Bedste venner

Vild med sport

Ida på podiet

Taekwondo på film

Af Kirsten Ahlburg
Ida har fået arbejde som børnemodel og skal gå modeshow
i centret. Hun er lidt nervøs.
Hvad hvis hun falder? Da hun
skal øve sig, møder hun Clara,
der har været model i fem år, og
hun bliver en god veninde. Så
god, at Ida næsten glemmer sin
bedste veninde, Julie.

Af Lise Blomquist
Pigerne i Røde Drage Taekwondoklub er til graduering, hvor de
skal vise, at de har fortjent et
nyt bælte. De får sig en overraskelse, da de pludselig også
bliver castet til at være med i
en actionfilm. Hvem mon får
hovedrollen?
Der er flere bøger i serien
”Taekwondo er sejest”

Der er flere bøger i serien

Anna og Harry
Fang tyven! & På skitur
Af Bente Bratlund
To spændende historier om
veninderne Hanna og Emma.
Hanna kan ikke finde sin nye
kuglepen i skolen, og pludselig
forsvinder der også andre ting
fra klassen. Er der en tyv på
spil?
Hanna skal på skitur sammen
med familien og Emma og Amalie fra klassen. Det bliver en vild
tur, hvor Hanna lærer Amalie
bedre at kende.
Der er flere bøger i serien
”Hanna & Emma”

Af Susanne Foldberg
Anna er kæmpe One Directionfan og VIL bare med til deres
koncert i Parken. Hendes forældre synes, hun er for ung, så
hun snyder sig til en billet. Det
kommer til at koste hende en
masse dårlig samvittighed. Især,
da hendes mor senere får fat i
to VIP-billetter. Hvem af pigerne
fra klassen skal have den anden
billet?

Anemone
– det store ønske
Af Lene Møller Jørgensen
Anemones højeste ønske er
at få huller i ørerne. Hendes
tre andre veninder må godt for
deres forældre, men Anemones
mor siger nej. Kan hun stadig
være en del af venindegruppen,
hvis hun ikke får huller i ørerne?
Og hvad er det, Anemones
storesøster gemmer i sin aflåste
skuffe på sit værelse?

Der er flere bøger i serien
”Directioners”

Der er flere bøger i serien
”Anemone”

Er vi venner?

Mogens og Mahdi

Drømme og driblinger
- bænk eller bane?

Af Line Kyed Knudsen
Der er kommet en ny dreng
i Klaras klasse. Han hedder
Niklas, og han er sød, lækker
og sej. Han er slet ikke genert,
så han spørger Klara, om hun
vil være kæreste med ham. Hun
siger ja, men hvordan er det
egentligt at være kærester, og
er Klara klar til det?

Af Kim Fupz Aakeson
Sjov tegneserie om de seje
drenge Mogens og Mahdi, der
mødes i ”Tabergården”, hvor
Mogens flytter ind med sin mor.
I ti historier laver de helt almindelige drengeting som fx at slås
om én rosin, blive smidt ud af
svømmehallen og lure tricks af
hipsters.

Af Birgitte Bregnedal
Oskar spiller fodbold hos Kystby
på 2. holdet. En aften ringer
træneren fra 1. holdet, og Oskar
bliver så glad, at han slet ikke
hører, hvad træneren egentlig
spørger ham om. Oskar tror, at
han endelig skal spille med på
1. holdet, men er det for godt til
at være sandt?

Der er flere bøger i serien
”K for Klara”

Der er flere bøger i serien
”Drømme og driblinger”

Børn som dig og mig
Hvad har du gang i, Mimi?!
Af Boline Skovly
Mimi er flyttet til en ny by med
sin far, fordi hendes mor har
forladt dem. Mimi er ret glad
for at snakke med naboen Ole,
men hvad er det for en hemmelighed, han gemmer på? Og
hvorfor kommer politiet og henter hende midt i dansktimen?

Sejrsbrølet

Knæk og bræk, Selma

Af Bjørn Ingvaldsen
Pigerne og drengene på fodboldholdet Frøerne skal deltage
i gadecup turneringen. Det er
spændende at se, om de tager
førstepladsen, og om de kommer i tv, når den lokale tv-kanal
kommer og filmer. Allerførst må
de løse et problem. Nogen har
nemlig låst dem inde i omklædningsrummet.

