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Vild med bold

Afgjort på straffe! 
af Jennifer Wegerup
Charlotte kan ikke leve uden fod-
bold. Charlotte og de andre piger fra 
IF Ekby skal på tur for at spille med i 
Super Cup’en. De gør det godt og en-
der i finalen, men kan de vinde? Læs 
også En hund på Banen! Bøgerne kan 
læses uafhængigt af hinanden, de 
har masser af lækre fodboldtekniske 
beskrivelser, og så er de inspireret af 
den svenske fodboldspiller Charlotte 
Rohlins egen barndom.
IF Ekby

Fodbold & finter - ny på holdet 
af Birgitte Bregnedal
Thor elsker at spille fodbold. Han skal 
starte i en ny klasse og bliver glad, da 
Lukas spørger, om han vil med ud og 
spille fodbold i første frikvarter. Thor 
spiller ikke så godt som han plejer, 
han laver et par fejl, og bliver i tvivl, 
om han har lyst til starte på det fod-
boldhold Lukas går på. Læs serien, 
hvis du kan lide historier om fodbold, 
fairplay og godt kammeratskab.  
Fodbold og FIntEr #1

Simons tricks 
af Jørn Jensen
Bøgerne i serien om Simon er især for 
fodboldelskende nye læsere. Simons 
tricks er første del af serien, hvor 
Simon øver sig i at nikke til bolden. 
Simon viser også vennen Mads en 
masse andre boldtricks. Siderne har 
få ord, og billeder der også fortæller 
noget af historiens handling. 
SImonS trIckS #1

Dyr er dejlige 

Adams ballon 
af Jørn Jensen
Adam og Figo er en serie om drengen 
Adam og hans hund. I første bog har 
Adam en ballon, som han leger med. 
Figo kommer ind i stuen og vil lege 
med. Men er en ballon godt legetøj 
for en hund? Serien har kun en eller 
to linjer på hver side, så gå også på 
opdagelse i bøgernes billeder, som 
fortæller deres del af historien.
AdAm og FIgo #1

Dyr i nød – 3 små katte 
af Sanne Haugaard 
Bibi og Adam er søskende og bor i hu-
set Dyr i nød sammen med deres for-
ældre, der er dyrlæger. Bibi og Adam 
elsker også dyr, og i seriens første bog 
hjælper de tre små kattekillinger, som 
er blevet forladt af deres mor. Seriens 
bøger har klare farveillustrationer, 
som supplerer fortællingen rigtig godt.  
dyr I nød #1  

Fra 6 år

Lix 4
Gry får en pony 
af Birgitte Bregnedal
Gry elsker heste og drømmer om at 
få sin egen hest. Et ønske hun heldig-
vis får opfyldt til sin fødselsdag, efter 
hendes mor er blevet overbevist om, 
at Gry er stor nok til at passe en hest. 
Serien om Gry og Gloria er til heste-
glade læsere og sidst i bøgerne er der 
fakta om heste og rideudstyr. Bøgerne 
har korte kapitler og illustrationer med 
masser af humor. 
gry og glorIA #1

Saga og Moses 
af Pia Hagmar
Serien om pigen Saga starter med, 
at Saga og vennen Max opdager en 
hest, der står og græsser på en eng. 
Men hvem ejer hesten? Det viser sig 
at være en cirkushest, der er stukket 
af, og da hesten Moses er tilbage i 
cirkus igen, får Saga lov til at ride på 
den. Fra den dag er Saga vild med at 
ride, og i 2. del af serien starter hun 
på rideskole. 
SAgA og moSES #1
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Fantastiske  
fortællinger og et 

drys af magi

De magiske bær 
af Peter Gotthardt 
Følg ridder- og elverbørnene Rose og 
Birk, som i første del af serien, drager 
ud på en farefuld færd for at finde de 
magiske røde bær, som kan redde 
elvernes konge, der er syg. Rose og 
Birk møder nye udfordringer i alle se-
riens bøger, og serien er oplagt til den 
første fantasy læsning, da den er fyldt 
med eventyr, magi, drama og farve-
rige illustrationer.
ElvErnES lAnd #1

