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Fyld kufferten 
med spænding og 

mysterier
Jake Atlas – Smaragdslangens grav
af Rob Lloyd Jones
Hæsblæsende historie om drengen Jake, som 
altid havner i problemer. Jake skal med sin fami-
lie på ferie i Egypten. Hans forældre er arkæo-
loger og bliver kidnappet på hotellet. Nu går den 
vilde jagt på at finde forældrene. Jake og hans 
søster udstyres med fede gadgets på den vilde 
tur gennem den egyptisk historie med mystiske 
overraskelser.

Selfie-Simon
Af Susanne Foldberg
Simon er youtuber, men bliver mobbet, da han 
starter i en ny klasse, hvor drengene kun spiller 
fodbold. Rosa fra klassen spiller også Minecraft 
og sammen laver de youtube-videoer. Der går 
ikke længe, før Simon bliver udfordret med både 
ulovlige og farlige challenges. Jo vildere det bli-
ver, jo flere følgere og likes får Simon, men hvor 
langt vil han gå for likes?

Billedronningen
Af M. G. Leonard
Darkus, Virginia og Bertolt og deres imponeren-
de billevenner skal igen kæmpe mod den onde 
forsker og designer Lucretia Cutter. Lucretia har 
har onde planer til en filmprisfest i Hollywood, 
hvor hendes datter Novak skal iklædes de sær-
lige billedesigns. Darkus og vennerne fornem-
mer, at Lucretia og hendes billehær har skumle 
planer. 
Anden bog i serien. 

Krystalskibet
Af Benni Bødker
Kajsa er klatretyv i det oversvømmet London og 
har til opgave at stjæle 6 krystaller for den onde 
Sandokan. Det lykkes Kajsa at stjæle fire krystal-
ler, men hun har kun tre dage til at finde de sidste 
to. Det bliver en livsfarlig rejse gennem Londons 
oversvømmede undergrund og seværdigheder. 
Heldigvis har hun Isak til at hjælpe sig.

Bennys hemmelige rapporter
Af Per Lange
Vennerne Benny, Valentina, Alice og Leo troede, 
at de skulle bruge sommerferien på at slappe 
af - men nej. Valentinas hus er blevet ødelagt 
af svamp og fugt, og det koster en halv million 
at redde huset, ellers må familien flytte hjem til 
mormor i Bosnien. Vennerne sætter alle kræfter 
ind på at tjene pengene, inden sommeren er 
slut, så Valentina kan blive. De får travlt med at 
lufte hunde, udleje farmor, lave havearbejde og 
meget mere. 

Tvillingefuglene
Af Camilla Wandahl
Frigg bor i en landsby med sin bedstemor og tvil-
lingebror Eirik. En morgen, mens Frigg er ude og 
samle bær, bliver landsbyen angrebet. Mange 
bliver dræbt eller taget til fange. Frigg overlever i 
sit skjul, men hvad med Eirik? Frigg kan mærke 
på sit ravfuglesmykke, at han ikke er død, men 
hvor er han?  



Doktor Kold og spøgelsesmaskinen
Af Bo Skjoldborg
Karl Kold har opfundet en spøgelsesmaskine, 
men da den onde Jack får den i hænderne, hen-
ter han Harald Blåtand frem fra dødsriget. Jacks 
planer om at skræmme pengene fra en rig dame 
lykkedes ikke, da Jack får byttet plads med Harald 
Blåtand. Så nu svæver den onde Blåtand rundt i 
byen. Milo, Tråd og June må fange Blåtand. 
Anden bog i serien.

Skolen med magiske dyr 
- Buldermørke
Af Margit Auer
I Østre Skole er noget helt anderledes. Den nye 
lærer miss Cornfield beslutter, at alle i klassen skal 
have deres eget magiske dyr.  Et dyr, som kan 
tale, være deres bedste ven og hjælpe dem. Men 
en af pigerne vil ikke have et magisk dyr. Hvorfor? 
Og hvad sker der i skolens mørke kælder? 
Tredje bog i serien.

