
Nye bøger, film spil og musik

- for børn 
6-9 år
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BØGER

Biler

Jensen, Jørn
Musa maler bil
Alinea, 2014. 15 s. 5-6 år
2. del af: Musa og myggen. 
Lix: 04. Let-tal: 08
Musa har en bil, han vil male 
sammen med Jonas. Musa vil 
male bilen, så den ligner en 
jaguar. Drengene maler bilen 
gul og brun, så den ligner en 
jaguar. Musa sætter sit tøjdyr, 
en jaguar, foran på køleren.

Østergaard, Per
Magnus kører monstertruck
Gyldendal, 2014. 32 s. 6-8 år
Lille Dingo. Lix: 06. Let-tal: 13 
Magnus' far har lejet et stykke 
jord ud til Jack, der laver 

shows med monstertrucks. 
Magnus viser far en film på 
YouTube om monstertrucks. 
Magnus får lov til at sidde ved 
siden af Jack i monstertruck-
en, da den kører hen over ti 
biler og maser dem helt flade.

Detektiver

Blendstrup, Jens
Det røde tårns venner
Gyldendal, 2014. 49 s. 8-12 år
Kokseby; nr. 1. Lix: 22. Lix: 22
I Kokseby bor Wilma og hen-
des venner Jonas, Johanna, 
Kajsa og Franko. Børnene 
tager over i den gamle Basta-
fabrik, selvom det er forbudt, 
og stifter RTV, Det røde tårns 
venner, for at opklare forbry-
delser og afsløre hemmelig-
heder.

Holmboe, Ellen
Meningen med livet
Løse Ænder, 2013. 49 s. 8-10 år
En sag for Filip M. Lund, hem-
melig detektiv. Lix: 11
Filip vil løse sagen om menin-
gen med livet. Han læser på 
gravsten og snakker med præ-
sten. Hvis meningen med livet 
ikke er arbejde eller penge, 
er det så kærlighed? Han 
trænger til gode råd og varm 
kaffe, men pludselig sker der 
et uheld.

Horst, Jørn Lier
Undervandsmysteriet
Carlsen, 2014. 133 s. 9-12 år
Clue; 3
Et filmhold er på besøg i 
Skudebugten for at indspille 
en kriminalfilm. Pludselig duk-
ker en sko med knoglerne fra 
en mennskefod op fra havets 

bund. Er der mon en sammen-
hæng mellem liget og filmop-
tagelserne?

Lidbeck, Cecilia
Hunden der forsvandt
Klematis, 2014. Ca. 60 s. 8-11 år
Det Hemmelige Firkløver. 
Let-tal: 17
Detektivklubben Det 
Hemmelige Firkløver består 
af de to søskende Polly og 
Pernille, deres hund Prut og 
vennen Hamid. Da hunden 
Fifi forsvinder, må Firkløveret 
træde til.

Pastis, Stephan
Timmy Taber  
- se nu, hvad du har gjort
Alvilda, 2014. 275 s. 8-12 år
Timmy Taber ; 2
Timmy forsøger at deltage i 
en detektivkonkurrence for at 
vinde en masse penge, men 
næsten intet går som det skal. 
Især ikke, når ens isbjørn slet 
ikke vil samarbejde.



3

Eventyr

Benton, Lynne
Kanins historie
Flachs, 2014. 32 s. 6-7 år
Flachs- allerførste læsning. 
Lix: 06. Let-tal: 12
Kanin er ked af det. Hans hus 
er for lille. Ugle foreslår Kanin 
at invitere gæster. Da huset er 
fyldt op, render Kanin igen til 
ugle. Nu kan han overhovedet 
ikke være i huset. Ugle fore-
slår Kanin at sende gæsterne 
hjem. Kanin finder på den 
måde ud af, hvor meget plads 
han har i sit hus.

Sebag-Montefiore, Mary
Det magiske ønskeben
Flachs, 2014. 47 s. 7-9 år
Flachs- første læsning. 
Lix: 12. Let-tal: 16
Prinsesse Anne får et magisk 
ønskeben af sin fe-gudmor i 
fødselsdagsgave og vælger at 
bruge ønskebenet på noget 
der vil skabe lykke for altid.

Steen, Jeannette
De tre Bukke Bruse  
- og jeg gider ikke i dag
Simonsen + Steen, 2014. 32 s. 
7-10 år
Brusa er drillesyg og vil for-
styrre trolden, men trolden er 
forkølet og er ikke i humør til 
sjov og ballade.

Familie

Cekic, Özlem
Ayses ramadan
Gyldendal, 2014. 60 s. 8-10 år
Vild Dingo. Ayse. Lix: 21
Ayse glæder sig til ramadanen. 
I år skal hun være med til at 
faste. Hendes veninder Anne 
og Louise spørger: Hvorfor 
faster I? Spiser I slet ikke 
noget? Må I heller ikke drikke 
vand? Ayse glæder sig især til 
eidfesten, men undervejs er 
der noget, som ikke går helt, 
som det skal.

Fantasy

Benn, Amelie
Drageriget Dragonia - 
Drageriddernes ildflugt
Flachs, 2014. 75 s. 8-10 år
Drageriget Dragonia ; 2. Lix: 22
En ondskabsfuld dæmon truer 
Dragonia. Ingen kan stoppe 
den, ikke engang drageridder-
ne. Men pludselig får Tim en 
idé. Det er en farlig plan, men 
det er deres eneste mulighed. 

Einspor, Henrik
Ali Zongo
Gyldendal, 2014. 63 s. 9-12 år
Bog 8. Dummedag nu. Lix: 21
Ali Zongo vil hjem til sin pla-
net, men både Lokal-TV, den 
nysgerrige nabo, Mulvad og 
Kurts skøre lærer kommer i 
vejen. 