Af Karen Vad Bruun
Selma har fået en rolle i en film,
som hendes bedste veninde,
Lulu, også gerne ville have. Så
hvordan fortæller Selma, at hun
skal møde filmholdet uden at
såre Lulu? Selma tvivler helt på,
om hun overhovedet har lyst til
at være med i filmen. Men så får
hun uventet hjælp fra en ældre,
erfaren skuespiller.

Det er flere bøger i serien
”Fodboldholdet Frøerne”

Der er flere bøger i serien
”Stjernestøv”

Store drømme
Af Lars Bøgeholt Pedersen
Fodboldvennerne Ronaldo og
Valde drømmer om at komme
ind på Fodboldskolen. Da de
hører, at en talentspejder vil
komme og kigge på dem, når
de spiller kamp, er de meget
spændte. Mon de begge to
bliver udtaget?
Der er flere bøger i serien
”FC Fodboldvenner”

Lottes liv
- hvor blev kaninen af?
Af Alice Pantermüller
Kig med i Lottes dagbog, hvor
hun skriver og tegner om sit sjove liv. Lotte har fået skoldkopper
og må blive hjemme fra skole.
Hun keder sig, så hun vil gerne
finde en hobby, for sådan en
har hun slet ikke. Men hvilken
hobby er den perfekte til hende?
Måske at være med i en film?
Der er flere bøger i serien
”Lottes liv”

Ellies magiske bageri
- den bedste kage
til den bedste ven

Halfdan - den ondelyneme

Af Ellie Simmons
Ellie har mistet sine forældre og
bor nu hos sin onkel og tante,
Hr. og Fru Klam. De har et
bageri, hvor de laver de mest
ulækre kager, som ingen vil
købe. Da den årlige bagedyst i
byen nærmer sig, beslutter Ellie
sig for at være med. Det ændrer
hendes liv.

Halfdans morfar er sej! Han
lærer Halfdan at spille poker
og bager de bedste boller uden
kerner og alt sådan noget sundt.
Men han er gammel, og en dag
dør han. Måske genopstår han
som en papegøje?

Det er første del i serien
”Ellies magiske bageri”

Af Daniel Zimakoff og Ida-Marie
Rendtorff

Det er første del i serien ”Halfdan”

Ikke helt som i virkeligheden

Grineflip
Død, splat og pelsdyr Den sultne hamster
vender tilbage

Fanget i junglen
Af Kirsten Ahlburg og
Morten Ahlburg
Kristian kan noget helt specielt.
Han kan flytte ting ved tankens
kraft. En dag fortæller hans geografilærer om Afrika, og uden
Kristian helt forstår hvordan, er
han pludselig havnet i Afrikas
jungle, hvor to mænd griber
ham bagfra. Hvad vil de med
ham?
Der er flere bøger i serien
”Teleserien”

Fønixfestivalen

Stjerneridderne
- stjerneborgen i rummet
Af Michael Peinkofer
Er du vild med Star Wars, vil
du sikkert sluge denne bog om
Stjerneridderne. De tre venner,
Ben, Sammy og Mia, går på
opdagelse i en gammel, forladt
villa. Der finder de et spejl, der
sender dem på en hæsblæsende rejse ud i rummet.
Det er første del i serien
”Stjerneridderne”

Kaptajn John den
(lidt) vilde

Af Rosie Banks
Veninderne Sofie, Ella og Jasmin inviteres med til Det Hemmelige Riges Føniksfestival,
hvor der skal være fantastisk
festfyrværkeri. Pludselig sker
der noget. En ond troldmand
bortfører Kong Munter, og
pigerne må være snedige for at
redde kongen og det magiske
land.

Af John Smith
John Smith har måske verdens
kedeligste navn, men hans
fantasi fejler ikke noget. Da
han læser de magiske ord, ”Sig
det højt, og sig det stolt - jeg er
John Smith, og jeg er et hit!”,
er han pludselig den vildeste
pirat, der må kæmpe mod den
fæleste og ledeste pirat, Kaptajn
Sort.