Operation: Blå beluga
Af Kristoffer Jacob Andersen
Peters lillesøster har en fantasiven; Boris. En 
dag fortæller Boris lillesøster, at Peter skal gå 
hen til en café og sige, at Boris vil have sine 
penge, så får Peter kr. 50.000. Pludselig står 
Peter midt i en gangsterkamp, og han er typen, 
som bager boller til sin mor i stedet for at havne 
i biljagter. 

Få kuldegys i 
sommervarmen

Det (d)øde hus på Egevej
Af Mette Finderup
To søstre går på eventyr og finder et øde hus på 
Engvej - tror de. Huset er dog ikke helt forladt. 
Pigerne går på opdagelse i huset, og så star-
ter gyset for alvor. Må ikke læses af børn (eller 
voksne) med sarte nerver. 

Meteor
Af Henrik Einspor
NASA har opdaget den store meteor Afobis, og 
den har kurs direkte mod Jorden. Den rammer 
Jorden om 10 dage. Mads oplever de tankevæk-
kende ting, som mennesker gør, når der kun er 
10 dage tilbage af livet. Hans storebror er op-
slugt af fascination, lillesøster forstår det ikke, og 
forældrene falder fra hinanden. 

Ravenstorm-mysterierne 
- de glemte børn
Af Gillian Philip
Molly og Jack  er sendt på sommerferie hos de-
res fætter Arthur på øen Ravenstorm. På øen er 
der mange livagtige statuer af børn, men ingen 
kan længere huske børnene. Familien har en 
gammel uhyggelig butler, som advarer børnene 
mod den mystiske tåge. Under en gåtur glem-
mer Jack at passe på tågen, og han forsvinder 
- kun Molly og Arthur kan huske Jack. Hvor er 
Jack, og hvordan kan de redde ham?

Heksenes kamp
Af Line Kyed Knudsen
De hvide hekse Luna, Liv og Frederik bliver sat 
på prøve, da der kommer nye mennesker til byen, 
og de kan mærke, at der er onde kræfter på spil. 
Men hvordan skal de kæmpe, når de endnu ikke 
har lært at styre deres heksekræfter? 
Anden bog i serien. 

Vogterne - de dødes dag
Af Carsten Folke Møller
De fire venner Penny, Zack, Tara og Gustav for-
søger at beskytte verden mod en gal professor, 
som gør onde drømme til virkelighed. De må 
klare det selv, da ingen voksne tror på det og 
vil hjælpe dem. 
FemTe bog i serien. 



Kedelig sommer? 
- flygt til en  
anden verden

De ualmindelige - det rygende timeglas
Af Jennifer Bell
Lundinors mærkværdige verden kalder igen på 
Ivy og Seb. Endnu en gang må de ud i et nerve-
pirrende eventyr mellem ondskab og hverdags-
ting med ualmindelige evner. Hver gang  sym-
bolet for det rygende timeglas dukker op, sker 
der frygtelige ting. Ivy og Seb må kæmpe for at 
redde indbyggerne i Lundinor. 
Anden bog i serien.   
 

Elmer Baltazar - Rejsen til Arkadia
Af Tobias Bukkehave
Elmer er lun på computernørden Emmy. Sam-
men skal de lave et skoleprojekt om computere. 
Emmys yndlingsspil Eye Master kaster dem ud i 
rejsen til Arkadia via Elmers iPad, som viser sig 
at være en portal mellem den virkelige verden og 
en gamerverden. Elmer må sætte sit liv på spil 
for at redde Emmy.

Et spring i tiden 
Af Madeleine L’Engle
Charles og Megs far har fundet ud af, hvordan 
man rejser mellem tid og rum, men nu har han 
været forsvundet i flere måneder efter at være 
sendt på en hemmelig mission. Sammen med 
deres ven Calvin tager Charles og Meg ud på en 
farlig og eventyrlig rejse for at finde ham.

