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Morten Dürr har en uddannelse som journalist
og er forfatter og filmanmelder. I 2004 debu-

INTERVIEW MED

FORFATTER
MORTEN DÜRR

terede han som børnebogsforfatter med bogen
”Skodfilm”. Siden er det
blevet til mange forskellige typer bøger - både
sjove, skøre, fantasifulde
og til tider med beskrivelser af en grusom og barsk
hverdag, der giver stof til
eftertanke.

Hvilken børnebog gjorde størst indtryk som barn?
Brødrene Løvehjerte, hvilket samtidig var den første bog, jeg læste
færdig selv. Da jeg var på vej til at knække læsekoden læste min mor
ofte højt for mig. Vi var godt i gang med Brødrene Løvehjerte. Der var
en bestemt dag, hvor min mor ikke havde tid til højtlæsning, fordi hun
skulle ud at handle. Men jeg kunne ikke vente med at komme videre i
bogen – og derfor læste jeg videre selv. Det gode ved bogen er, at den
både er dybt rørende og mægtig spændende.

Hvorfor blev du forfatter?
Jeg er opvokset i 70’erne længe før de digitale medier. Derfor var læsning den primære kilde til underholdning. Jeg elskede at læse, og jeg
læste bøger af alle slags, også tegneserier. Da jeg blev voksen føltes
det helt naturligt at undersøge, om jeg selv kunne finde ud af at skrive
en bog.

Hvorfor skriver du bøger?
Bøger, især børnebøger, er et kreativ frirum hvor der er højt til loftet.
Som forfatter skal man ikke nødvendigvis ramme en bred målgruppe,
da bøger trods alt er relativt billige at producere – set eksempelvis i
forhold til film, tv og computerspil. Derfor er børnebøger et medie,
hvor der er plads til eksperimenter og plads til den personlige, nære
historie. Jeg kan godt lide idéen om, at en bog taler til læseren som en
god, tæt og fortrolig ven. Den slags kan ikke altid lige så oplagt lade sig
gøre i andre medier, hvor man skal have fat i et meget bredt publikum
for at få dækket produktionsomkostningerne.

Hvordan ser din arbejdsdag ud?
Mange har måske et billede af, at en forfatter sidder ved sin computer
dagen lang og skriver bøger. Sådan er det måske for nogle, men ikke
for mig. Jeg både skriver bøger, udgiver ebøger, lydbøger og trykte
bøger samt foredrag. Så i løbet af ugen vil jeg typiske have et par dage
med skrivning, et foredrag og et par dage med rent kontorarbejde. I
den senere tid har jeg haft behov for at tage væk fra hjemmet, når jeg
skriver nye historier. Så sætter jeg mig på Det Kongelige Bibliotek eller
tager op i sommerhuset i Sverige - hvor der ikke er wifi til at distrahere
mig.

Læs mere på side 4
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Hvilken af dine egne bøger kan du bedst lide?
Jeg er som regel gladest for min seneste bog, da den er ny og
frisk fra tryk. Min seneste bog hedder “Robotten kan skide!” Den
handler nemlig om drengen Konrad, som bor på børnehjem og
ønsker sig at blive adopteret og få et rigtigt hjem. Men det kan
ikke lade sig gøre, da historien udspiller sig i fremtiden, hvor alle
de barnløse par køber robotbørn i stedet for at adoptere børn
af kød og blod. Konrad lægger en snedig plan for at få sig et ny
hjem. Han flygter fra børnehjemmet og bryder ind på robotfabrikken. Her lægger han sig i en kasse og venter på at blive
solgt ... som robot. Han ender også med at få en ny familie, men
“forklædt” som robot. Desværre er familien helt forfærdelig,
og de er næsten ved at tage livet af ham. “Robotten kan skide!”
har været utrolig sjov at skrive, fordi den grundlæggende idé,
giver plads til skøre indfald. Af mine andre mere alvorlige bøger
vil jeg fremhæve tegneserien “Zenobia”, som jeg holder meget
af, og som folk virkelig reagerer stærkt på, da den handler om en
flygtningepige fra Syrien, som drukner i Middelhavet. Det er også
den af mine bøger, som er mest udbredt - den er samtidig solgt til
udgivelse i 14 lande.

Hvis ikke du var forfatter ...
Aner det ikke, men det skulle nok være noget med mennesker og
miljø. Især det sidste ... global opvarmning er noget, som optager
mig meget.

Hvad skriver du nu?
Jeg arbejder på en ny tegneserie/graphic novel sammen med
illustratoren Lars Horneman. Det var os, der lavede “Zenobia”
sammen. Nu skal vi lave en ny fortælling, som foregår på Grønland. Historien kommer sandsynligvis til at hedde “Ivalu”, og vil
tematisere børns vilkår i Grønland. Ligesom “Zenobia” bliver
“Ivalu” en meget alvorlig og ... tror jeg ... rørende bog, som kan
give anledning til debat og diskussion på skolernes ældste klassetrin. Bogen udkommer i starten af 2019 på Forlaget Cobolt.

“

Jeg kan godt lide

idéen om, at en bog taler
til læseren som en god,
tæt og fortrolig ven.

Har du altid været god til ord?
Jeg har altid været glad for at skrive, men jeg har ikke altid
skrevet forståeligt. På universitet dyrkede vi et sprog, som var
knudret og indforstået. Først da jeg som færdiguddannet begyndte at lave radioindslag som journalist, faldt sproget på plads
og blev mere klart og mundret. Sådan er det også i dag. Det er
ikke sproget, men historien, karakterne og psykologien, som står
i centrum for mit arbejde.

Hvad laver du, når du ikke skriver bøger?
Jeg kan godt lide at være udenfor ved Amager Strandpark, hvor
jeg bor. Gå i biografen, tage på udflugt til Sverige og løbe ture
i skoven. Fornylig kastede jeg mig over at lære japansk. Det får
jeg undervisning i på aftenskole. Det er ufatteligt interessant
og utrolig svært! Jeg lærer det aldrig, men det er sjovt at prøve
kræfter med.