Finderup, Mette
Sværdets mester
Gyldendal, 2011. 59 s. 8-12 år
Bog 7. Kampen mod Karna
Milo er gået i skarp træning 
for at lære at slås med svær-
det Blodtunge. Troldmanden 
Agrim tilbyder sin hjælp. Men 
før magien kan gøre Milo 
stærkere, skal han vinde en 
helt særlig kamp. Han skal 
både se sin egen frygt i øjnene 
og kæmpe mod sin egen 
fortid.
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Gotthardt, Peter
Den forunderlige fløjte
Carlsen, 2014. 70 s. 8-11 år
Elverfolkets skæbne ; 4. bog. Lix: 22
De mørke kræfter har næsten 
fået bugt med elverfolket, 
men der er enkelte stærke 
elvere, som stadig er på fri 
fod, og de vil gøre alt for at 
bekæmpe ondskaben og gøre 
landet frit igen.

Gotthardt, Peter
Ruinens hemmelighed
Alvilda, 2014. 72 s. 9-12 år
Den gyldne skål. Ruinbyen ; bog 3. 
Lix: 23
Ånden Hvirvelvind redder 
Fem, men vil han også frem-
over kunne beskytte Fem, 
Kókoro og Morgengry, når de 
på jagten efter Den Gyldne 
Skål helt sikkert vil blive udsat 
for farer?

Fodbold

Ahlburg, Kirsten
Lynet
Elysion, 2014. 44 s. 8-10 år
Lix: 15
Anton er vild med fodbold. 
Han er den hurtigste spiller på 
holdet. Derfor kalder de andre 
ham for Lynet. En dag spiller 
hans hold kamp i regnvejr. 
Et lyn rammer jorden tæt på 
Anton. Overlever han?

Bech, Leo
Give me five, Messi!
Gyldendal, 2013. 55 s. 8-10 år
Lix: 19
FC Faklev har vundet turne-
ringen og skal derfor på tur til 
Barcelona. Her skal de se en 
kamp mellem FC Barcelona og 
Real Madrid. Mon Mads, der 
kaldes Messi, kommer tæt på 
den rigtige Messi?

Helfer, Anna-Marie
Valde vil spille fodbold
Cadeau, 2014. 41 s. 7-9 år
Valde; 4. Lix: 11
Når man vil spille fodbold, skal 
udstyret være i orden. Valdes 
mor synes, at fodboldstøvler 
er alt for dyre, så han må 
træne i sine kondisko. Lykkes 

det Valde at få et par fodbold-
støvler?

Jensen, Jørn
Anton mod Jakob
Alinea, 2013. 23 s, 6-7 år
4. del af: Anton og Messi.  
Lix: 04. Let-tal: 12
Anton og Jakob spiller kamp. 
Da Anton skyder selvmål, 
mener han, at han har vundet. 
Mon Jakob også mener det?

Zimakoff, Daniel
Ni mod ni
Carlsen, 2014. 83 s. 9-12 år 
FC Mezzi ; 5
En ny sæson venter fodbold-
holdet FC Mezzi - nu med ni på 
holdet, bedre modstandere og 
spil på større baner. Vil holdet 
klare presset, og vil de to dyg-
tige piger på holdet fortsætte?

Følelser

Bratlund, Bente
Sur citron & Hemmelig gæst
Høst, 2014. 80 s. 8-11 år
Hanna& Emma ; 4. Lix: 15
Sur citron: Hannas mors kære-
stes datter, Jill, kommer på 
besøg. Jill er sur og gnaven. 
Hvordan snakker man med en, 
der er så sur? 
Hemmelig gæst: Jill dukker 
op igen. Nu er hun stukket af 
hjemmefra, og det giver pro-
blemer for alle. Hvordan skal 
det mon gå?
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Bundsgaard, Trine
Luna Linea går hjemmefra
Gyldendal, 2014. 32 s. 7-8 år
Lille Dingo. Lix: 9. Let-tal: 16
Luna Linea bliver sur på sin 
mor, fordi hun forstyrrer hen-
de, mens hun ligger og læser 
i sin seng. Mor vil have hende 
til at hjælpe med opvasken. 
Luna Linea bliver så vred, at 
hun smækker med døren og 
går hjemmefra.

Flink, Carsten
Alvin er modig
Turbine, 2013. 27 s. 6-7 år
Alvin-serien. Lix: 5
Alvin er modig, og fars store 
forståelse vil helt sikkert brin-
ge Alvin på andre opgaver.

Guldager, Katrine Marie
Ærmelina er i ondt lune
Carlsen, 2013. 46 s. 8-10 år
2. del af: Ærmelina vil ikke sige 
noget. Lix: 17
Ærmelina har lyst til at være 
ond overfor nogen. Det går ud 
over Knud, som gerne vil være 
kæreste med Ærmelina. Han 
viser hende en hemmelighed, 
som hun afslører. Det giver 
hende dårlig samvittighed.

Helfer, Anna-Marie
Fortæl mor, om min mor
Infoko, 2014. cd. bog. 31 s. 7-9 år
Lix: 09
Nana er adoptivbarn. Hendes 
mor fortæller hende om den 
indianerfamilie, hun er født 
i. Mor er sikker på at hendes 
rigtige mor elsker hende højt, 
men at hun er så fattig, at hun 

var nødt til at give Nana bort, 
så Nana ikke skulle dø af sult 
og kulde.

Jacobsen, Søren Vagn
Tim og løbehjulet
Gyldendal, 2014. 24 s. 6-8 år
7. del af: Tim og tyven.  
Lix: 08. Let-tal: 13 
Tim har fødselsdag, men der 
er ingen gave. Den ligger i 
farmors bil, der er gået i styk-
ker. Ved skolen "låner" han 
et løbehjul. Det går lidt for 
stærkt ned af bakken. Foran 
Tim ligger den store vej, og 
Tim suser ud foran en bil.