Nevermoor
Af Jessica Townsend
Ved midnat på sin 11 års fødselsdag skal Mor-
rigan dø. Hun er forbandet, fordi hun blev født på 
den forkerte dag. Et par timer før midnat dukker 
Jupiter North op og redder hende til Nevermoor. 
Han har valgt hende, som sin kandidat til Det 
Forunderlige Selskab. Har Morrigan hvad der 
skal til for at klare de fire farlige prøvelser i Ne-
vermoors magiske og fantastiske univers? 

Piger Piger Piger

Højt at flyve 
Af Kirsten Sonne Harild
Sofia skal med springholdet til opvisning i Jylland, 
og hun er ret bekymret for at skulle overnatte 
første gang uden sine forældre, men heldigvis 
skal veninderne også med. Til opvisningen mø-
der hun Sander, som er vildt dygtig til at hoppe i 
trampolin, og hun glemmer bekymringerne. 
Anden bog i serien.

Usynlige Emma
Af Terri Liebenson
Emma: Genert, tegner, stille pige i skolen, kun 
én ven og prøver at gå i et med væggen. Klara: 
Selvsikker, populær, masser af venner og elsker 
opmærksomhed. Emma er vild med den samme 
dreng som Klara, og det bliver opdaget. Så bliver 
alting helt anderledes.



Hest horse pferd cheval love
Af Mette Vedsø
To meget forskellige piger Naja og Taxa er 
bedste hesteveninder. Naja skal på 3 ugers 
sommerferie, men i ferien har Taxa ikke pas-
set hestene ordentligt, selvom hun lovede det. 
Taxa vil hellere hænge sammen med Michelle. 
Kan deres venskab holde, når Taxas interesse til 
heste forsvinder?  

Flirty Dancing
Af Jenny McLachlan
Generte Beas veninde Kat svigter hende til ta-
lentshowet Starwars. Kat deltager med en an-
den gruppe, som domineres af den populære 
Pearl. Beas farmor finder en anden og ukendt 
dansepartner til hende. Det viser sig at være den 
lækreste fyr på skolen; Ollie, som Pearl gerne 
vil være kærester med. Pearl gør alt for at øde-
lægge det for Bea, men Bea og Ollie kæmper for 
at vinde talentshowet. 
FørsTe bog i serien.

Første skoledag fra helvede
Af Karen Vad Bruun
Sallys mor er rejst til New York, og nu har Sal-
lys far fået et job i udlandet. Meget mod sin vilje 
skal Sally starter i 7. klasse på en kostskole. Sal-
lys første skoledage bliver ikke nemme. Det er 
svært at være ny og dele værelse med 3 andre 
piger og ikke mindst være den mest uheldige 
pige i hele verden. 
FørsTe bog i serien.

Grin til du 
besvimer i 

varmen
Drengen der fik ting i hovedet 
- “de mystiske øjne”
Af Kasper Hoff og Jan Solheim.
Karl går altid med ishockeyhjelm fordi han altid 
får ting i hovedet. En dag, hvor han tager hjelmen 
af for at spise is, rammes han af en ægte tungo-
nit, og så dukker de mystiske øjne op. Hvad er 
en tungonit? Hvem er det, som udspionerer Karl, 
og hvad laver en flok rasende nøgenbadere og 
statsministerens paryk i bogen? 
FørsTe bog i serien.  

Mille Møgunge - en total katastrofe
Af Joanna Nadin
Kamilles far kalder hende Mille Møgunge, fordi 
hendes ideer altid ender i katastrofer. Det går 
faktisk altid temmelig galt, men Kamille er ikke 
en møgunge - med vilje. Heller ikke da Kamille 
bygger en røverfælde, og farmor falder og bræk-
ker benet. Eller da klassens rotte Rooney for-
svinder og slet ikke, da Kamille tager katten med 
på hospitalet for at besøge farmor. 
Anden bog i serien.