Der er flere bøger i serien
”Det hemmelige rige”

Det er første del i serien
”John Smith er ikke kedelig”

Af Sam Hay
Alvins onkel Karlo er på besøg
efter sin spændende rejse i
Egypten. Han giver Alvin en
amulet, som kan opfylde ét ønske. Alvin ønsker sig et kæledyr,
og pludselig har han en vrissen
og altædende zombiehamster,
der kræver, at Alvin hjælper
den med at komme hjem til sin
rigtige ejer.
Det er første del i serien
”Død, splat og pelsdyr”

Harry Hammerhaj
- hajskolen
Af Davy Ocean
Harry er en hammerhaj, der
ikke føler sig særlig sej. Han
drømmer om at blive verdens
bedste undervandswrestler. På
en udflugt med hajskolen til et
skibsvrag, kommer Harry på
hold med bøllen Ronny Revhaj,
der leder dem ud i en meget
farlig situation.
Det er første del i serien
”Harry Hammerhaj”

Benny-Bobs bøfbanan

Af Arne Svingen
Benny-Bob kan ikke lide børn,
så han fatter ikke, hvorfor han
er blevet lærer. Han skal på lejrtur med sin klasse, og det bliver
ikke en helt almindelig tur. Han
opfinder retten bøfbanan, elever
bliver væk, og så møder han
søde Linda, der kører lejrskolen.

Omar, Bruno og Mussa
- tapre typer (og tre i
ndianere)
Af Kristina Aamand
De tre venner Omar, Bruno og
Mussa er på lejrtur med klassen. På et natløb farer de vild
i den uhyggelige skov, selvom
Mussa har taget sin storebrors
natbriller med på løbet. Heldigvis får de hjælp af tre indianere.
Der er flere bøger i serien
”Omar, Bruno og Mussa”

Vitello giver den gas
Af Kim Fupz Aakeson
Man keder sig aldrig sammen
med Vitello. Her er tre historier
om ham. Først vil han tjene ti
millioner, og derefter er han
totalt bagvendt og gør alting på
en ny måde som hans nye personlighed, Sorte Kurt. I sidste
historie spiller han barsk og går
med kniv.
Der er flere bøger om Vitello i
”Læs selv”-serien

Mega spændende!

Det røde tårns venner
Af Jens Blenstrup
I Kokseby bor Wilma, Jonas,
Johanna og Kajsa. De er ret
forskellige, men gode venner.
En dag vil de undersøge en
gammel, forladt cykelfabrik. Fabrikken er temmelig uhyggelig,
men de vover sig op i det røde
tårn, hvor de danner detektivklubben ”RTV - Det røde tårns
venner”.
Det er første del i serien ”Kokseby”

Feernes ø - den gyldne sti
Af Trine Bundsgaard
Aya og Nolis forældre er taget
af sted til Stjernebjerget, og
imens bor de to søstre hos feen
Marra. Aya og Noli kan ikke forstå, at deres forældre ikke snart
vender tilbage, så de stikker af
for at finde dem. Det viser sig,
at både forældrene og feernes
overlevelse er i fare.
Det er første del i serien ”Feernes ø”

Varulven raser - pas på!

Manden uden skygge

Jagten på stemmen

Af Mette Finderup
Er du til gys? Altså sådan for
alvor? Så læs denne bog, hvor
skolelæreren Bjarne forvandles
til en vaskeægte varulv. Endda
en helt vild en af slagsen, der
ender med at flå bogen i tusind
stykker!

Af Martin Vinther Madsen
Jovia er en speciel pige. Hun
kan se folks to skygger: den
almindelige skygge, som alle
kan se, og den onde skygge,
som kun hun kan se. En dag
møder hun en dreng, der også
er skyggelæser, og de sendes
ud på en farlig mission.

Besat

Det er første del i serien ”Umbra”

Af Cornelia Strøh
Victor, Frej og Emil danner en
klub for dem, der bliver sendt
ind på skoleinspektørens kontor.
Victor bor hos sin onkel, der
har mange gamle, spændende
ting. I en skotøjsæske finder
drengene et høreapparat, der
taler til dem og sender dem hen
til en uhyggelig, gammel dames
mystiske hus.

