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BØGER

Bange

Svansø, Kirstine Lyngklip 
Mysteriealarm - rødt spor
Gyldendal, 2017. 32 s. 7-8 år
Lille Dingo. Lix: 08. Let-tal: 16
Victor og Magnus ser en 
mystisk mand i deres kælder. 
Han har noget under armen. 
Er det er en kanin? Er det røde 
på gulvet blod? Magnus og 
Victor vil gerne finde ud af 
det, men de er meget bange.

Østergaard, Per
På natløb
Alrune, 2016. 32 s. 6-8 år
Victor og Gustav. Lix: 5
Victor og Gustav er på lejr-
skole. Da det bliver aften og 
de skal på natløb, prøver de to 

drenge at forskrække pigerne. 
Det lykkes desværre ikke, og 
det ender med at de selv bli-
ver forskrækket.

Biler

Bidstrup, Lise
Lyda kører stærkt
Tellerup, 2017. 28 s. 7-8 år
Lyda #5. Lix: 07. Let-tal: 16
Lyda keder sig, men så finder 
hun på at bygge en bil. Hun 
tager motoren fra Ibs bil, så 
den kan køre stærkt. Hun 
kører helt til Sahara, hvor der 
kun er sand.

Duedahl, Marie 
Styr den gps, Ivan!
Turbine, 2016. 27 s. 7-8 år
Lydret. 3. Lix: 05. Let-tal: 12
Ivan kører med far til Ry. De 
kører over en bro og under en 
bro. Undervejs snakker de om 
alle de biler, som Ivan ønsker 
sig, når han bliver voksen. Ivan 
styrer fars GPS, og det er lige 
ved at gå galt.

Duedahl, Marie 
Villy er vild med Land Rover
Gyldendal, 2016. 27 s. 6-7 år
Mikro Dingo. Lix: 05. Let-tal: 11
Villy har fået en ny nabo, som 
har en sej Land Rover. En dag 
spørger han, om Villy vil have 
en tur.

Brandmænd

Østergaard, Per
Station 14 - reddet af dronen
Gyldendal, 2017. 31 s. 7-8 år
Lille Dingo. Station 14, 1. Lix: 09. 
Let-tal: 16

Der er ild i et højhus, og en 
mand er fanget inde i huset. 
Mads' far er brandmand, og 
Mads er med ham på arbejde. 
De skal have reddet manden 
ud af højhuset. Hvordan mon 
de klarer det?

Computerspil 

Fleischer, Rune 
AK-48
Så til Hest, 2016. 23 s. 8-9 år
Lix: 5,4. Let-tal: 13
Agent 47 dukker pludselig op 
på Kents værelse. Han har 
holdt øje med Kent, fordi han 
har en helt speciel hjerne, som 
agenten kan installere nye 
evner på. Han vil have Kent i 
lære som agent.

Drengeliv

Rørbæk, Maria
Miks hat
Gyldendel, 2017. 16 s. 5-6 år
11 del af: Mik 6 år. 
Lydret dingo. Mini. Let-tal: 08
Mik er meget glad for sin hat. 
Pludselig blæser den i vandet.
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Dyr

Emus, Dorte Sofie Mørk
Deas mus
Dansklærerforeningen, 2016.  
15 s. 5-6 år

Læs lydlet. Lix: 04. Let-tal: 07
Dea og Jon finder en mus. 
Men hvad siger mor til det?

Fauerholdt, Helle Dyhr
En so på en so
Gyldendal, 2017. 16 s. 5-6 år
Lydret dingo, let. Let-tal: 08
Om Pi, Po og Mi og en so på 
en so. Du møder også Bo, der 
glider i en bæ.

Lindberg, Jesper W.
Gi og Bo
Tellerup, 2017. 28 s. 5-7 år
Lydret .Trin 1
Fortælling om Gi og Bo, der 
består af lydrette ord på max 
to bogstaver.

Sahl, Nina 
Ella passer ikke en hund 
Auctoris, 2016. 39 s. 7-8 år
Lix: 06
Ella vil ikke passe hunde. Men 
naboens hund Sofus skal være 
hos dem, mens naboen er på 
ferie. Hun kan vel godt give 
den en kiks og lære den at gra-
ve. At lege er ikke det samme 
som at passe.

Eventyrlige 
fortællinger

Banks, Rosie
Sælmagi
Flachs, 2017. 113 s. 8-10 år
Det Hemmelige Rige, 20. Lix: 26
Den onde dronning Malices 
forbandelse har gjort havfru-
erne ondskabsfulde. Sofie, Ella 
og Jasmin må finde vogtersæ-
len, så havfruerne gjort kan 
blive gode igen.

Østergaard, Per
Frede - Rosita
Elysion, 2016. 29 s. 6-8 år
Frede, 4. Lix: 07. Let-tal: 17
Da Rosita synger fra USA i 
radioen, er Simon, Farid og 
ikke mindst Frede meget stille.

Familie

Jensen, Jørn
Palle flyver med drage
Alrune, 2017. 31 s. 6-8 år
45. del af: Det er Palles far. Lix: 06
Palles far har bygget en stor 
drage. Palle skal hjælpe far 
med at få dragen til at flyve. 
Han tager dragen. Så løber 
han. Dragen letter. Palle letter 
også.

