Nelson på ulvejagt

SJOV OG BALLADE
Den sygeste løgnehistorie
Neil Gaiman
115 sider

En rigtig løgnehistorie! Intet af det, du
læser i denne vanvittige bog, er sandt!
Far smutter ud efter en liter mælk til
morgenmaden, men da han kommer tilbage, er han fuld af gode og (især) dårlige undskyldninger. For kan det passe,
at han har mødt både dinosaurusser og
rejst i tiden? En rigtig fjollefar, der fortæller en rigtig fjollehistorie i et sprog,
der går over stok og sten, men aldrig
bliver rigtigt svært. Overdrevne og vilde
tegninger af Skottie Young gør bogen
endnu mere gakket!

Line Leonhardt og Palle Schmidt
76 sider

Kan man kombinere jagten på en glubsk
ulv med et besøg i et badeland? Nelsons
familie er både kaotisk, skør og kærlig.
Og da ferien i sommerhuset regner væk,
går turen til Badeland. Nelson har dog
alle mulige planer om at tage en selfie
sammen med en farlig ulv, så han kan
komme i en rekordbog. Desværre er ulven helt ovre i Jylland, så gode råd er
dyre. Nelsons familie er meget realistisk
og nem at genkende fra den virkelige
verden. Sproget er let, sjovt og ligeså kaotisk som familien! Læs også “Nelson og
zombiefødselsdagen” i samme serie.

Min lærer er et monster
Sam Watkins

Benny-Bobs bøfbanan

176 sider

Arne Svingen og Flu Hartberg

Jake går på en ret streng skole, hvor man
bliver sat til at arbejde, hvis man optjener tre sure smiley’er. Derfor bliver han
ekstra glad, da han får en flink lærer,
nemlig den rolige Mr. Hyde. Problemet
er bare, at Hyde sommetider bliver forvandlet til et monster. Ikke et uhyggeligt
monster, men et rigtigt uartigt monster.
Og så er det pludselig eleverne, der skal
sørge for, at deres lærer ikke laver ballade. Det er en sjov, omvendt verden fyldt
med gakkede situationer. Sjovt sprog
med masser af lydord og sjove replikker.
Det kan være hårdt arbejde at gå i skole,
når ens lærer er ude på ballade! Bogens
fortsættelse hedder “Min lærer går monsteramok”.

121 sider

Den her bog er så grineren, at du får lyst
til at tage på lejrtur sammen med din
værste lærer og stege bananer og bøffer over et bål. Skolelæreren Benny-Bob
hader børn. Her fortæller han historien
om dengang, han tog hele klassen med
på lejrtur uden andre voksne. Det går
hurtigt galt, men Benny-Bob mener selv,
at han har styr på det. Til alle dem, der
går i skole, og alle dem, der har lærere,
der vist ikke helt har styr på sagerne.
Og ikke mindst til alle dem, der kan lide
bøffer, bananer og virkeligt sjove bøger.
Enkel og skør tekst blandet med lidt tegneseriebilleder og sjove tegninger. Så er
sagen bøf (og banan).

GYS, GRU OG
VÆMMELIGE TING

Jonny Nekrotic – zombiepesten
Emil Blichfeldt
97 sider

Måske er den her bog slet ikke for børn.
Det er en af den slags bøger, hvor det
er sjovt, når det sprøjter med indvolde.
Jonny er et dumt svin og totalt selvglad.
Desværre er han også det eneste menneske, der er immun over for zombiernes
bid, så nu er han menneskenes sidste
håb. Hvor uheldig kan man være? Sproget er let og fyldt med grimt sprog, og
både forfatteren og tegneren er ret ligeglade med, om du bliver bange eller
synes, at det hele er lidt ulækkert. For i
virkeligheden er det mest for sjov. Første del i en splatterserie for møgunger
med blod på tanden!