Klepp, Anneli
Venindehemmeligheder
Flachs, 2014. 90 s. 8-10 år
Lix: 18
Eva foreslår, at hun, Emma 
og Line skal lave en forelsket-

klub. Line synes, det er en 
dum ide, men hun siger ja 
til at være med, for hun vil 
gerne være veninde med Eva 
og Emma. En dag, da de er på 
forelsket-tur, sker der pludse-
lig noget uventet.

Lauridsen, Irma
Farlig klovn
Infoko, 2014. cd. bog. 48 s. 7-8 år
Lix: 05
Frede er i Rom med sin mor og 
bror. Der lokkes han af et tivoli 
og bliver væk fra sin familie. 
Men ikke nok med det. Da han 
også forfølges af en klovn, 
bliver han bange.

Græsk mytologi

Ottesen, Josefine
Skæbnens lod
Alrune, 2014. 47 s. 8-11 år
Teseus; bind 5. Lix: 10
Teseus skal kæmpe mod 
Minotaurus. Han har lagt en 
plan om at trætte uhyret, men 
mon han kan gennemføre, så 
de alle slipper levende ud, og 
han kan vende hjem til Athen 
og blive konge?
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Gys

Alstrup, Michael Dalsgaard
Dukkemor vender tilbage
Gyldendal, 2014. 46 s. 9-11 år
2. del af: Dukkemor. Lix: 20
Den uhyggelige Dukkemor 
spøger i Maltes mareridt. 
Malte og hans storebror Mads 
beslutter sig for at opsøge 
hende, men bliver fanget. 
Ender de nu som dukker 
begge to?

El Jørgensen, Bodil
De dødes hotel
Gyldendal, 2014. 91 s. 9-11 år
Dingo. Mini-roman. Lix: 22
Magnus mangler desperat 
penge. Derfor søger han job 
på De dødes hotel - og får det. 
Men der er en grund til, at han 
vil få 150 kr. i timen.

Fleischer, Rune
Hospitalsklovnen
Så til Hest, 2014. 31 s. 9-10 år
Lix: 12
Den onde hospitalsklovn 
er efter Sofie. Hun kan ikke 
slippe væk. Hvordan klarer 
hun frisag?

Gellert, Dina
Kage og grønne gys
Gyldendal, 2014. 16 s. 6-7 år
Mikro Dingo. Mini. 
Lix: 08. Let-tal: 10
Æg har fødselsdag, og Pip og 
Ib er gæster. Ib forærer Æg 
en "Mega Giga" robot, og Æg 
bliver superglad. Da Æg åbner 
Pips gave, en gammel globus, 
er han lidt ligeglad, selvom 
den kan lyse. Da Æg bliver 
alene, bliver han bange, men 
så kommer Æg i tanke om Pips 
globus, som kan tændes.

Gotthardt, Peter
Det skøre skelet 
Carlsen, 2014. 47 s. 9-11 år
Carlsens stribede. Lix: 19
Oskar står klar til at fyre 
et foto af på mobilen på 
Slotsbakken ved midnat, da 
fem hvide knoglefingre griber 
fat i hans nakke. Oskar skal 
vise vennerne, at han er sej og 

tør gå op på Slotsbakken og 
møde spøgelser, monstre og 
dødninge, der kommer frem 
ved midnat.

Halling, Thomas
Noget i natten
Carlsen, 2014. 99 s. 9-10 år
Gyser-trioen
Linus, Maja og Oskar er alene 
hjemme. Maja og Oskar vil på 
kirkegården for at undersøge 
et mystisk lys. Det skulle de 
aldrig have gjort.

Hekse 

Duelund Nielsen, Inge
En mystisk nabo
Cadeau, 2014. 47 s. 7-8 år
Mini gys ; 26. Lix: 07
Lise er alene hjemme i sit nye 
hus, da en gammel nabokone 

inviterer på slik og kakao. Men 
hvorfor står der 5 riskoste 
foran nabohuset, og hvem er 
de sære gamle koner, der sid-
der rundt om et bord og kig-
ger på Lise, som om hun var 
en dukke?

Fleischer, Charlotte
Den lille heks møder Gagak
Sofort, 2014. 31 s. 7-8 år
Vejen til Spang Kuk ; del 7. Lix: 06
For at finde Spang Kuk må 
heksen og vennerne bruge 
den smarte fidus med det 
magiske kort: "Smør det godt 
med snot"! Dog bliver kor-
tet helt vådt, menden sære 
fyr, Gagak og hans magiske 
Lynply, kan hjælpe.
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Kyed Knudsen, Line
En grå heks
Alinea, 2014. 23 s. 6-7 år
Super let ps. Gys.  
Lix: 04. Let-tal: 12
Felix og Kaj driller Fie, så hun 
bliver bange. Det er sjovt, 
men da de vil drille en gammel 
dame, går det slet ikke som de 
forventer!

Heste 

Boehme, Julia
Et æsel går i skole
Flachs, 2014. 74 s. 8-10 år
Leo& Loppe ; 3. Lix: 20
Lulu skal begynde på den nye 
skole, som har mange dyr. 
Veninden Marie er blevet syg. 
Hvordan mon Lulus nye klas-
sekammerater tager imod 
hende?

Hagmar, Pia
Saga og Moses
Carlsen, 2014. 33 s. 7-9 år
Lix: 11
Saga er sur, for alle andre skal 
i cirkus. Heldigvis får Saga 
og vennen Max billetter til 
cirkus, da hun fanger en rigtig 
cirkushest.

Humor 

Bundsgaard, Trine
Luna Linea og den søde tand
Gyldendal, 2013. 29 s. 6-8 år
Lille Dingo. Lix: 12
Luna Linea er sulten. 
Lækkersulten. Hun må have 
sukker. Nu. Mor siger nej. Men 
Luna Linea giver ikke så let op.

Fleischer, Charlotte
Kralik og den falske vokal
Sofort, 2014. 31 s. 8-9 år
Lix: 06
Kralikkerne skal til koncert 
med vokal-koret. Ting forsvin-
der - er der mon en tyv på spil?