Karmaboy - operation hundepølse
Af Jacob Riising
Karmaboys far er lidt uopmærksom for tiden, da 
han kæmper med at finde på nye pølseopskrif-
ter. Han opdager slet ikke, at hans søn interes-
serer sig for privatdetektiven Ruddy, som kører 
i sportsvogn. I Skovlykke forsvinder hunde spor-
løst, men hvorfor? Karmaboy og Ruddy tager 
sagen i egen hånd med fart over feltet og en hel 
del hundelort. 
Tredje bog i serien. 

Robotten kan skide
Af Morten Dürr
Konrad bor på børnehjem og vil meget gerne 
adopteres af en rig familie med wifi og 5 forskel-
lige slags is i fryseren. Men da det nu er muligt 
at købe en klog og velopdragen børnerobot, så 
vil ingen længere adoptere besværlige menne-
skebørn. Konrad flygter og bliver købt som bør-
nerobot. Det går bare ikke helt efter planen, da 
Konrads nye familie er helt forfærdelig, og han 
får en ondskabsfuld menneske-lillebror.
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En grotesk stor træhule på 39 etager
Af Andy Griffith
Andy og Terry har travlt med at bygge videre på 
træhulen, som nu er oppe på hele 39 etager og 
endda har fået et chokoladevandfald. De har 
slet ikke tid til at skrive den bog færdig, som skal 
være klar til i morgen. De opfinder en maskine, 
som kan skrive bogen, men det går helt galt. 
Faktisk så galt, at maskinen til sidst overtager 
træhulen. Andy og Terry må kæmpe for at få hu-
len tilbage, og det går ikke stille for sig. 
Tredje bog i serien. 

Tapper-tvillingerne går viralt
Af Geoff Rodkey
Claudia kæmper mod sin bror Reese om at få 
flest blibs på nettet. Kampen står mellem Clau-
dias sang Windmill og Reeses klip fra et com-
puterspil. Alle kneb gælder. Hvem af tvillingerne 
vinder mon kampen om succes på nettet? 
Fjerde bog i serien. 

Snorløs
Af Dav Pilkey
Halv hund og halv betjent - Hundemand er po-
litikorpsets bedste betjent og sættes igen løs i 
jagten på flere fæle skurke. Sjov og ballade og 
masser af “adlydspray” og katte. 
Anden bog i serien.

De vildeste vittigheder for børn
- Gåder for børn
Masser af grin og sjov med de vildeste vittighe-
der og gåder. Nok vittigheder til den sjoveste 
sommer uanset, om du skal på bilferie eller bare 
keder dig hjemme i haven. Driv dine forældre til 
vanvid med vittigheder i lange baner.  

Bliv klog 
på verden

Godnathistorier for rebelske piger - 100 
fortællinger om exceptionelle kvinder
Bliv klog på 100 af verdens seje kvinder. Læs 
om aktivitsten Rosa Parks, videnskabskvinden 
Marie Curie, som har vundet to nobelpriser, den 
kendte designer Coco Chanel eller om den seje 
rapper Sonita, som ikke ville giftes bort i sit hjem-
land og flygtede til USA. 

Bogen om verden
Af Johan Olsen
Hvordan opstod jorden, hvad er The Big Bang, 
hvordan er det nu med tyngdekraft, solen, re-
lativitetsteorien, atomer, kvantemekanik, dino-
saurerne og alt det der. Masser af nørderi om 
verden. 

Under overfladen. 
På eventyr med Emil, Theis & Alfred/
med drengene fra sejlbåden Havana 
Af Alfred Midé Erichsen
Drengene fra serien “Kurs mod fjerne kyster” 
tager dig med  på eventyr på skibet Havana. 
De fortæller om deres oplevelser og giver tips 
og gode råd til dykning. Masser af flotte billeder, 
fakta og eventyr. 

Kan du høre træerne snakke?
Af Peter Wohlleben
Tag med Peter Wohlleben på tur i skoven, hvor 
han fortæller om træernes internet, familie og 
forskellige dyr. Find ud af, om træer kan trylle 
regn frem, hvad træer er bange for, og om der 
overhovedet findes modige træer. 


