Har du læst bøgerne om Kaptajn Underhyler?
NEJ

Ingen af dem?

Nej, er helt sikker!

Fedt, så ved du,
hvad du skal læse de
næste måneder!

Sæt kryds
ved de
bøger,
du har
læst

JA!

Alle bøgerne?
Nej. Aldrig!
Det er slet ikke
noget for mig!

Nå, men så giv dette
hæfte tilbage til din mor
og sig ordret efter mig:
”Mor, jeg gider ikke læse
bøger om en superhelt i
underbukser...”

Øh, jeg mangler
måske en eller to.

Så kryds lige bøgerne
af og tjek om du har
glemt nogle. Når du
har læst ALLE kan du
gå videre til side 1

Ja, alle!

Så gå
videre til
side 1.

Hvad er det bedste
ved bøgerne om Kaptajn Underhyler?
Fun Fact 1

Det er
helt klart
Jimmi og Otto!
De er seje

Alt det skøre
og gakkede, der
sker i bøgerne

Det er
de mange
tegninger

Vend-o-rama!

Gå til side
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Dav Pilkey og
hans måde at
skrive på

Gå til side
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Gå til side

1

Dav skrev
en historie om
hundemand, da
han gik i
2. klasse.
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Gå til side
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Fun Fact 2
Dav Pilkey er
døbt David Murray
Pilkey Jr.

Gå til side
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Du valgte:
Jimmy og Otto
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Verdens værste skoleinspektør
(Verdens værste-serien)

af Marius Horn Molaug
Ruben er skrækslagen for svømmeprøven, som alle skal
tage i 5. klasse. Ja, han vil faktisk gøre ALT for at slippe
for at hoppe i vandet.

De to ballademagere går i 4. klasse på Ingolf
Töllesens privatskole - og de har travlt med alt
andet end lektier. Her finder du andre sjove serier
om børn, der minder om Jimmy og Otto. I én af
bøgerne er også en skoleinspektør.

FRA 10 ÅR

Jeg byttede min bror på internettet!

af Jo Simmons
Johnny er så træt af at blive drillet af sin bror, at han
en dag bytter ham væk på en hjemmeside, der hedder
Søskende-Centralen.

LIX 17

Talentshow
(Karl Smart)

LIX 26

FRA 9 ÅR

af Daniel Zimakoff
Karl Smart er ramt af storhedsvanvid. Selvfølgelig skal
han da vinde talentshowet på skolen! Hvem skulle ellers? Men som altid har han brug for Kalle.
GOD
TIL HØJTLÆSNING

En monstervild ide
(To på ti; 1)

af Thomas Brunstrøm og Sophie Souid
Hans og Grete skal passes af bedstefar, mens mor
og far er på ferie. Mor har skrevet en lang liste med
pligter og slukket for nettet, men da børnene bygger et
monster går det fra slemt til ren katastrofe!
FRA 8 ÅR

Kolossal ballademagnet
(Omars verden; 1)

af Zanib Mian
Ballademagneten Omar skal starte på en ny skole. Han
er lidt nervøs, men det hjælper at have en sej drage
ved sin side, og heldigvis er livet er også fuld af en stor
muslimsk familie og en masse ballade.
FRA 9 ÅR

FRA 9 ÅR

Freddie Yates’ supermirakuløse rejse

DEN MED
SKOLEINSPEKTØREN

af Jenny Pearson
Da Freddies mormor dør, finder Freddie ud af hvem
hans rigtige far er. Freddie tager på en hemmelige rejse
for at lede efter faren, men det bliver lettere vanvittigt og
fuldkomment skørt!
FRA 9 ÅR

Det er først slut, når jeg siger, det er slut
(Timmy Taber; 7)

af Stephan Pastis
Livet for verdens “bedste” detektiv er lidt kompliceret.
Timmy Taber har fået et tegn. Han skal ikke være privatdetektiv længere. Han skal være manuskriptforfatter.

Fun Fact 4

FRA 8 ÅR

Fun Fact 3
På engelsk
hedder Jimmy og
Otto Harold og
George.

LIX 24

Dav Pilkeys første
bog udkom i 1987
og hed “World
War Won”.

