
Nye bøger, film spil og musik

- for børn 
9-12 år
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BØGER 

Skønlitteratur

Computerspil

Andersen, Lona
Farligt spil
Alinea, 2016. 81 s. 11-13 år
Har Hugo mødt Emma i den 
ene eller den anden verden 
- og hvordan bliver det at 
mødes igen efter alt dette? 

Hoff, Kasper
Gamer 4ever
Gyldendal, 2016. 130 s. 9-12 år
Gamerz, bind 5
"De Ukendte" er nået til sidste 
runde i Galaxyturneringen, 
men Tim kan ikke slippe væk 
fra behandlingshjemmet 
Solgården, uden hjælp fra sine 
venner. 

Detektiver 

Lange, Tove Krebs
Cafédetektiverne på sporet
Bolden, 2016. 98 s. 8-10 år
Veninderne Sylvia, Irmelin og 
Rosa overtager en grillbar og 
vil indrette den som en smart 
café. Der er hele tiden nogen, 
som lægger hindringer i vejen 
for dem, men heldigvis er 
de gode til at opklare myste-
rier. Deres gode ven, betjent 
Schæfer giver dem også en 
hjælpende hånd. 

Drengeliv

Anderberg Strollo, Åsa
Bruno 3000 - tvillingerne
Turbine, 2016. 85 s. Fra 9 år
Bruno 3000, 1
Tag med ind i otteårige Brunos 
liv. Han fortæller i sin dagbog 
om sit venskab med tvil-
lingerne Tom og Ture, om at 
være tingfinder og hvor svært 
det kan være at lave gruppear-
bejde i skolen. 

Kinney, Jeff
Wimpy Kid
Gyldendal, 2012. 11-14 år
Bind 7: Det tredje hjul 
Gregg skal til valentinesfest på 
skolen og vil finde en date, så 
han ikke skal føle sig udenfor. 
Tilfældigvis får Gregg sig en 
date inden den store aften, 
men man jo aldrig hvad der 
kan ske med kærligheden. 

Familien

Winding, Alberte
Når jeg savner min far
Gyldendal, 2016. 181 s. 12-16 år
Bebels far er forsvundet, og 
familien er ved at drukne i 
sorg. Mødet med Balder gør 
sorgen lettere at takle, og 
Balder viser Bebel en vej ind til 
en anden og farligere verden, 

hvor Bebel måske kan møde 
sin far. 

Fantasy

Clausen, Nick
Hummerkongens hævn
Facet, 2017. 11-14 år
Bind 1 
16-årige Jonathan og hans lil-
lebror Karlo opdager sammen 
med deres fætter en mystisk 
portal. Ved en fejl forsvinder 
Karlo ind i en anden verden, 
og drengene forsøger sam-
men med nabopigen Cecilie 
at finde ham igen. Det bliver 
ikke nogen nem opgave og de 
møder mange farer undervejs. 
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Eybye, Pernille
Den sorte drage
Tellerup, 2017. 72 s. 8-10 år
Dragesjæle, 1
Milar er fårehyrde, men drøm-
mer om at blive en modig 
kriger. Men en dag bliver han 
nødt til at finde alt sit mod for 
at redde sin familie, selvom 
han ikke er blevet kriger 
endnu. 

Gotthardt, Peter
Prinsesse Enhjørning  
- troldom og tåge

Alvilda, 2016. 69 s. 9-10 år
Prinsesse Enhjørning, 5. bog
Enhjørningen Ena kæmper 
mod den onde troldkvinde 
Skarntyde. Skarntryde og 
hendes hjælper lokker Enas 
og hendes venner ind i Skyg-
gernes Dal. De bliver forvirrede 
af tågen og farer vild. Kan Ena 

og hendes venner mon klare 
Skarntydes trolddom? 

Larsson, Åsa
Pestmageren
Alvilda, 2016. 224 s. 10-13 år
Pax, 7
En mærkelig sygdom er 
begyndt at plage borgerne 
i Mariefred, og også Viggos 
og Alriks familie bliver ramt. 
Er det Pestmageren der er 
kommet til byen, eller er det 
Sortheksens værk?  

Lassak, Thilo P.
Stormgaard - gudernes mission
Turbine, 2017. 97 s. 10-14 år
Stormgaard, 1
Nordbodrengen Juul og pigen 
Livgret skal redde Stormgaard 
fra en farlig varulv. Kan de 
klare det? 

Ottesen, Josefine
Det gyldne bælte
Alrune, 2017. 47 s. 8-11 år
Løvindens datter, bind 4
Antiope er blevet indviet til 
Moder Jord, men hun drøm-
mer om at slippe væk. Teseus 
gør hende varm indeni, og han 
vil gerne tage hende med til 
Athen. 

Riordan, Rick
Det skjulte orakel
Carlsen, 2016. 391 s. 12-16 år
Apollons prøvelser, 1
Apollon vågner i menneske-
skikkelse i New York. Nu må 
han finde ud af hvordan han 
får sin egen skikkelse og gud-
dommelige kræfter tilbage, 
gerne før hans mange fjender 
finder frem til ham. 

Rowling, Joanne K.
Harry Potter  
og det forbandede barn 

Gyldendal, 2016. 369 s. 11-16 år
8. del af: Harry Potter og De 
Vises Sten

19 år er gået siden slaget 
om Hogwarts. Harry Potter 
er blevet voksen og far til 3 
børn. Ved hjælp af en forbudt 
Tidsvender, rejser Harrys søn 

Albus og Albus' bedste ven 
Scorpius Malfoy, ud på en 
farlig tidsrejse. En rejse der 
får fortid og nutid til at smelte 
ildevarslende sammen. 

