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Victoria Roses to liv

af Gitte Løkkegaard
Victoria er delebarn i en 7-7 ordning og dødtræt af det. Så da
hendes farfar skal på plejehjem, flytter hun ud i hans kolonihavehus
sammen med sin ven Storm. De får deres sag for, nu når det er de
voksnes tur til at flytte ind og ud på skift hver uge.

Darcy Burdock

af Laura Dockrill
I et mix af dagbog, håndskrevne eventyr og sjove tegninger fortæller Darcy om sin hverdag. Med god fantasi og en helt særlig evne
til at se det magiske og spændende i verden omkring sig, fortæller
hun om sine venner og familie og drømmen om at blive forfatter.

2620 - penge fra en rocker (2620; 1)

af Line Kyed Knudsen
Viggo hører rygter om en rocker, der muligvis er myrdet og dumpet
i skoven tæt på, hvor han bor. Han kæder det hurtigt sammen med
mistænksomme ting, han har set. Med vennen Mustafa og hunden
Perle går han på jagt, og med ét er de hvirvlet ind i mere end de
kan overskue!

Anna Englelud - limonade med mere!

af Alan McDonald
Anna Englelud ligner Guldlok, men lad dig ikke narre af hendes
yndige udseende. Hun er fuld af snedige planer, der får betydning
for et sæt grumme tvillinger, en nedtrykt klasselærer og et helt
cykelløb. Når Anna vil have sin vilje, så får hun det!

Spøgelsesmarsvinet (Marie Mystik efterforsker; 1)
af Kate Pankhurst
Intet mysterium er for mystisk for Marie Mystik. Heller ikke da Maries klasselærer fortæller, at hun har set sit døde marsvin gå igen.
Med masser af gåpåmod påtager Marie og veninderne i Mysterieklubben sig sagen om det fritgående spøgelses-marsvin.

Hej, det er mig! - du må ikke forlade mig

af Nina Elisabeth Grøntved
Oda har en dagbog. Den er super hemmelig og 110% sand. Nu kan
du låne den på biblioteket og læse alt om Odas irriterende lillesøster, hendes allerbedste veninde Helle og en sneboldkamp, der går
riv-rav-ruskende galt.

af Johan Rundberg
Lukas interesserer sig mest for rummet, sit marsvin og hjemmelavede sandwich. Lige indtil hans gode ven inviterer ham til at se en
skater-opvisning. Her optræder den sejeste skaterpige, som Lukas
bliver forelsket i. Men hvordan kommer han i kontakt med hende?

Nørd på catwalk (Nørd på catwalk; 1)

af Holly Smale
Harriet Manners er en nørd. Da hun bliver spottet på gaden, får
hun chance for at blive alt andet end en nørd, der har en ordbog
liggende på natbordet. Men er det muligt sådan bare at ændre sig
fra nørd til model?

Merlin og kannibalen (Merlin; 1)

af Pernille Eybye
Merlin og hans søstre er, bortset fra deres fjollede navne, helt normale børn i en helt normal familie. Tror de. Da deres mor pludselig
beslutter, at de skal flytte hjem til mormor i Tusmørke-dalen, går det
op for dem, at deres familie bestemt ikke er som andre familier.

Drenge ingen adgang (Molly Mia 1)

af Poppy Harper
Et rigtigt pigeværelse med lyserøde vægge og hjerteformede puder
- et værelse helt for sig selv. Det er det eneste Mia drømmer om. En
dag får hun chancen, men konkurrencen er benhård. Der er nemlig
flere i familien, der er ude efter værelset.

Lottes liv - kaninkaos (Lottes liv; 1)

af Alice Pantermüller
Der er kanin-kaos i Lottes liv. Hun har udtænkt en plan for, hvordan
hun får en kanin, men hendes blokfløjte bliver ligesom ved med at
komme i vejen og hun skal jo også finde tid til at skrive i sin sjove
dagbog, som hendes mor har givet hende.