Dine bøger har tit nogle sjove titler?
Titler er vigtige, da det er bogens blikfang - på linje med bogens
forside. Jeg forsøger gerne, at finde en titel, som udtrykker
historien i en nøddeskal, men som også fanger opmærksomheden. “Robotten kan skide!” Er et godt eksempel. Allerede med
dén titel, ved man, at det ikke er en helt almindelig robot, det
kommer til at handle om. Tilsvarende har jeg skrevet en bog, som
hedder “En lort med tusind ben”. Her kan du ikke regne ud, hvad
den handler om blot ved at høre titlen. Men du bliver nysgerrig,
forhåbentlig, og når bogen er læst, giver titlen absolut mening.
Til andre bøger, som er mere alvorlige og poetiske, vælger jeg titler, som er mere stemningsskabende og luftige. “Zenobia” er et
godt eksempel. Man drages af navnet på Syriens krigerdronning
fra antikkens verden. “Skaderne” handler ikke om fugle, men om
sorgbearbejdning efter et dødsfald i familien. På den måde skal
en bogtitel flugte med bogens tone og tematik. En god titel er
absolut noget af det vigtigste ved hele bogen!
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FAGBØGER
Byg klassiske biler af legoklodser
- detaljerede vejledninger til at bygge sportsvogne, racerbiler og andre klassikere
af Peter Blackert
Gyldendal, 2018 - 192 sider
(79.31)
12 byggeprojekter til sportsvogne, racer- og muskelbiler i forskellige sværhedsgrader, der henvender sig til både begyndere
og erfarne Lego-byggere. Detaljerede afbildninger og trin-fortrin vejledninger til klassiske biler som bl.a. Ferrari 250, Jaguar
E-type og Bugatti Veyron.
11-16 år

Har læst

Vil gerne læse

Giv hjernen plads til udvikling

Stranden

af Anette Prehn
Dafolo, 2018 - 24 sider
(61.28)
Om hvordan man gennem
bevidst ordvalg ved hjælp af små,
enkle ord som f.eks. “endnu” og
“for tiden” kan vise hjernen, at
den skal være åben for forandring
og klar på at lære noget nyt.

af David Burnie
Globe, 2018, 60 sider
(56.1)
Om bølger, tidevand,
fisk, klitter, plante- og
dyreliv langs stranden.
10-14 år

10-14 år

Har læst
Har læst

Vil gerne læse

Vil gerne læse

robotternes verden

YouTubere

af Clive Gifford
Flachs, 2018, 64 sider
(62.386)
Oplevelsesbog om robotter,
deres historie og udvikling i fantasiens og teknologiens verden.
Om bl.a. undervandsrobotter,
servicerobotter, droner og filmrobotter, som R2-D2 og Wall-E.

af Cecilie Bogh
Alinea, 2017, 39 sider
(19.6393)
Om kendte danske YouTubere
og hvad der sker på deres
youtube kanaler.
9-12 år

10-13 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse
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Det (d)øde hus
på Egevej

Ghost - pigen, der var
en bombe

af Mette Finderup
Forlaget Bolden, 2017 - 244 sider
På Egevej ligger et forladt hus,
der gemmer på en mørk hemmelighed. Da søstrene Kira og Sofie
kommer forbi på vej til skole
kan de ikke dy sig for at kigge
indenfor. Det skulle de aldrig
have gjort!

af Bjarke Schødt Larsen
Alvilda 2018 - 89 sider
(Ghost; 3)
Danny er superhelten Ghost. I
en container sendt fra Grønland
finder han pigen Malou, der viser
sig at have eksplosive superkræfter. Måske er det derfor
superskurken Staal gør alt hvad
han kan for at få fat i hende?

10-14 år

Guldnøglen
af Emil Blichfeldt
Calibat, 2017, 79 sider
(roboys, 3)
Benjamin og Nadim har overlevet
spillets første 2 missioner, men
ingen har klaret den sidste, og
drengene er bange for hvad
der sker med dem, hvis de dør i
spillet.
10-14 år

10-13 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Slotsmysteriet

De sorte fugle

af Martin Widmark
Turbine, 2018 - 103 sider
(LasseMajas detektivbureau)
Krimi. De to detektiver Lasse og
Maja må igen trække i detektivtøjet, da Grev Von Farsen
inviterer hele Vestervomstrup til
chokoladesmagning på sit slot. Er
det mon helt klogt at investere i
hans kakaoplantage?

af Nicole Boyle rødtnes
Alvilda 2017, 203 sider
(Superskurkeskolen; 4)
Nu ved Magnus Løvenskjold,
hvem der myrdede hans
forældre, men hans adopterede
søster, Lili, vil ikke høre på ham.
En dødelig epidemi bryder ud,
hvor de syge tror, at de bliver angrebet af sorte fugle. Det er op til
Magnus at bekæmpe epidemien
og stoppe den.

9-12 år

Har læst

Vil gerne læse

SpaceTeam15
- blind passager
af Jacob Oliver Krarup
Calibat 2017, 92 sider
(SpaceTeam15; 1)
Will og Amalie går på astronautskole. De bliver ved et uheld
sendt ud med en rumfærge.
Sammen med kaptajnen må de
nu gennemføre en mission i rummet. Men er de dygtige nok til at
nå tilbage til jorden?
9-13 år

10-13 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse
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Jake Atlas

Kopien - udvalgt

af rob Lloyd Jones
Carlsen, 2017 - 295 sider
I en hæsblæsende skattejagt
rundt i egyptiske gravkamre
forsøger Jake og søsteren Pandora at finde Osiris-mumien før
medlemmerne af den hemmelige
kult, som har kidnappet deres
forældre.

af Sandra Schwartz
Alinea 2018, 51 sider
(Kopien; 1)
Oscar er træt af skolen, lektier
og pligter i hjemmet. Han vil
meget hellere bare hygge sig og
spille computerspil. Tænk hvis
han havde en kopi af sig selv, der
kunne lave alt det kedelige for
ham. Men alt har sin pris.

