


Mest for 1. klasse  
(lix 5-10) 

62.722
Elbiler
af Per Østergaard
(Serien ”Min første bog”)
Elbiler bliver mere og mere populære. 
Vidste du, at der også var elbiler i 
1897? I Danmark skal alle nye biler 
køre på el i 2030. Læs flere fakta om 
elbiler i denne bog.
6-8 ÅR, LIX 8 
ELBILER

69.015
Eiffeltårnet
af Henrik Enemark
(Serien ”Min første bog”)
Hvis du har været i Frankrigs 
hovedstad, Paris, kender du nok 
Eiffeltårnet. Men ved du, hvornår det 
blev bygget, og hvem, der byggede 
det? Få også at vide hvor højt det er 
og andre spændende ting.
7-9 ÅR
EIFFELTÅRNET, JERNKONSTRUK- 
TIONER, INGENIØRER

Ali ser en pyroman
af Marie Duedahl
(Serien ”Lyn 3”)
Det er nat, men Ali sover ikke. Han 
kigger ud ad vinduet. Hvad laver den 
fyr nede på vejen? Han sætter ild til 
et skur! Hvad skal Ali gøre?
7-8 ÅR, LIX 8
PYROMANER, ILD

Den nye pony
af Heather Amery
(Serien ”Historier fra bondegården”)
Polly og Per kan godt lide at give 
Hr. Storms pony mad. En dag sidder 
ponyen fast i et hegn, og Polly, Per 
og deres far hjælper ponyen fri. De 
får en stor, dejlig gave som tak. 
Der er sjove opgaver bag i bogen.
6-8 ÅR, LIX 7 
HESTE, GÅRDE

Didde elsker musik
af L.G. Jensen
(Serien ”Ditte elsker alt”)
Didde elsker musik! Når hun er alene 
hjemme, skruer hun helt op for lyden. 
Didde hører al slags musik. Pop, 
rock, rap, techno, jazz og trist musik. 
Fru Olsen, der bor ved siden af, får 
nok af Diddes musik. Hun banker på 
døren og ser sur ud, men måske kan 
Diddes glæde for musik smitte?
7-9 ÅR, LIX 6
SJOVE BØGER, PIGER, FAMILIEN, MUSIK

Far og Hasan får en robot
af Marie Duedahl
(Serien ”Far og Hasan”)
I Silvan ser far og Hassan en robot, 
der kan slå græs. Smart! Så kan far 
tage en lur, imens robotten slår græs-
set. Men robotten er ikke til at styre!
7-9 ÅR, LIX 5
SJOVE BØGER, HUMOR, ROBOTTER

79.2
Dans
af Eva Mosegaard Amdisen
(Serien ”Min første bog”)
Er du vild med dans? Så er dette 
bogen for dig! Du kan læse om, 
hvordan dans er opstået og om de 
forskellige danse, der findes rundt om 
i verden.
7-9 ÅR, LIX 8 
DANS

Kagen ringer
af Trine Løve Østerbye
(Serien ”Fie og far”)
Fies far sidder hele tiden med sin 
mobil. Fie er træt af det. Da Fies far 
endelig stopper med at bruge mobi-
len, bager de en kage, som Fie skal 
have med i skole. Næste dag kan far 
ikke finde sin mobil, men så lyder der 
en ringetone fra kagen… 
7-8 ÅR, LIX 5
BAGNING, MOBILTELEFONER, FÆDRE



Kaj og vandet
af Mette Vedsø
(Serien ”Læs løs”)
Der er ting, Kaj ikke gør. Han er 
blandt andet ikke så vild med, at 
hele klassen skal i svømmehallen 
og fejre Vivis fødselsdag. Kaj har en 
magisk sten, der kan hjælpe ham, 
når tingene er lidt svære. Og faktisk 
ender Kaj med at være lidt af en helt 
til festen i svømmehallen.
7-8 ÅR, LIX 10
SVØMMEHALLER, VANDSKRÆK,  
FØDSELSDAGE, STEN, VENNER

Malik og edderkoppen
af Natasja Erbillor
I Maliks rum på skolen er der en ed-
derkop. Malik kalder den for Preben. 
Malik fodrer Preben med fluer, og 
Preben er glad og laver en masse 
edderkoppespind i Maliks rum. Til 
sidst bliver det for meget for Malik. 
Hvad skal han gøre?
6-8 ÅR, LIX 7
VENSKAB, DYR, EDDERKOPPER, 
SKOLEN