Den skjulte fjende 
af Sandra Schwartz
Trilogien Mørke over Herrested fore-
går i middelalderen og fortælles på 
skift af Anna og Johan. Anna kom-
mer fra et fattigt hjem, hendes mor er 
landsbyens kloge kone, som anklages 
for at være heks. Johans far er død, 
og Johan er den nye herremand. Han 
får hjælp af sin onkel Otto, som han 
dog ikke stoler ikke på. Da Anna og 
Johan mødes første gang indgår de, 
på trods af deres forskelligheder, en 
pagt om at hjælpe hinanden i kampen 
mod de onde kræfter i Herrested.
mørkE ovEr HErrEStEd #1 

Vedra & Krimon:
Avantias tvillingemonstre 
af Adam Blade
Tag med til kongeriget Avantia, hvor 
vennerne Tom og Elenna bor. De to 
har tidligere reddet de seks monstre, 
der beskytter riget mod den onde 
Malvel. To nye små drager bliver født 
i Avantia, og den gode troldmand 
Aduro sender de to venner ud for at 
føre tvillingemonstrene Vedra og Kri-
mon i sikkerhed. Det bliver starten 
på en farefuld færd, og starten på en 
fantasyserie om kampen mellem det 
gode og det onde.
monStErjAgtEn. lEt At læSE #1 

Viljetyven 
af Jan Kjær
Midt i skoven lever Nomerne i deres 
by ved foden af nomertræet. I første 
del af trilogien fanger Noma en vilje-
tyv, der tjener Skyggekongen. No-
merne bliver klar over, at deres trygge 
liv i skoven er i fare. Prinsesse Zika 
sender Noma og Elmo afsted på en 
farlig mission i kampen mod Skyg-
gekongen. De drager til Klanaka, hvor 
de skal finde pigen Skade, som kan 
hjælpe dem. Men kan de stole på 
hende? Serien har flotte og farverige 
manga-inspirerede illustrationer. 
vIljEtyvEn #1 
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Havfruen Nerine - skatten i skibet 
af Peter Gotthardt
Tag med til havets bund sammen med 
havfruen Nerine og hendes kæledyr 
havkatten Stribe. I seriens første bog 
finder de to et gammelt skibsvrag. 
Nerine er nysgerrig og vil undersøge 
vraget nærmere. Læs seriens andre 
bøger for at følge med på flere under-
vandseventyr.
HAvFruEn nErInE #1

I kongens gård 
af Peter Gotthardt 
En fantasyserie med fire meget for-
skellige hovedpersoner:  trællepigen 
Katla, bondesønnen Knøs, krigeren 
Bjarke og skjoldmøen Hervør. I første 
bog sender Kong Rolf de fire ud for 
at finde et sværd, som to dværge har 
lavet, da der efter sigende skulle bo 
en ond kraft i sværdet. De skal bringe 
sværdet tilbage til kongen, så de tre 
blod-søstre Harm, Hunger og Hævn 
ikke får fat i det, og dræber Rolf med 
det. En spændende serie til alle, der 
er vilde med at læse historier, der byg-
ger på nordisk mytologi.  
jAgtEn på SværdEt #1



Jagten på Benny 
af Gunvor Reynberg
Foxy og Mikkel går i 3.U og er bedste 
venner. Venskabet bliver sat på prøve, 
da Mikkel bliver storebror. For Foxy 
vil også være storesøster. Det sker 
ikke, men til gengæld får hun hunden 
Benny. Foxy tager Benny med i skole, 
men han stikker af, og de to venner 
må ud og lede efter ham. Bøgerne om 
Foxy og de andre i 3.U er sjove og har 
tegneserieagtige illustrationer, der un-
derstreger bøgernes humoristiske stil. 
oS I 3.u #1