* Find også en skoleinspektør i serien “Krølle og Puha”
på side 3

Du valgte:
vend-o-rama

Vend-o-rama er ret fedt, og siden du har valgt det,
kan du nok godt lide bøger, som man kan gøre
noget med eller hvor man selv bestemmer, hvad
der skal ske. På denne side er der “Du er selv
hovedpersonen”-bøger, bøger med skøre lege og
bøger, hvor du skal løse gåder og mysterier*

En matemagisk verden - nu med møghund
(En matemagisk verden) (Læseklub. Blå.)
af Kit A. Rasmussen
Naboens møghund har taget din matematikbog med
ind i en maskine og er havnet i en anden verden. Rejs
efter hunden og løs de opgaver, som du møder i den
anden verden.
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FRA 10 ÅR

Megasnyd og mælkesnot
(Olfert & Olfert; 1)

af Mary Amato
De opfindsomme brødre Karl Olfert og Max Olfert har
deres helt egne regler. De er fulde af ideer og ballade
og opfinder de mest skøre lege, som du selv kan prøve
af på bogens bagerste sider.
FRA 9 ÅR

Og du levede lykkeligt til dine dages ende
(Læseklub. Rød)

af Kenneth Bøgh Andersen
Prinsessen er blevet bortført af en drage, og det er op
til dig, fattige bondesøn, at redde hende. Hvis altså du
vil og tør, og hvis du træffer de helt rigtige men svære
valg undervejs.
FRA 10 ÅR

LÆS HØJT
FRA 6 ÅR

Den belgiske slikindsamling
(Krølle og Puha; 1)

af Jacob Riising
Skolens nuttede pingvin er i virkeligheden en ondskabsfuld fyr med lumske slik-planer. Krølle og Puha
må stoppe ham, og du kan komme med på eventyret,
hvis altså du kan koden til bogen?

LIX 12

Dr. Krank
(Labyrint) (Læseklub. Rød - middel)

af Bjarke Schjødt Larsen
Dr. Krank bortfører børn og laver forsøg med dem i sin
kælder. Du er hovedpersonen og skal vælge, hvad der
skal ske. Tager du et forkert valg, kan det ende HELT
galt.
FRA 8 ÅR

Alf & Alfa
- hvem stjal Daisy Diamonds smykker?
(Detektiverne i Dumleby)

af Marie Duedahl
Hjælp, Daisy Diamonds smykker er blevet stjålet. Alf og
Alfa er på sagen. Deres forældre sidder alligevel bare
og kysser på sofaen. Men kan du også løse mysteriet?
FRA 8 ÅR

FRA 9 ÅR

Din sidste time er kommet
(Den lille onde bog; 3)

LIX 13

LIX 13

Fun Fact 5
Dav staves egentligt Dave, men
som ung arbejdede Dav på en
pizzarestaurant, og her glemte de et “E”
i hans navneskilt.

af Magnus Myst
Den lille onde bog har nu lært at rejse i tiden, men den
skal bruge din hjælp. Skriver du under, kommer du
med på en uhyggelig og farlig tidsrejse. Bare husk at
løse gåderne, hvis du vil hjem igen!

*Advarsel: I én af serierne skal du løse gåderne for at

FRA 10 ÅR

slippe ud af bogen igen. Bare så du er klar over det!

Du valgte:
Tegninger

Mogens og Mahdi
(Mogens og Mahdi; 1)
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af Rasmus Bregnhøi og Kim Fupz Aakeson
Mogens og Mahdi har ikke en skid til fælles, men
alligevel er de venner. Måske er det fordi, at de er lige
gamle - eller fordi de drømmer om at være totalt seje
og stenrige?

Du kan bedst lide bøgerne om Kaptajn Underhylder
på grund af tegningerne. På denne side har vi fundet nogle serier, som både er sjove og spændende
- OG nogle serier, der er begge dele på én gang.

FRA 10 ÅR

Sherlock Holmes og den forsvundne diamant
(Baker Street Akademiet; 1)

Fun Fact 6

af Sam Hearn
John Watson skal begynde på Baker Street Akademiet.
Inden han har set sig om, går han i klasse med selveste Sherlock Holmes og bliver kastet ud i en jagt efter
en forsvunden diamant.

Dav har en storesøster, der hedder
Cindy. Han er gift
men har ingen
børn.