Molles nye hår
af Anja Gram
(Serien ”M”)
Molle er ved frisør. Hun bliver klippet 
korthåret. Hun synes selv, det er flot, 
men Asta driller hende og siger, at 
hun ligner en dreng. Heldigvis har 
Molle sin bedste ven, Liva.
7-8 ÅR, LIX 6
VENINDER, MOBNING, PIGER Mest for 2. klasse  

(lix 10-15) 

58.95
Verdens farligste bjørne 
af Sebastian Klein
(Serien ”Carlsens læsestart”)
Sebastian Klein ved en hel masse 
om dyr. I denne bog fortæller han 
om verdens farligste bjørne. Hvilken 
bjørn er mon den allerfarligste? Læs 
også om hvor og hvordan, bjørnene 
lever.
8-9 ÅR
BJØRNE

66.82
Slik
af Tine Kirkegaard Jensen
(Serien ”Fakta Mini”)
I Danmark spiser vi rigtig meget slik. 
Hvor meget tror du, vi spiser om 
året? Læs om dit yndlingsslik i denne 
farverige og lækre bog. Mums!
8-9 ÅR, LIX 16
SLIK

Nora bliver skadet
af Jørn Jensen
(Serien ”Nora”)
Nora er godt i gang med en hånd-
boldkamp. Alle skubber og maser. 
Det er Nora vant til, men så kommer 
hun til at vrikke om på sin fod. Det 
gør vildt ondt! Heldigvis er Noras mor 
der, og de må en tur på skadestuen. 
Åh nej, er hendes fod brækket?
7-9 ÅR, LIX 8
HÅNDBOLD, TRÆNING

Palles far er skæg
af Jørn Jensen
(Serien ”Det er Palles far”)
Palles far har været på tur, og da 
han kommer hjem, har han fået langt 
skæg. Palle kan ikke lide fars nye 
skæg. Skægget giver heldigvis også 
Palles far en masse problemer...
6-8 ÅR, LIX 6 
SJOVE BØGER, SKÆG, FÆDRE

De små vitser 1 
af Kirsten Ahlburg 
(Serien ”De små vitser”)
Kender du vitsen om tændstikken? 
Eller hajen, prutten og den sure 
citron? Læs de sjove vitser i denne 
bog. Så kan du fortælle dem videre til 
dine venner.
7-8 ÅR, LIX 10
VITTIGHEDER



Død og dynamit
af Per Gammelgaard 
(Serien ”Den lyseblå baron”)
GISP! Bedste ser en flamme brænde 
i tårnet overfor. Men tårnet har været 
forladt og aflåst i mange, mange år. 
Hvad sker der? Bedste er bange 
for, at flammen er en advarsel om, 
at dødsuhyret, Benmal, kommer og 
æder hende. Har Bedste ret? Og tør 
Fritz undersøge det mystiske tårn?
9 ÅR, LIX 12
GYS, UHYGGE

En overraskelse
af Anna Hansson
(Serien ”Rideskolen”)
Mulle er Lines yndlingshest på 
rideskolen. Men Mulle er ved at være 
gammel og kan ikke holde til at være 
rideskolehest mere, så hun skal sæl-
ges. Line bliver ked af det og vred, og 
hun håber ikke, at der er nogen, der 
vil købe Mulle. Men en dag dukker en 
uventet køber op på rideskolen… 
8-9 ÅR, LIX 16
HESTE, PIGER, VENINDER,  
RIDESKOLER, OVERRASKELSER

Man ligger, som man har redt
af Marie Duedahl
(Serien ”Klog på ordsprog”)
Sigurd og Tokes forældre er skilt. 
Mors nye kæreste, Åge, er på besøg. 
Han fortæller dårlige vitser og kører 
på Harley Davidson-motorcykel. 
Toke er sur. Han vil have mor for 
sig selv. Han tager heller ikke med i 
Parken for at se landskamp. Mon han 
fortryder det?
7-9 ÅR, LIX 11
ORDSPROG, FAMILIEN, JALOUSI