Fleischer, Rune
Otto på festival
Så til Hest, 2014. 15 s
Lix: 06
Otto er på musikfestival. Han 
elsker god musik. Især glæder 
han sig til at høre gruppen Slik 
Top. Men Otto er meget lille. 
Han kan ikke se scenen. Han 
finder en dåse rød maling i sin 
taske. Den hjælper ham.

Hammer, Anne Sofie
Villads fra Valby laver en film
Høst, 2014. 31 s. 8-9 år
9. del af: Villads fra Valby. Lix: 
11. Let-tal: 15
Villads bader sammen med 
Frida i badebassinet. Han vil 
gerne se, hvordan det ser ud, 
når han dykker. De aftaler, at 
Frida skal filme det med mors 
mobiltelefon. Men det går 
ikke helt efter planen.

Lindgren, Astrid
Da lille Ida skulle lave  
skarnsstreger
Gyldendal, 2014. 57 s 9-10 år
Emils lillesøster Ida vil gerne 
prøve at lave en skarnsstreg, 
så hun kan få mulighed for 
at snitte en træmand. Da 
hun endelig laver en, får Emil 
skylden.

MacDonald,Alan
Mudder!
Flachs, 2014. 95 s 8-11 år
5. del af: Orme!
Tre fortællinger om Bertil, der 
næsten altid kommer galt af 
sted. Indhold: Mudder! ; Smil! 
; Gys!
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Scott, Kate
Dreng i strømpebukser
Flachs, 2014. 178 s 8-10 år
Spioner I Forklædning ; bind 1.
Joe opdager, at hans forældre 
er spioner, hvilket er megasejt! 
Da han selv skal gå underco-
ver og starte i en ny skole som 
Josephine iført paryk, kjole og 
strømpebukser, er det pludse-
lig ikke så sejt længere.

Krimi 

Banscherus, Jürgen
Detektiv-uheld og lange fingre
CDR, 2013. 96 s. 9-11 år
En sag for Kwiatkowski ; 21
Kwiatkowski brækker benet 
og kommer på sygehuset,og 
her ligger han lænket til en 
seng. Samtidig er en tyv på 
spil på afdelingen. Løsningen 

på gåden om de mystiske 
tyverier viser sig at hænge 
sammen med åbne vinduer på 
stuerne.

Jensen, Jørn
Kistens hemmelighed
Alinea, 2013. 69 s. 9-12 år
Koldt blod ; 24. Lix: 16
Tobias og Oliver besøger 
bedemanden Boris, som har 
været rocker. Han er venlig, 
men hvad har han gang i?

Kæledyr

Haugaard, Sanne
Vax er væk
Carlsen, 2014. 29 s. 5-7 år
Lix: 05
Ida, Li, Noa og Ali skal på tur 
sammen med hunden Vax. Vax 
bliver væk. Hvad mon der er 
sket med ham?

Helfer, Anna-Marie
Marie og Misja
Gyldendal, 2014. 30 s. 7-8 år
Lix: 7. Let-tal: 15
Maries kat hedder Misja. Den 
bor på en gård, hvor Marie 
passer den. En dag er den 
væk. Mon Marie finder den 
igen?

Kodal, Janus
Den døde kat
Alinea, 2014. 22 s. 7-8 år
Lix: 07. Let-tal: 17
Livs kat er blevet kørt over. 
Løbehjulsbanden Trix-X vil 
hjælpe Liv med at finde den 
grønne bil med blod på lygten 
og en måske med en en bule. 
Mon det lykkes?

Rørbæk, Maria
Miks mus
Gyldendal, 2014. 16 s. 5-6 år
3. del af: Mik 6 år. Let-tal: 08
Mik har to mus, Tip og Top. 
Det er to hanner. Da Mik og 
Ali kommer tilbage med ost til 
Tip og Top, har Mik 12 mus. Tip 
er en han, og Top er en hun.

Vedsø, Mette
Kaffe i kommoden
Forum, 2014. 52 s. 9-11 år
3. del af: Kærlighedskødboller. 
Lix: 12
Kamal skal passe Kammas 
marsvin Lotto. Det glæder han 
sig til, men der sker noget sør-
geligt med Lotto. Mon Kamma 
kan tilgive Kamal?

Østergaard, Per
Fang fisken, Bella!
Gyldendal, 2014. 31 s. 6-7 år
Mikro Dingo. Lix: 05. Let-tal: 13
Hunden Bella er på skovtur 
med far, mor og pigen Sine. 
De vil riste slik over bål. Men 
de har ingen tændstikker!
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Kærester 

Dyrhave Nissen, Rikke
Livs liv
Gyldendal, 2010. 121 s. 8-10 år
Bind 6. Kærester. Lix: 18
Liv og Kim er blevet kærester. 
Men hvordan er man lige 
kærester? Liv har nok at se 
til. Måske glemmer hun en, 
som hun havde lovet ikke at 
glemme. 

Jensen, Jørn
Livas første kys
Alinea, 2014. 23 s. 7-8 år
6. del af: Livas hest.  
Lix: 04. Let-tal: 13
Liva er vild med Lukas og vil 
gerne lege med ham. Hun 
møder ham i parken, da hun 
går tur med Buller. Mon hun 
får det kys af Lukas, som hun 
så gerne vil have?

Kyed Knudsen, Line
Funky - vinderen er -
Alinea, 2014. 31 s. 9-12 år
Funky; 3. Lix: 10
Bandet Funky skal spille i 
Talent. Men Kira er ked af det, 
for Farida og Nico er blevet 
kærester, og Kira er vild med 
Nico, så hun har slet ikke lyst 
til at være med. Men hun 

deltager, og der sker noget 
godt både for hende og for 
bandet .