Mia og nøglen 
af Kirsten Ahlburg
Serie om Mia, der på sin fødselsdag 
tager på skattejagt i skoven. Mia og 
veninden Lea finder en nøgle, da de 
følger efter et par frøer i skovbunden. 
Nøglen viser sig at være til en hem-
melig hule i et træ, men hvem har la-
vet hulen og hvad er der i den æske, 
de finder i hulen? Det finder de to ud 
af i seriens anden bog. Hele serien 
handler om Mia og vennernes ople-
velser i og omkring hulen.
mIA #1

Fifi og Luis gætter gåder 
af Grete Sonne 
Få et godt grin, når du læser de sjove 
og varme fortællinger om de to venner 
Fifi og Luis. I seriens første bog fortæl-
ler Fifi en gåde, som Luis syntes er alt 
for svær at gætte. Snart skiftes de to 
til at gætte gåder, der bliver mere og 
mere fjollede, hvilket også kan ses i 
bogens herlige illustrationer.
FIFI og luIS # 1 

Gry og Janus ror om kap 
af Jørn Jensen
Vennerne Janus og Gry laver mange 
hyggelige ting sammen, og i denne 
bog vil Gry vise Janus en sø, hun ken-
der. Janus får øje på et par kanoer, og 
han vil ud og ro. Men kan han over-
hovedet det? Serien egner sig rigtig 
godt til læsere, der lige har knækket 
læsekoden, da bøgerne har få og kor-
te sætninger samt sjove illustrationer, 
der understreger bøgernes handling.
gry og jAnuS #1  

Hverdagsliv 
og venskaber 

Bølle i Cirkus Super 
af Jørn Jensen
Tag med i Cirkus Super sammen med 
vennerne Emil og Freja. De to laver 
cirkus for vennerne og der er både 
trylleri og hundekunster i den første 
bog Bølle i Cirkus Super. Bøgerne 
har korte tekster og humoristiske illu-
strationer, der understøtter den sjove 
fortælling.
cIrkuS SupEr #1 

Dyk så, Karl! 
af Dorte Lilmose
Sjov historie om vandhunden Karl, der 
går til svømning sammen med Klara. 
Undervisningen er lidt kedelig, så Karl 
får tit gode idéer til sjove ting han kan 
lave, når træner Tue ikke lige kigger. 
Han vil også så gerne imponere Klara, 
men det går sjældent som planlagt. 
Læs også hvordan det går i Hajer og 
Havfruer, hvor Karl blandt andet kom-
mer til at lave en bombe i vandet i ste-
det for at øve Butterfly.
kArl og klArA #1

Rita Rim - ny by 
af Mette Vedsø
Rita Rim skal flytte til en ny by og hun 
skal starte i en ny klasse. Det er ikke 
let og som Rita tænker: ”Ny Lærer. Ny 
klasse. Klasse rimer på masse. Åh 
nej. En masse nye børn. Børn med 
øjne. Glug Glug. Øjne der glor”. Der 
bliver leget med sproget i serien om 
Rita Rim, som er poetisk og med fine 
illustrationer.
rItA rIm #1 
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Star Girl – Koncert eller kirsebær 
af Nicole Boyle Rødtnes
Nanna bærer på en hemmelighed. 
Hun er den berømte sanger Star Girl, 
som alle er vilde med. Ikke engang 
Luna, Nannas bedste ven, kender 
Star Girls sande identitet. Når Nanna 
er på scenen, skjuler hun nemlig mo-
dermærket på kinden bag en maske. 
Luna har inviteret pigerne i klassen 
til fødselsdag, men Nanna ved ikke, 
hvad hun skal gøre, for samme dag 
skal hun optræde. Star Girl serien 
handler om svære beslutninger, store 
drømme og musik. 
StAr gIrl #1

Stjerneklart, Sally! 
af Anna Ehn og Mia Öström
Læs den sjove serie om Sally, der 
ifølge hende selv har den mest irrite-
rende familie, den bedste ven i Rakel 
og den sødeste papirgnaskende ham-
ster Minus. Sally er mester i at få ge-
niale idéer og i seriens første bog be-
slutter Sally sig for at være universets 
sødeste barn, så hendes forældre 
ombestemmer sig og alligevel giver 
julegaver. Det går dog ikke helt som 
planlagt. Forrest i alle bøgerne er der 
en lille præsentation af alle bogens 
personer. 
StjErnEklArt, SAlly! #1 