Pelle går hjem
af Ditte Steensballe
(Serien ”Pelle-serien”)
Pelles mor og far har lige fortalt, at de 
skal skilles. Pelle græder og har en 
masse spørgsmål. Hvor skal han bo? 
Kan mors nye lejlighed nogensinde 
blive hyggelig? Heldigvis får Pelle 
hurtigt sit første, gode minde i mors 
lejlighed.
7-9 ÅR, LIX 13
SKILSMISSE, SAVN, HJEMMET, FLYTTE

Rosa og Tot
af Camilla Wandahl
(Serien ”Hundeklubben”)
Efter at Emma og Asta er blevet ven-
inder, føler Rosa, at hun er helt alene 
i verden. Heldigvis har hun sin hund, 
Tot, der er mega sød, men også ret 
uopdragen. Så da Tot en dag kom-
mer til at løbe ind på en hundetræ-
ningsbane, opdager Rosa, at man 
kan gå til hundetræning. Men kan Tot 
finde ud af at gå i hundeskole? Og 
hvordan får Rosa en ny ven?
8-9 ÅR, LIX 17
HUNDE, VENSKAB, SKOLEN, HUNDE-
DRESSUR, VENINDER, ENSOMHED

Mies mål – en magisk bold
af Kirsten Sonne Harild
(Serien ”Mies mål”)
Karl vil gerne have Mie med til at 
spille fodbold, men Mies storebror, 
Peter, siger, at hun er dårlig til det. 
Men hvad sker der, når Peter driller, 
og Mie bliver sur? Kan hun så ramme 
bolden?
7-9 ÅR, LIX 10
FODBOLD, VENNER

Døden er ikke en joke
af Caroline Ørsum
(Serien ”Læseklub blå”)
Mads har været med sin far på 
arbejde på sygehuset. De var inde i 
et rum fyldt med lig. Tør Jakob også 
tage ind på sygehuset og se de døde 
mennesker? Mads og Jakob stjæler 
Mads’ fars nøgler til sygehuset og 
lukker sig ind i kapellet. Og så bliver 
det uhyggeligt…
7-9 ÅR, LIX 14
GYS, VENNER, DØDE, HOSPITALER



Star Girl – afsløret
af Nicole Boyle Rødtnes
(Serien ”Star Girl”)
Nanna og Luna er bedste veninder. 
Det er kun Luna, der ved, at Nanna 
er den populære sangerinde Star 
Girl, og Nanna vil ikke have, at der er 
andre, der skal finde ud af det. Men 
så sker der noget meget uheldigt. My 
ser Star Girls maske falde ud af Nan-
nas taske – bliver hun nu afsløret?
9 ÅR, LIX 12
POPSTJERNER, VENINDER,  
HEMMELIGHEDER

David skater
af Arild Rossebø
(Serien ”David skater”)
Øv, David sidder altid på udskifter-
bænken, når hans fodboldhold spiller 
kamp. Det er slet ikke sjovt. En dag 
går han forbi nogle seje skatere. 
Mon han kan finde ud af at stå på 
skateboard? Og må han overhovedet 
for sin mor og far?
8-9 ÅR, LIX 16
SKATERE, SKATEBOARDING, FODBOLD, 
SELVTILLID, TRÆNING, DRENGE

Mest for 3. klasse  
(lix 15-20) 

79.41
E-sport
af Troels Gollander
(Serien ”Faktisk!”)
Er du en af dem, der drømmer om at 
leve af at være gamer? Læs, hvad 
der skal til og lær om forskellige typer 
spil, turneringer, hold og gamere.
8-9 ÅR, LIX 16
E-SPORT, COMPUTERSPIL, GAMERE, 
GAMING

Truck Troels – den gyldne BMW
af Jim Højberg
(Serien ”Truck Troels”)
Det starter stille og roligt med, at 
Johns gyldne BMW er blevet stjålet. 
John er Troels’ fars ven. Troels og far 
tager ud og leder efter den. Det bliver 
en hæsblæsende jagt, der varer 
dag og nat. Inden natten er omme, 
har Troels prøvet at køre med i en 
politibil, en Falckbil og en brandbil. 
Sejt! Men finder de overhovedet den 
gyldne BMW?
8-9 ÅR, LIX 14
DRENGE, BILER, BILTYVERI, FAMILIEN

