


Frantz kommer op at slås
af Katrine Marie Guldager
Frantz bor ude på landet, han elsker sin 
gris, og han elsker mad. En dag kommer 
der en ny dreng i klassen, Karl. Karl er ret 
irriterende, og en dag får Frantz nok. Karl 
hævner sig og snupper Frantz’s madkas-
se, men det skulle han aldrig have gjort!  
Læs også Frantz får besøg. Fra 9 år  
Let at læse

Gode venner og et straffespark
af Christian Bieniek
Mød drengene fra Nordborg i denne nye 
fodboldserie. Markus, holdets anfører, og 
de andre drenge skal spille en afgørende 
kamp mod ærkefjenderne fra FC Jen-
ning. Problemet er bare, at Sven, holdets 
målmand og Markus’ bedste ven, er lidt for 
vild med chokoladebarer og ikke længere 
er superskarp inde i målet. Men er en 
ny målmand den smarteste løsning for 
holdet? 
1. del af serien Fodboldholdet. Fra 9 år 

Grønt snot
af Johan Unenge
Der er næsten ikke mere sne tilbage, 
snowboardsæsonen er slut, så de tre 
venner David, Jocke og Noa prøver at 
imponere pigerne i stedet. De har ikke det 
store held i skolen, så Noas nye computer 
med webcam og opkobling til nettet bliver 
deres redning – håber de. Men hvordan er 
det lige, at de skal imponere de tre piger, 
som de chatter med? 
3. del af serien Snebrødre. Fra 10 år

Isbilen
af Daniel Zimakoff 
Det er lørdag, det regner og de tre brødre 
Christian, Adam og Benjamin keder sig. 
Men pludselig hører de den velkendte lyd 
af isbilen. De må bare have is, også selv 
om de ingen penge har, og deres forældre 
siger NEJ. Men det skal nok lykkes at få is, 
hvis de følger den geniale plan, de lægger. 
Hvis altså bare de ikke havde mødt både 
Mikala, Billen og Parly. 
1. del af serien De 3 måske 4. Fra 9 år

Kong Steves selvlysende  
hip hop bibel
af Thomas Fröhling
Steve er vild med Hip Hop (og Vera). Og 
ifølge ham selv, bliver han kongen af Hip 
Hop – en dag. Dem i klassen forstår ham 
slet ikke, men heldigvis starter Ramin i klas-
sen. Han er også vild med hip hop, og de to 
starter et band sammen. En sjov bog, der 
også er fyldt med de fedeste rim, og gode 
råd til at blive en super sej hip hopper. 
1. del af serien om Steve. Fra 12 år

En lort med tusind ben
af Morten Dürr
De to nørdede og ikke særligt populære 
drenge, Asger og Emil, lægger skumle 
planer for, hvordan de skal få klassens 
største bølle Thor til at stoppe de onde 
drillerier. Planen starter i Natur og teknik 
og undervejs er der både møtrikker, chi-
lisovs, tusindben og kinesisk krigskunst 
involveret. Og hvad er mere perfekt end en 
lejrskoletur til at føre planen ud i livet?
Fra 10 år

I denne folder er samlet en masse gode historier for drenge i alderen 8-12 år, som gerne vil læse andet end spænding eller fantasy. Der er både lette bøger, bøger som tager lidt tid at tygge sig gennem og historier, der skal læses højt.

Hverdagens (humoristiske) helte
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Megadrengen  
- den store hemmelighed
af Martin Olczak
Melvin Jørgensen, en helt almindelig 
dreng, beslutter sig for, at han vil være 
superhelt. Det er bare ikke helt let at finde 
nogen, der skal reddes. Heldigvis får han 
hjælp af lillesøsteren Molly og kragen Zep-
pelin til, hvordan de skal narre byens dril-
lepind og løse mysteriet om alt det legetøj, 
der forsvinder fra byens børn. 
1. del i serien om Megadrengen. Fra 8 år

Orme!
af Alan MacDonald
Tre sjove historier om Beskidte Bertil, der 
har en masse skøre idéer og er lidt af en 
ballademager. Det ender ofte galt for ham, 
som dengang med den sorte ansigtsma-
ling til Annas pigefødselsdag. Eller den 
dag han kommer til at smide morens 
blomsterdekoration ud, altså den hun 
skulle bruge til en konkurrence. Men så får 
Bertil en god idé. 
1. del af serien Beskidte Bertil. Fra 8 år
Let at læse