Hartmann, Susanna
Lulu i byen
Elysion, 2017. 22 s. 6-7 år
Lulu-serien, 4. Lix: 03. Let-tal: 11
Lulu og mor er i byen. De skal 
finde en gave til mormor.

Ferie

Bech, Sussi 
Nap en krabbe!
Eudor, 2017. 32 s. 7-8 år
På ferie med Emil, 3. Lix: 05. 
Let-tal: 12

Emil er på ferie med sin 
familie. Han keder sig, men 
så kommer Mia forbi. Hun vil 
have ham med til at fange 
krabber. Mon Emil gider det? 
Og hvorfor bliver han helt rød 
i hovedet?
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Duedahl, Marie 
Viggo er væk - i USA!
Turbine, 2017. 27 s. 7-8 år
Lydret. 3. Lix: 05. Let-tal: 11
Viggo skal holde jul i New York 
i USA med far og mor. På en 
gåtur i byen bliver Viggo væk 
fra far og mor. Hvordan skal 
han finde dem?

Fodbold

Bregnedal, Birgitte
Drømme & driblinger  
- kampen på kanten

Gyldendal, 2017. 48 s. 9-11 år
Drømme & driblinger, 5. Lix: 14
Rasmus spiller fodbold, og 
han er ret god. Han elsker at 
spille for Kystby, hvor de har 
et rigtig godt sammenhold. 
Rasmus har fået penge til nye 
fodboldstøvler af far, men nu 
er pengene væk.

Scheller, Andreas Munk
Fodboldbrødre har talent
Alinea, 2017. 35 s. 8-12 år
2. del af: Fodboldbrødre slår 
kontra. Lix: 11

De to brødre har talent, og 
Johan bliver inviteret til prø-
vetræning i Barcelona, og lil-
lebroren Pep får lov til at rejse 
med. Mon Johans talent er 
stort nok til Barcelona? 

Gys

Bøgeholt Pedersen, Lars
Sidste afkørsel
Corto, 2016. 46 s. 8-12 år
666 (Kbh.) Lix: 21
Mille og hendes forældre 
skal på ferie i Sverige. Men i 
mørket i de dybe skove venter 
noget på dem. 

Hekse

Fleischer, Charlotte
Den lille heks og den store sten
Sofort, 2017. 31 s. 7-9 år
Den lille heks. Lix: 05
Den lille heks og hendes ven-
ner er ved at bygge et tårn. 
De finder en stor sten, som 
de kan bruge. Da de holder 
pause, får Gagak skubbet til 
stenen. Den ruller ned af bak-
ken med kurs mod vennerne. 
Mon de opdager den?

Qvistgaard, Lise J.
På jagt efter Hylla
Elysion, 2016. 40 s. 8-10 år
Lix: 08. Let-tal: 17
Lana er på vej til byen øst for 
søen. Her møder hun en gam-
mel mand, der ved noget om 
heksen Hylla. Sammen med 
mandens blå kat og en mod-
gift mod det gule pulver dra-
ger katten og Lana videre.

Heste

Bregnedal, Birgitte 
Bider Gloria?
Alinea, 2017. 31 s. 7-8 år
Gry og Gloria, 4. Lix: 7. Let-tal: 15
Gry er til byfest med sin pony, 
Gloria. Gry skal trække børn 

rundt på Gloria. En pige bliver 
meget sur på Gry og Gloria

Eybye, Pernille
De små monstre - på tur
Tellerup, 2017. 16 s. 5-6 år
De små monstre; 8. Lix: 05. Let-
tal: 08

Bibi, Lola og Dutte vil ride en 
tur på heste, men hestene vil 
ikke samarbejde.

Harild, Kirsten Sonne
Hvor er Mio?
Carlsen, 2016. 51 s. 8-11 år
Maj & Mio, 3. Lix: 20
Maj og Katrine har begge part 
i hesten Mio, men de er ikke 
særlig gode venner. En dag 
Mio brudt ud af sin boks og 
væk. Hvis skyld er det, og kan 
de finde Mio igen?
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Reider, Katja 
Historier om føl
Flachs, 2016. 56 s. 8-9 år
Lix: 12
Linea drømmer en drøm om et 
føl, og Emil opdager, at der er 
brand på rideskolen. Noah og 
Sille opdager, at hegnet rundt 
om hestefolden er væltet, og 
en nat føder hoppen Silja et 
føl. Læs de syv historier om 
føl.

Humor

Duedahl, Marie 
Ib får et kys – uf!
Turbine, 2017. 11 s. 6-7 år
Lydret. 1. Lix: 03. Let-tal: 07
Ib løber af sted. My vil kysse 
ham, og det vil han ikke have. 
Han synes, det er ulækkert, at 
My altid vil kysse ham. Han må 
finde et godt gemmested!

Fleischer, Charlotte
Bent Bandit har en paraply
Sofort, 2017. 16 s. 7-8 år
12. del af: Bent Bandit. Lix: 06
Bent har købt det sidste 
Bølleblad, der gælder som bil-
let til en gratis fest. Bent føler 
sig meget heldig og må lige 
prale da han møder Fidusa.