Viktor Skrump

af Jonas Wilmann
For hver dag, der går, bliver Viktor mindre og mindre. Ja, han
skrumper faktisk så meget, at han til sidst ryger ud med badevandet
og ender i Monstrenes Rige. Gad vidst om monstrene ved, hvorfor
han skrumper?
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Rampens ridder

Hjælp! Mine forældre er ude af kontrol

Cocos dagbog - en vampyrpiges dagbog

De forsvundne børn

Zombie-Bjarne

Dødsikker

Kidnapning (Bertram; 1)

af Pete Johnson
Alle børn ved at forældre kan være ret pinlige nogen gange. Men for
Louis er det blevet en kamp. For hvad gør man, når ens mor og far
gerne vil være cool? Begynder at bruge slang-ord, køber lækre nye
sneakers til sig selv og tror de bare kan blive “unge” igen?

af Lars Joachim Grimstad
Finns far er på rekordtid gået fra at være taxachauffør til at blive
statsminister. Med følger en lille dreng i gave fra en fremmed
diktator, som Finn skal tage sig af samtidig med, at han også skal
deltage i en quiz og løse et mysterium om børn der forsvinder.

af Håkan Jaensson
Hvad ville du gøre, hvis du troede du kun havde to uger tilbage at
leve i? Pelle ser en dag et program i fjernsynet og er sikker på, han
lider af den sygdom tv-lægen snakker om. Med døden lige foran sig
får Pelle pludselig meget nemmere ved at få sagt og gjort en masse
ting.

Den sygeste løgnehistorie

af Neil Gaiman
Der er ingen mælk i køleskabet, kun juice. En rablende og vanvittig
løgnehistorie om en far, der går ud for at købe mælk i kiosken, men
som bliver suget op i en UFO udenfor kiosken og kommer på den
vildeste tidsrejse.

Kenneth Bøgh Andersens Antboy - Tissemyrens bid
(Antboy; 1)
En vaskeægte superhelt er hvad nørden Pelle forvandles til, da han
en dag bliver bidt af en tissemyre. Med sine nyvundne superkræfter
begynder Pelle at redde verden, men det er ikke altid let både at
være Pelle og Antboy.

Emmy - kære Kit, din kæreste lugter af fisketis
(Emmy; 8)
af Mette Finderup
Emmy er blevet det tredje hjul. Hendes helt uundværlige og allerbedste hjerteveninde Kit har nemlig fået en kæreste, og nu drejer
alting sig kun om Jannick. Emmy er tæt på at blive vanvittig, og
hvad skal hun nu bruge alt Kit-tiden til?

af Gerda Maria Pum
Det er ikke let at være vampyr-pige Coco. Hendes hjørnetænder
er blevet for lange, hun drikker blod fra dåsekonserves og havner i
ballade på ballade på ballade. Og så er hun forresten forelsket i den
nye dreng i klassen, menneske-drengen Gabriel.

af Sigbjørn Mostue
Tvillingerne Emma og Emil er naboer med deres skoleinspektør,
Bjarne. Da Bjarne kommer hjem fra et krydstogt, er han blevet til en
zombie. En zombie med hang til børnehjerner. Heldigvis findes der
et pulver, der får Bjarne til at gøre alt, hvad Emma og Emil befaler.

af Bjarne Reuter
Anders, Oscar og Bertrams forældre er altid på spanden, men onkel
Georg har en plan. Han vil låne en dreng, der hedder Bernhard, for
en kort stund og kræve en halv million for at aflevere ham tilbage.
Den plan bliver starten på en mildt sagt hæsblæsende dag!

Isbilen (De 3 måske 4; 1)

af Daniel Zimakoff
Mmm, Benjamin, Christian og Adam drømmer om is fra isbilen. De
har bare ikke en rød reje og hvad gør man så? De “låner” husholdningspengene og udtænker en plan, der skal skaffe pengene
tilbage. Men planen går i vasken. Mon de får stuearrest resten af
sommeren?

