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Mette Finderup

Morten Dürr

Lasse-Leif : DM i æbleskiver

Jagten på elverguldet

Lasse-Leif glæder sig til jul og hans
mor gør da også sit bedste for at få
julestemningen i hus. Det går ikke altid
helt efter planen, men i Lasse-Leifs
familie er det aldrig kedeligt.
(for 4-6 årige)

Kurt og Mikkel er på jagt efter hurtige
penge, og bevæbnet med en
metaldetektor finder de masser af guld i
en gravhøj, men de er ikke alene i
højen, og snart er de på flugt fra
hævntørstige trolde. (for 9-12 årige)

Kenneth Bøgh Andersen

Brandon Sanderson

Den faldne djævel

Ritmatikeren

Fantasy. Filip er tilbage i Helvede, men
det er der også andre, der er. Et
angreb foregår i det skjulte, og ikke
bare Helvede, men Gud og Djævelen
selv er truede. Kan Filip hjælpe?
(for 12-16 årige)

Fantasy. Joels højeste ønske er at
blive ritmatiker, og skabe levende
forsvarsværker mod de vilde kridtlinger.
Men han får snart andre og meget
større problemer at kæmpe med
(for 12-16 årige)

55.5

32.2863 Anne Mørk

Børnenes leksikon

USA's valgsystem

Børneleksikon om dinosaurer og
forhistoriske dyr, der gennemgår alle
arter, Jordens geologiske perioder og
livets opståen. Bogen er smukt
illustreret og fyldt med flotte fotos.
(for 6-12 årige)

Hvert fjerde år går amerikanerne til valg
for at vælge verdens mest magtfulde
mand, den amerikanske præsident.
Forud for valgdagen er gået en lang
proces. (for 13-15 årige)

Dorte Karrebæk

Sven Nordqvist

Den lille røde trold driller sin ven

Hvor er Peddersen?

Billedbog. Den lille, røde trold er i
drillehumør, og det går ud over hans
ven, den gule snegl - men selv de
bedst mente drillerier kan undertiden
være for meget. (for 3-5 årige)

Billedbog. Findus har tegnet en tegning
til Peddersen. Men hvor er Peddersen?
Findus leder i huset, i værkstedet og
udenfor ved hønsene og buklerne
(for 2-4 årige)