Skæbnekampen
af Luigi Garlando
Alle på Cipollines hold er spændte og 
træner hårdt op til den afgørende finale-
kamp mod ærkerivalerne fra Accademia 
Blu. Især Tommi er spændt, da det er 
hans gamle hold, de skal spille imod. Det 
bliver et brag af en kamp og Cipolline får 
chancen til at vise, at godt kammeratskab 
holder længst - også på banen! 
5. del af serien Mål. Fra 10 år

En tøsedrengs dagbog: 
Greg Heffleys notesbog
af Jeff Kinney
Greg er overbevist om, at han bliver 
berømt en dag. Så notesbogen, som han 
har fået af sin mor, kan lige så godt blive 
brugt, så fremtidige fans kan læse om 
hans liv. I bedste dagbogsstil skriver han 
om livet med dumme brødre, den umulige 
ven Rowley, pinlige situationer og de store 
planer, der sjældent holder vand. Som 
f.eks. at score mest slik til Halloween og få 
de bedste pakker til jul.
Fra 11 år

Drengeliv på godt og ondt
Fars store hemmelighed: en bog til 
børn med umulige forældre
af Thórarinn Leifsson
En syret, humoristisk og alvorlig bog om 
en ikke helt almindelig familie. Harald og 
Sara gør nemlig alt for at skjule, at deres 
far i virkeligheden er kannibal. Det er ikke 
let, da deres sure skolelærer forsvinder 
lige præcis den dag, deres far har været til 
samtale med ham på skolen. Og læreren er 
ikke den eneste, der er forsvundet fra byen 
på mystisk vis.
Fra 11 år

Frederik fra forstaden:  
det perfekte kup
af Morten Dürr
Frederik ønsker sig brændende en guitar 
og er stensikker på, at den ligger under 
juletræet i år. Han dagdrømmer også om 
at score kassen ved at lave et fupnummer 
med flaskeautomaten i Aldi. Så bliver faren 
fyret, der er ikke penge til store julegaver, 
og Frederik beslutter sig for at gennemføre 
planen, så han får råd til guitaren. Men det 
perfekte kup ender katastrofalt!
Fra 11 år

SOS sommerferie
af Søren B. Kristensen
Sommerferien nærmer sig. Dennis glæder 
sig, og han drømmer om at invitere Michel-
le med til midsommerfesten. Men glæden 
er kort. Hans forældre har nemlig planlagt 
en fem uger lang ferie på en ødegård i 
Sverige. Det eneste, der kan redde ham, 
er et sommerferiejob. Problemet er bare, 
at Dennis er elendig til at søge job, og det 
ender mega-pinligt hver gang!
Fra 12 år
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Fyr den af
af Dorte Sofie Mørk Emus 
og Grete Wiemann Borregaard
Tom er vild med at spille guitar og hans 
gode venner Mie og Lea har i al hem-
melighed meldt ham til audition på en ny 
tv-serie. Tom låner sin fars guitar med til 
auditionen. Han får ikke rollen, vennerne 
venter ikke på ham, da han kommer ud og 
det hele bliver bare for meget, da hans fars 
guitar bliver væk. 
1. del af serien Teenz. Fra 12 år
Let at læse

Hvad så, Vilmer?
af Mads Heinesen
Vilmer er hemmeligt forelsket i Lisa. Det 
viser sig, at hans bedste ven Mick også er 
vild med hende, og det slår Vilmer helt ud. 
De to drenge bliver uvenner, og Vilmer er 
skyld i, at Mick brækker armen. Da der så 
bliver sendt en led SMS til Lisa fra Vilmers 
telefon, vender hele klassen ham ryggen, 
også selv om det slet ikke er Vilmer, der 
skrev den. 
1. del af serien Hvad så, Vilmer? Fra 10 år  
Let at læse

Jeg kan godt li ´dig Anton!
af Peter Pohl
Jojo syntes, at Anton fra klassen er sej, og 
Jojo er lykkelig den dag, Anton spørger, 
om de skal spille fodbold sammen på 
Alvedal FK. De hænger også ud i centeret, 
Anton kommer mere og mere hjemme hos 
Jojo, og Jojos familie er vilde med ham. 
Men lidt efter lidt går det op for Jojo og 
Jojos far, at der er noget galt, og en dag 
kommer Anton hverken til fodbold eller i 
skole.
Fra 10 år