Rødtnes, Nicole Boyle
Dæmonernes rige
Alvilda, 2017. 81 s. 10-12 år
De skjulte dæmoner, bog 5
Både Tira og Thor er udfordret 
i deres kamp mod dæmo-
nerne. Med store ofre får Tira 
lukket seglet til dæmonernes 
verden og begiver sig tilbage 
til Nordland. Her er Thor ble-
vet fanget og afsløret som 
kongelig dobbeltgænger. 
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Slej, Sidsel Katrine
Valkyrien
Turbine, 2016. 292 s. 12-16 år
Sanddrømmeren, 3
Veninderne, Fréa og Ranveig 
befinder sig i gudernes 
verden. Her opdager de en 
mystisk tåge ude over havet, 
hvor der befinder sig en flåde 
af uhyggelige ildjætter, der 
er på vej mod det sidste slag, 
der ifølge forudsigelsen om 
Ragnarok vil få Verden til at 
gå under. 

Fodbold

Garlando, Luigi
En ekstra Cipolline!
Carlsen, 2017. 152 s. 10-12 år
Mål!, 18
Cipolline gør klar til forårssæ-
sonen med en herlig skiferie i 
Alperne, og de har fået en ny 

spiller på holdet. Han er god, 
men ikke lige til fodbold. 

Gahrton, Måns
Verdens bedste finte
Alvilda, 2016. 58 s. 9-11 år
Fodboldtvillingerne, 2
Konrad og Kim er tvillinger 
og elsker fodbold. Kim spiller 
på både drenge og pigehol-
det, fordi hun er en dygtig 
målmand. Konrad øver sig på 
Laudrupfinten. Kim øver sig 
i modige redninger. Mon det 
lykkes i kamp for dem begge? 

Lysholt Hansen, Sophie
FC Askerød  
- en ny spiller på holdet

Turbine, 2017. 107 s. 9-12 år
FC Askerød, 1. bind
Ellen og veninden Lena spiller 
fodbold på Kertemindes u13-
hold. Til sæsonstart starter en 
ny pige på holdet, og det ska-
ber splid. Både Ellen og Lenas 
venskab og sammenholdet 
på holdet kommer på en hård 
prøve. 

Norlin, Arne
Afgørelsen
Turbine, 2017. 188 s. 11-15 år
Fans! ; 3. del
Tilde og Emil kæmper for at 
holde fast i deres forhold, 
trods omgivelsernes forsøg 
på at forhindre dem i at se 
hinanden. Emil er i bad stan-
ding hos sin bror og de andre 
hardcore FCK-fans, alligevel 
får han opsnuset deres plan 
om at sabotere sæsonens 
sidste opgør mellem FCK og 
Brøndby. 

Scheller, Andreas Munk
Fodboldbrødre slår kontra
Alinea, 2017. 31 s. 8-12 år
Pep og Johans hold skal spille 
kamp mod et stærkt hold, og 
deres træner har lagt en klar 
taktik, som betyder, at mod-
standeren skal have bolden 

det meste af tiden. Det passer 
overhovedet ikke brødrene. 

Gys

Folke Møller, Carsten
Vogterne - onde drømme
Lurifaks, 2016. 191 s. 9-12 år
Vogterne, 4
Gustav kæmper mod uhyrer 
og store fugle i sine onde 
drømme, og når han vågner 
er ruderne smadret og der 
er mudder og rod. Det er 
underligt, og lige en sag for 
Vogterne. 
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Schjødt Larsen, Bjarke
De dødes cirkus
Høst, 2017. 71 s. 9-11 år
Tore bliver udfordret af sin 
fætter Jørk til at gå gennem 
den mørke skov en sen aften. 
De to drenge farer imidlertid 
vild, og snart befinder de sig 
i et gammelt, hjemsøgt ræd-
selscirkus. En bevæbnet og 
farlig klovn huserer blandt de 
døde artister. 

Havfruer

Barlow, Steve
Havfrue
Flachs, 2016. 50 s. 10-12 år
Du er en ædel havfrue, og 
dit våben er en havglasdolk. 
Din far er kong Edmar, og 
tritonerne angriber jeres by, 
Koralbyen. Du skal redde dit 

folk, havfolket, og du må finde 
Thetis, havets herskerinde, før 
det er for sent. 

Donnelly, Jennifer
Havets magi
Alvilda, 2016. 445 s. 12-16 år
Vandflammens saga, bog 4
Havfrueprinsessen Astrid har 
forladt sine fem havfrueven-
inder for at finde sin forfader, 
Orfeo. Han har en af de seks 
talismaner, som de skal bruge 
for at kunne spærre uhyret 
Abbadon inde for altid. Men 
Astrid kan ikke sangfortrylle - 
så hvordan skal hun overvinde 
Orfeo? 

Heste

Bidstrup, Lise
Vigga & Luna - kanoturen
Tellerup, 2017. 76 s. 7-10 år 
Vigga & Luna, 7
Vigga er sammen med sin 
veninde Dagmar på kanotur 
i Sverige. Turen byder på lidt 
af et eventyr, der involverer 
både bjørne og ødelagte 
kanoer. 

Hallberg, Lin
Helt ærligt, Juni!
Gyldendal, 2016. 124 s. 8-12 år
Juni, 2
Juni's bedste veninde Alba er 
taget på ferie og Juni er helt 
alene om at dumme sig over 
for Tristan fra klassen. Måske 
er det der ridning alligevel 
ikke helt så slemt, hvis bare 
Alba forstår at de skal være 
veninder for altid uanset, hvad 
der sker. 

Luhn, Usch
Ponyhjerte og  
den store konkurrence

Turbine, 2016. 120 s. 8-11 år
Ponyhjerte, bind 3
Anna er bedste venner 
med vildhesten Ponyhjerte, 
som bor ude i skoven. 