FRA 10 ÅR

Familie, venner og pelsede væsner
(Tom Gates; 12)

LÆS HØJT
FRA 8 ÅR

af Liz Pichon
Livet er ikke let! Toms lærer har sendt en mail til Toms
forældre, og nu er han tvunget til at lave skoleprojekt
hele weekenden og lytte til klamme historier om
dengang, hans forældre blev kærester!

Gør en god gerning
(uanset om du kan lide det eller ej)
(Bad Guys; 1)

FRA 8 ÅR

FRA 8 ÅR

Kong Grims hævn
(Edward Rubikons mysterier; 1)

Rowley’s uhyggeligt sjove
spøgelseshistorier
(En Wimpy Kid-historie; 3)

af Aleksander Kirkwood Brown
Grimsby Fæstning styrter pludselig sammen, da en
gammel krypt med skelettet af Kong Grim skal åbnes!
Mon Kong Grim er vendt tilbage?
FRA 9 ÅR

af Max Braillier
Da Jack foreslår, at vennerne skal spille et live battle
royale-spil mod alle de rare monstre, dukker der pludselig nogle mystiske kæmpe-planter op og overfalder
dem.
FRA 9 ÅR

FRA 9 ÅR

“Hjælp, jeg er klog!”*
(Drengen, der fik ting i hovedet; 3)

af Kasper Hoff
Karl får hele tiden ting i hovedet. En dag får han alle
bøgerne fra et bibliotek i hovedet, og alt den viden,
der står i bøgerne, ryger ind i Karls hoved. Men det er
faktisk ikke sjovt at være SÅ klog.

Dræbersværdet
(The last kids on Earth; 5)

af Aaron Blabey
Ondskabsfulde slyngler? Nej da. Hr. Monster, Sir
Slange, Dom Piranha og Mister Haj er slet ikke som
alle tror. De er da helte, der har tænkt sig KUN at gøre
gode gerninger. Eller er de?

KENDT
FRA NETFLIX

Wimpy Kids ven, Rowley, har skrevet en række uhyggeligt gakkede spøgelseshistorie, og nu er han selv
blevet en smule bange.

*Bøgerne om Hundemand og Katteknægtens tegneklub

FRA 10 ÅR

dem, så bladr hastigt videre til side 6.

er faktisk også fulde af tegninger. Hvis du ikke har læst

Du valgte: alt det
skøre og gakkede
Ja, bøgerne om Kaptajn Underhyler er totalt skøre
og gakkede, men det er der heldigvis andre serier,
der også er. Flere af dem har en del med ulækker,
klam og klistret slim at gøre, men det håber vi ikke
gør noget? Hvis det gør, så tøv ikke med at gå
tilbage til side 1 og træf et nyt valg.

Dav Pilkey
er 55 år og
bor i USA

5

Flugten fra snotplaneten
(Kæledyrspatruljen; 3)

af Gareth P. Jones
Den hemmelige sammenslutning af kæledyr må igen
redde Jorden! Ulækre væsner fra snotplaneten kidnapper dyr og mennesker.
FRA 9 ÅR

Må ikke åbnes - bidsk!
(Må ikke åbnes; 1)

af Charlotte Habersack
Da Nemo modtager en pakke, der ikke må åbnes,
åbner han den naturligvis. Det skulle han ikke have
gjort! Den lille plys-bamse i pakken begynder at vokse i
en faretruende fart.

Fun Fact 7
Dav kalder sig
også nogle gange
Sue Denim, når han
skriver bøger

FRA 9 ÅR

Slim*

af David Walliams
Øen, hvor Niller bor, er fyldt med voksne, der hader
børn! En dag får Niller skabt et underligt væsen af
klamme ting fra sin søsters værelse.
FRA 10 ÅR

Fun Fact 8

Charlie forvandler sig til en T-Rex
(Charlie forvandler sig til en kylling; 2)

af Sam Copeland
Charlie kan forvandle sig til forskellige dyr. Det er ret
fedt, men der er et lille problem! Charlie kan nemlig
ikke styre, hvornår han forvandler sig.