Fleischer, Rune
Farfar & Åse 
Så til Hest, 2016. 23 s. 7-8 år
Lix: 4,3. Let-tal: 13
Åse elsker farfar. Han har slik 
og skøre ideer. Farfar har købt 
et særligt ur på internettet. 
Med det ur kan Åse og farfar 
rejse i tiden. Det er ikke helt 
ufarligt.

Hahn, Kerstin Lundberg
Spøgelsesvikaren  
og den sorte kat

Turbine, 2017. 59 s. 7-9 år
3. del af: Spøgelsesvikaren.
Da Ella og Svend finder ud af, 
at de igen skal have spøgelset 
Vanessa Sparre som vikar, 
bliver de meget glade. For 
Vanessa er rigtigt sød - er hun 
ikke?

Hansson, Anna
Monsterhotellet  
– hovedrengøringen

Conta, 2017. 32 s. 8-10 år
Monsterhotellet, 2. Lix: 24. Let-
tal: 17

Det er blevet tid til hovedren-
gøring på Monsterhotellet. 
Ulv og Ylva kan vælge mellem 
at rydde op på kirkegården 
eller i kælderen. De vælger 
kælderen, men hvor er farmor-
spøgelset blevet af? Hun er 
ikke på sit værelse, og hun har 
heller ikke ryddet op.

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.

Sonne, Grete 
Fifi og Luis finder et skelet
Elysion, 2016. 21 s. 6-8 år
Fifi og Luis, 8. Lix: 04. Let-tal: 11
Fifi har gemt fire uhyggelige 
ting i et hult træ. Dem skal 
Luis finde. Men ræven har 
også været på spil og har 
gemt en uhyggelig overra-
skelse til sidst.

Østergaard, Per
En mand i poolen
Alrune, 2017. 31 s. 6-8 år
Simon og Mirza. Lix: 06
Mirza fortæller Simon, at han 
har set en mand på bunden 
af deres pool. Mikkel fra klas-
sen har også set ham. Simon 
er ude af sig selv. Er manden 
død? Prøvede de ikke at redde 
ham?



6

Kajakker

Solvang, Randi 
Aka får kajak
Special-Pædagogisk Forlag, 
2017. 22 s. 6-8 år

Læs lydret. Trin 3
Aka har snart 12 års fødsels-
dag. Han ønsker sig en kajak. 
Aka får sit ønske opfyldt. Aka 
og Malik skal prøve at ro i 
deres kajakker, men på turen 
ud mod isen kommer tågen, 
og de kan pludselig ikke finde 
vej. Heldigvis har Aka sit kom-
pas med.

Krimi

Østergaard, Per
Freja og Sofia - bilbranden
Cadeau, 2017. 48 s. 7-8 år
Freja og Sofia. Lix: 06
Mor henter Freja og Sofia ved 
biografen. Da mors bil kører 
ind på Nygade, ser Freja og 
Sofia, at Olsens bil er i brand, 
og nogle mænd er ved at 
slukke ilden. Hvem har mon 
sat ild til bilen?

Kulturer

Aamand, Kristina 
Ghetto-girls hader heste
Gyldendal, 2016. 78 s. 9-11 år
Vild Dingo. Ghetto-girls. Lix: 21
Tvillingesøstrene Asyah og 
Fossia er glade for at bo i stor-
byens ghetto. De gider ikke 
lave lektier, og deres forældre 
får klager fra skolen, fordi de 
er frække. Derfor beslutter 
deres forældre, at familien 
skal flytte på landet.

Kæledyr

Hagmar, Pia 
Saga passer hund
Carlsen, 2016. 36 s. 7-9 år
5. del af: Saga og Moses. Lix: 9. 
Let-tal: 19

Saga lover sin ven Max at 
passe hans hund. Hun gider 

bare ikke passe hunden 
hjemme hos Max - hun vil selv 
bestemme - mon det går godt?

Hansen, Hans Chr.
Viggos hemmelige ven
Alrune, 2016. 41 s. 8-10 år
Viggo-bøgerne. Lix: 08
Viggo er trist fordi han allige-
vel ikke må få den hund, mor 
har lovet ham. Men så får han 
den sødeste lille hamster. En 
dag kommer Viggo til at tage 
den med i skole, og det er 
måske ikke så smart.

Hallberg, Lin 
Den magiske dyrehandel - 
Novas hemmelighed

Gyldendal, 2017. 61 s. 6-9 år
Nova ønsker sig et kæledyr, 
som kan blive hendes ven. En 
dag kører hun med bussen ind 

til byen for at købe et kæledyr. 
Damen i den magiske dyrehan-
del finder et dyr til Nova. Det 
er meget lille og blødt. Hvad 
mon mor siger?

Haugaard, Sanne
Dyr i nød  
- Ninus og den gale kat

Alvilda, 2017. 28 s. 6-7 år
Dyr i nød, 2. Lix: 06. Let-tal: 14
Bibi er hos Luna, hendes ven 
fra klassen. Luna har en kanin. 
De går en tur med kaninen 
Ninus i en sele. Bibi må gå 
med kaninen, men den hopper 
væk. En gal kat får fat i Ninus, 
så den får et sår. Far er læge. 
Måske skal Ninus syes?
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Kyed Knudsen, Line
Liv får en hund
Carlsen, 2016. 44 s. 7-9 år
Carlsens læsestart. Lix: 07. Let-
tal: 19

Liv har fået den sødeste hun-
dehvalp og glæder sig vildt til, 
at hende og Emma skal lege 
med den. Men legen bliver 
hurtigt for vild, og Emma bli-
ver bange og går hjem. Måske 
er det slet ikke så nemt at 
have en hundehvalp?