Klassekammeraten Olivia 
har brug for hjælp med sin 
nervøse springhest inden det 
store stævne. Anna hjælper 
hestehviskeren Peter med at 
berolige hesten. 

Håndbold

Thøgersen, Ulla
En for alle, alle for en
Facet, 2016. 163 s. 10-12 år
Mille & Pernille, #2
Mille og Pernille spiller hånd-
bold, og for første gang skal 
deres hold spille Summer Cup 
i Sverige. Mille tæller dagene 
ned, men alt går ikke som 
Mille forestiller sig. For da 
Pernille opdager en hemmelig-
hed, kommer både deres ven-
skab og holdets sammenhold 
på hård prøve. 
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Krimi

Asp, Anne Mette
Spionagenterne og tyvene  
i den grå varevogn

mellemgaard, 2016. 160 s. 10-12 år
Spionagenterne, 3. bind
Niki på 11 år prøver sammen 
med sin bror, Victor, at hjælpe 
en skolekammerat Mads, som 
har det dårligt derhjemme 
med en voldelig stedfar. 
Samtidig hærges kvarteret af 
en række indbrud der sættes 
i forbindelse med en grå vare-
vogn. Spionagenterne samles 
igen, og går ind i sagerne. 

Banscherus, Jürgen
Marabuens støvle
CDR, 2016. 96 s. 9-11 år
En sag for Kwiatkowski, 23
Den tyggegummielskede 
privatdetektiv Kwiatkowski 

påtager sig for 23. gang en 
indviklet sag. Hvem saboterer 
filmselskabets optagelser til 
en ny detektivfilm og stjæler 
filmproducentens håndrullede 
cigarer og hvorfor? 

Mobning

Duedahl, Marie
Død over Lipgloss Army!
Turbine, 2016. 29 s. 10-13 år
"Lipgloss Army", der består af 
7.a's tre mest smarte og seje 
piger, er altid efter Pippi og 
hendes kiksede tøjstil. Efter en 
klassefest, hvor Pippi endnu 
engang er blevet hånet og 
udstillet, får hun nok. Nu vil 
hun have hævn over plageån-
derne. 

Monstre

Blade, Adam
Strømuhyret Ellik
Flachs, 2017. 119 s. 9-12 år
Monsterjagten, 41
Riget Tavania hærges af mør-
ke portaler og frygtelige mon-
stre. Hvis ikke Tom og hans 
venner besejrer strømuhyret 
Ellik, er riget snart fortid. 

Blichfeldt, Emil
Jagten på den gule dæmon
Calibat, 2016. 49 s. 9-14 år
Vrangsiden, 1
Trixi, Lux og deres far bliver 
sendt i haven for at få lidt luft. 
Men ikke alt er helt normalt, 
og pludselig må de tre kæmpe 
mod en kæmpe dæmon, der 
truer med at æde alle men-
nesker. 

Pigeliv

Bruun, Karen Vad
Første skoledag fra helvede
Alvilda, 2016. 93 s. 10-13 år
Roomies, 1
Sally's mor er rejst ud for at 
realisere sig selv og hendes far 
får tilbudt et job i udlandet. 
Derfor skal Sally meget mod 
sin vilje gå på kostskole, hvor 

hun skal dele værelse med 3 
andre piger. 

Dyrhave, Rikke
Smil, Vigga! - #skør
Gyldendal, 2016. 100 s. 8-11 år
Vigga vil stoppe som model, 
og gider ikke være storesøster 
igen. Freja synes hun er skør. 
I klassen er Vigga kommet i 
gruppe med Mick. Han er sød. 

Moss, Emma
Lucy Lockets online-skandale 
Politiken, 2016. 260, 6 s. 10-14 år
Girls can vlog, 1
Lucy bliver hurtigt til grin i den 
nye skole på grund af hendes 
stammen. Heldigvis overtaler 
Hermione og Abby hende til at 
begynde at vlogge om sit liv. 
Så mangler hun bare at turde 
snakke med den søde fyr, Sam.
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Vedsø, Mette
Alene i London
Jensen & Dalgaard, 2017. 68 s. 
8-12 år

Tove tænker
Tove skal til London og 
besøge sin onkel Don. Don har 
ingen kæreste, og det er da 
lidt mærkeligt, når der bor 10 
millioner mennesker i London. 
Måske kan Tove hjælpe. 

Wandahl, Camilla
Alt om at være pige  
- mens alle andre kysser

Høst, 2017. 127 s. 10-13 år
Alt om at være pige, 2
Det er ikke nemt at være Ida. 
Snart 14 år, forelsket i en der 
allerede har en kæreste, bry-
ster, der ikke gider at vokse 
og en veninde, der ikke forstår 
alle ens nye følelser. 

Wich, Henriette
Talentskolen  
- en ny stjerne på himlen

Turbine, 2017. 159 s. 10-13 år
Talentskolen, 1. bind
Vicky optræder med sin egen 
sang til skolekoncerten og 
bliver opdaget af en talent-
spejder. Han tilbyder hende en 
plads på en eksklusiv talent-
skole for piger. Forude venter 
et hårdt skoleår med hård 
træning. 

Rummet

Einspor, Henrik
Stjernedrengen
Løse Ænder, 2017. 59 s. 10-13 år
Ivan bor på børnehjem i USSR 
i 1960'erne. Det er ikke rart, 
for Ivan går sine egne veje. 
Han er vild og modig, og han 

får altid ballade. En dag kom-
mer en mand til børnehjem-
met med et meget usædvan-
ligt tilbud. 

Science fiction

Bødker, Benni
2100 - tusmørke
Corto, 2016. 34 s. 9-11 år
2100 ; 3
Det er svært at finde føde i en 
tid, hvor solens lys langsomt 
bliver svagere. Unge Kez er på 
sin første jagt for skaffe føde 
til klanen. Med sig har han 
klanens leder Sol, men skoven 
er fuld af farer, ikke mindst 
krapyl - de umenneskelige 
væsner, der æder alt levende. 

