9-12 år

Årets drengebøger

Monsterbaby
af Morten Dürr
Olivers lillebror plejer at være den mest nuttede baby i hele verden, lige
indtil den dag han bliver besat af en dæmon. Så er det slut med nuttetheden, for dæmonen vil have Oliver til at skaffe sig blod. Når man har
besat en baby, er der også en helt masse praktisk, der skal ordnes. Der
skal f.eks. skiftes ildelugtende dæmon-blods-babylort. Sjov og blodig
historie af altid gode Morten Dürr.

Fra 10 år

Agenter, helte og
et par skurke
Døden har vinger
af Peter Gotthardt
Letlæst fantasyserie fra vikingetiden. Drengene Tue og Ottar møder
hinanden på landevejen og beslutter at følges ad. Det varer ikke længe,
før de kommer i problemer og bliver forfulgt af en mand med en økse.
Heldigvis træder den seje pige Bera til og redder dem med sin bue og
pil. Sammen med hunden Trofast begynder de vandringen mod Skjoldborg, hvor folk kan leve trygt og i fred.

Vikingevenner 1 - Fra 9 år

Kampen om Sommersværdet
af Rick Riordan
Hæsblæsende action med rødder i den nordiske mytologi for de lidt
ældre læsere. Magnus har været hjemløs siden hans mors død for to
år siden. På hans 16 års fødselsdag bliver han fanget af en fjern onkel,
som fortæller ham, at han er søn af en nordisk gud og den eneste der

Zombiesplat og gys

kan finde et sagnomspunden sværd. Virkelig spændende læsning af
forfatteren bag Percy Jackson serien.

Magnus Chase og guderne fra Asgård 1 - Fra 12 år

FC Genfærd

Lord Kenshus forbandelse

af Kristoffer Jacob Andersen

af Kristoffer Jacob Andersen

Mathias finder et par gamle fodboldsko i fodboldklubbens glemmekasse.

Her er der højt tempo fra start til slut. Viktor er en helt normal dreng i

Efter en fantastisk træning smider han støvlerne tilbage i glemmekas-

6. klasse. Under en skoleudflugt til en samuraiudstilling, stjæler nogle

sen, men da han kommer hjem, står de gamle slidte sko på hans skri-

af Viktors klassekammerater et tørklæde fra en tidligere japansk fyrste.

vebord! Skoene gør Mathias til en fantastisk spiller, men der begynder

Tørklædet dukker på mystisk vis op i Viktors taske, og han kan ikke

også at ske skrækkelige ting for dem, der står i vejen for FC Genløses

komme af med det igen. De to gamle ærkefjender – Shinobi og Lord

sejr. Enhver ved sine sansers fulde fem ville skynde sig at smide skoene

Kenshu er genopstået og klar til at fortsætte deres opgør!

ud!

Fra 9 år

Fra 10 år

Sjove fyre og barske
ballademagere

Ternet Ninja
af Anders Matthesen
En bog fyldt med drengerøvshumor samt skøre og vanvittige indslag om
drengen Aske, hvis familie egentlig er ret besværlig. Aske er hemmeligt
forelsket i Jessica, og så er han ofte forfulgt af alverdens uheld og Glen

Balladeklubben - to er værre end en

og hans medløbere. Det ser dog ud til at heldet for en gangs skyld er

af Jory John

med Aske, da Onkel Stewart giver ham en gave: En ternet ninjadukke

Sjov bog i bedste Wimpy Kid stil om Miles, der flytter fra storbyen ud

med sorte knapøjne fra Thailand.

på landet til den lille søvnige by Yawnee Valley. Miles var den bedste

Fra 12 år

ballademager på den gamle skole. Det vil han også være på den nye
skole. Han får dog hård konkurrence allerede første skoledag, da nogen

Tom Gates - Min geniale verden

har spærret skolens indgang med en bil! Hvem er det mon Miles er oppe

af Liz Pichon

imod?

En bog fyldt med tegninger, dagbogsnotater og drengehumor. Mød Tom

Balladeklubben 1 - Fra 9 år

Gates, som elsker at tegne og skrive om sine sjove idéer og tanker. Han
skriver for eksempel om første skoledag, som er rædselsfuld, da han

Dyr med pels - og uden

lige pludselig skal sidde på forreste række. Heldigvis får han plads ved

af Hanne Kvist

siden af Amy Porter, som han er lun på og gerne vil imponere. Det har

Freddy bor i Herlev, og han har egentlig ikke meget dårligt at sige om

han nu ikke meget held med.

byen. Bortset fra at han nok snart må flytte derfra igen, da moren er ved

Tom Gates 1 - Fra 9 år

at droppe kæresten. Freddy er træt af at flytte rundt, og han er rigtig
ked af at skulle sige farvel til vennen Eskild, som han har en dyreklub

Verdens farligste slæng

sammen med. En sjov og rørende bog om Freddy, der har fået nok af de

af Arne Svingen

voksnes rod, men ikke helt ved, hvad han skal gøre ved det.