Vampyren i 7.A
– og andre sorte chok
Morten Dürr

FANTASI OG EVENTYR

114 sider

Syv historier, der vil give dig svedige
håndflader og iskold ridslen ned ad ryggen. Vampyrer, monstre og skolelærere,
der klipper dine fingre af, er blot nogle
af de ting, der serveres i denne lille samling af gyserhistorier. Der er dømt snigende uhygge og nætter uden søvn, og
du skal ikke lade dig narre af, at bogen
et let at læse. Det gør bare, at du bliver
hurtigere bange. Bogen er en del af forfatterens serie af bøger med gysernoveller, ”Sort Chok”.

Abefjæs
Af Tor Erling Naas / Sigbjørn Lilleeng
245 sider

En vanvittigt spændende bog om graffiti, mobning, mystiske aber, skumle millionærer, sære videnskabelige forsøg og
drengen, der bliver kaldt Abefjæs. Historien er fortalt i rimelig let tekst afbrudt
af dynamiske tegneseriesider, der er med
til at skabe en fortættet og lidt uhyggelig
gyserstemning og gøre læseoplevelsen
lidt mere overskuelig. Fortsættes i bind
to, der bærer titlen ”Ulvehjerte”.

Kaskelotternes sang
Jubilæumsudgave
Bent Haller
122 sider

En af de helt store danske børneklassikere
er nu blevet udstyret med flotte tegninger
af Lea Leten, og det gør kun den fantastiske bog endnu bedre. Hvalungen Tangøje
bliver væk fra sin mor og må sande, at livet
i verdenshavene kan være både farligt og
fyldt med dramatiske oplevelser. Heldigvis har Tangøjes mor lært ham, hvordan
man overlever. En bog om alt fra venskab,
overlevelse, barndom, ungdom til forurening af verdenshavene – alt sammen
set fra den gæve hvals synsvinkel. Historien er virkeligt spændende og fortalt i et
smukt, enkelt og alligevel både sanseligt
og flot sprog. Alle skal læse “Kaskelotternes sang” mindst en gang.

Menneskejægeren 1-3

Freakshow – de falske freaks

Jan Kjær

Nicole Boyle Rødtnes

333 sider

160 sider

Jan Kjær kender du sikkert fra serien
om “Taynikma”. Her er en fantasy-serie
for større børn, der er lidt kede af, at de
ikke skal læse Taynikma mere. Luka skal
i lære hos menneskejægeren Ezra, men
det viser sig, at han ikke er alene om det.
Pigen Selina er også efter pladsen. Og så
er der lige det der med kannibalerne og
Jægerbogen, der er blevet stjålet af en
ond greve. Kan gruppen enes længe nok
til at vinde over ondskaben, og kan Luka
overvinde sine egne, indre dæmoner?
Bogen er tyk, og teksten er lidt sværere
end i “Taynikma”, men også “Menneskejægeren” er en blanding af roman og tegneserie.

Norms familie er nogle rigtige freaks. Og
ikke bare i overført betydning. Hans familie driver nemlig et rigtigt freakshow,
som optræder med deres særheder hver
aften. Problemet er bare, at Norm er normal og slet ikke noget freak, så han hjælper mest bare til og føler sig lidt udenfor.
En dag kommer der et freakshow med
falske freaks til byen. En sjov, levende og
ganske forrygende bog om det at være
anderledes. Første bog i en serie.

Rakkerpak – et helvedes eventyr
Lars Kramhøft
149 sider

Se sådan kan et folkeeventyr også være!
To brødre må drage ud i verden, da de
ved et uheld ødelægger deres fars mølle.
På deres vej møder de alt fra varkaniner
til en djævel, de endda taber et væddemål til. Mon de to brødre ender med at
leve lykkeligt til deres dages ende? Eller
er det her en helt anden slags eventyr?
Masser af humor og vilde situationer gør
sammen med det sjove sprog og forfatterens kærlighed til gys og eventyr bogen til en virkelig fed oplevelse. Første
bog i en serie.