Harpsøe, Linette
Exilium - de fejlfødte
DreamLitt, 2016. 325 s. 12-16 år
Exilium, 1
Pigen Fry mister sin familie til 
monstrene udenfor kolonien, 
og må forsøge at overleve i 
en verden, hvor hun sjældent 
ved, hvem der er ven og 
fjende. 

Rendtorff, Ida-Marie
Bunkeren
Gyldendal, 2017. 140 s. 10-12 år
Skyggefolket, 2
Lass er stukket af hjemmefra 
for at finde sine forældre, som 
holder til i De Blå Bjerge. For 
at komme derhen skal han 
igennem en farlig ørken, som 
er tilholdssted for kidnappere 
af børn. 

Teckemeier, Nanna Louise
Cybosaurus
Turbine, 2017. 292 s. 12-15 år
Martin er en fattig dreng fra 
byens værste kvarter. Men 
dagen er omsider kommet, 
hvor han kan søge om opta-
gelse på Sauroakademiet, og 
hvis det går godt vil hans stør-
ste drøm gå i opfyldelse. 
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Sjove bøger

Einspor, Henrik
Svend Svovl - kuk i tiden
Løse Ænder, 2016. 77 s. 9-11 år
Svend Svovls lærer, hr. 
Suresen, sover over sig en 
dag, så han tager med Svend 
hen til urmageren for at få 
lavet sit ur. Han låner et ur af 
urmageren, men det viser sig, 
at man kan rejse i tiden ved 
hjælp af uret. De besøger for-
skellige tidsaldre, men det er 
ikke så nemt at finde tilbage til 
nutiden igen. 

Ellen, Tom
Ski, kys og røde kinder
Gyldendal, 2017. 273 s. 11-14 år
Da Mus bliver smidt ud af 
balletskolen, må hun vende 
tilbage til sin gamle klasse 
lige inden skituren. Jack og 

hans klasse ser også frem 
til skituren. Helt uventet får 
Jack hjælp med at score af en 
fransk popstjerne. 

Hansson, Anna
Monsterhotellet  
- dobbeltreservationen

Conta, 2017. 32 s. 8-10 år
Monsterhotellet, 3
Der er rigtig mange, der gerne 
vil bestille en overnatning på 
Monsterhotellet, og Ulv og 
Ylva tager imod reservationer. 
Far Bo har også modtaget 
bestillinger, så der er flere 
dobbeltreservationer, og de 
må nu i gang med at finde 
plads til alle gæsterne. 

Lunde, Maja
Sceneskræk
Turbine, 2017. 207 s. 9-12 år
Verdens cooleste klike, 1
Bjørg er en stille pige og 
Helena er fuld af ideer. De 
danner verdens cooleste klike 
sammen med Alfred og Ivan 
fra klassen, og inden længe 
har de lavet et rockband og 
inviteret til kæmpe frilufts-
koncert. 

McNiff, Dawn
Hvordan man undgår  
at være underlig

Flachs, 2017. 241 s. 9-12 år
Woody føler sig anderledes og 
underlig, og nogen fra klassen 
kalder ham weirdo Woody. 
Det vil han gøre noget ved, så 
han lægger en af-underligse-
ringsplan. 

Pastis, Stephan
Timmy Taber  
- en bog, du ikke må læse

Alvilda, 2016. 274 s. 8-12 år
Timmy Taber, 5
Timmys mor skal giftes og 
hans bedste ven dør. Men han 
er verdens bedste detektiv og 
skal nok opklare sagen. 

Pichon, Liz
Gode undskyldninger 
(og andre fede ting)
Høst, 2017. 340 s. 8-12 år
Tom Gates, 2
Tom får brug for gode und-
skyldninger, hvis han skal 
undgå lektier i ferien, sin sure 
storesøster Delia og at blive 
medlem af skolebandet, som 
er for pattebørn. Han og ven-
nen Derek vil hellere bruge 
kræfter på deres eget band, 
Dogzombies. 

Skjoldborg, Bo
Doktor Kolds testamente
Werther, 2017. 146 s. 8-12 år
Milo & Tråd, 1
Milo og Tråd må hjælpe en 
genial opfinder som har været 
frosset ned i 40 år, men som nu 
kun har 24 timer til at finde en 
modgift som kan redde hans liv. 
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Skoleliv

Auer, Margit
Skolen med magiske dyr
Bolden, 2016. 208 s. 9-13 år
Skolen med magiske dyr, bind 1
I én af klasserne på Østre 
Skole foregår noget usædvan-
ligt; den nye lærerinde Miss 
Cornfield har inviteret Mr. 
Mortimer, indehaver af Den 
Magiske Dyrehandel, på besøg 
i klassen, og snart får de før-
ste børn nogen meget særlige 
kæledyr. 

Dürr, Morten
Rotten ringer ud!
Alvilda, 2016. 122 s. 9-12 år
På Viggos skole skal der afhol-
des valg til elevrådsformand 
og både Viggos nabo Linea 
og skolens smukkeste pige, 
Julie beder ham om hjælp. Det 

kræver fantasi og mod at løse 
den opgave. 

Guldager, Katrine Marie
Frøken Ignora  
vil være den bedste

Alinea, 2017. 21 s. 8-9 år
Frøken Ignora i vandtårnet, 23
Frøken Ignora er bare den 
bedste i klassen til geografi. 
Faktisk så god, at hun blærer 
sig lidt for meget. Så får hun 
en ny klassekammerat, som 
bare er endnu bedre. Meget, 
meget irriterende. 