Magi

Donslund, Anne-Marie
Uma kan spå
Alinea, 2017. 15 s. 6-8 år
Læseklub lydret. Lix: 05. Let-
tal: 09

Umo vil være spåkvinde. Hun 
vil gerne spå Gro. Hun ser på 

Gros hånd og siger at Gro skal 
dø. Gro tror ikke på hende, 
fordi de skal have pizza og is 
til aftensmad. Hvem har mon 
ret?

Svansø, Kirstine Lyngklip
En magisk ven
Elysion, 2017. 25 s. 7-8 år
Pippa, 1. Lix: 04. Let-tal: 15
Pippa har fået det lille dyr 
Gumle i fødselsdagsgave. En 
dag må Pippa ikke være med 
til Kajas leg. Hun løber ind og 
siger til Gumle "Bare du kunne 
tale". Så sker der noget sært. 
"Jeg kan skam godt tale", 
siger Gumle.

Mobning

Ahlburg, Kirsten
Humlepigen - det første stik
Turbine, 2017. 83 s. 9-10 år
Humlepigen, 1. Lix: 19
Amalie bliver stukket af en bi 
og pludselig kan hun, når hun 
bliver vred og hidsig, stikke 
med en brod og flyve som en 
humlebi. Ikke mindst kan hun 
få mobberne i klassen til at 
love aldrig mere at drille.

Jacobsen, Søren Vagn
Mobning på nettet
Gyldendal, 2017. 50 s. 8-9 år
Dingo. Gul - 3. Lix: 12
Der er kommet en ny pige i 
klassen, og samtidig bliver 
Sofie udsat for mobning på 
nettet. Er der en sammen-
hæng?

Pigeliv

Drewsen, Annelie
Løb, Amina!
Turbine, 2017. 53 s. 8-9 år
Samhørende: Løb, Amina! ; Kom 
igen, Amina!

Lix: 17
Amina løber stærkt. Hun tæn-
ker på den farlige tid i Somalia, 
når hun løber. Amina starter til 
atletik sammen med Line, og 
det gør hende glad.

Kyed Knudsen, Line
Forbudt foto?
Carlsen, 2017. 59 s. 8-10 år
K for Klara, 15. bog
Klassen skal fotograferes. 
De har forberedt sig godt. I 
år skal der også tages et fjol-
lebillede. Lukas bliver kæreste 
med Malou, og han laver sit 
eget fotostudie, men han 
nøjes ikke med at tage por-
trætbilleder af Malou.
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Skateboarding

Duedahl, Marie 
Penny får et Penny Board
Turbine, 2017. 23 s. 7-8 år
Lydret. 3 Lix: 05. Let-tal: 12
Penny får et skateboard. Det 
er svært at stå på og hun slår 
sig. Nabodrengen Villy driller 
hende, han siger, at piger ikke 
kan køre på skateboard. Men 
passer det?

Rossebø, Arild
David skater
Turbine, 2017. 65 s. 8-9 år
Samhørende: David skater, 
Knækket board.

Lix: 16.
David tror ikke, han er god 
til fodbold, da han hele tiden 
sidder på bænken. Kristian og 
David opdager, det er sjovt 
at skate. Hurtigt bliver de så 

seje på skateboard, at de laver 
tricks.

Skattejagt

Østergaard, Per
Silje og Sofia finder skatte
Gyldendal, 2017. 29 s. 7-8 år
11. del af: Silje kører BMX
Mikro Dingo. Lix: 07. Let-tal: 13.
Sofia og Silja er på skattejagt 
i skoven. De bruger en app 
på en mobiltelefon. Det er 
en GPS. De synes, det er vildt 
sjovt. Pigerne finder en skat 
nær et højt træ. I æsken ligger 
en ring. Den tager de og læg-
ger en bold i stedet for.

Skolen

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.

Holmboe, Ellen
Zombien Zom  
- find den røde dæmon

Alvilda, 2017. 27 s. 7-8 år
Zombien Zom, 2. Lix: 05. Let-
tal: 17.

Zombien Zom leger gemme 
i skolen. Han skal finde de 
andre u-dyr, men han kan ikke 

finde dæmonen Dema. Hvor 
mon hun har gemt sig?

Slik

Scheller, Hanne 
Vera må få slik
Alinea, 2016. 17 s. 5-7 år
Læseklub lydret. Lix: 05. Let-
tal: 07

Vera får ti kroner. Nu kan hun 
købe slik.

Østergaard, Katrine 
Det regner med slik
Gyldendal, 2017. 27 s. 6-8 år
Mikro Dingo. Lix: 07. Let-tal: 14
Hannah og Nete gynger ude 
i haven. Solen skinner, men 
pludselig begynder det at 
regne. Regnen forvandler sig 
til slik, og så må der findes 
skåle frem.
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Sociale medier

Lund, Nora
Alex og den fortryllede skærm 
- en historie om digitale  
medier og børn

Irene, 2016. 67 sider. 6-10 år
Lix: 19
Alex bliver ved med at spille 
på sin tablet, selv om far har 
sagt stop tre gange. Alex er 
træt af at skulle holde op med 
at spille, han er helt fortryllet 
af sin skærm. Nogen må hjæl-
pe med at bryde fortryllelsen 
men hvem?