Blodsbrødre eller dødsfjender
af Susan Price
En grum vikingehistorie om blodsbrød-
rene Ottar og Ketil. Ottar drømmer om 
at blive helt, og han overtaler Ketil til, at 
de skal slutte sig til Den Sorte Hær. Men 
livet i hæren under Kong Halfdan er hårdt, 
slidsomt og farefuldt. Det er en stor prøve 
for barndomsvennerne, og deres veje 
skilles, men hvad holder i kampen for livet: 
Broderskabet eller det evige troskab til 
Den Sorte Hær?
Fra 10 år

Møgungen
af Mette Hegnhøj Mortensen. 
Illustreret af Lars Vegas Nielsen
Møgungen er sendt på overlevelsestur i de 
svenske skove sammen med Helge Helge. 
Alt kan ske her, men Møgungen syntes 
ikke, der sker noget som helst. Der er kun 
myg, regn og en kæmpe elg. Han tænker 
også kun på at komme hjem til sin lillebror. 
Men så kommer Helge Helge til skade, og 
Møgungen må træde i karakter. 
En del af serien Billedroman. Fra 11 år

Ramish og hærværket
af Trine Bundsgaard
Ramish, Hassib og Lasse går i klasse sam-
men. De er vilde med at skate, men en dag 
er deres yndlings skaterpark brændt ned. 
Sladderen går, for både Ramish og Hassib 
er blevet set ved skaterparken, da det skete. 
Og nu tror alle, det er dem. De prøver at 
bevise, at de er uskyldige, men da dem 
fra niende kalder dem for pyromaner og 
perkere, begynder problemerne for alvor.  
4. del af serien Thea og Chatten. Fra 10 år

Tilbage i tiden og 
ud i verden 
Besættelse 
af Benni Bødker
En superspændende historie fra 
2.verdenskrig om Jesper, der i al hast flyt-
ter til en ny by med sin far. Jesper beun-
drer sin bror Ole, der kæmper for tyskerne 
ved Østfronten, men langsomt går det op 
for ham, at både Ole og hans far har løjet 
om, hvor barsk livet er ved fronten. Jesper 
beslutter sig for at gøre oprør og slutter 
sig til en modstandsgruppe sammen med 
et par klassekammerater.   
Fra 12 år
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Daniel Defoes Robinson Crusoe 
af Daniel Defoe. 
Bearbejdet af Peter Gotthardt
En spændingsmættet genfortælling af den 
300 år gamle klassiker Robinson Crusoe. 
Den unge Robinson står til søs, og efter 
flere års eventyr rundt om i verden stran-
der han på en øde ø med hunden Trofast 
som det eneste selskab. Han kæmper for 
overlevelse, og en dag finder han spor af 
mennesker på stranden, men er det venner 
eller fjender?
En del af serien Carlsens moderne klassikere.  
Fra 11 år

Fabians feltdagbog: 
en rapport fra Himalaya
af Charlotte Blay
Fabian tager, mod sin vilje, på fuglekig-
gertur i Himalaya sammen med sin far. De 
bliver ramt af en lavine, og Fabian vågner 
fortumlet op, da han bliver fundet af en 
flok nomader. Mens Fabian venter på, at 
sneen skal smelte, så han kan genfinde 
sin far, følger han livet i nomadelejren og 
bliver venner med nomadepigen Gulnaz. 
Fra 11 år

Flugten fra Vestindien 
af Kim Langer
En slaveflugt fra sukkerplantagen, hvor 
tvillingerne Nelly og Nicolai bor, får store 
konsekvenser for deres fremtid. Nelly 
bliver sendt væk hjemmefra af deres far, 
og Nicolai går ombord på det danske 
krigsskib, der ankommer til St. Jan, hvor 
de bor. Da de hver for sig ankommer til 
St. Croix, ulmer slaveoprøret, og General-
guvernør Peter von Scholten forsøger at 
bevare roen. 
Læs også Kongen af Kandy og Den Afrikan-
ske forbandelse af samme forfatter. Fra 12 år

Gustavs hemmelige vej 
til universet
af Lucy Hawking
Gustavs forældre synes, at videnskab og 
teknologi er noget skidt. Så Gustav bliver 
begejstret, da han møder de nye naboer, 
Annie og hendes far Erik, som er rumfor-
sker. Erik har specialcomputeren Cosmos, 
der har en hemmelig portal til universet. 
Sammen med Annie tager Gustav på 
spændende rejser i rummet. Men Gustavs 
ondskabsfulde lærer lusker omkring, og 
hvad er det han vil? 
1. del af serien om Gustav. Fra 12 år