Mord i ketchupfabrikken (Hansi Hønegal; 1)

af Henrik Einspor
Byens ketchup-konge og indehaver af Splat Tomat a/s er blevet
myrdet. Snushanen Hansi Hønegal og hans kumpan Ugly begyner at efterforske det blodige mord i ketchupfabrikken. Men Hansi
Hønegal kommer selv i politiets søgelys.
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Jagten på den talende hund

Morten Dürr & Bo Skjoldborg
Kurt og Mikkel har lavet en rigtig god forretning ud af at kidnappe
kæledyr for derefter at kræve løsepenge for dem. Der er penge til
masser af slik og gadgets, og alt kører strygende, lige indtil de får
kidnappet en talende hund.

Pym Pettersons mislykkede familie

af Heidi Linde
Hvad gør man, når man skal skrive en skoleopgave om sin familie,
men ikke har lyst, fordi man simpelthen synes, den er så mislykket?
Pym beslutter sig for, at hun må pynte lidt på sandheden men indser til sidst, at virkeligheden byder på bedre historier end fantasien.

Timmy Taber - så mødes vi igen

af Stephan Pastis
Timmy har sit eget detektivbureau, og i dette tredje bind af hans
erindringer er der et nyt mysterium, der skal løses. En skoleopgave
er forsvundet, og endnu engang går han til opgaven på sin helt
egen facon præget af storhedsvanvid og masser af komik.

Iqbal Farooq og den sorte Pjerrot (Iqbal Farooq; 1)

af Manu Sareen
Iqbal Farooq kommer ved et uheld til at sprænge skolen i luften
under et fysikforsøg. Men én ulykke kommer sjældent alene. En forbryderbande er ude efter formlen på sprængstoffet, og da familien
Farooq tager på campingferie i Jylland, har de slæb på.

Karmaboy - kometen og den onde numsekløe
(Karmaboy; 1)
af Jacob Riising
Skovlunde Bytorv er på vej til at blive udslettet af en komet. Borgmesteren er glad, for så er der jo plads til en parkeringskælder,
men for Niller er Skovlunde Bytorv verdens bedste sted. Hvad gør
man så? Man bliver til en superhelt, der har én mission: at redde
bytorvet.

Den sultne hamster venter tilbage
(Død, splat og pelsdyr; 1)
af Sam Hay
Onkel Karlo forærer Alvin en magisk amulet, der kan opfylde ét
ønske. Alvin ønsker sig et kæledyr, helst en hund men i stedet får
han en altædende, tvær og temmelig krævende zombie-hamster
ved navn Dunse.

Wimpy Kid - ikke en dagbog (Wimpy Kid; 1)

Zombier!

Kaptajn Underhyler og Tippe Tissetrusses
titaniske trusler (Kaptajn Underhyler; 9)

Scary Harry - ikke til at spøge med

af Jeff Kinney
Greg skriver IKKE dagbog, hvilket han udtrykkeligt siger til sin mor,
da hun køber en dagbog til ham. Han er ikke en tøs. Han skriver
bare noter om fjolserne i skolen mens han venter på at blive berømt.

af Dav Pilkey
Tyranen Tippe Tissetrusse kan rejse i tiden. Han tager Otto og
Jimmy med tilbage til børnehaven, hvor de møder bøllen Kenneth.
Normalt kommer Kaptajn Underhyler til undsætning men der er et
lille problem: Jimmy og Otto opfinder ham ikke før 4. klasse!

af R. McGeddon
Zombierne i Sitting Duck er vilde med hjerner, og de voksne er
fuldstændig håbløse. De bliver smittet i et væk. De tre venner,
Arty, Sam og Emmie, må tage affære, inden alle i byen ender som
zombie-morgenmad!

af Sonja Kaiblinger
En nat dør Ottos nabo på godt 102. Det er der egentlig ikke noget
mystisk ved, men kort efter ankommer Døden i en ladvogn fuld af
syltetøjsglas. Otto får hårdt brug for Døden, for ejeren af Scaryland
har kidnappet hans spøgelses-venner.
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