Pimo og Rex: Den Magiske Muse
Thomas Wellmann
44 sider

Der er fuld knald på farveladen i den
her tegneserie fyldt med sjove væsener,
troldmænd, blå kvinder, ærkebibliotekarer og andet magisk halløj. Pimo og Rex
er to sære skabninger, der bor sammen
og oplever mange eventyr i et fantasyunivers. De skal blandt andet redde en
muse fra en nederdrægtig nekromantiker, og så er gode råd dyre, da ærkebibliotekaren kommer på besøg for at hente
en bog, der skal afleveres. Thomas Wellmann har både skrevet og tegnet den
fantasifulde og smaskdejlige tegneserie,
der kan gøre selv sure mennesker virkeligt glade i låget. Hvis man bliver lidt
træt at ord, kan man bare kigge på de
flotte tegninger, der er så fyldt med liv,
at det næsten kilder lidt.

SPORT OG SPIL

Gamerz: De Ukendte
Kasper Hoff
106 sider

Tim er hardcore gamer. Desværre mener
hans forældre, at han spiller for meget,
så han får en måneds spillepause. Og
det er selvfølgelig lige præcis samtidigt
med, at han bliver inviteret til at spille
med i en stor onlineturnering. Historien
hopper frem og tilbage imellem Tims
dagligdag og så de vilde missioner og actionscener i spillets verden. Der er knald
på sproget, der nærmest læser sig selv,
og så gør Jan Solheims flotte tegninger
bogen til en rigtig lækker oplevelse. Det
er næsten som at spille den selv! Første
bind i en spændende serie.

Dreamteam: Mod nye mål
Glenn Ringtved
88 sider

Andreas skal flytte til Spanien med sin
familie, og det er altså ikke særligt sjovt
at sige farvel til både vennerne og fodboldholdet. Han mister helt lysten til at
spille fodbold, og det er ikke så smart,
når man lige skal have spillet sin sidste,
vigtige kamp. Første bind i en serie, der
følger Andreas’ oplevelser og fodboldliv i Spanien. Der er måske også noget
med en sød pige. Serien er let at læse,
og bøgerne er lige til at overskue, imens
man venter på selv at skulle ud og spille
noget bold.

Maradonas magi
Arild Stravrum
156 sider

Mikke er en ret middelmådig fodboldspiller på et ret middelmådigt fodboldhold. Hans ærkefjende er den kæmpestore spiller Sondre Goma, der også er
kæreste med den søde pige Kari. Det er
i det hele taget ret håbløst og middelmådigt at være Mikke. I hvert fald indtil
han på et middelhavskrydstogt finder
et magisk armbånd, der har tilhørt selveste fodboldlegenden Diego Maradona.
Mon ikke lidt magi hjælper, når man skal
vinde både en pige og en vigtig fodboldkamp? Sproget i bogen er let, men det
hjælper at kunne sine fodboldord. Og så
skal man ikke være bange for udenlandske navne. En sjov, spændende og anderledes bog om fodbold og drenge. Første
bind i en serie.

DU ER
HOVEDPERSONEN
Helt
Steve Barlow

Du vælger selv
om du vil leve eller dø
Simon Chapman

To serier, hvor DU er hovedpersonen!
Invasioner fra rummet, falske mordanklager, skattejagter og et globalt virusudbrud er blot nogle af de ting, som du
skal klare dig ud af. Du læser lidt tekst,
og så bliver du stillet over for et valg.
Vælger du forkert, kan det være katastrofalt! En sjov blanding af roman og
spil, som man enten kan spille alene eller sammen med andre. Der er mange
bøger i begge serier.

VENNER, VENINDER
OG HVERDAG
Muffinklubben
– verdens sødeste pigeband
Katja Alves
99 sider

Lulu og de tre piger Tamtam, Miranda
og Lin skal opfinde en magisk kage til
skolefesten. Det synes Lulu i hvert fald,
men de tre andre er ikke sikker på, at
det er en god ide. Da Lin bliver anklaget for at have lokket en af lærerne i en
ketchupfælde, må de fire piger dog tage
affære … og så er Muffinklubben født.
Veninder, kagebagere og detektiver! En
sød og sjov lille bog, der er let at læse
og fyldt med fine tegninger, så der hele
tiden er noget at kigge på. Der er også en
opskrift på muffins bag i bogen.

