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Vild med dyr

Krigerkattene - Ud i vildnisset
Af Erin Hunter

Kan en helt almindelig kat klare sig blandt de barske
vildkatte? Katten Røde kan godt lide at gå på opdagelse.
En dag bliver han overfaldet af en vildkat, der hører til i
Tordenklanen. I generationer har fire klaner af vildkatte
delt skovområdet mellem sig, men nu er der opstået stridigheder, fordi føden er knap. Tordenklanen mangler
krigere til at forsvare dens territorium. Røde får derfor
mulighed for at blive optaget i klanen, men er han klar
til at opgive sit magelige huskatteliv?
1. del af serie. Fra 8-11 år

Bogen om Blom

Af Tina Sakura Bestle
& Anna Jacobina Jocobsen

Lille Moskusmand

Blom er en skildpadde, der godt kan lide at være til i
verden. Hun holder af hjemmebagte boller, måneskin
og at drømme sig af sted med vinden. En dag møder
hun en lille larve, som kommer med hende hjem. De
har det noget så rart, men så forsvinder larven. Blom er
alene igen og mærker pludselig længslen efter selskab.
En underfundig lille bog om at få en ven, man ikke vidste, man havde brug for.

Af Annie Bahnson

På en vejrstation, langt oppe i det øde og kolde Nordøstgrønland, opstår der et stærkt og usædvanligt venskab
mellem en skægget handymand og en lille moderløs
moskusoksekalv, kaldet Moskusmand. Der er kærlighed, venskab og prøvelser for alle pengene, for det er
ikke helt problemfrit at forene to så forskellige verdener. En sjov og gribende fortælling om at elske nogen
så højt, at man sætter dem fri.

Fra 5-8 år

Fra 6-10 år

Liliane Susevind
– man taler ikke med elefanter!

Skolen med magiske dyr

Tænk, hvis du kunne tale med dyr! Det kan Liliane, men
det er ikke altid lige sjovt, for det skaber også en masse
problemer. Liliane er nødt til at holde sin specielle evne
hemmelig, for ellers synes folk, hun er for mærkelig.
De bliver bange for, at hun også kan andre ting - f.eks.
læse deres tanker. Men da klassen skal på skoleudflugt
til Zoologisk Have, og hunelefanten Marta pludselig har
brug for hjælp, bliver Liliane nødt til at træde til.

Drømmer du om at få dit eget magiske dyr, som vil være
din bedste ven for evigt? Østre skole er på overfladen
en helt almindelig skole, men i én af klasserne sker der
noget usædvanligt. Klassens nye lærer sørger nemlig
for, at børnene hver især får et helt særligt dyr, som kan
tale og hjælpe dem, når de har problemer. Men hvordan
holder man sådan en bunke magiske dyr skjult for de
andre klasser?

Af Tanya Stewner

1. del af serie. Fra 7-10 år

Af Margit Auer

1. del af serie. Fra 7-11 år

Store drømme
Godnathistorier for rebelske piger - 100
fortællinger om exceptionelle kvinder
Mød 100 bemærkelsesværdige kvinder, og hør om deres
usædvanlige liv. Her finder du ikke eventyr, hvor prinsesserne venter på deres drømmeprinser, men derimod
handlekraftige piger, der har haft modet til at kæmpe
for og følge deres drømme. Lige fra den pakistanske
børneaktivist, Malala, og pilothelten Amelia Earhart, til
forfatteren Astrid Lindgren. En bog om at tro på sig selv
og drømme stort.

Pigen som ville redde bøgerne

Den 10. ring

Anna elsker at læse, for i bøgerne kan hun opleve andre
verdener og få hundredvis af nye venner. En dag opdager hun, at de biblioteksbøger, som ingen gider læse
mere, bliver kasseret. Det kan Anna ikke holde ud, så
hun sætter sig for at redde bøgerne. Ved at smitte andre
med glæden ved at læse, sørger hun for at holde de mennesker, der bor i bøgerne, i live. En usædvanlig smukt
illustreret bog om bøgernes magi.

Kalle laver en del mere ballade end gennemsnittet. Han
kan bare ikke lade være. En dag overhører han sin mor
og far tale om, at han ikke er deres rigtige barn. Han
blev fundet i en kurv i haven som spæd, men hvem er
han så? Sammen med bedstevennen, Anita, forsøger
Kalle at finde ud af sandheden. Sporene leder dem langt
ud i skoven og dybt ind i en mystisk verden med sære
væsner.

Af Klaus Hagerup & Lisa Aisato

Fra 7-11 år

Af Cecilie Eken

Tag med på skattejagt sammen med Aramiel og Sif i
oasebyen Rani. De åbner en magisk, gammel æske, som
gemmer på første gådefulde spor i jagten på Den Sorte
Safir - den største skat i hele Sultanens rige. Snart er der
vendt op og ned på Aramiels rolige hverdag, for Sif er
slet ikke, som de andre piger, han kender. Hun er viljestærk, modig og i stand til at skifte form. Kan Aramiel
overhovedet stole på ørkenpigen?