11-14 år

8-10 år

Har læst

Vil gerne læse

Spiloppo – med skurke
på skattejagt
af Kristian Mørk
Carlsen 2017 - 185 sider
(Spiloppo; 2)
Arthur og Fie bliver nødt til at
skaffe penge, da deres far brækker benet. Så de indleder en jagt
på en guldskat fra 2.verdenskrig.
Men det er de ikke alene om.
8-12 år

Har læst

Vil gerne læse

Den tavse dreng
af Gunnar Wille
Jensen & Dalgaard, 2018 -178 sider
(De Wille drenge; 3)
Lorens bor i Roskilde, da han
i 1976 mister sin hund og mor
indenfor få dage. Hans far går
under jorden. Lorens flytter ind
hos sin farfar i Skindergade i
København, hvor Det smalle Rum
findes. Det giver mulighed for
rejser på tværs i tid og rum.
11-14 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Menneskemaskinen die Mensch-Maschine

Narkobaronen

af Henrik Einspor
Løse Ænder, 2017 - 65 sider
I slutningen af 2. verdenskrig
styrter Luftwaffe-piloten Hans
Franke ned i en sneklædt skov
ikke langt fra Teufelberg, hvor
doktor Totenkopf arbejder på
sin ultimative kamprobot, der
skal vende krigslykken for Hitlers
tusindårsrige.

af Lars Bøgeholt Pedersen
Pronto, 2018 - 96 sider
(K.O.B.r.A)
K.O.B.R.A. er en international
efterretningstjeneste, som
bekæmper spionage, kriminalitet
og terrorisme. De to unge agenter
Niko og Adam bliver sendt på mission til Mexico City for at afsløre
narkobaroner i et stort narkokartel, Los Zetas.

10-13 år

10-12 år

Har læst

Vil gerne læse

Team Hero
- reptilernes genkomst
af Adam Blade
Flachs, 2018 - 114 sider
(Team Hero; 3)
Der er en forræder på Team
Hero Akademiet, så Jack og hans
venner må evakueres og forlade
deres base på De Uforfærdedes
Ø. De gemmer sig i Ventura City,
men er de her i sikkerhed for
general Gores onde planer?

Har læst

Vil gerne læse

Tvillingefuglene
af Camilla og Kirsten Wandahl
Høst 2017 - 197 sider
Frigg på 14 år bor sammen med
sin tvillingebror Eirik og deres
bedstemor i en lille landsby.
Da landsbyen bliver angrebet,
bliver alle beboerne dræbt eller
taget til fange, undtagen Frigg
og måske Eirik, som er væk. Hun
drager afsted for at finde ham.
10-13 år

9-12 år

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse
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SOMMER VOXPOP

Foto: Nicole Boyle Rødtnes

Bjarke Schjødt
Larsen
aktuel med Ghost 3

Hvor skal du holde sommerferie?
Hvert år tager jeg i sommerhus med min kone og hendes familie.
De ser Tour de France mens konen og jeg skriver.

Hvor læser du helst (i sofaen, i hængekøjen etc.)?
Jeg har en stol i stuen, som jeg ser som min læseplads. Sandheden er dog at jeg oftere bare læser hvor jeg er, fx i bussen.

Hvilken børne- / ungdomsbog vil du anbefale til sommerferielæsning, hvis du ikke må anbefale en af dine
egne?
Jeg har forelsket mig hovedkulds i Pigerne fra Nordsletten af Line
Kyed Knudsen. Hygge og spænding på samme tid.

Hvad er din favorit is?
Jeg spiser normalt ikke is (underlig, jeg ved det), men skal man
endelig så er jeg vild med alt med syntetisk smag.

Hvad er det bedste ved sommeren?
At man kan sætte sig ud i parken med en bog eller en skriveblok
uden at fryse fingrene (og røven) af.

Fantasy
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Alfred og gabestokken

De dødes skib

Elmer Baltazar - rejsen til Arkadia

af Jesper Wung-Sung
Høst, 2018 - 99 sider

af rick riordan
Carlsen, 2018 - 488 sider

af Tobias Bukkehave
Carlsen, 2018 - 347 sider

Alfred står i gabestokken på torvet og råber
de mest fantastiske ukvemsord og fornærmelser. Det har han gjort i mere end 40 kongers
tid, for Alfred bliver ikke ældre. Men en dag
kommer pigen Rebekka forbi, og landet får en
ny konge.

(Magnus Chase og de nordiske guder; 3)
Fantasy. Ragnarok nærmer sig. Magnus Chase
sejler afsted sammen med sine venner for
at standse jætten Loke, der er draget afsted
på “De dødes skib” med sine zombie-agtige
krigere. Men Magnus har problemer med sin
besætning, og der er fjender alle vegne. Vil han
nå at redde verden fra undergang?

Elmers nye iPad er en portal til spilverdenen
Arkadia, og da Emmy forsvinder ind i sit
yndlingsspil, må Elmer følge efter for at redde
hende.

10-13 år

10-13 år

12-16 år

Har læst

Vil gerne læse

Hummerkongens hævn
af Nick Clausen
Facet 2017 - 187 sider
(Hummerkongenshævn; 2)
16-årige Jonathan kæmper for at redde sin
lillebror, Karlo, ud af Hummerkongens kløer,
inden han overtager verdensherredømmet.
Men en fremmed organisme er langsomt
begyndt at overtage Karlos krop, så det bliver
et kapløb med tiden.
11-14 år

Har læst

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Legenden om Ørnefolket
- den magiske ring

Nevermoor - Morrigan Crows
magiske prøvelser

af Patrik Bergström
Turbine, 2018 - 91 sider
(Legenden om Ørnefolket; 1)
Vulkanen Nero truer med at udslette landet
Argonia. Remus fra det lille Ørnefolk bliver
udvalgt til at advare menneskerne i Flodhjem
og finde den magiske ring. Det er kun den, der
kan stoppe vulkanudbruddet.

af Jessica Townsend
Gyldendal 2018 - 376 sider
(Nevermoor; 1)
Morrigan Crow er ramt af en forbandelse. Hun
blev født på det forkerte tidspunkt, og skal
derfor dø på sin 11-års fødselsdag, men det går
slet ikke som ventet.
10-14 år

9-11 år

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse
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Perlemorstårnet

Spirit animals - flammebølgen

af Bodil El Jørgensen
Gyldendal, 2017 - 165 sider
(Pigen fra havet; 4)
Pigen Svava er sammen med vennen, Elmon
ankommet til byen Dybhavn. Den magiske ild
i toppen af det høje troldmandstårn er gået
ud, og nu kan intet beskytte byens indbyggere
mod de grusomme gråvinger.

af Jonathan Auxier
Alvilda 2018 - 204 sider
(Totemdyrenes fald; 4 (11) )
Wyrmen er vågnet, mere ondskabsfuld og
sulten end nogen sinde. De fire unge helte,
Conor, Abeke, Meilin og Rollan skal tænke
sig grudigt om og handle hurtigt, hvis de skal
redde Erdas.