John, Jory
Balladeklubben  
- to er værre end en

Gyldendal, 2016. 218 s. 9-12 år 
Balladeklubben, 1
Da Miles Murphy starter på 
en ny skole i Yawnee Valley, 
beslutter han sig for at blive 
skolens bedste ballademager. 
Men skolen har allerede en 
ballademager, og han er ikke 
bare god. Han er virkelig god. 

Rodkey, Geoff
Tapper-tvillingerne vil  
(begge to) være præsident

Alvilda, 2016. 287 s. 9-12 år
Tapper-tvillingerne, 3
Claudia Tapper vil være præ-
sident på sin skole. Hendes 
planer bliver dog forstyrret, da 
hendes fodboldtossede tvil-
lingebror Reese også vælger 
at stille op som kandidat. Ene 
og alene for at få genindført 
fodbold i frikvartererne. 

Russell, Rachel Renée
Nikkis dagbog  
- historier fra en ik' specielt 
yndefuld isprinsesse

Alvilda, 2016. 359 s. 12-14 år
Nikkis dagbog, 4
Skolen udlover en stor penge-
præmie til vinderne af et stort 

skøjteshow. Nikki og hendes 
veninder vil gøre alt for at 
skaffe pengene til at redde det 
lokale dyreinternat. Problemet 
er bare, at Nikki overhovedet 
ikke kan skøjte.

Watkins, Sam
Min lærer er monsterelektrisk
Flachs, 2017. 162 s. 8-10 år
3. del af: Min lærer er et monster
5.B er til Skolernes Store 
Superhjernekonkurrence sam-
men med deres yndlingslærer. 
Mr. Hyde og en af de andre 
lærere forvandler sig til små 
uartige monstre, og Jake og 
hans venner får nok at gøre 
med at holde styr på de to og 
samtidig undgå, at de bliver 
opdaget. 
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Springgymnastik

Harild, Kirsten Sonne
Kom igen, Felina!
Politiken, 2016. 105 s. 9-12 år
FlikFlak, 1
11-årige Felina drømmer om at 
komme på opvisningsholdet i 
springgymnastik, men da hol-
det bliver udtaget, er hun ikke 
på listen. Felina mister selvtil-
liden men pludselig får hun 
hjælp fra uventet side. 

Spænding

Blay, Charlotte
Rhino
Turbine, 2016. 168 s. 10-13 år
Tobias og hans far er taget på 
safari i Sydafrika, men turen 
skal vise sig at blive langt 
mere spændende og farefyldt 
end Tobias havde troet. Med 

faktaafsnit om status for ver-
dens bestand af næsehorn. 

Dahlin, Petrus
Hjerteløs
Turbine, 2016. 138 s. 10-14 år
Maia flytter med sine forældre 
til New York. Da hendes for-
ældre arbejder meget, er hun 
helt alene i den store kolde 
lejlighed. Det eneste rum, der 
virker varmt, er det aflåste 
hjørneværelse. En dag forsvin-
der Maias hamster, og hun 
drages mod værelset. 

Klint, Mette
Levetid
Dansklærerforeningen, 2016.  
221 s. 12-14 år

3. del af: Sjælefred
Den 14-årige Ditte og hendes 
gode ven Zack følger nogle 

spor, der fører dem tilbage til 
1943 under Danmarks besæt-
telse. Den clairvoyante Ditte 
har i nogle syner haft kontakt 
med den jødiske pige, Rakel. 
Nu prøver Ditte og Zack at 
opklare, hvad der skete med 
Rakel i 1943. 

Kramhøft, Lars
Rakkerpak  
- fabelagtige Leviathan

Calibat, 2016. 161 s. 10-14 år
Rakkerpak, 2
John og Viktor bliver shang-
hajet af et sørøvermandskab, 
og tvunget på jagt efter trold-
hvalen Leviathan. Det bliver 
en jagt som fører dem helt til 
kanten af verden. 

Superhelte

Riising, Jacob
Karmaboy  
- sultanen af Dillermann

Carlsen, 2016. 185 s. 10-14 år
Karmaboy, 2
Endnu en gang står Skovlunde 
Bytorv overfor den totale 
ødelæggelse, og det er kun 
Karmaboy der kan forhindre 
det. 

Rødtnes, Nicole Boyle
Flugten fra Sankt Morbus
Alvilda, 2016. 220 s. 10-13 år
Superskurkeskolen, 3
Magnus har problemer-
med de nye prøver på 
Superhelteskolen. Hvordan 
gennemfører man en mine-
bane, når man sidder i køre-
stol? Søsteren Lili, der nu går 
på Superskurkeskolen, finder 
ud af, at faderen er dødeligt 
syg men kan helbredes, hvis 
han kommer ud af fængslet. 
Hvordan får hun ham ud? 
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Svømning

Lilmose, Dorte
Dyk så, Karl!
Gyldendal, 2017. 46 s. 7-9 år
Karl & Klara ; 1
Klara og Karl er til svømning. 
I slutningen af træningen skal 
de lege en leg, og Karl og 
Klara er sammen. Midt i legen 
har Karl en overraskelse til 
Klara, han har nemlig taget 
sin guldfisk med ind i svøm-
mehallen. 

Veninder

Bundsgaard, Trine
Asta og den nye pige
Gyldendal, 2016. 85 s. 8-11 år
Bedste venner, 11
Der starter en ny pige i Astas 
klasse, og Asta og hendes ven-
inde Fanny vil gerne tage godt 

imod hende. Men det er ikke 
nemt pludselig at være tre, 
når man kun plejer at være to. 

Erbillor, Natasja
Løgnen
Carlsen, 2016. 153 s. 12-14 år
2. del af: Misforståelsen
Veninderne Mathilde og 
Yasemin går i 6. klasse og 
har hver deres problemer. 
Yasemin har været kærester 
med Mads i 3 måneder, men 
hun tør ikke engang at nævne 
det for sine tyrkiske forældre. 