GOD TIL
HØJTLÆSNING

FRA 8 ÅR

Slimsnegle fra det ydre rum*
(Slimsnegle fra det ydre rum; 1)

Rumpiloterne og fangerne i det sorte hul
(Rumpiloterne; 2)

af René Toft
Kirke Knærum bliver invaderet af slimsnegle fra rummet, der kravler op i de voksnes næser og forvandler
dem til zombier. Trolle, Funder og Flora må gøre noget
for at redde byen.

af Magnus Ljunggren
På rumstationen Hajen beslutter Max, Sif og Noa sig
for at befri nogle enhjørninger, der er fanget i et sort
hul.
FRA 8 ÅR

FRA 8 ÅR

Carlo Garn og spøgelset
(Carlo Garn; 1)

af Jacob Rask Nielsen
Eddie Spaghetti, Dennis Tennis og Hubert Hugtand må
hjælpe Carlo Garn med at fange spøgelset, der har
stjålet den lille mumies højre arm og Carlos bukser.
FRA 9 ÅR

LÆS OGSÅ
ANDRE BØGER
AF DAVID
WILLIAMS

Læs også:
Doktor Fusk og dødsappen, Boss vil ha’ en panda
og En ikke-godkendt-af-byggetilsynet træhule på
65 etager (og som derfor skal rives ned!)
*Jep, det er de bøger her, der har noget med slim at
gøre. Bog to i serien “Må ikke åbnes” handler faktisk
også om slim. Så er du advaret, hvis du hader slim!

Du valgte:
Dav Pilkey

Du kan allerbedst lide bøgerne om Kaptajn
Underhyler på grund af Dav Pilkey. Vi forstår dig
godt. Dav er nemlig verdensberømt for sine bøger,
som er solgt i millioner af eksemplarer verden over.
Som barn fik Dav at vide, at han var ordblind og
LÆS SELV
havde ADHD.
FRA 6 ÅR
Vil du vide mere om Dav Pilkey, så gå på jagt efter
alle de små Fun Facts i dette hæfte*

Lær at tegne
Kaptajn Underhyler!
https://pilkey.com/
fun-stuff
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Katteknægtens tegneklub
(Katteknægtens tegneklub; 1)
BILLEDBOG

Drages skøre dag

af Dav Pilkey
En gang imellem har Drage en skør dag, hvor alting
er omvendt. Han smører sin te og drikker sin toast og
fejer så meget i stuen, at han laver en kælder. Men
alligevel bliver det en skøn dag!

af Dav Pilkey
Lille Pjevs fra Hundemand har fået sin helt egen serie,
hvor han skal lære alle haletudserne i tegneklubben at
lave tegneserier som fx Bøf von Edderkopperumpe og
Det onde ostemadsmonster.
FRA 6 ÅR

Ricky Ricotta & Megarobotten
(Ricky Ricotta & Megarobotten; 1)

af Dav Pilkey
Musen Ricky Ricotta bliver hele tiden drillet af skolens
bøller. Heldigvis får Ricky får en kæmpe-stor robot som
ven. Sammen med venner kan man klare alt - også
professor Stinker!
HUSK AT LÆSE ALLE FEM BØGER OM RICKY

FRA 3 ÅR
LÆS OGSÅ DE ANDRE TRE BØGER OM DRAGE

Lær at tegne Kaptajn Underhyler!
https://pilkey.com/fun-stuff

Forbrydelse og bjæf
(Hundemand; 9)

af Dav Pilkey
Hundemand har fornærmet borgmesteren, og nu er
han fyret! Heldigvis ved Pjevs, hvad de skal gøre.
Hundemand bliver til Kattemand, men det er svært at
være en helt normal superhelte-kat.

BØGERNE
ER OGSÅ KENDT
SOM SØREN
SKOLEOST

Hundeånde

af Dav Pilkey
Dårlig ånde er bedre end ingen ånde! Hunden Hally er
sød, men den har virkelig dårlig ånde, og hver gang
den åbner munden, sker der uheldige ting. Men selv
dårlig ånde kan vise sig at være en fordel.
FRA 4 ÅR

TEGNESERIE

FRA 6 ÅR

Fun Fact 9

Har du læst de andre i serien?

1. Hundemand
2. Hundemand - Snorløs
3. Hundemand - Den grimme ælling
4. Hundemand - når naturen kradser
5. Hundemand - loppernes herre
6. Hundemand og Katte-Knægten
7. Hundemand - hvem triller boldene for
8. Hundemand - Plop 22

I skolen havde Dav svært ved
at sidde stille. Han lavede tit så
meget larm og ballade at han blev sendt
ud på gangen.
* Der er Fun Facts på alle siderne! Er du lidt doven,
så drop det bare og smid dig på sofaen med en bog i
stedet.