10-13 år

12-16 år

Stemmetyven
- pigen med de to ansigter
af Ida-Marie rendtorff
Gyldendal, 2018 - 128 sider
(Stemmetyven, 1)
Tia har den særlige evne, at hun kan efterligne
andres stemmer. Tias bedste ven, Halvar, er
taget til fange, og ingen har tænkt sig at gøre
noget for at redde ham fra den visse død. Tia
må gøre noget, men hvad?
10-13 år

Har læst

Vil gerne læse

Tankespinder
af Nicole Boyle rødtnes
Alvilda 2018 - 97 sider
(Elverdans; 1)
De 13-årige elvertvillinger Maise og Ravna må
skjule deres sande identitet. Men det er ikke
let i en menneskeverden. Og forelskelse er
strengt forbudt.
10-14 år

Har læst

Vil gerne læse

De ualmindelige
- det rygende timeglas
af Jennifer Bell
Høst, 2018 - 366 sider
(De ualmindelige; 2)
Søskendeparret Ivy og Seb må endnu engang
drage til Lundinors verden - denne gang for at
forsøge at afsløre en forfærdelig hemmelighed
og redde byen.

Har læst

Vil gerne læse

Venner og fjender
af Martin Vinther Madsen
Tellerup, 2018 - 71 sider
(Umbra, 6)
De to venner Jovia og Pirmin er skyggelæsere.
De får til opgave at bekæmpe den onde fyrst
Corpu i Knark. Men har de mod og evner nok,
og er der nogen, der kan hjælpe dem?
8-11 år

9-13 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse
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GYS
Du er død
af Benni Bødker
Corto, 2018 - 46 sider
(Zombie world; 3)
Zombieklanen, som Mick har sluttet sig til
sulter, og de drager ud på et desperat togt,
som muligvis vil blive deres sidste.
9-12 år

Har læst

Vil gerne læse

Lærernes angreb
- en zombie jæger historie
af Nicole Boyle rødtness
Alvilda, 2017 - 79 sider
(Zombie lejrskolen; 1)
Tvillingerne Esra og Noam er på lejrskole, da
en global zombi-virus bryder ud. Først smittes
en af lærerne, som derefter angriber alle på
lejrskolen. Eleverne forsøger at barrikadere
sig. Hvordan får man hjælp, når mobilnettet
er nede?
9-11 år

Har læst

Vil gerne læse

HVERDAGSLIV OG VENSKABER
Bennys hemmelige rapporter

God, bedre, bedst

af Per Lange
Flachs, 2018 - 198 sider
Benny, hans lillesøster Otillia samt vennerne
Leo, Valentina og Alice skal skaffe en halv million kroner i løbet af en sommerferie. Ellers må
Valentina, som Benny er forelsket i rejse hjem
til Bosnien med familien.

af Maja Lunde
Turbine, 2018 - 201 sider
(Verdens cooleste klike, 3)
Verdens cooleste klike er ikke bange for noget,
og da klassen skal samle penge ind til børn
i nød vil de have flest penge i indsamlingsbøsserne. De lægger store planer, men det går
ikke helt som ventet.

10-13 år

Tordenstorm
af Lasse Bo Andersen
tekstogtegning.dk, 2018 - 48 sider
(Zombie splatter efterskælv; 3)
Tom og Martin er havnet midt i flokken af
rasende zombier. Deres eneste chance for at
komme væk er, nå hen til bilen i nærheden.
Men der er hundredvis af kødædere mellem
dem og bilen.
8-11 år

Har læst

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Dum fredag
af Sandra Schwartz
Carlsen, 2018 - 76 sider
(Et strejf af magi, 6)
Vigga har en dårlig dag, hvor alt går galt.
Måske er det fordi, at det er fredag d. 13.?
9-11 år

Vil gerne læse

9-12 år

Har læst

Vil gerne læse

Kærester måske
af Johanna Lindbäck
Turbine, 2018 - 147 sider
12-årige Majken er måske en lille bitte smule
forelsket i Ivan. Men hvordan finder man
egentlig ud af alt det med kærester? Hun kan
ihvertfald ikke snakke med Tessan om det, for
hun går kun op i drenge.
10-12 år

Har læst

Vil gerne læse

Star girl - jagten på Star Girl
af Nicole Boyle rødtnes
Alvilda 2018 - 48 sider
(Star Girl; 3)
Luna, Anton og Nanna skal lave en opgave i
skolen om mysterier. De vil finde ud af, hvem
Star Girl er. Nanna er Star Girl, men det ved
hendes venner ikke. Hvordan skal hun komme
igennem det her?
9-11 år

Har læst

Vil gerne læse

Djævelen i dammen
af Bent Haller
Høst 2018, 155 sider
Da drengen BiWer opdager, at det er på grund
af hans druknede storesøster, at bedstefar
er så afvisende, beslutter han sig for at hele
bedstefaren og hævne søsteren.
8-12 år

Har læst

Vil gerne læse

11

12
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Sjove
bøger

Dotty detektiv – det
store potemysterium
af Clara Vulliamy
Flachs, 2018 - 137 sider
(Dotty Detektiv; 2)
Dot og hendes bedste ven Bønne
har et detektivbureau. Dot
lægger mærke til mystiske ting i
gangen og tror der måske er et
spøgelse på spil. Sammen med
Bønne finder hun flere spor og
løser til sidst mysteriet.
9-12 år

Har læst

Drengen der fik ting i
hovedet - “de mystiske
øjne”
af Kasper Hoff
Gyldendal 2017 - 243 sider
(Drengen der fik ting i hovedet; 1)
Karl har af en eller anden grund
altid fået ting i hovedet, men en
dag får han nok af at gå med sin
ishockeyhjelm, for han kan ikke
spise is med den på. Så han tager
den af, og så går det hele galt.

