2012

træne og en træner?
1. del af FC Mezzi. 85 sider. 2012

Skateboard (79.3)
Af Troels Gollander

Drømme og driblinger – den nye træner

Det er sjovt at suse af sted. Er du mest street

af Birgitte Bregendahl

eller mere til ramper og haller? Har du styr på

Simon spiller fodbold i Kystby Boldklub. Holdet

Kick off

goofy, ollie og grinde? Bliv klogere på, hvem

har fået ny træner, han hedder Alex. Simon

af Luigi Garlando

de første kendte skatere var, og hvordan

glæder sig til træningen, for Alex har spillet

I Milano får kokken Gaston Champignon nok

skateboardet blev til. Gode links sidst i bogen.

fodbold på topplan. Simon er fast mand på

af at de unge fodboldspillere bliver skældt ud,

Serien dækker mange spændende emner. Alle

holdet som forsvarer. Men til den vigtige kamp

når de taber. Han vil starte et fodboldhold, hvor

bøger er skrevet i samme sværhedsgrad.

mod Granly IF sætter den nye træner Simon

alle spillere får spilletid og alle skal have det

Del af Faktisk. 32 sider. Lix 16. 2015

af holdet.

sjovt. Stortalentet Tommi er træt af at sidde på

1. del af Drømme og driblinger. 45 sider. Lix 23. 2015

udskiftningsbænken og bliver den første på
holdet sammen med nørden Dante og den lidt
for tykke Spillo.
1. del af Mål. 149 sider. 2007

Fodboldstjerner (79.71)
af Troels Gollander
Få mere at vide om de største fodboldspillere
og om hvordan de er blevet til fodboldstjerner.
Der er både danske og udenlandske, ældre og
unge fodboldspillere med. Få overblik over de
bedste landshold og klubber. Bogen er del af
en serie med mange populære emner. De er
alle skrevet i samme sværhedsgrad.
Del af De små fagbøger. 36 sider. 2015
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