Krogsøe, Puk
Rose og Zainab
Carlsen, 2016. 138 s. 9-11 år
5. del af: Rose og veninderne
Pigen Rose bliver i sin sommer-
ferie venner med klassekam-
meraten Zainab. Rose overtaler 

Zainab til at gøre noget hun 
ikke plejer at gøre, nemlig at 
tage tørklædet af mens de 
hopper på trampolin, og det 
ser Frida, som er lidt jaloux. 

Kyed Knudsen, Line
Er der nogen?
Carlsen, 2016. 55 s. 8-10 år
K for Klara, 13. bog
Klara skal sove på skolen med 
veninderne. Det er hyggeligt, 
men så spiller de et mystisk 
spil og det begynder at tord-
ne. Pludselig bliver det hele 
ret uhyggeligt. 

Møller Jørgensen, Lene
Anemone - den blå kat
Gyldendal, 2016. 84 s. 8-10 år
Anemone, 4
Anemone ønsker sig bræn-
dende en af Majas nye killin-
ger, men mor siger nej. Kan 
Anemone få hende overtalt? 

Vikinger

Finderup, Mette
Lysbroen
Gyldendal, 2016. 386 s. 11-15 år
Den grønne ø, 4
Den unge vikingepige, Gyrith 
er på flugt fra kærlighedsgud-

inden Freja, som har kastet en 
forbandelse over hende. Men 
nu går Gyrith til modstand, 
og hun er på vej tilbage til 
Danmark for at tage kampen 
op mod gudernes magt over 
menneskene. 

Gotthardt, Peter
Det skjulte folk
Alvilda, 2017. 71 s. 8-10 år
Vikingevenner, 3
De tre vikingevenner flygter 
sammen med trællepigen 
Menja. Det lykkes dem at 
slippe væk fra Arvid og hans 
mænd, men hvor længe kan 
de holde dem på afstand? 
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Hanegreefs, Luc
Vikingeblod
Turbine, 2017. 207 s. 10-13 år
Hedelin er overladt til sig selv. 
Vikingerne har dræbt hendes 
far og taget hendes bror til 
fange. Ham vil hun finde og 
undervejs møder hun vikinge-
drengen Einarr, som også er 
efterladt. 

Zombier 

Andersen, Lasse Bo
Kampen i abegrotten
tekstogtegning.dk, 2016. 48 s. 
8-11 år

Zombie splatter, 7
Gys og gru i zoo. Tom er luk-
ket inde i abegrotten sammen 
med gorillaen Sølvryg og en 
masse glubske og sultne zom-
bier. Det ser ret umuligt ud. 

Hay, Sam
Død, splat og pelsdyr  
- den hylende hunds nat

Jensen & Dalgaard, 2017. 102 s. 
9-12 år

Død, splat og pelsdyr ; 3
Alvin er på lejrskole, da han 
hører et uhyggeligt hyl. Det 
er zombie-hunden Balder, der 
skal have hjælp, før han kan 
komme over på den anden 
side. Alvin hjælper modvilligt 
Balder, og det kommer der 
mange skøre situationer ud af. 

Ohlsson, Kristina
Zombiefeber
Alvilda, 2016. 161 s. 10-12 år
Det er en ulidelig varm sommer 
i den lille by Eldsala, og en mær-
kelig sygdom spreder sig blandt 
folkene i byen, som får feber og 
en uhyggelig smag for blod. 

Faglitteratur 

15.2
Julia Sofia
Smuk indeni - smuk udenpå
People's Press, 2016. 157 s. 
12-16 år

Youtube-stjernen giver gode 
råd om alt det teenagepiger 
går og tænker på. Samling 
af kortere indlæg og kom-
mentarer om bl.a familiens 
betydning, valg af uddannelse, 
forandringer i kroppen, kærlig-
hed, sex, afstresning, penge, 
fester og makeup. 

19.523
Roger & Åge 
- hemmelige koder

Klematis, 2016. 29 s. 9-12 år
Mesterdetektiven Åge øser af 
sine erfaringer fra agentud-
dannelsen. Løs opgaver og lær 

om koder, alfabeter og hem-
melige meddelelser. 

19.6393
Birley, Shane
Lær at blogge og vlogge 
i 10 nemme trin

Turbine, 2016. 64 s. 10-14 år
Indhold: Find dit emne ; 
Sikkerhed på nettet ; Skriv et 
blogindlæg ; Optag en video ; 
Lav en podcast ; Læg din blog 
på nettet ; Ram din målgruppe 
; Problemløsning ; God blog-
gerstil ; Hold bloggen ved lige!  

19.6532 
McManus, Sean
Lær at kode i 10 nemme trin
Turbine, 2016. 64 s. 10-16 år
Lær at designe og program-
mere computerspil og hjemme-
sider med programmet Scratch.
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39.3
Boyer, Crispin
Hvor creepy!
Turbine, 2016. 176 s. 10-14 år
National Geographic Kids
Om mystiske fænomener og 
skabninger som vampyrer, var-
ulve, Bigfoot, hekse, UFO'er, 
mysteriet om Bermuda-
trekanten og mange andre 
uforklarlige historier. 

52.4
Rummet! 
Globe, 2016. 208 s. 11-14 år
Indhold: Solsystemet ; Stjerner 
; Galakser ; Rumforskning ; 
Nattehimlen ; Leksikon  

58.4
Kofoed, Anders
Superkryb 
Spacecraft, 2016. 208 s. 7-12 år
Præsentation af 84 forskellige 
slags småkryb med superkræf-
ter fra hele verden. Dyrene er 
opdelt i 3 grupper: småkryb på 
land, i vand og i luften. 