Iqbal Farooq i krise
af Manu Sareen
Carlsen 2018 - 149 sider
(Iqbal Farooq og den sorte
Pjerrot; 10)
Iqbals far er trist over at fylde 50
år, så onkel Rafiq giver ham en
rejse for at muntre ham op. Men
det går som sædvanligt helt galt.
9-12 år

8-11 år

Vil gerne læse

robotten kan skide

Snorløs

af Morten Dürr
Forlaget Plot - 2018, 204 sider
Forældreløse Konrad forklæder
sig som en robot og bliver en del
af familien Verdi. De bliver meget
imponeret over at robotten både
kan spise og skide. Familiens
rigtige søn, Henrik er dog ikke
begejstret for en robot-storebror.

af Dave Pilkey
Carlsen, 2018 - 220 sider
(Hundemand; 2)
Hundemand er en blanding af
politihund og politimand, og han
er politikorpsets bedste betjent.
Der er gakket action og fart over
feltet, når de snedige skurke skal
fanges. Især katten Pjevs er slem.

9-12 år

9-11 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Sådan opdaterer
man sine forældre

Tom Gates er totalt
suveræn (til det meste)

af Pete Johnson
Flachs 2018 - 231 sider
(Hvordan du opdrager din mor
og far ; 4)

af Lis Pichon
Høst, 2018 - 249 sider
(Tom Gates; 5)
Tom Gates’ klasse skal på lejrskole, og det bliver lige så fedt,
som Tom havde forestillet sig.
Da han kommer hjem igen, giver
hans irriterende storesøster,
Delia, ham en totalt suveræn
overraskelse.

Kunne du overleve uden din mobil eller computer? Nej vel! Det
er præcis sådan Louis også har
det. Men hans forældre har lavet
et forbud mod at bruge begge
dele. Louis laver en plan for at få
dem tilbage, hurtigt.

8-12 år

10-12 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse
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MINI INTERVIEW

Mette Vedsø

Mette Vedsø er uddannet fra Forfatterskolen for Børnelitteratur i 2010 og har skrevet over 20 bøger for børn og
unge. Hun har netop vundet Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger 2018 for den anmelderroste Hest Horse Pferd Cheval Love, som udkom i
efteråret 2017. Bogen er også nomineret til Nordisk Råds
Litteraturpris, som uddeles i efteråret 2018.
Du har vundet Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og
ungdomsbøger 2018. Hvad betyder prisen for dig?
Det føles vidunderligt og lidt uvirkeligt. Prisen er jo et kæmpe skulderklap og en anerkendelse af det, jeg laver.

Hest Horse Pferd Cheval Love. Hvorfor hedder bogen det
og hvad betyder titlen?
Bogen hedder først og fremmest sådan, fordi den handler om
heste og kærlighed, men man må også gerne få på fornemmelsen, at det er en lidt anderledes hestebog.
Hovedpersonen Naja er den type, der doodler og dekorerer sine hæfter. Fordi hun er hestepige, kender hun
ordet HEST på mange sprog, og lige netop bogens
titel er noget, hun kunne finde på at skrive, hvis
hun kedede sig lidt i en time. Titlen er jo ikke
kun selve ordene, men også måden de står
på, fordi ordene fletter sig ind i hinanden
som en rebus.
Jeg tænkte på titlen som ’en dør’, der
åbner historien op. Den giver en fornemmelse af bogens stil og viser, at der bliver
leget med ord og sætninger i teksten.

Hvordan opstod ideen til at
skrive den?
Jeg var selv en hestepige som barn, jeg
husker hvor store følelser, der var på spil i
stalden. Jeg ville gerne skrive en hestebog
på en lidt ny måde, og denne her er ret
anderledes end dem, der allerede står på
bibliotekets hestehylde.
Bogen handler også om andre ting - om et
tæt venskab mellem to piger, et der føles
anderledes og nemt, og om hvor hårdt det er, at
vokse fra hinanden.

Foto: C
hristi
ane
Hel
ste
dJ
uul
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JEG HAr LÆSt:
Harry Potter og dødsregalierne af J. K. Rowling
Den er god fordi: den er god fordi den er næsten konstant spændende.
Jeg vil anbefale den til dem, der: alle Harry potter fans.
Også dem der kun har set filmene.

JEG HAr LÆSt:

Konrad, 13 år

Drengen i den stribede pyjamas af John Boyne
Den er god fordi: Den er spændende og man
føler det er sket rigtigt. Den slutter trist og man
lærer om, hvordan det var for børn under 2.
verdenskrig.
Jeg vil anbefale den til dem, der: fra 12 år og op
Isabella, 12 år

JEG HAr LÆSt:
De ualmindelige - den bøjede mønt
af Jennifer Bell

JEG HAr LÆSt:
Tågefyrstens hævn (Krimiteam Siri & Max) af Lars Mæhle
Den er god fordi: Ham, der skrev bogen var god til at få
detaljer med, så det gav mening, hvem der var tyven men
man kunne ikke forudse hvem, der var tyven. Det var
godt. Den var også virkelig spændende, og så kan jeg godt
lide bøger, der ikke er skrevet med stor eller lille skrift men
med sådan en mellemskrift.

Den er god fordi: Der er en almindelig og en
ualmindelig verden og den almindelige verden
må ikke vide noget om de ualmindelige og
deres arv. I den ualmindelige verden kan en
fjerpen sende flyvende beskeder.
Jeg vil anbefale den til dem, der: Alle der kan
li´ fantasy.
Svante, 10 år

Jeg vil anbefale den til dem der: både er drenge og piger,
der kan lide mysteriebøger, men man skal være lidt stor
for at forstå det, der står. Man skal nok være fra 8-13 år.
Margrethe, 10 år

?

?
?