Venner i klassen 
af Pernilla Gesén
Venner i klassen er en serie om Maja, 
Teo, Clara, Elias, Stella og alle de an-
dre i 1.A. I Snige og Snuse leger Teo 
og Maja skole, men kommer til at smi-
de lærerens klokke væk. I Lige i kas-
sen spiler 1.A fodbold i skolegården, 
men det er ikke let at blive enige om 
spillet og i Bedst til hest skal klassen 
på tur til en gård, men Stella syntes 
ikke turen går som forventet. Historier-
ne kan læses uafhængigt af hinanden 
og illustrationerne fortæller mere end, 
hvad man kan læse sig til. 
vEnnEr I klASSEn

Vores klasse 
af Sandra Schwartz
Vores klasse handler om børnene 
og hverdagen i 1.A - både det sjove, 
som venskaber og leg, men også om 
at blive ked af det og at gøre noget 
man fortryder. I Lias dans, bliver Lia 
ked af det, da hendes bedste veninde 
pludselig finder på nye danse sam-
men med Vera. I Emil er en tyv, leger 
Emil rigtig godt med Ali, men han kom-
mer til at gøre noget dumt, da han skal 
hjem. 
vorES klASSE 

Zombier, mysterier 
og små gys

Dødt dyr 
af Nicole Boyle Rødtnes
Forestil dig at være lukket inde i zoo-
logiskhave sammen med din klasse, 
fordi en zombievirus er brudt ud i byen 
udenfor. Sådan er det for Milo, hans 
klasse og hans far. Inden længe er de 
ikke sikre inde i zoo længere, da en 
zombie slipper igennem hegnet. Snart 
kæmper Milo og hans venner Samir 
og Afia om overlevelse. 
ZombIE Zoo #1 
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Kan du 
ikke få nok af 

Zombieuniverset, 
så læs forfatterens 
lidt sværere serier: 

· Zombie jæger
· Zombie jæger - 
den nye verden 

· Zombie lejrskolen 
· Zombie-krigen

Fra 8 år



Kopien - udvalgt 
af Sandra Schwartz
Oscar er vild med at spille War Zone, 
men hans forældre konfiskerer hans 
computer, fordi han har snydt med en 
engelskaflevering. Oscar er desperat 
og drømmer om at lave en kopi af sig 
selv. En version Oscar 1.0, som kunne 
tage sig af alt det kedelige i Oscars 
liv. En drøm der pludselig kan blive 
til virkelighed med et klik. Men er det 
virkelig lykken for Oscar? Bøgerne om 
Oscar er spændende og tegningerne 
afspejler at version Oscar 1.0 ikke kun 
er en rar kopi.  
kopIEn #1 

Spøgelsesvikaren 
af Kerstin Lundberg Hahn
De fleste har vist prøvet at have vikar i 
skolen. Det skal de have i tvillingernes 
Ella og Svends klasse - en hel måned! 
I første del af trilogien træder vikaren 
Vanessa Sparre ind i klassen, og tvil-
lingerne fornemmer straks, at der er 
noget anderledes ved hende. Hun er 
bleg, har iskolde hænder, tåler ikke 
sol og så kan hun læse tanker. Ella og 
Svend får mistanke om, at hun måske 
er et spøgelse eller vampyr, og vil til 
bunds i mysteriet. 
SpøgElSESvIkArEn #1
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Zombien Zom - Zom skal i skole 
af Ellen Holmboe
Det er Zombien Zoms første skoledag 
i Skolen for u-dyr.  De andre i klassen 
er hekse, trolde og varulve. Ingen er 
Zombier som Zom, så han bliver ked 
af det og går sin vej. (U)heldigvis 
støder han ind i Mumien Muna, som 
taber sin arm. Eller hvis er den arm? 
Bøgerne om Zom og hans venner er 
både sjovt fortalt og har masser af hu-
mor i illustrationerne. 
ZombIEn Zom #1 
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