Svømning

Lilmose, Dorte
Hajer og havfruer
Gyldendal, 2017. 44 s. 7-9 år
Karl & Klara, 2. Lix: 12
Karl og Klara går til svømning 
sammen. Karl er som en fisk 

i vandet, og dygtig til svøm-
ning. Da de får haj- og havfrue-
haler på, kan Karl rigtig impo-
nere Klara. 

Jacobsen, Søren Vagn 
Ludvig på dybt vand
Gyldendal, 2016. 30 s. 6-7 år
Lix: 09. Let-tal: 13
Ludvig er med Anna på ferie. 
Anna og Ludvig bader i søen. 
Anna kan svømme og dykke. 
Anna vil have Ludvig med 
ud til en tømmerflåde. Men 
Ludvig kan ikke svømme og er 
ikke tryg ved det dybe vand.

Veninder

Ahlburg, Kirsten
Ella og bandet
Straarup & Co., 2017. 27 s. 7-8 år
Samhørende: Ella og bandet; 
Ella rapper

Lix: 08
Ellas tre veninder har lavet et 
band. Ella vil også gerne være 
med, men hun kan ikke spille 
på noget. Måske kan hun 
rappe?

Bruun, Karen Vad
Selma Superstar
Corto, 2016. 80 s. 8-11 år
Stjernestøv, 4. Lix: 19
Selma elsker at indspille film 
og føler sig hjemme blandt 
skuespillerne. Hun har helt 
glemt sit gamle liv, så da hun 
skal tilbage i skole og til sin 
bedste veninde Lulu, er det 

hele lidt svært. Også fordi 
Selma hele tiden tænker på 
Malte.

Duedahl, Marie
Ella og Elsa
Turbine, 2017. 23 s. 7-8 år
Lydret 3. Lix: 05. Let-tal: 11
Ella får en blå kjole, som hun 
har på hele tiden. Hun vil kun 
kaldes Elsa.

Ehn, Anna
Uhyggeligt, Sally!
Turbine, 2017. 58 s. 7-9 år
2. del af:  Stjerneklart, Sally!
Der er halloweenfest på sko-
len, og Sally er hundrede pro-
cent sikker på, at hun vinder 
diplomet for bedste udklæd-
ning. Hun har nemlig et hem-
meligt våben med i lommen: 
verdens væmmeligste rotte.
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Erbo Jensen, Karin 
Nini og Momo
Special-Pædagogisk Forlag, 
2016. 22 s. 7-8 år

Læs lydret. Let-tal: 12
Nini og Momo er veninder. 
Sammen med Nana og Gry 
øver de musik og dans, som 
de skal vise i byen. De fire 
piger bager også fine kager til 
forestillingen.

Jensen, Jørn
Bare for sjov
Elysion, 2017. 36 s. 8-10 år
Nadia-serien, 4. Lix: 14
Nadia og Malou er på shoppe 
tur i centret, da de pludselig bli-
ver bedt om at forlade det pga. 
en bombetrussel. Da der også 
kommer en trussel mod skolen 
bliver de rigtig bange. Heldigvis 
har politiet styr på det hele.

Klepp, Anneli 
Bobleløgne
Flachs, 2016. 91 s. 8-10 år
Lines verden, bind 3. Lix: 16
Line vil gerne have en ny rød 
dynejakke magen til Eva og 
Emmas, for seje veninder skal 
have samme jakker. Lines mor 
siger nej, og Line har ikke selv 
pengene. Men så får naboen 
Anders en god idé.

Venner

Ahlburg, Kirsten 
Løb nu, Tim
Turbine, 2017. 22 s. 5-7 år
ABC-lydret. C. Lix: 04. Let-tal: 09 
Tim og Ane skal på tur. De skal 
nå en bus. Tim stopper hele 
tiden op, fordi han ser noget 
spændende på vej til bussen. 
Mon de når bussen?

Fauerholdt, Helle Dyhr 
Alf i cirkus
Gyldendal, 2016. 24 s. 7-8 år
Lydret dingo. Let-tal: 13
Alf er en lille abe, som tit 
bliver væk. En dag løber den 
over til et cirkus, og ser en 
linedanser. Mon Alf vil med 
hjem igen?

Højberg, Jim
Ask og Ida - klubben
Elysion, 2017. 26 s. 7-8 år
Ask og Ida, 2. Lix: 09. Let-tal: 15.
Ida spørger Ask, om han vil 
være med til at lave en klub. 
I klubben skal de finde på en 
hemmelig kode-skrift, så de 
kan sende breve til hinanden, 
som andre ikke kan læse. Den 
er Ask med på.

Jensen, Jørn
Gry og Janus ror om kap
Dansklærerforeningen, 2017. 23 
s. 6-7 år

Lydlet, 1. Lix: 04
Gry vil have Janus med ned 
til sin sø. Janus synes bare, at 
søen er en blå sjat vand. Men 
så ser han to kanoer. Hvad 
mon han vil med dem?