Lege 

Duedahl, Marie
My på høje hæle
Turbine, 2014. 19 s. 6-8 år
Let-tal: 10
My hugger mors sko med høje 
hæle. Hun leger med Freja. Er 
det ikke lidt dumt, at have sko 
med høje hæle på, når man 
leger?

Haugaard, Sanne
Ild i et træ
Carlsen, 2014. 29 s. 5-7 år
Lix: 03
Ali og Noa er i deres hule i 
træet. Pludselig bliver det 
uvejr, og et lyn slår ned i træet 

ved siden af, så det brænder. 
Mon ilden breder sig, så også 
hulen brænder?

Jensen, Jørn
Emil og Luna laver sjov
Alinea, 2014. 23 s. 5-7 år
10. del af: Emil og Luna.  
Lix: 04. Let-tal: 13
Emil og Luna leger snakke-
bagvendt. De beder Emils mor 
om en si. Mon de får, hvad de 
gerne vil have?

Kyed Knudsen, Line
Så er der krig!
Carlsen, 2014. 49 s. 8-10 år
K for Klara ; 6. bog. Lix: 17
Er krigen, at pigerne ikke 
kan blive enige om hvad de 
skal lege? Eller er krigen den 
konkrete leg Klara leger med 
drengene? Det er nu sjovest 

at lege krig når alle pigerne 
er med.

Petersen, Keld
Johan kan ikke lide piger
Elysion, 2014. 21 s. 5-7 år
Johan kan ; 1. Lix: 03. Let-tal: 08
Johan har en klub. Der må ikke 
komme piger. En dag kaster 
Johan sne på Emma. Det slip-
per han ikke godt fra.

Lus 

Duedahl, Marie
Ib får lus
Turbine, 2014. 15 s. 5-7 år
Lydret; 1. Lix: 03. Let-tal: 08 
Ib har fået en lus -en gul, styg 
én, som heller ikke far bryder 
sig om. Måske er mor mere 
begejstret for den lille gule 
fætter?
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Mad 

Ahlburg, Kirsten
Bo får hyben
Special-Pædagogisk Forlag, 
2013. 19 s. 6-8 år
Lix: 05
Bo elsker hybensuppe og 
hybenmarmelade. Det er også 
ret sjovt at plukke hyben, men 
kan det virkelig passe, at frø-
ene virker som kløpulver?

Gellert, Dina
Vind gratis is
Gyldendal, 2014. 16 s. 6-7 år
Mikro Dingo. Mini.  
Lix: 6. Let-tal: 11
Æg og Pip skal lave et skilt, for 
så kan de vinde gratis is. Æg 
er god til at skrive, det er Pip 
ikke. Hvem mon der vinder?

Mobning 

Duedahl, Marie
Vigga og den nye pige
Turbine, 2014. 27 s. 7-9 år
Vigga-serien. Lix: 10. Let-tal: 15
Det er en dum dag for Vigga. 
Hendes forældre skændes og 
Ofelia, den nye kiksede pige 
skal sidde ved siden af hende 
i klassen. Er det OK at SMS-
mobbe Ofelia?

Nordisk mytologi 

Qvistgaard, Lise J.
Midgård
Elysion, 2014. 44 s. 8-10 år
Del 1. Sommeren.  
Lix: 08. Let-tal: 17
Siri tænker på sin far, kan det 
virkelig være rigtigt, at han 
lever, som Odin antydede?

Riddere 

Fleischer, Rune
Prins Pip og væbner Vap
Så til Hest, 2013. 31 s. 6-8 år
Lix: 09
Prins Pip har fået ny rustning 
og nyt sværd. Nu skal væbner 
Vap bare finde nogen Pip kan 
slå ihjel!

Sorg 

Gellert, Dina
Sød, død, due
Gyldendal, 2014. 16 s. 6-7 år
Mikro Dingo. Mini.  
Lix: 07. Let-tal: 11
Pip finder en død due. Hun er 
ked af det. Æg og Pip begra-
ver sammen den døde due.

Spænding 

Fleischer, Rune
Ninja Niller - Blodets bånd
Så til Hest, 2013. 15 s. 6-8 år
13. del af: Ninja Niller. Lix: 07
Under kampen mod vampy-
rerne venter der en voldsom 
overraskelse for Niller.

Hoff, Kasper
Den mystiske bog
Gyldendal, 2013. 135 s. 9-11 år
Doktor Z ; 6
Viggo og Mylle skal skrive 
en boganmeldelse til skolen. 
De finder en gammel bog 
om piraternes ø, men den er 
meget svær at læse, for hand-
lingen ændrer sig hele tiden, 
så de må have hjælp af doktor 
Zarkarov.

Skjoldborg, Bo
Vild jagt
Werther, 2014. 134 s. 9-11 år
4. del af: Vild flugt
12-årige Malte kontaktes af sin 
skøre farfar, som er på jagt 
efter et skattekort, der kan 
føre hen til Den Gyldne Maske. 
Malte og hans søskende må 
sammen med farfar ud på en 
skør og farefuld færd.
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Superhelte 

Bødker, Benni
Orion - den endelige kamp
Gyldendal, 2014. 40 s. 9-12 år
Orion; 4. Lix: 21
Drengesuperhelten Orion er 
fanget af politiet, men den 
endelige kamp mod skurken 
Demonaz venter. Kan super-
helten overvinde skurken?

Trylleri 

Vierø Hansen, Erik
Olivia
Alkalær, 2014. 28 s. 5-6 år
Danmarks letteste læsebøger
Feen Olivia tryller sig selv, 
alfen Jonatan og Mona Mø ud 
til farverige planeter.

Venskab 

Ahlburg,Kirsten
Ib i en by
Special-Pædagogisk Forlag, 
2014. 22 s. 5-6 år
Læs lydret. Trin 0
My og Ib er nye i Ry, så det er 
spændende om de kommer til 
at falde til i Ry.