Af Lene Møller Jørgensen
Året er 1943, og Danmark er
besat af tyskerne i Anden Verdenskrig. En dag kommer de og
overtager Kaj, Ejner og Bettys
skole. Det vil børnene ikke finde
sig i. De vil have hævn, men det
er ikke helt ufarligt.
Der er flere bøger i serien ”Tre i krig”

En død pige i en død mobil
Af Dorte Roholte
Jeppe, David og Mike har lavet
en gyserklub, hvor de på skift
skal fortælle hinanden en uhyggelig gyserhistorie. Til første
møde i Jeppes oldefars tomme
hus, fortæller Jeppe om en barnepige, der passer en lille pige,
hvis tidligere barnepige er død.
Eller er hun?
Det er første del i serien
”Gyserklubben”

Det er første del i en serie

Sneprinsen
Af Clara-Amalie Vorre-Grøntved
Ella er forældreløs, bor på
gaden og må stjæle for at
overleve. En dag redder hun en
dreng fra at blive henrettet. Han
hedder Birk og har en hud så
hvid som sne. Ella opdager, at
han er efterlyst. Hvorfor mon?
Det er første del i serien
”Ella og den magiske regn”

Det er fakta!
Snot (61.22)

Af Bengt-Erik Engholm
Atjuu! Du er snottet, og næsen
løber, men hvor kommer al den
snot egentligt fra? Hvorfor findes der snot i vores næser, og
hvem har rekorden for verdens
længste nyseanfald? Få alt at
vide om det slimede, gule stads.

Rumrejser (62.98)
Af Troels Gollander
Tænk, at der findes mennesker,
der har været ude i rummet!
Danskeren, Andreas Mogensen, rejste i september 2015
derud som den første dansker
nogensinde. Læs om ham og
andre rumrejser i bogen, der
også fortæller om fx universet,
rumkapløb, satellitter og Mars.
Der er flere bøger i serien
”De små fagbøger” om andre emner

Dyr

Hvorfor lugter prutter
som rådne æg? (03.9)
Af Mitchell Symons
Tænker du nogensinde over,
hvorfor tingene er, som de er?
Hvorfor
kysser folk under misteltenen?
Hvad kom først - Coca-Cola
eller Pepsi? Hvorfor har croissanter den form, de har? Alt det
og meget mere kan du blive
klogere på i denne sjove bog.

Droner (62.386)

Af Per Østergaard
Droner er mega populære og
vildt seje. Hvorfor hedder det en
drone, hvornår blev de opfundet, og hvilke typer findes der?
Alt det - og endnu mere - kan
du læse om, og du kan også se
masser af billeder af droner.
Der er flere bøger i serien ”Faktisk!”
om andre emner

Kan du gætte, hvem jeg er?

Forbandelsen

Af Steen Agger
Har du styr på dyrene, og kan
du kende forskel på fugle i den
danske natur? Læs rimene, se
på billederne og tjek, om du er
en sej dyrekender eller ej. Hvor
mange rigtige svar kan du få?

Af Kirsten Sonne Harild
Majs hest, Mulle, er død, og
hun savner den helt vildt. Hun
har slet ikke lyst til at ride mere.
Men hun er alligevel nysgerrig
og besøger rideskolen Paradisheste, hvor hun ser ponyen
Mio, som hun bare må prøve at
ride på.

Ulvehunden
Af Sarah Courtauld
”Ulvehunden” er en gammel
historie skrevet af Jack London
helt tilbage i 1906. Men den er
stadig vildt god og spændende.
Den handler om ulvehunden
Hvidtand, der vokser op i
vildmarken, men bliver fanget
af mennesker, der ikke alle
behandler den lige godt.

Det er første del i serien
”Maj og Mio”

Historier om heste
Af Heike Wiechmann
Elsker du bare heste? Så vil du
sikkert være vild med denne
bog, hvor der er syv små, søde
historier om heste, der fx bliver
reddet op af isen, bliver forelsket, får et føl og bider en bog i
stykker.
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