95.2
Vikingetiden 
af Emilie Tholstrup
(Serien ”Fakta. Maxi”)
Vild med vikinger? Læs om de seje 
vikinger og deres skibe, togter, 
våben, tøj, borge og tro. Spændende 
bog for dig, der kan lide at dykke ned 
i historien og blive klogere.
8-9 ÅR, LIX 19
VIKINGER, VIKINGETIDEN, HISTORIE, 
DANMARK

Drømme & driblinger  
– årets spiller
af Birgitte Bregendal
(Serien ”Drømme og driblinger”)
Hvis du er fodboldspiller, ved du, hvor 
meget det betyder at blive kåret som 
”Årets spiller”. David håber meget, 
at han får titlen i år. Holdets træner 
er Davids far – mon det er en fordel 
eller en ulempe? Og er der andet i 
livet end fodbold?
9 ÅR, LIX 18
FODBOLD, VENSKAB, FAMILIEN, 
DRØMME

Du er smittet
af Benni Bødker
(Serien ”Zombie World”)
Det starter med, at Mick spiller 
en helt almindelig fodboldkamp. 
Pludselig bider modstanderne Micks 
holdkammerater, og han opdager, at 
modstanderne har helt døde øjne. 
De er zombier! Mick må løbe for livet, 
men hvem kan han stole på, og er 
han selv blevet smittet?
9 ÅR, LIX 18
ZOMBIER, GYS, HORROR, VENSKAB, 
FLUGT
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Journal X – kælderrummet
af Peter Grønlund
(Serien ”Journal X”)
Skolens søde rengøringsdame, Lis, 
er blevet myrdet i skolens kælder. 
Anders og Kalle har fået fat i hendes 
journal fra kriminalassistent Madsens 
nedbrændte hus og vil nu efterforske 
sagen. Hvem er morderen? Kan det 
være en af deres lærere?
8-10 ÅR, LIX 19
KRIMI, DETEKTIVER, MORD, SKOLEN

Karl Smart - parmiddag
af Daniel Zimakoff
(Serien ”Karl Smart”)
Mød Karl Smart. Han er cool, klog, 
ser rasende godt ud, og så er han 
den bedste til alting. I hvert fald ifølge 
ham selv. Karl Smart vil gerne være 
kæreste med Tilly, så han arrangerer 
en parmiddag med Tilly, hendes 
veninde Tessa og hans generte 
ven, Karl. Aftenen går ikke helt som 
planlagt… 
9 ÅR, LIX 15
SJOVE BØGER, VENNER, KÆRESTER

Sats alt, Amina!
af Annelie Drewsen
(Serien ”Løb Amina!”)
Amina kommer fra Somalia, men har 
boet i Sverige i to år sammen med 
sin mor. Hun drømmer om at komme 
med til ungdoms-EM i løb. For at 
kunne det, skal hun kunne løbe tre 
sekunder hurtigere end hendes bed-
ste tid. Og så er der også en anden 
udfordring. Hun skal være svensk 
statsborger – kan hun blive det?
8-9 ÅR, LIX 17
FLYGTNINGE, FLYGTNINGEBØRN,  
ATLETIK, KONKURRENCE, VENINDER, 
KULTUR

Mister Georg  
– Georg kommer galt af sted
af Katrine Marie Guldager
(Serien ”Mister Georg”)
”KNÆK!”, sagde det, da Georg faldt 
ned fra legetårnet, og lige bagefter 
skreg han ”Av, av, av!”. Øv, Georg 
brækkede sit ben og må have gips 
på i seks uger. Det er jo en evighed! 
Det er faktisk mega hårdt ikke at 
kunne det, man plejer at gøre. Georg 
føler sig udenfor, men heldigvis kan 
Momse muntre ham op. 
8-9 ÅR
UDENFOR, ENSOMHED, VENSKAB, 
ULYKKER

Aki og heksen
af Lars Bøgeholt Pedersen
(Serien ”Aki”)
Aki og Sif vil gøre alt for at nå at 
redde deres lillebror fra at blive en 
varulv, fordi han har drukket blod 
fra en ulv. De ved, at heksen Moder 
Malin kan hjælpe dem. Men kan de 
stole på en heks? Og når de at redde 
deres lillebror i tide?
LIX 15, 7-9 ÅR.
FANTASY, DRØMME, VENSKAB, HEKSE