77.693
Baker, Felicity
Harry Potter
Carlsen, 2016. 62 s. 9-12 år
Indhold: Filmbegyndelse ; 
Livet på Hogwarts ; Familie, 
venner og fjender ; Skabninger 
og væsener ; Kampen mod 
Voldemort 

79.08
Okking, Silja
Håndbog for pigenørder
Carlsen, 2016. 60 s. 10-14 år
11 piger der nørder igennem 
med deres interesser, som fx 
guitar, Star Wars, mytologi, 
astronomi, rollespil, geparder, 
Harry Potter, bueskydning 
med mere, fortæller om deres 
interesse og om hvor meget 
tid de bruger på den hver 
dag. Med i bogen er også 
flere historier om voksne 
kvindelige nørder, som fx 

Marie Curie, Kelly Clark og 
Sofia Coppola. 

79.41
St. Ive, Ivy
Den uofficielle  
Pokémon Go håndbog

Carlsen, 2016. 208 s. 9-15 år
Strategier, genveje og gode 
råd til Pokémon Go. 

79.71
Østergaard, Per
Verdens største 
fodboldstadioner
Gyldendal, 2016. 36 s. 9-12 år
De små fagbøger
Indhold: Et populært spil 
; Verdens første stadion ; 
Det ældste fodboldstadion 
; Menchester og London ; 
Barcelona og Madrid ; Paris ; 
Signal Iduna Park ; San Siro ; 

To af de største ; Hvor kom-
mer pengene fra? ; Klubber og 
fans ; Fans ærer deres helte ; 
Størst i Danmark ; Besøg og 
rundvisning 

99.4
Lilmose, Dorte
Kenneth Bøgh Andersen
Gyldendal, 2017. 36 s. 9-12 år
Om forfatter Kenneth Bøgh 
Andersens (f. 1976) barndom, 
familie, skolegang og om alle 
hans fantasybøger, gyserno-
veller og superhelten Antboy 
som også blev til en film. 
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FILM

Angry birds filmen
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. 
DVD. 7-12 år

Fuglen Red har altid været 
udenfor i den lille lykkelige 
fugleby mest på grund af sit 
temperament. En dag kommer 
nogle grønne grise på besøg, 
og Red fornemmer noget lusk, 
men kan han afsløre grisenes 
planer? 

Den lille prins
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2016. DVD. 7-12 år

I en stringent og firkantet 
verden, hvor alt handler om at 
blive voksen, bor en lille pige 
sammen med sin mor. En dag 
møder pigen den sære nabo, 
Piloten, der giver hende de 
første sider i historien om Den 

lille prins. Snart begynder en 
magisk og eventyrlig rejse, 
hvor pigen genopdager vigtig-
heden af at være barn og altid 
at følge sit hjerte. 

Fantastiske skabninger  
og hvor de findes

Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2017. DVD.  
Fra 12 år

En mystisk kraft hærger New 
Yorks gader. En ond trold-
mand spreder skræk og ræd-
sel i Europa og troldmands-
verdenen er tæt på at blive 
afsløret. Newt Scamander er 
kun interesseret i sine studier 
af magiske skabninger, men 
måske er det ham, der kan 
redde dem allesammen? 

Find Dory
Walt Disney Company Nordic, 
2016. DVD. 7-12 år

Dory lider af korttidshukom-
melsestab og hun har derfor 
glemt alt om sin familie, men 
da hun ved et uheld slår hove-
det, kan hun pludselig huske 
sin mor og far. Med hjælp fra 
gode venner rejser hun tværs 
over oceanet for at finde sit 
hjem, men havet er fuldt af 
farer og vejen tilbage til forti-
den er lang og besværlig. 

Ice age 5 
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2016. DVD. 
7-12 år

Scrat starter nogle kosmiske 
hændelser, og pludselig er en 
kæmpe meteor på vej mod 
jorden. Manny, Sid, Diego og 
flokken drager ud for at redde 
jorden, men rejsen er ikke 
ufarlig. Og vil Scrat nogen-
sinde få fat i det agern? 

Iqbal & superchippen
Nordisk Film, 2017. DVD. 7-12 år
To fupmagere har en ny 
byplan for Nørrebro klar. 
Alt gammelt skal rives ned, 
så pludselig er sammenhol-
det truet. Krudtuglen Iqbal 

kommer i besiddelse af en 
superchip, som fupmagerne 
vil have fingre i, og som kan 
redde kvarteret. Men kan man 
handle ærligt med sådanne 
størrelser? 

Junglebogen
Walt Disney Studios Home 
Entertainment, 2016. DVD.  
Fra 7 år

Jungleloven trues på grund 
af et menneskebarn. Mowgli 
er som spæd blevet reddet af 
den sorte panter Bagheera og 
anbragt hos en ulveflok, som 
har opfostret ham som en af 
deres egne. Men den mægtige 
tiger Shere Khan gør krav på 
Mowgli, for ingen mennesker 
må være i dyrenes jungle! 
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Kæledyrenes hemmelige liv
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. 
7-12 år

Har du altid spekuleret på, 
hvad vores kæledyr laver når 
vi ikke er hjemme? Denne 
film giver dig svaret på, hvad 
de nuttede væsner laver 
mens deres mennesker er på 
arbejde. 

Miss Peregrine's home for 
peculiar children

Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2017. DVD.  
Fra 12 år

Da Jake opdager en familie-
hemmelighed, der fører ham 
på tværs af tiden, finder han 
Miss Peregrines hjem for 
sælsomme børn. Hjemmet 
er fuldt af børn med særlige 
evner, og Jake lærer dem alle 

at kende. Men grusomme 
monstre truer børnene og 
snart må Jake træffe en svær 
beslutning. 