Vil du også gerne fortælle om en god bog du har læst?
Så skriv til os med dit navn, alder, hvilken bog du har læst, hvad du synes om den og hvor mange stjerner, du vil give den. Tilføj også en mail,
vi kan kontakte dig på. Hvis du bliver valgt til at komme med i bladet skriver vi til dig og du vil blive bedt om at sende et foto, ligesom vi
også skal bruge en godkendelse fra dine forældre. Send din anbefaling til: pih@bibmed.dk og skriv “JEG HAr LÆSt” i emnefeltet.
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LETTERE BØGER FOR UNGE
Alt for dig
- this is not a game
af Kirsten Sonne Harild
Gyldendal, 2018 - 149 sider
(Spurt)
Lina går bag en venindes ryg og
mødes med en fyr - en fyr med
onde hensigter, selvom han
virker sød og rar. Kan Lina slippe
ud i tide?
13-16 år

Har læst

Vil gerne læse

Hacker

Had mig, elsk mig

Ingen vej tilbage

af Marie Duedahl
Turbine, 2018 - 51 sider
Luna har det svært efter moderens død. En dag modtager Luna
et “Dick Pic” fra Jarl. Hun synes
det er klamt. Veninden Alva synes,
det er sjovt. Luna vil ikke finde sig i
det. Hun får en lidt for kreativ ide.

af Mette Finderup
Alinea, 2017 - 133 sider
(Læseklub. Sort – svær)
Mek er en rigtig computernørd,
som heller vil spille end gå i skole.
En aften hacker han sig ind på
skolens server, for at ændre på
sin fraværsprocent. Her støder
han på oplysninger, der kommer
til at ændre hans liv.

af Tomas Lagermand Lundme
Gyldendal, 2018 - 119 sider
(Spurt)
Johan og Bjørn er bedste venner,
men Bjørn presses af de andre til
at mobbe Johan. Lige inden sommerferien sprang Johan nemlig
ud som bøsse og Bjørn er i tvivl
om sine egne følelser.

af Dorte Lilmose
Alinea, 2018 - 64 sider
(Læseklub. Sort – svær)
Jonas bliver rockerbandens yngste medlem nogensinde. Bare 15
år og Jonas er allerede i fuld gang
med rockernes fester, hashsalg
og det der er værre. Men hvad
nu, hvis man fortryder, og gerne
vil forlade miljøet igen?

13-15 år

12-15 år

Dick pics

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

13-16 år

Vil gerne læse

Problemet med Kevin

Shithole

af Henriette rostrup
Alinea, 2018 - 104 sider
(Læseklub. Sort – svær)
Kevin er lederen i klassen, der
mobber og overfalder sine udvalgte fjender. Villads er offeret, og
han fortæller løgne om Kevin, om
tyveri og overfald. Vil han kunne
knække Kevin og dermed stoppe
hans overfald og vold?

af Line Leonhardt og Dorte
Schou

13-15 år

14-16 år

Høst, 2018 - 190 sider
(Zoom)
Seks unge lever på gaden,
misbrugere af stoffer og alkohol,
men med utroligt stort sammenhold. Da en fra gruppen anholdes
for overfald, hører vi deres historier og deres ønske om at hjælpe
hinanden.

Har læst

Vil gerne læse

Smil, hold mund
og vær smuk!
af Marie Duedahl
Straarup & Co., 2018 - 52 sider
(Hip 10)
9.a’s piger er samlet hjemme hos
Betty. De er i oprør. Jarl og Theo
skal ikke lave lister over deres udseende. Betty får en idé. Hvad nu
hvis de alle stopper med at dulle
sig op for drengenes skyld?
12-15 år

13-16 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Har læst

Vil gerne læse

Zahira
af Palle Schmidt
Høst, 2018 - 150 sider
(Zoom)
Zahira findes død i nødsporet
på en motorvej. Hendes yngre
brødre er sikre på det ikke er
et uheld. Sammen tager de
på hævntogt efter den mulige
morder. Der er mange mistænkte. Men alt er langt fra, som
de tror.
13-16 år

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

15

16
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SOMMER VOXPOP
DORT E
LILMOSE

Foto: Erik Bech

AKT UEL MED
INGEN V EJ T ILBAGE

Hvor skal du holde sommerferie?
Jeg skal til en lillebitte by i staten Wisconsin og opleve et glimt af min søn Sigurds
liv gennem 11 måneder.

Hvor læser du helst (i sofaen, i hængekøjen etc.)?
Sofaen er god, og selvom bogen er det samme, så bliver øjnene tunge i den stilling. En stiv stol udenfor giver længere læsetid.

Hvilken børne- / ungdomsbog vil du anbefale til sommerferielæsning, hvis du ikke må anbefale en af dine egne?
Der er så mange dygtige danske forfattere. Men jeg kan ikke vælge en frem for
en anden ... Så derfor “Monster” af Patrick Ness.

Hvad er din favorit is?
Wofler, og det skrives uden tvivl. Den er sprød, sød, syrlig, sejsaltet mandelkaramel og sender lutter gode minder siden 1984.

Hvad er det bedste ved sommeren?
Lyden af legende børn, lun luft under kjolen, lynnedfryse hvidvin fordi en uventet
kommer forbi, langsomme feriedage, lyset.
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UNGDOMSLIV

Alting tæller

En af os lyver

En som Nora

af Ingrid Ovedie Volden
Turbine, 2018 - 190 sider
12-årige Petra er en helt almindelig pige, der
går i skole, spiller fodbold og hænger ud med
sine venner, men på en måde er Petra også
anderledes end sine venner; hun lider nemlig
af tvangstanker.

af Karen M. McManus
CarlsenPuls, 2017 - 394 sider
Fem high school-elever sidder efter, men i løbet af timen bliver Simon myrdet. Alle har set,
at ingen af de andre har gjort det, men hver
især har de hemmeligheder, som de vil gøre alt
for at holde skjult. Simon stod bag en app med
sladder, og efter hans død bliver deres hemmeligheder alligevel offentliggjort. Hvordan
hænger det sammen?

af Lise Bidstrup
Tellerup, 2018 - 183 sider
Nora har det ikke nemt. Hun føler ikke hun
passer ind nogen steder. I skolen bliver hun
mobbet og hendes mor synes ikke, hun er en
“rigtig” pige. Nora gemmer sig i bøgernes
verden. Alting ændrer sig da hun får arbejde
hos den mystiske fru Drissing.