The Oh My Godz 1: Hjertestop

Lou – bind 1: Dagbogsdage

Kirsten Sonne Harild og Jan Solheim

Julien Neel

103 sider

48 sider

Hvad skal et pigeband dog gøre, når de
mister deres forsanger (og sangskriver
og værst af alt … bassist!). De afholder
en audition! Desværre er hende med det
mærkelige tøj fra kirkekoret den bedste,
og så ændrer alt sig for bandet. Men det
er måske ikke kun en dårlig ting? Der er
knald på tøserne i bandet, og der er masser at grine af. Det handler om stjernedrømme, venskaber og om at være den,
man er. Jan Solheims tegninger passer
rigtigt fint til den mundrette og sjove
tekst, der med få ord formidler dybere
indhold. Første bind i en serie. Rock and
roll!

Lou er en pige på 12 år, der bor sammen
med sin nørdede mor i en by et sted i
Frankrig. Hendes mor siger, at hun er
ved at skrive en science fiction-roman,
men mest er hun nok bare i gang med at
spille Xbox. Lou har et godt øje til genboen Tobias, og så er der ham der Rickard, som hendes mor slet ikke kan finde
ud af at blive kærester med. Lous dage
går sammen med veninden Mina eller
med at sy en masse tøj. På en og samme
gang er Lou og hendes hverdag helt almindelig og noget helt særligt. En flot,
stemningsfuld og meget sjov tegneserie,
hvor tekst og opfindsomme billeder går
op i en herlig og dejlig helhed. Første del
i en serie.

Rædslen på loftet
Af Anders Jacobsson
165 sider

To plus to er Koko

Kip er 10 år gammel og bedste venner
med pigen Marjaneh. Han har en dejlig,
men kaotisk familie med masser af søskende. Men der er også spøgelser på
loftet, og så bliver han drillet med sin
hudfarve i skolen. Det er der dog en løsning på i den her sjove bog, der er skrevet i et hurtigt, enkelt og fint sprog. Kip
er nemlig en rigtig eftertænksom fyr, der
forsøger at holde styr på omgivelsernes
kaos.

Mette Vedsø
115 sider

Koko og hendes far bor alene, og Koko
kan ikke lade være med at drømme om,
hvor sej hendes mor måske er. Hun
drømmer også om, at der flytter en enlig mor ind i den tomme butik inde ved
siden af, så hun kan få en ny familie og
en god veninde. Det er ikke helt let at
være Koko. Hun bliver nemlig også drillet i skolen, men pludselig en dag er der
nye folk i den tomme butik. Kan hendes
drømme gå i opfyldelse? En bittersød
og poetisk lille bog med et rigtigt flot
og enkelt sprog, der går lige i hjertet og
skaber fine billeder i hovedet, når man
læser. Et bevis på at man kan sige rigtigt
meget med få ord. Koko bliver stærkere
i løbet af bogen.

Mogen og Mahdi
Kim Fupz Aakeson og Rasmus Breghøi
101 sider

Den her tegneserie fortæller sandheden
om, hvordan det er at være dreng! Mogens har ikke andet at lave end at lege
med Mahdi, der bor i samme gård som
ham. Det er lidt ærgerligt, da de kun har
cirka 1000 ting til fælles. De starter med
at se hinanden lidt an og starte en fejde,
men siden hen bliver det alligevel til en
række sjove oplevelser i en hverdag,
de fleste rigtige knægte vil nikke mere
end genkendende til. Sproget er vildt og
drenge-agtigt, og Rasmus Bregnhøis tegninger er sjove og med ufilede kanter.
Perfekt til drenge og andre børn, som
bliver tvunget til at læse, selvom de ikke
gider.
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