Toms drageballade
af Tony Bradman
Middelalderhumor om Tom, der bor på 
Brokkenborg. Midt i forvirringen over, at 
kongen melder sin ankomst, opdager hans 
mor ikke, at Dragen Gnist flytter ind. Tom 
vil gerne hjælpe sin lidt kiksede far med at 
imponere kongen. Han beslutter sig for at 
afsløre den onde De Rathbones kom-
plot mod kongen. Det går slet ikke som 
planlagt, men så kommer Gnist heldigvis 
til undsætning. 
1. del af serien Brokkenborg. Fra 9 år

Hylende morsom  
højtlæsning
Doktor Proktor og verdens 
undergang – måske 
af Jo Nesbø
Det hele starter den dag, Bulle og Lise 
opdager våde fodspor i gymnastiksalen. 
Samtidig forsvinder der masser af sokker 
i hele Norge, og alle taler lige pludselig 
så mærkeligt. Kan det mon have noget at 
gøre med den mystiske nye lærer Gregor 
Galvanius? De sætter sig for at undersøge 
sagen sammen med Doktor Proktor, og det 
fører dem ud på en yderst farefuld rejse! 
3. del af serien Doktor Proktor. 
Læs højt fra 6 år 
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Du ser spøgelser, Arne
af Michael Wikke og Steen Rasmussen
En skæv og skør fortælling om Arne. 
Arnes forældre er vilde med camping, men 
det går galt den dag, de forsvinder udover 
kanten på Storebæltsbroen med bilen. Men 
som sendt fra himlen kommer Big Chief på 
sin røde motorcykel. Han lover, at det hele 
nok skal gå, hvis bare Arne husker at gøre 
gode gerninger. Det er ret svært, når man 
er alene og skal holde styr på huset og 
alle de mystiske mennesker, der kommer 
rendende.
Læs højt fra 8 år

Hr. Gump og den dansende bjørn
af Andy Stanton
En skør og morsom bog om byen Krøllet 
Svagbærd, hvor bjørnen Lappelås en dag 
slår sig ned på en bænk. Bjørnen lider af 
hjemve, så Trine beslutter sig for at hjælpe 
bjørnen med at komme hjem. Så forsvinder 
bjørnen. Det er superløgnerne Hr. Gump 
og Frode Frederik d. 3, der har snuppet 
Labbelås, fordi de vil score kassen på 
ham. Men så sætter Trine efter dem! 
5. del af serien Historier fra Krøllet Svagbærd. 
Læs højt fra 6 år og læs selv fra 8 år

Sommerkaos på Guldkysten
Af Måns Gahrton og Johan Unenge
En virkelig morsom bog om storbyfami-
lien Rantanen, der har købt hotellet Den 
Gyldne (Sk)Urfugl. Det er sommer, hotellet 
står gabende tomt, så familien beslutter 
sig for at reklamere i Turistbladet. Det 
giver pote og snart rykker en flok ældre 
bridgedamer, et Heavy Rockband og to 
larmende børnefamilier ind. Det går ikke 
stille for sig, og det kræver sin familie at 
gøre alle gæster tilfredse. 
4. del af serien Hotel den gyldne skurfugl.
Læs højt fra 7 år og læs selv fra 10 år

Kan du ikke få nok, 
så læs også:
Manu Sareens morsomme bøger om Iqbal 
Farooq eller Ole Lund Kirkegaards Gummi 
Tarzan, Lille Virgil eller Albert i den nye LÆS 
SELV udgave. Prøv også Mikael Engstrøms: 
Dogge og  Eoin Colfers: Airman 1 og 2. Eller 
hvad med højtlæsningsbøgerne Drengene fra 
Bataljon 6-46 af Mads Steffensen og Kolum-
bus Kristensen rykker ud af Jens Blendstrup.

Megasnyd og mælkesnot
af Mary Amato
Olfert og Olferts regel nr. 1: Sørg for at 
lave noget spændende hver dag. Det er 
de to brødre Karl og Max verdensmestre i. 
De gør alt for ikke at komme til at kede sig 
og det går galt for dem næsten hver gang, 
de laver nye opfindelser eller får geniale 
ideer til at gøre livet sjovere og lettere. Og 
så er de rigtig gode til at opfinde lege, som 
Mælkesnot og Den fede hamster. 
1. del af serien Olfert og Olfert. 
Læs højt fra 8 år og læs selv fra 9 år
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