11-14 år

12-16 år

15-16 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

LÆS OGSå DE
FØrStE 6 BØGEr
I SErIEN

Fodspor i sne

Nikkis dagbog - historier fra en ik’ specielt glamourøs tv-stjerne

af Pia Konstantin Berg
Turbine, 2017 - 152 sider
Olivia er lammet af angst og ved ikke, hvordan
hun nogensinde skal komme videre, lige indtil
morfar flytter ind og forstår hendes indre
kamp bedre end nogen anden.

af rachel renée russell
Alvilda, 2018, 322 sider
(Nikkis dagbog 7)
Nikki skal både indspille en sang og være stjernen i et TV Show. Men er der timer nok i døgnet til det?
Og hvad med Brandon? Endnu en hæsblæsende periode i Nikkis dagbogsliv, som MacKenzie vil gøre
alt for at ødelægge.

13-15 år

12-14 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

17

18
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Shitstorm

Slidte smil

Splatterkrigen

af Kristoffer Jacob Andersen
Tellerup, 2018 - 205 sider
Jonas har fået nok af klassens bølle, Benjamin,
og bruger Facebook til at vende stemningen
i klassen imod ham. Jonas bliver kontaktet af
ReFA, en gruppe unge, der bruger nettet og
sociale medier til at opnå retfærdighed. Men
alt er ikke som det ser ud til.

af Maria Møller Bøttiger
Byens, 2018 - 248 sider
Nana bliver sendt på efterskole af sin sagsbehandler, fordi hendes mor er psykisk syg
og ikke kan tage sig af hende. Her kan hun
fokusere på sin lyst til at spille musik og på
Kasper, som hun forelsker sig i. Men problemerne hjemmefra trænger ind i Nanas nye
verden, og det er svært for hende at jonglere
begge liv.

af Jakob Thyregod Scheuer
Alrune, 2017 - 134 sider
(Ballade i ghettoen)
Ingen bruger den nye legeplads i ghettoen.
Mafiaen bruger nemlig området til salg af
stoffer. Drengene Mikkel, Ole og Hassan vil
have mafiaen ud af ghettoen. Men det bliver
farligere, end de først troede. Meget farligere.

12-16 år

12-15 år

13-16 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Ved den yderste spids

Wiki over Miss Elises elendige liv

af Mads Heinesen
Vild Maskine, 2017 - 116 sider
Viktors mor er alvorligt syg, og der er så meget
på færde i familien at hele hans verden er ved
at bryde sammen. Det er tæt på at gå helt galt,
men heldigvis kan Thit nå ind til ham.

af Caroline Ørsum
Høst, 2018 - 203 sider
(Zoom)
Elise er moderator på en fanside for et boyband og skal møde de andre fans. Men hvad vil
de sige, hvis de finder ud af, at hun har været
indlagt på en ungdomspsykiatrisk afdeling?

12-15 år

13-16 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse
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FAGBØGER for unge
Foto - leg, motiv,
komposition
af Britta Aagaard
Thorlann
Meloni, 2017 - 80 sider
(75.71)
Ideer og inspiration til
hvordan man kan tage
spændende billeder
med kameraet i sin mobiltelefon. Man kan bl.a.
arbejde med komposition, mønstre, skygger
og synsbedrag.
11-16 år

Har læst

Vil gerne læse

Lynkineser

Hvad er sex? - en bog om kys, knald og kærlighed
til børn og deres voksne
af Sabine Lemire
Illustratorer: rasmus Bregnhøi og Simon klein Knudsen
Gyldendal, 2018 - 97 sider
(61.266)
Beskriver i tekst og tegninger - og med humor - hvad der sker fysisk i
kroppen, når man har sex og om følelser som forelskelse og tiltrækning, som er udgangspunktet for det hele.
10-14 år

Har læst

Vil gerne læse

af Jesper Wung-Sung
Dansklærerforeningen, 2017 - 102 sider
(Min historie) (99.4)
Erindringer fra forfatterens (f.1971) barndom og teenageår. Historien starter i 1902, hvor Jesper Wung Sungs oldefar blev udstillet i
Tivoli, fordi han var kineser. Vi hører om Jespers barndom i Marstal
på Ærø, om at flytte til Houston i USA som 7- årig og vende tilbage
til Marstal som 10-årig. Med 11 digte.
10-14 år

Har læst

Plastik i havet - hvad kan du gøre?
af Julie Juanita Larsen
Carlsen, 2017 - 76 sider
(66.9)
Verdenshavene oversvømmes af plastik til skade
for havets dyre- og planteliv
og ender også i de madvarer, vi spiser. Om nogle af de
mennesker, som kæmper
for et renere hav, og med
tips og forslag til, hvordan
man kan reducere mængden
af plastik i hverdagen.
11-16 år

Har læst

Vil gerne læse

Vil gerne læse

19

20
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UNGE – UD I VERDEN

Den sorte bog om helte
- historien om en flugt
af Lise Bidstrup
Høst, 2018 - 155 sider
En 7-årig dreng bliver nødt til at flygte med
sin familie, for det er for farligt at blive i deres
land. Drengen elsker at tegne superhelte og de
befolker siderne i bogen. En bog, hvor det hele
bliver vendt på hovedet.
12-16 år

Hvor solen skinner om natten

Mine brødre

af Annie Bahnson
CarlsenPuls, 2017 - 263 sider
Veninderne Freddy og Lulu rejser til Grækenland på chartertur, da de bliver studenter.
Freddy skal starte på jura, men er ikke så sikker
på, at det er det, hun vil. Habib flygter fra
borgerkrig og rædsel i Syrien. I Grækenland
møder han de jævnaldrende danske piger, og
det ændrer deres livsbane.

af Adel Khan Farooq
Turbine, 2018 - 451 sider
En rodløs 17-årig fyr bliver inviteret med i et
muslimsk broderskab. Han ser det som sin
store chance for endelig at blive accepteret, og
først da politiet banker på, bliver han opmærksom på hvad han har gang i.
14-16 år

14-16 år

Har læst

Vil gerne læse

GYS
FOR
UNGE

Har læst

Vil gerne læse

åndehvisken
af H. W. Klaris
Tellerup, 2018 - 327 sider
16-årige Evyn flytter med sin familie til den lille
by Janmoor. Snart opdager Evyn, at familiens
nye hus er hjemsøgt, og at huset bærer på en
tragisk fortid.
13-16 år

Har læst

Vil gerne læse

Sprækker i virkeligheden
- 8 uhyggelige historier fra
fantasiens mørke kroge
af Camilla Wandahl og Caroline Ørsum
Facet, 2018 - 144 sider
Noveller, der med spænding, uhygge og
åbne slutninger, giver mulighed for at bruge
fantasien.
12-16 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse
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3x

3 x hurtige facts om

1

E-reolen Global er for dig, der gerne vil læse eller
lytte til udenlandske bøger.