Bundsgaard, Trine
Asfaltpatruljen
Gyldendal, 2014. 46 s. 7-8 år
Lix: 09. Let-tal: 15
Rudi har fået nyt skateboard 
og vil prøve rampen. Hans ven 
Ali B, vil hellere i hulen. Han 
gider ikke på banen, fordi han 
er uvenner med Lynet. Rudi 
får ham overtalt og de møder 
den seje skaterpige Naja. Én af 
de store overtaler Rudi til at 
prøve rampen.

Cekic, Özlem
Ayses røde tørklæde
Gyldendal, 2014. 48 s. 8-10 år
Vild Dingo. Ayse. Lix: 21
Ayse bliver klippet. Det får 
hende til at ligne en puddel-
hund, synes hun da selv. Hun 
beslutter at gå med tørklæde. 

Ingen siger at hun skal, men 
klasselæreren bliver bekymret 
og indkalder Ayses forældre til 
samtale.

Dyrhave, Rikke
Milla og Sara - og Max
Alinea, 2014. 23 s. 7-8 år
Lix: 06. Let-tal: 16
Milla og Sara er gode venner 
og begge elsker at danse. En 
dag har Milla ondt i foden, så 
hun ikke kan danse. Hun sav-
ner Sara. Heldigvis sidder Max 
ved siden af hende. Han smiler 
bare så sødt.

Finderup, Mette
Petrea og jydemafiaen
Alinea, 2014. 77 s. 9-12 år
P3A; 5
Da der begynder at ske 
"uheld" i det tivoli, som 
12-årige Petrea og hendes far 
rejser rundt med, fatter Petrea 
snart mistanke til en gruppe 
lokale bøller. Da politiet ikke 
vil lytte må Petrea tage sagen i 
egen hånd.

Guldager, Katrine Marie
Frøken Fine og den stjålne kjole
Carlsen, 2014. 48 s. 7-9 år
Carlsens stribede. Lix: 14
Frøken Fine og hendes klas-
sekammerat Laura går sam-
men i butikker og kigger på 
tøj. Laura stjæler en kjole. Fine 
synes ikke, det er i orden. Skal 
Laura aflevere kjolen i butik-
ken?

Guldager, Katrine Marie
Damen i skoven
Alinea, 2014. 54 s. 8-10 år
Frøken Ignora mini-roman
Frøken Ignora vil ikke lytte 
til de voksnes snak om den 
uhyggelige gamle dame ude 
i skoven og da Georgs hund, 
Svendsen, løber væk, finder 
Ignora den hos damen, som 
egentlig bare er ensom.
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Guldager, Katrine Marie
Frantz og den hemmelige klub
Carlsen, 2014. Ca. 50 s. 7-9 år
6. del af: Frantz kommer op at 
slås. Lix: 17
Det er første gang Frantz er 
med i en hemmelig klub, og 
det er han glad for - dog ikke 
for enhver pris. Mon ikke 
Frantz i fremtiden vil sætte sit 
positive præg på klubben?

Jensen, Jørn
Emmas hestesko
Alinea, 2014. 23 s. 7-8 år
2. del af: Emmas amulet. 
Lix: 07. Let-tal: 16
Der var ikke meget at grine af, 
da det var Emma der fangede 
den første fisk - men da heste-
skoen falder ned, er det allige-
vel Mads der må grine.

Karrebæk, Charlotte
Otto og Lea
Dansklærerforeningen, 2014. 
78 s. 6-7 år
De to venner Otto og Lea er 
begge 7 år og går i 1. klasse. 
Vi læser om deres liv, deres 
familier, kæledyr, leg, ferier, 
udflugter og fritid. Små opga-
ver er indsat ved teksten.

Langer, Kim
Skaterland - alene hjemme
Høst, 2014. 47 s. 7-10 år
Skaterland; 2. Lix: 13
Tobi og Oskar tilmelder Oskars 
hund, Ollie til en skateboard-
konkurrence. Men kan en 
hund overhovedet stå på ska-
teboard?

Lundme, Tomas Lagermand
Drengen der elskede MGP
Carlsen, 2014. 44 s. 7-9 år
Lix: 19
Det er spændende, om Anita 
nu også er holdt op med at 
tænke på det kysseri og hel-
lere vil lege MGP med Tobias?

Østergaard, Per
Alma møder Julie og Buster
Gyldendal, 2013. 30 s. 6-7 år
Lille Dingo. Lix: 06. Let-tal: 13
Alma er på ferie med sin mor. 
Hun keder sig, men så møder 
hun Julie, der har hesten 
Buster. Ferien er reddet.

Zombier 

Bødker, Benni
Alene i mørket
Corto, 2013. 48 s. 9-12 år
ZombieCity. Lix: 16
Chris kæmper for at komme 
ud af bunkeren, så mon det 
lykkes ham at komme frem til 
de levendes land?

Rødtnes, Nicole Boyle
Friske lig
Alvilda, 2014. 89 s. 9-12 år
Zombie jæger ; Bog 3. Lix: 19
Ava har forladt lejren og må 
forsøge at leve alene mellem 
de glubske zombier, mens Alo 
bliver optaget blandt jægerne 
igen. Men det er svært at fin-
de rytmen igen, og han savner 
sin søster.

Højtlæsning

Barfoed, Erik
Lille skid
Høst, 2014. 115 s. 6-9 år
Den lille skid, Elias, har det 
ikke så let. Han falder i søvn i 
skolen, bliver mobbet og hans 
bedste venner er hans akvarie-
fisk. Men en dag snakker han 
med sin mystiske underbo, 
Mujaffa. Så sker der noget.



13

Bestle, Tina Sakura
Ærtehalm - alting fryser
Gyldendal, 2014. 158 s. 8-11 år
3. del af: Ærtehalm
Det er vinter og bidende 
koldt i Varde og tvillingerne 
Ærte og H(alm) er startet i 
kirkekoret. Det viser sig snart 
at der foregår noget mystisk 
i kirken. Med hjælp fra Petra 
fra lokalarkivet opklarer de 
historien.