Karrebæk, Charlotte 
Vi bor på månevej
Dansklærerforeningen, 2016. 62 
s. 6-8 år

0. del af: Otto og Lea. Let-tal: 13
Otto og Lea bliver naboer, da 
Lea flytter ind på Månevej. De 
to børn bliver hurtigt gode 
venner. De leger meget med 
Leas hund Sofus, og bygger en 
hule i hækken.

Scheller, Hanne
Fest i hulen
Alinea, 2016. 17 s. 5-7 år
Læseklub lydret. Lix: 07. Let-
tal: 05

Mio skal lave en hule. Han 
spørger Lea om hjælp. Det vil 
hun gerne.
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Schwartz, Sandra 
Skatten
Carlsen, 2017. 27 s. 6-8 år
Carlsens læsestart. Lix: 06. Let-
tal: 18

Noa og Karl leger. De slås for 
sjov og er riddere og bandit-
ter. Gro og Eva vil gerne være 
med. De vil kun lege kysseleg. 
Det gider Noa og Karl ikke. 
Men pigerne råber om hjælp. 
Noa og Karl vil få en skat, 
hvis de redder Gro og Eva fra 
dragen.

Svansø, Kirstine Lyngklip 
Super A
Gyldendal, 2017. 27 s.
Mikro Dingo. Lix: 05. Let-tal: 17
Pigen Aja er meget alene 
mens Lili, Luna og Laura er 
venner. En dag hjælper Aja en 
sommerfugl, de andre piger 

ikke vil hjælp. Senere forvand-
ler sommerfuglen Aja til en 
superhelt, så hun kan flyve op 
og rede en kat.

Højtlæsning

Anderberg Strollo, Åsa
Bruno 3000 - klubben
Turbine, 2017. 91 s. 6-9 år
Bruno 3000, 2
At blive venner med de seje 
drenge i skolen er lige hvad 
Bruno ønsker sig mest. Men 
det er ikke ligetil for Bruno har 
ikke det rigtige "pro"-badge.

Bahnson, Annie
Trisse og det lange hår
Carlsen, 2016. 162 s. 5-8 år
Trisse har kun ét hår, som 
til gengæld er mange meter 
langt, tykt som et tov og kan 

bruges til alverdens ting. Da 
hun skal starte i 1. klasse bliver 
håret skjult under en varm 
hue, men det går slet ikke.

Fragola, Elvira
En sødmefuld sommer  
i Mumleby

Turbine, 2017. 154 s. 6-10 år
4. del af:  Et eventyrligt efterår 
i Mumleby

Vera, Asta og deres venner 
nyder at sommeren endelig er 
kommet til Mumleby. Det er 
tid til at hygge med familien, 
bade, spise isvafler og sove i 
det fri.

Griffiths, Andy 
En grotesk stor træhule  
på 39 etager

Gyldendal, 2017. 349 s. 6-12 år
Træhuleserien, 3
Andys og Terrys træhule er nu 
oppe på hele 39 etager. Det 
mest geniale er, at Terry har 
opfundet en maskine, der kan 
skrive historier til deres bog. 
Men da maskinen overtager 
træhulen og smider de to 
venner ud, må de generobre 
hulen.

Nilsson, Frida
Ishavspirater
ABC, 2016. 374 s. 6-10 år
Da pigen Siris lillesøster bliver 
kidnappet af den onde pirat 
"Hvidhoved", begiver Siri sig 
ud på en lang og farlig rejse 
for at frelse hende.
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Pritchett, Georgia
Wilf - en helt i uheld  
- redder verden

Flachs, 2017. 183 s. 8-12 år
Wilf - en helt i uheld, bind 1
Wilf er en dreng som bekym-
rer sig for meget. Men en dag 
flytter verdens ondeste mand 
ind ved siden af, og så har Wilf 
ikke tid til at være bange, for 
han skal redde verden.

Ramsland, Morten
Uhyrlige historier
Høst, 2017. 92 s. 5-8 år
Fem historier om drenge der 
oplever forskellige ting, som 
forandrer deres verden.

Riddell, Chris
Ada Goth og fuldmånefesten
Turbine, 2017. 212 s. 7-12 år
2. del af:  Ada Goth og musens 
genfærd

Forberedelserne er gået i gang 
til den årlige Fuldmånefest 
og Den Store Gysgruelige 
Bagedyst. Fra den hemmelige 
Loftsklub følger Ada og hen-
des venner nysgerrigt med i 
forberedelserne. Men nogle af 
gæsterne virker mistænkelige.

Susso, Eva 
Tusind tips til en bluffer
Turbine, 2017. 106 s. 6-10 år
Rige Rolf, 2. bog
Rige Rolf er for genert til at 
tale med søde Ofelia. Så en 
bog om af bluffe skal hjælpe 
ham til at imponere hende, 
men hvor går grænsen mellem 
at bluffe og at lyve?

Zimakoff, Daniel
Halfdan - englen
Gyldendal, 2017. 95 s. 6-9 år
Halfdan, bind 2
Halfdan møder en engel i 
parken og er muligvis blevet 
forelsket. Så nu prøver han 
sammen med sin bedste ven 
Dylan at komme på en plan 
for at lære hende bedre at 
kende. 