Hvad himlen kan fortælle os
- videnskabshistorier for børn
Af Gertrude Kiel

Fra 8-12 år

Fra 8-11 år

Den sorte safir

Fra 6-12 år

8-årige William skal på ferie hos sin tante. Det ser ud til
at blive verdens værste sommer, for tante Gunvor virker ikke særligt rar. Heldigvis viser det sig, at hun er
eminent til at fortælle spændende historier om stjerner
og planeter, vilde opdagelser og store videnskabsmænd.
Langsomt udvikler de et varmt venskab, og så gør det
heller ikke noget, at Gunvors hus gemmer på flere hemmeligheder, end William kan forestille sig.

Af Kasper Hoff

1. del af serie. Fra 8-11 år

En verden af magi
De nye vinger

Af Gunvor Ganer Krejberg

Alfepigen Mirja har det med at rode sig ud i problemer.
Hun er eventyrlysten og viljestærk, og så er hun ikke
bange for at kaste sig ud i nye ting. Det går tit så vildt
for sig, at hendes vinger må repareres. En dag er Mirja i
raseri flygtet ud i skoven efter et skænderi med en af de
andre alfepiger. Hun opdager, at en ræv er på vej mod
alfekolonien. Hvordan skal hun få advaret de andre, når
de normalt ikke vil lytte til hende?
1. del af serie. Fra 6-10 år

Trolddom og falkefjer
Af Helle Ryding

Saga på eventyr - trampoliner, svømning
og en forsvundet tigermis

Fra 8-10 år

Saga er 5 år og bor sammen med sin mor og far i et lille
rækkehus. Saga elsker at lege, hoppe i trampolin og at
svømme, men mest af alt elsker Saga dyr. Hun vil så
gerne have sit eget kæledyr - eller en lillesøster eller
lillebror. Bogen giver små nedslag i Sagas hverdag med
store og små oplevelser såsom trampolinspring, der går
galt, nabokatten, der forsvinder, badedragtkatastrofer
og meget andet.

Af Josefine Sundström

Silja er på flugt. Hun har levet et fredeligt liv som tjenestepige hos den rige Ridder Regnar, men da han gifter
sig med den smukke fru Flavia, ændres alt. For Flavia
er i virkeligheden en ond troldkvinde. Hun forvandler
Regnars søn, Eigill, til en falk, og derefter overbeviser
hun alle om, at Silja har myrdet ham. Silja må derfor
flygte for at redde både sit og Eigills liv. Men kan hun
ophæve den kraftfulde trolddom?

1. del af serie. Fra 5-8 år

Venskaber
Bækager Boldklub - tæsk og tuba
Af Jesper Roos Jacobsen

Hvad gør man, når ingen af førsteholdets spillere dukker
op til den afgørende kamp? Brille er reservemålmand
på fodboldholdet i Bækager, men på finaledagen skifter
hele A-holdet til Team Herning. Nu er gode råd dyre,
hvis byens ære skal reddes. Reserverne må på banen, og
med klubbens altmuligmand som ny træner, er det nok
det dårligste hold, man overhovedet kan forestille sig.
1. del af serie. Fra 7-10 år

Viljetyven

Omar, Bruno og Mussa gør alle glade
(undtagen dyrehandleren)

Alt ånder fred og idyl i Nomerskoven, indtil Mørkets
fyrste, Skyggekongen, truer freden i landet. Han vil
styre alle frie væsners vilje med sin hær af viljetyve en slags sorte sommerfugle, der er lavet af skygger. De
to modige nomer, Elmo og Noma, må derfor sammen
drage ud for at finde Solsværdet. Det er det eneste våben, der kan besejre den onde skyggekonge. Tag med
på den spændende og farefulde rejse.

Hvordan genopliver man en død kanin? Mussas storebror kommer til at køre Yasmins kanin over på sin
knallert. Splat! Hvis Yasmin opdager noget, bliver hun
helt ulykkelig, så Mussa, Omar og Bruno beslutter sig
for at gøre noget. Problemet er bare, at Mussas far ikke
er helt tilfreds med den måde, drengene skaffer en ny
kanin på.

Af Jan Kjær

1. del af serie. Fra 5-8 år

Af Kristina Aamand

1. del af serie. Fra 6-9 år

Vaffelhjerte
Af Maria Parr

Mød Theo og Lena. De er bedste venner og naboer.
Sammen finder de på alle mulige herlige og sjove ting at
lave, og det er langt fra altid, det går lige godt. De laver
tovbaner mellem deres huse, opretter et hesteplejehjem,
forvandler Theos onkels båd til Noahs ark med både insekter og firbenede dyr, spiser masser af faster-farmors
vafler og meget andet.
1. del af serie. Fra 6-9 år

Sjov & ballade

Død over tandfeen
Af Sophie Souid

Har du tænkt over, hvad tandfeen bruger alle de indsamlede tænder til? Alf på 7 år har endelig tabt sin første
rokketand, som den sidste i klassen, men næste morgen
ligger der kun en sølle tokrone under puden. Tandfeen
har snydt ham, for alle ved, at en tand mindst er en blank
20’er værd. Det vil hverken Alf eller hans storebror,
Bjørn, finde sig i, så jagten på Tandfeen går i gang, og
det går ikke stille for sig.