Hitz, Anja
Mig og min stjernefamilie - 
traditioner og tudekiks
Høst, 2013. 126 s. 8-11 år
4. del af: Mig og min papfamilie
Rose elsker julen og alle dens 
traditioner, men i år går ingen-
ting som det plejer i densam-
menbragte familie.

Moen, Torhild
Vilja får hjælp
Lohse, 2013. 63 s. 6-9 år
4. del af: Vilja, mormor og tryl-
lestenen
Den nye pige i klassen er 
begyndt at mobbe Vilja. Vilja 
er ked af det og kan ikke finde 
ud af, hvad hun skal gøre. Med 
hjælp fra bl.a. Børnetelefonen 
og sin lærer får Vilja taget hul 
på problemet, og det viser sig, 
at Vilja ikke er den eneste, der 
er ked af det.

Mongredien, Sue
De forladte kattekillinger
Alvilda, 2014. 108 s. 6-9 år
Lillys mor arbejder for 
Dyreforeningen, der en dag 
modtager tre kattekillinger, 
der er blevet forladt af deres 
mor. Lilly er bekymret for, om 
hendes mor kan redde de tre 
små killinger.

Neyens, Dirk
Kid Kat og hemmeligheden 
om Rotteræset
Turbine, 2014. 140 s. 7-9 år
Katten Kid Kat er hemmelig 
agent for efterretningstje-
nestens afdeling MIav 6. Kid 
Kat skal sammen med grisen 
Big Benson opklare et myste-
rium om fisketransporter, 
som forsvinder i byen Pesto. 
Tyverierne viser sig at have 
forbindelse til det årlige racer-
løb "Rotteræset", og Kid Kat 
og Big Benson bliver nødt til 
at deltage i det farlige løb, 
som arrangeres af byens hun-
demafia.

Serup, Martin Glaz
Yana og Eliah
Gyldendal, 2013. 82 s. 6-10 år
12 korte historier om børn fra 
forskellige lande. Derudover 
en længere historie om de 
to pennevenner Yana fra 
Skt. Petersborg og Eliahfra 
Albertslund, som deler deres 
oplevelser med hinanden

Slut put finale
Politiken, 2014. 163 s. 5-9 år
Ni humoristiske historier, der 
er egnet til godnatlæsning.

Stark, Ulf
En søster fra det ydre rum
Gyldendal, 2014. 66 s. 6-9 år
Ulfs mor lider af migræne og 
ligger ofte i sengen. Ulf søger 
selskab hos sin gode ven 
Klaus-Gøran, som også lider 
under en fraværende familie. 
Sammen taler de om livets 
store dilemmaer.
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Faglitteratur 

30.1628
Hartmann, Nils
Fattigdom
Gyldendal, 2014. 36 s. 8-11 år
De små fagbøger
Indhold: En fattig pige ; Old-
tidens fattige ; Fattigdom og 
religion ; Fattige børn ; Fattig-
hjælp ; De husvilde ; To slags fat-
tigdom ; Danmark i dag ; Hvem 
hjælper? ; Fattige lande ; Rige 
lande ; Ud af fattigdommen

39.3
Østergaard, Per
Fabeldyr
Gyldendal, 2014. 36 s. 8-11 år
Indhold: Fabler ; Drager ; 
Sankt Georg og dragen ; 
Basilisk ; Grif ; Store fugle ; 
Enhjørning ; Pegaus ; Kimære ; 
Sfinks ; Halvt menneske - halvt 
dyr ; Varulv ; Loch Ness-uhyret 
; Yeti ; Fabeldyr i dag

48.29
Gollander, Troels
Japan
Gyldendal, 2013. 32 s. 7-8 år
Lix: 13
Indhold: Solens land ; Store 
og små øer ; Mange bjerge 
; Jordskælv ; Naturen ; På 
landet ; Rå fisk og ris ; Skole ; 
Fritid ; Sport ; Tokyo ; Historie 
; Japan og Danmark ; Fakta 
om Japan

58.383
Caeli, Elisa Nadire
Tag med på safari 
DigTea, 2014. 16 s. 6-7 år
Let-tal: 08
Se 10 dyr man kan møde på 
savannen i Afrika.

58.95
Søndergaard, Per Straarup
Løver
Turbine, 2014. 16 s. 6-8 år
Let-tal: 11
På jagt ; Løven er konge ; 
Lever i flok ; Vild med dyr ; 
Unger leger ; Se en løve

65.99
Hartmann, Nils
På sørøvertogt 
ABC, 2014. 89 s. 9-12 år
ABCs lette fagbøger. Lix: 24
Om nogle af historiens berøm-
te sørøvere, bl.a. Francis 
Drake, Kaptajn Kidd, Kaptajn 
Sortskæg og Mary Read.

78.9061
Ejersbo Frederiksen, Sara
One Direction
Turbine, 2014. 32 s. 8-10 år
Indhold: Finalen i X Factor ; 
Starten på et nyt liv ; Harry 
; Louis ; Niall ; Zayn ; Liam ; 
Fem drenge - samme drøm ; 
Millioner af fans ; Bag scenen 
; Ingen fritid ; Passer det? ; 
Fremtiden ; Fakta

78.9067
Ejersbo Frederiksen, Sara
Melodi Grand Prix
Turbine, 2014. 32 s. 6-8 år
Lix: 15
Indhold: Vi vandt! ; Noget 
særligt ; En god idé ; Danmark 
kommer med ; Seerne vælger 
; God musik? ; En ægte fan! ; 
Danmarks vindere ; Portræt 
af Emmelie ; Hvad sker der i 
2014? ; Regler - og snyd! ; De 
bedste og de værste ; For 
børn ; Hvem kan deltage?