Faglitteratur

46.8
Holm, Lisette Agerbo
De vestindiske øer
Turbine, 2017. 32 s. 7-10 år
Jeg læser. Folk og lande. Lix: 18
Indhold: Tre små øer ; Sukker 
og penge ; Farlig tur ; Slaver ; 
Våben, slaver og sukker ; Købt 
og solgt ; I marken ; Straf og 
kamp ; Nu er I fri ; En ny tid ; 

Ny slags sukker ; Ned med fla-
get ; 100 år siden ; Undskyld.

58.6
Klein, Sebastian
Verdens farligste hajer
Carlsen, 2017. 46 s. 8-10 år
Læs med Sebastian Klein, 
Carlsens læsestart

Om hajer, deres størrelse og 
udseende, formering, føde og 
levevis.

58.91 
Gollander, Troels
Koala
Gyldendal, 2016. 20 s. 8-9 år
Fagfilur. Let-tal: 14
Om koalaer, deres adfærd, 
udseende og levevis.
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63.61
Bogh, Cecilie
Heste
Alinea, 2017. 30 s. 7-9 år
Lix: 17
Indhold: Vild med heste ; Fakta 
om hesten ; Udstyr ; Til ridning 
; Rytter-mærker ; Pasning ; 
Forstå din hest ; At arbejde 
med heste ; Overblik.

78.9061
Mosegaard Amdisen, Eva
Marcus og Martinus
Turbine, 2017. 32 s. 7-9 år
Lix: 17
Indhold: To dråber vand ; 
Sidste øjeblik! ; Vandt MGP 
i Norge ; En god familie ; 
Tvillinger ; Den lille forskel ; 
Marcus ; Martinus ; Hvad syn-
ger de om? ; Det norske sprog 
; Koncerter ; Vilde fans ; Den 
store drøm ; Fakta om Marcus 
og Martinus.

79.11
Scheller, Andreas Munk 
Rutsjebaner
Alinea, 2017. 30 s. 7-9 år
Lix: 17
Indhold: Det kilder i maven ; 
Tivoli ; Den ældste ; Vildest i 
Danmark ; Den højeste ; Den 
længste ; Kort og vild ; Hurtig 
som et lyn ; Slår seks rekorder 
; Overblik.

79.43
Toftdahl Terkelsen, Sigurd
Skak
Turbine, 2017. 16 s. 7- 8 år
Let-tal. 14
Indhold: Et spil for to ; Du 
har en hær ; Slå kongen! ; 
Gammelt spil ; Det bedste i 
verden ; Vil du spille?

79.706
Gollander, Troels
Liverpool F.C.
Gyldendal, 2017. 16 s. 7-9 år
Første fakta. Lix: 11
Om den engelske fodboldklub 
Liverpool F.C.

79.71
Heisz, Tommy
Kasper Dolberg 
Turbine, 2017. 32 s. 8-11 år
Lix: 19
Historien om Kasper Dolberg 
(f. 1997) og om hans liv og kar-
riere som fodboldspiller.

81.38
Hemmingsen, Søren
Batman
Alinea, 2017. 23 s. 6-8 år
Let-tal: 13
Indhold: Kender du Batman? ; 
Bruce bliver til Batman ; Bat-
mobil ; Våben ; Bat-grotte ; 
Skurke ; Hvad ved du nu?.

99.4
Bogh, Cecilie
Lukas Graham
Alinea, 2016. 31 s. 7-9 år
Fagklub. Blå. Lix: 16
Om den danske sanger Lukas 
Grahams (f. 1988) liv og kar-
riere.
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FILM

Antboy 3
SF Film, 2016. DVD. 7-12 år
Medicinalfirmaet Exofarm 
ønsker at rejse en statue af 
Antboy, men det er en karri-
katur. Exofarms direktør Alicia 
Dufort er da også en ondsin-
det kvinde, og for at gøre det 
hele værre, bliver Antboys 
ærkefjende Loppen alias Dr. 
Gæmelkrå udskrevet fra sinds-
sygeanstalten.

Brevet til Momo
Angel, 2016. DVD. 7-12 år
Momo flytter med sin mor til 
en lille ø. Grunden er faderens 
død, og Momo tumler med 
mørke tanker, da hun skænd-
tes med sin far den sidste 
gang, hvor de var sammen. 
Pludselig føler hun, at det 
spøger i huset. Det viser sig at 

være nogle ualmindeligt platte 
og grovædende ånder.

Fantomdrengen
Angel, 2016. DVD. 7-12 år
11-årige Leo er på hospitalet 
med en alvorlig sygdom og 
opdager, at han kan forlade 
sin krop og svæve ud i byen. 
Fantomkroppen bliver en 
politikommissærs øjne, da 
denne sidder i kørestol, og 
sammen får de standset 
en grum forbryders planer. 
Men Leo er svækket og går 
i koma.

Far til fire på toppen
Nordisk Film, 2017. DVD. 5-12 år
Fars arbejde skal flytte til 
Jylland, så alle er glade da 
han får tilbudt et nyt job. 
Men arbejdspladsen ligger på 
27. sal og Far lider helt for-

færdeligt af højdeskræk. Far 
bliver nødt til at overvinde sin 
frygt, så hele familien rejser 
til Norge for, at kurere ham, 
men i Norge venter en ny 
udfordring.