Blobhovederne kommer

Af Paul Stewart & Chris Riddell

Hvad ville du gøre, hvis en flok rumvæsner forsøgte at
stjæle din lillebror? Mads tror ikke sine egne øjne, da tre
fjollede blobhoveder pludselig hopper op af toilettet. De
er overbeviste om, at lillebror Silas er Universets Stormægtige Kejser, så nu vil de tage ham med til planeten
Blob! Men kan lille Silas, der lugter af sur jord, virkelig
være Den Stormægtige Kejser?

1. del af serie. Fra 7-10 år

1. del af serie. Fra 7-10 år

Elevatoren til jordens indre
Af Kasper Hoff

De magiske møgunger
Af Neil Patrick Harris

Er du vild med magi og trylleri? Carter er forældreløs
og bor på gaden sammen med sin skrupelløse onkel, der
stjæler fra andre ved hjælp af korttricks. En dag lykkes
det Carter at stikke af. Han kommer til en lille by, som
er plaget af et cirkusslæng, der snyder alle, de kommer i
nærheden af. Carter vil gerne hjælpe, og heldigvis viser
det sig, at han ikke er den eneste i byen, der er fiks på
fingrene.
1. del af serie. Fra 8-11 år

Da Mumbo Jumbo blev kæmpestor

Den sygeste løgnehistorie

Flodhesten Mumbo Jumbo kommer uheldigvis til at
spise mysteriesvampe, som gør ham kæmpestor. Så
stor, at han ikke kan komme ind huset og få et kram af
Mumbo-mor. Nu er gode råd dyre. Den eneste, der kan
få ham til at skrumpe igen, er heksen Baba Jaga. Hun
bor i Sibirien over 10.000 km væk. Derfor må Mimbo
Jimbo, Mumbo Jumbo og alle vennerne nu tage afsted
på en eventyrlig, sjov og spændende ekspedition.

Har du nogensinde været nødt til at finde på en god undskyldning? Læs denne sjove og totalt syrede historie om
en far, der ihærdigt prøver at bortforklare, hvorfor i alverden det tog ham så lang tid at hente mælk til morgenmaden. Historien involverer rumvæsner, blodtørstige
pirater, dinosaurer og meget andet.

Af Jacob Martin Strid

Fra 4-8 år

Af Neil Gaiman

Fra 7-11 år

Tag med på et vildt og skørt eventyr, når den gale og
distræte videnskabsmand, Doktor Zakarov, sender de to
bedste venner, Mylle og Viggo, af sted til jordens indre.
Dernede skal de finde en meget sjælden grøn krystal.
Men noget lurer i skyggerne i den underjordiske ruinby
- er det en ven eller fjende?
1. del af serie. Fra 7-10 år

Hekserier

Ronja Røverdatter
Af Astrid Lindgren

Røverdatteren Ronja bliver født en nat, hvor uvejret raser, og de onde skovhekse flyver hylende og skrigende
rundt om røverborgen på Mattisbjerget. Uvejrsbarnet
Ronja vokser op og bliver en viljestærk og modig pige.
Hun opdager, at verden udenfor røverborgen er fuld af
både herlige og spændende, men også farlige ting. I skoven møder hun grådværge, rumpenisser og skovhekse,
og hun hører de underjordiske synge og lokke.

Heksene

Af Roald Dahl

Ved du, hvordan rigtige hekse ser ud? De flyver slet
ikke rundt på kosteskafter. De går faktisk rundt og ligner helt almindelige, rare damer med parykker og handsker på. Men tag ikke fejl, hekse er ondskabsfulde væsner, som hader børn. Faktisk afskyr de børn så meget, at
de pønser på, at få alle Englands børn til at forsvinde på
én gang. Hvem kan sætte en stopper for det, før det er
for sent? Læs med, hvis du tør!
Fra 9-11 år

Fra 6-9 år

Historien om Morderheksen
Af Eoin Colfer

Lukas og Martin laver alt for meget ballade, så derfor
beslutter deres forældre sig for at tvinge dem hen på
biblioteket et par dage om ugen. Det lyder måske ret
tilforladeligt, men på biblioteket hersker Fru Mortensen
- også kendt som Morderheksen! Verdens sureste bibliotekar, der med gaspistol og specielle tricks spreder
skræk hos de børn, der kommer ind i hendes bibliotek.
Eller det er i hvert fald det, rygterne siger…
1. del af serie. Fra 7-10 år

Prinsen af Pæremosen
Af Bodil El Jørgensen

Mød Pæremadsen, en heksekender med kun ét øre, der
er kæmpestort og yderst effektivt, når der skal opspores
farlige hekse. 8-årige Julius render ind i Pæremadsen
ude i Pæremosen og får lov til at blive hans betroede
medhjælper. Sammen må de forhindre, at baronessen,
der i virkeligheden er en heks, forvandler byens intetanende borgere til frøer. Det bliver et kapløb med tiden,
og Julius lærer en del skøre ting om hekse undervejs.
1. del af serie. Fra 6-9 år
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