2

Du kan låne 2 titler og reservere 2 titler
ad gangen.

3

På e-reolen Global kan du også finde
masser af gode YA-titler, som ikke
er oversat til dansk.

3 gode E-bogs YA-titler
fra eReolen Global

3 gode lydbogs YA-titler
fra eReolen Global
1

The Sun is Also a Star
af Nicola Yoon

2

The Cruel Prince (Folk of the Air Series 1)
af Holly Black

3

Love, Life and the List
af Kasie West

Psst..!
Simon vs. the Homo Sapiens Agenda

1

The Hazel Wood
af Melissa Albert

2

Truly Devious
af Maureen Johnson

3

Everless (Everless 1)
af Sara Holland

af Becky Albertalli
kan du låne som både
E-bog og lydbog på eReolen Global.
Bogen er også blevet til filmen
”Love, Simon”, som har premiere
i biograferne 21. Juni 2018.

21

22
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FANTASY
SCIENCE FICTION
Armada - spillet om Jorden

FOR UNGE

af Ernest Cline
Tellerup, 2018 - 497 sider
Zack spiller computerspil og elsker science
fiction. En dag ser han en ufo uden for vinduet
i skolen. Rumskibet ligner de fartøjer, han
skyder på i computerspillet Armada. Drømmer
han, eller er verden ved at blive invaderet af
aliens?
13-16 år

Har læst

Vil gerne læse

Dødsdoktrinen - tankens magt

Kragens kald

Lyset fra de faldende stjerner

af James Dashner
Høst, 2018 - 307 sider
(Dødsdoktrinen; 2)
Michaels verden er vendt på hovedet. Intet er
som han troede. Michael må hurtigst muligt
finde sine venner og tage kampen op mod den
onde Kaine. Men hvem er venner, hvem er
fjender, og hvad er egentlig virkeligt?

af Leigh Bardugo
CarlsenPuls, 2018 - 458 sider
(Six of crows; 1)
Et nyt og farligt stof udvikles i Ketterdam og hvis
ikke udbredelsen af det stoppes, kan det få uoverskuelige konsekvenser. En person kan stoppe
det, han er bare fange på et topsikret isfort. Der er
brug for eksperter til at befri ham, derfor får Kaz
Brekker et tilbud han ikke kan afslå.

af Kate Ling
Gad, 2018 - 321 sider
(Ventura-sagen; 2)
Efter flugten fra rumskibet Ventura er Seren,
Dom, Ezra og Mariana strandet på planeten
Huxley. Planeten virker ubeboet, men en dag
opfanger de et signal, som kommer 200 km fra
deres ø. Er der intelligent liv på planeten?

12-16 år

13-16 år

13-16 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse
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Dag 7

Den halve verden

Drømmetyvene

af Kerry Drewery
Gyldendal, 2018 - 453 sider

af Joe Abercrombie
Gyldendal, 2018 - 457 sider

af Maggie Stiefvater
Turbine, 2018 - 515 sider

(Celle 7, del 2)
Martha er blevet løsladt fra Celle 7 og sætter
nu alt ind på at redde Isaacs liv. Det er svært,
når korruption, magt og konstant overvågning
præger samfundet.

(Det Splintrede hav; 2)
Yarvi kæmpede sig til magt og er nu etableret
i sin magtbase. Han tager to unge outsidere,
Brand og Torn, under sine vinger. De ønsker at
være magtfulde krigere i egen ret, men vejen
dertil er lang, og de lærer dybden af venskab,
familie og vold at kende undervejs, hvor den
stærkes ord er lov.

(The raven cycle; 2)
Clairvoyante Blue og ravnedrengene søger
sammen efter sagnkongen Glendower,
som efter sigende skulle ligge skjult et sted i
nærheden af deres skole Aglionby. Men Den
Grå Mand leder også efter sagnkongen og
opsøger dem på skolen for på brutal vis at få
oplysninger.

14-16 år

13-16 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Perfekt

Skæbnemageren

Styrtet

af Cecelia Ahern
Politiken, 2018 - 355 sider
(Flosset, del 2)
Efter Celestine blev brændemærket har hun

af Kenneth Bøgh Andersen og Lars Gabel
Høst, 2017 - 169 sider
Tegneserie - graphic novel. Simon har længe
været misundelig på sin tvillingebror, men

af Scott Westerfeld
Alvilda, 2018 - 279 sider
(Horizon, bog 1)
8 børn overlever på mystisk vis et flystyrt over

levet på flugt. Hun og Carrick har en plan,
der vil få Lavet og hele det perfekte samfund
til at smuldre, men stærke kræfter trækker i
Celestine og snart må hun vælge mellem det
flossede samfund og sig selv.

en nat bliver han taget af Spindelheksen, og
Simon fortryder at han ønskede ham væk, og
drager til heksens verden for at skaffe sin bror
tilbage.

det frosne Arktis. Men da de træder ud af det
forulykkede fly, opdager de til deres forundring, at de står midt i en kæmpe jungle.
12-16 år

12-16 år

14-16 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

23

4 x BØGER

VI GLÆDER OS TIL
23

1

Jeg er faret vild
Jeg er faret vild
af Gayle Forman
af Gayle Forman
(18. Juni)
(18. Juni)

Hundemand 3
Hundemand 3
af Dav Pilkey
af Dav Pilkey
(12. August)

34

(28. Juni)

Universets helte 4
Universets helte 4
af Kasper Hoff
af Kasper Hoff
(27. August)
(27. August)

45

ravnenes
ravneneshvisken
hvisken33
af
afMalene
MaleneSølvsten
Søvsten

Psst..!

(15.(15.September)
September)

Vi har læst at Markus Zusak
snart kommer med en ny bog,
13 år efter den fantastiske ”Bogtyven”.
Den nye YA-bog ”Bridge of Clay”