Kiki - den lille heks
Angel, 2016. DVD. 5-12 år
Kiki er en 13-årig heks der 
rejser hjemmefra, for det gør 
man i hendes familie. Med sig 
har hun sin mors flyvende kost 
og sin talende kat. Kiki må 
lære at klare sig selv, men får 
heldigvis masser af hjælp af 
folk i den nye by.

Kubo - den modige samurai
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2017. 
DVD. 9-12 år

Kubo er en rask knægt, der 
forsørger sig selv og sin mor 

ved at fortælle eventyr på 
landsbyens torv. Hans onde 
bedstefar, Månekongen, 
og moderens to søstre har 
dræbt Kubos far, og det bliver 
Kubos skæbne at drage på en 
magisk, farefuld færd for at få 
hævn eller finde forsoning!.

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.
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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.

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

Storke leverer ikke babyer 
mere, nej de leverer pakker. 
Men ved et uheld bliver der 
lavet en baby, og nu må hun 
leveres, inden nogen opdager 
hende. Det er bare ikke helt 
nemt, og snart er storkenes 
leveringsfabrik på den anden 
ende. Pludselig er alt på spil, 
og storkene må finde deres 
sande kald.

Stormy 2
Angel, 2016. DVD. 8-12 år
Pigen Mika og hendes hest 
Stormy mel¬der sig til en ride-
konkurrence, for redde ride-
skolen, Kaltenbach. Stormy 
er i dårlig form og er distra-
heret af en smuk vild hoppe. 
Sammen med den unge fyr, 
Milan, træner Mika Stormy 
og indfanger hoppen, men 
hoppen ender i kløerne på en 
grusom mand og nu må Mika, 
Milan og Stormy redde både 
heste og rideskole.

Trækfugle
Angel, 2017. DVD. 7-12 år
Min rabalder bio.
Katja får i 10-års fødselsdags-
gave et andeæg af sin far, der 
fortæller, at den kommende 
ælling vil opfatte Katja som 
sin mor. Det er dog veninden 
Mette, der sidder i kørestol, 

som ællingen kaster sine øjne 
på. Men hun kan ikke passe 
det lille kræ, som derfor har 
en usikker fremtid!

Vaiana
Walt Disney Company Nordic, 
2017. DVD. 7-12 år

Vaiana drages ud mod havet, 
og da den ellers grønne ø vis-
ner, drager hun af sted mod 
sin fars ordre. Hun vil opsøge 
halvguden Maui, og genskabe 
frodigheden på øerne, men 
det er ikke helt nemt. Hun 
møder mange farer, og må 
overvinde sin egen frygt og 
tvivl.
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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.

Just dance 2017
Ubisoft, 2016. Fra 7 år
Dansespil. Inviter hele nabo-
laget til fest hjemme i stuen, 
eller tag festen med på arbej-
de, i skole eller ud på gaden 
med din Nintendo Switch og 
Just Dance 2017. 40 sange 
danner grundlag for sjove og 
seje dansemoves for op til 
seks spillere af gangen. 

World to the West
Soedesco, 2017. 7-15 år
Actionspil. Hovedbrudsspil. 
Platformspil. 4 helte med 
hver deres evner skal arbejde 
sammen om at finde vejen 
gennem ældgamle ruiner, løse 
gåder og genfinde ruinernes 
hemmeligheder.

Yooka-Laylee
Sold Out, 2017. 7-15 år
Platformspil. Vennerne Yooka 
og Laylee må tage på en lang 
rejse for at hjælpe de små 
Pagies, før skurken Capital B 
får fat på dem.

Wii U

Lego Star wars  
- the force awakens

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

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

Xbox One

Plants vs. zombies - GW2
EA, 2016. 7-15 år
Shooter. Shooter/tower defen-
se i 3. persons view. Kampen 
mellem planterne og zombi-
erne raser stadig - nu udvidet 
med nye plante-krigere, zom-
bier og baner. Kræver inter-
netforbindelse. Online kræver 
personligt Gold-abonnement.

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

HipSomHap
Hop lidt mer
HipSomHap, 2017.
Anna Spejlæg og Johnny 
LigeGlad byder på hiphop 
med svedige beats og seje 
rim og cd´en indeholder 
bl.a. numrene ”AV!” og 
”Fredagsslik.”

Marcus & Martinus
Together
Sony Music Entertainment 
Norway, 2016.

Andet album fra de to norske 
hjerteknusere Marcus og 
Martinus. Med alle hitsene, 

som ”Girls”, ”Light it up” & 
”Heartbeat”.

MGP 2017
Mermaid Records Denmark 
, Sony Music Entertainment 
Denmark , DR, 2016.

Alle sangene fra MGP 2017. 
Indeholder også karaoke-versi-
oner af alle numrene.

Sing
Universal Studios, 2016.
Soundtrack til Garth Jennings' 
animationsfilm Syng.

The LEGO Batman movie
WaterTower Music, 2017.
Soundtrack til Chris McKays 
animationsfilm LEGO Batman 
filmen.

Trolls
RCA Records, 2016.
Soundtrack til filmen Trolls 
med bl.a. hittet ”Can´t 
stop that feeling” af Justin 
Timberlake. 
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