Peter og dragen
Walt Disney Company Nordic, 
2017. DVD. 7-11 år

Peter har levet alene i skoven 
i 6 år, da han bliver fundet af 
skovfogeden Grace. Peter har 
klaret sig så længe på egen 
hånd pga. sin særlige ven, den 
store grønne drage Elliott. Det 
er dog ikke alle, der mener, at 
dragen er ufarlig og snart går 
den vilde jagt på Peters ven. 

Spøgelsesjægerne
Angel, 2016. DVD. 7-12 år
Da drengen Tom finder et 
grønt slimet spøgelse i kælde-
ren, opsøger han en spøgelse-
sjæger. Snart jages de alle tre 

af et kæmpe farligt isspøgelse, 
og kun venskab og sammen-
hold kan redde dem. 

Syv minutter over midnat
SF Film, 2017. DVD. Fra 12 år
Der er en grund til 12-årige 
Conors mareridt: Mor er syg 
af cancer, mormor er en skrap 
dame, far har ny familie i USA, 
og Conor mobbes i skolen! 
På dette nulpunkt dukker en 
kæmpe af et forvitret takstræ 
op og fortæller tre eventyr, 
som fortolker Conors svære 
situation. 

Trolls
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2017. DVD.  
7-12 år

Alle de små, glade og lykkelige 
trolde frygter de store, stygge 
borkere, som spiser dem for 

så at sige at smage deres 
lykke! En dag flygter troldene 
derfor fra deres træ, men bor-
kerne fanger dem igen. Og så 
må raske Poppy og forsigtige 
Kvist danne par og befri deres 
venner. 

SPIL

Playstation 4

Dragon quest – builders
Square Enix, 2016. 7-10 år
Rollespil. Kan du lide at bygge 
og konstruere nye ting? I spil-
let skal du genopbygge landet 
Alefgard fra grunden. Det er 
sjovt, men du skal passe på, 
for der er både onde skeletter 
og skorpioner. Heldigvis er der 
folk i byen, der vil hjælpe dig. 

Earthlock - festival of magic
Sodesco, 2017. 9-15 år
Rollespil. Tag rollen som 
Amon på den mystiske planet 
Umbra, som er stoppet med 
at rotere om sin egen akse. 
Du skal sammen med en lille 
gruppe af helte løse gåden 
om Umbra og stoppe den 
ulmende krig og forhindre en 
forhistorisk, magisk kult i at 
tage magten. 
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Just dance 2017 
Ubisoft, 2016. Fra 8 år
Dansespil. Så bydes der 
igen op til party-dans. Ryd 
stuen og kast dig ud i en ny 
samling med 40 danse-hits, 
fx "Leon on" med MØ eller 
"Titanium" med Guetta og Sia. 
Smartphones kan tilkobles 
som ekstra controllers. 

Marvel pinball 
Nighthawk Interactive, 2016. 
Fra 10 år

Arkadespil. Pinball-simulation. 
Er du vild med flipperspil? Her 
kan du spille 10 forskellige 
flipperspil, der alle har super-
helte fra Marvel-universet som 
inspiration. 

One Piece - burning blood
Bandai Namco Entertainment 
Europe, 2016. 10-15 år

Actionspil. Kampspil i One 
Piece-universet. Kæmp som 
Monkey D. Luffe og hans 
slæng af pirater i den episke 
"Paramount war". Over 40 
spilbare figurer fra universet 
er med. 

Overcooked! 
Team 17, 2016. 10-15 år
Minispil. I Overcooked skal du 
lave mad. Du styrer et team af 
kokke, som via samarbejde og 
hurtighed skal producere en 
række retter. Du skal skynde 
dig, men pas på at det hele 
ikke brænder på. For op til fire 
spillere på samme konsol. 

Ratchet & Clank
Sony Computer Entertainment 
Europe, 2016. 7-15 år

Platformspil. Actionspil. Ved 
du, hvordan galaksens sejeste 
duo, Ratchet og Clank, mødte 
hinanden? Her kan du opleve 
deres første fantastiske rume-
ventyr sammen. 

Wii U

Lego Star wars  
- the force awakens

Warner Bros. Interactive 
Entertainment, 2016. 5-13 år

Actionspil. Adventurespil. 
Oplev "Star wars - the force 
awakens" i Lego-form, med 
masser af Blaster-kampe, luft-
dueller og Lego-byggerier. 

Xbox One

Worms W.M.D.
Sold Out, 2016. 9-15 år
Strategispil. De krigsgale orme 
skal igen på slagsmarken 
og udrydde de andre hæres 
orme. Humoren er stadig i 
højsædet også selvom man 
sprænger modstanderne i 
stumper og stykker. Op til 
seks spillere kan spille med 
og mod hinanden, eller du 
kan prøve kræfter med spil-
lets singleplayer-kampagne. 
Multiplayer kræver personligt 
Gold-abonnement 
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MUSIK

Emma Pi
Slentrer gennem regn
Mermaid Records, Sony Music 
Entertainment Denmark, 2016. 
Cd

Du husker måske Emma Pi, 
der vandt MGP i 2014. Her 
synger hun gamle klassikere 
som "Når lygterne tændes" og 
"Jeg sætter min hat". 

Marcus & Martinus
Together
Sony Music Entertainment 
Norway, 2016. Cd+bog

Andet album fra de to unge 
norske hjerteknusere Marcus 
og Martinus. Her får du alle 
hitsene som ”Girls”, ”Light it 
up” featuring Samantha J og 
”Heartbeat". 

Puth, Charlie
Nine track mind 
Atlantic Recording Corporation, 
2016. Cd 

Charlie Puth slog igennem 
med sin musik på YouTube 
og albummet indeholder 
flere hits som ”We don´t talk 
anymore” featuring Selena 
Gomez. 

Trolls 
Justin Timberlake, RCA Records, 
2016. Cd

Soundtracket til filmen "Trolls" 
med bl.a. storhittet "Can't 
stop that feeling" af Justin 
Timberlake. 
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