Ved første øjekast er det en helt almindelig skov, der ligger bag skralde-

Fra 9 år

spandene. I virkeligheden er det Ondskabens Skov, hvor Verdens Farligste Slæng - Killer, Flænser og Dræber - holder til på Uhyggens Borg.

Jagten på elverguldet

Når VFS ikke forsvarer sig mod Slemme Slynglers Slæng, konkurrerer

af Morten Dürr og Bo Skjoldborg

de i langspyt og bussemandskastning. Piger er ikke velkomne i slænget,

Kurt og Mikkel er igen ude efter hurtige nemme penge. De kan ikke tro

men så dukker Linda op og insisterer på at være med.

deres eget held, da de ved et tilfælde falder over en GULDkrone. Men

1. del af serie - Fra 10 år

man stjæler ikke ustraffet en elverkonges krone! Lige som 1. del Den
talende Hund er der her tale om en voldsomt underholdende bog. De to
gutter Kurt og Mikkel er for viderekommende.

Jagten på den talende hund 2 - Fra 9 år

Revolverdrengen 2
af Arne Svingen
Læs Revolverdrengen 1 allerførst. Det er to helt igennem vidunderligt
sjove bøger om drengen Robin, der bor sammen med sin næsten almindelige far, som er super god til at lave pasta. Og så er han hardcore
kriminel, og det er resten af Robins familie forresten også. Det er hårdt,
når man som Robin allerhelst vil være normal.

Revolverdrengen 2 - Fra 9 år

For både drenge og piger
Den gode skurk
af Nicole Boyle Rødtnes og Ellen Holmboe
Magnus er søn af superhelte. Han har altid vidst, at han skulle på superhelteskolen og være helt, ligesom sine forældre. Men da en voldsom
trafikulykke dræber hans forældre og sender den tidligere lynhurtige
Magnus i kørestol, forandres Magnus’ liv. Hans adoptivsøster Lili bliver
optaget på superhelteskolen, men Magnus’ drøm om optagelse bliver
knust… lige indtil en anden skole melder sig på banen - Superskurkeskolen.

Superskurkeskolen 1 - Fra 10 år

I jordens indre
af Jakob Kokkedal

Viljetyven

Anemoneklassen er på banen igen. Denne gang tager de ind til jordens

af Jan Kjær

indre, for at befri Lines far, der er taget til fange af ormelignende væsner.

Første bind i ny læsevenlig serie om de populære nomer. Da Noma ved

Ved hjælp af menneskekloning gør de sig klar til at overtage jordens

et tilfælde fanger en viljetyv, bliver de klar over, at nomernes trygge ver-

overflade. Men ærgerligt nok for dem, står Anemoneklassen endnu

den i skoven er i fare. To modige nomer bliver af prinsesse Zika betroet

engang klar til at redde verden.

en farlig mission i kampen mod Skyggekongen. De to drager til byen

Men start med den hylende morsomme 1. del: Jordens største helte.

Klanaka, hvor de finder pigen Skade, som kan hjælpe dem i kampen

Specialklassen 2 - Fra 11 år

mod viljetyvene. Men er Skade egentlig på deres side og hvem kan de
stole på?

Nomerne 1 - Fra 9 år

Vogterne - Spidse tænder
af Carsten Folke Møller
Det er hårdt arbejde at være vogtere for portalen, der holder dæmonkongen Abaddon fanget. I 3. bog i serien om Vogterne kommer der
vampyrer til byen i deres egen omrejsende blodbank. Super spændende
og letlæst serie for yngre gyserelskere. Start med 1. del - Øjne i mørket.

Vogterne 3 - Fra 9 år

William Wenton og luridiumstyven
af Bobbie Peers
Spændingsfyldt bog om hemmelige koder og gåden om det mystiske
Luridium. William lever i Oslo under dæknavn sammen med familien, og
han har en helt særlig evne for at løse koder. Da Umuligheden kommer
til byen, skal klassen besøge museet, hvor den er udstillet. Trods forældrenes forbud, sniger William sig ind og prøver kræfter med Umuligheden. Han klarer den, og inden han har set sig om, bliver William fløjet til
”Institut for posthuman forskning” i England.

William Wenton 1 - Fra 10 år