79.11
Gollander, Troels
Tivoli
Gyldendal, 2014. 16 s. 6-7 år
Første fakta. Lix: 10
Om Tivoli med opslag om 
historien, forlystelser, panto-
mime og årets gang i haven.
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79.13
Sahl, Nina
Cirkus
Gyldendal, 2014. 32 s. 7-9 år
Lix: 13
Indhold: Cirkus til byen 
; I gamle dage ; Klovn ; 
Tryllekunstner ; Jonglør ; 
Akrobatik ; Linedanser ; Vilde 
dyr ; Cirkusprinsesse ; Børn i 
cirkus ; Cirkus 

79.62
Gollander, Troels
Kampsport
Gyldendal, 2014. 32 s. 7-9 år
Lix: 14
Indhold: Hvad er kampsport? 
; Brydning ; Sumo ; Boksning 
; Kung fu ; Karate ; Judo ; 
Taekwondo ; Fægtning ; 
Kickboxing ; Kom i form ; 
Fakta om kampsport

79.65
Ahlburg, Kirsten
Parkour
Special-Pædagogisk Forlag, 
2014. 16 s. 6-8 år
Thomas dyrker parkour i byen. 
Han hopper fra mur til mur. 
Han hopper over bænke. Han 
springer op på borde. Så slår 
han en kolbøtte i luften.

79.71
Søndergaard, Per Straarup
VM fodbold
Turbine, 2014. 32 s. 8-11 år
Lix: 19
Indhold: Verdens bedste ; 
Med til VM ; Sådan begyndte 
det ; Den store taber ; Sejr 
og nederlag ; Hårdt spil ; To 
gange nummer to ; Verdens 
bedste mål ; En sejr til Zidane 
; Farvel med et rødt kort ; Og 
det var Danmark! ; Masser 

af mål ; Bedst i buret ; VM til 
Brasilien

79.71
Boye, Asker Hedegaard
Balotelli
Turbine, 2014. 32 s. 8-11 år
Lix: 19. 8-11 år
Indhold: EM-finale ; Ny mor og 
far ; Købt af Inter ; De første 
mål ; Bananer på banen ; Fan 
af Milan ; Mester i sidste minut 
; Skøre Mario ; Løgn i avisen ; 
Ghana eller Italien? ; Succes i 
Milan ; Grisen Super ; Hvorfor 
altid mig? ; Fakta 

79.88
Bering, Peter
Luftballon
Gyldendal, 2014. 36 s. 7-11 år
De små fagbøger
Indhold: En ny danmarks-
rekord ; Varm luft ; Nylon, 
gas og pil ; Vejr og vind ; De 
første balloner ; Mennesker 
i luften ; Brint og helium ; 
Vejrballoner ; Farlig højde ; 
Felix Baumgartner ; Luftskibe 
; Hindenburg brænder ; 
Balloner i krig ; Jetstrøm ; 
Jorden rundt i luftballon ; 
Luftballoner i dag 

81.09
Lilmose, Dorte
Fantasy
Gyldendal, 2013. 32 s. 7-9 år
Om de mange forskellige fan-
tasy bøger, både nye og gam-
le, danske og udenlandske.

FILM

Antboy
SF Film, 2014. DVD/BLU-RAY
8-12 år
12-årige Pelle Nøhrmann bor 
i Middelby og ville ønske, at 
han var en anden. Han er nem-
lig så undselig, at ingen lægger 
mærke til ham. Men da Pelle 
bliver bidt af en genmanipule-
ret myre, får han superkræfter 
og banker forbrydere på 
stribe. Han bliver superhelten 
Antboy!
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Ernest et Célestine
Angel, 2014. DVD. 6-12 år
Den lille musepige Célestine 
vil gerne være kunstner, men 
skal være tandlæge! Og bam-
sebjørnen Ernest med musi-
kerdrømme er blevet lidt af 
en bums! Muse- og bjørnever-
denen er skarpt adskilte, men 
alligevel finder Célestine og 
Ernest sammen, og et varmt 
venskab opstår.

Flyvemaskiner
Walt Disney Company, 2014. 
DVD/BLU-RAY. 3-7 år
Dusty er en flyvemaskine, hvis 
dag går med at sprøjte mar-
ker. Han drømmer om de helt 
store ræs, og om at vinde over 
alle hurtigflyverne. Da han 
pludselig bliver udtaget til at 
deltage i en stor flyvekonkur-
rence, sætter han alt ind på at 

vinde, og han får hjælp fra en 
uventet kant.

Frost
Walt Disney Company, 2014. 
DVD/BLU-RAY. 7-15 år
Dronning Elsa kommer ufor-
varent til at nedfryse landet 
Arendal og flygter for at leve 
sit liv i isolation. Hendes lil-
lesøster Anna prøver sammen 
med den gæve Kristoffer, hans 
rensdyr Sven og snemanden 
Olaf at hjælpe hende og få lan-
det ud af fortryllelsen.

Legends of Chima
Nordisk Film. DVD. 7-10 år
Episode 21-24 
Løveungen Laval og kroko-
dilleungen Cragger er gode 
venner, men forholdet er ikke 
problemfrit, da der ligger et 
gammelt fjendskab mellem 
de to racer. Indhold: Ud i øde-
marken ; Et indviklet spind ; 
Den legendariske kæmpetyv ; 
Ørnen og bjørnen

Lego filmen – et klodset 
eventyr
Warner Home Video Denmark, 
2014. DVD/BLU-RAY. 7-11 år
Emmet er en ganske almin-
delig bygningsarbejder, som 
bliver den udvalgte, der skal 
redde verdens mobilitet. En 
ond diktator vil nemlig fastfry-
se verden i en statisk tilstand. 

Emmet er oppe mod stærke 
kræfter, men får hjælp fra 
Graffitipigen, Batman, Robin 
Hood og Gandalf.

Monster High. 13 ønsker
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2013. 
DVD. 7-12 år
Howleen er ny elev påMonster 
High og ønsker at være popu-
lær. Da hun finder en magisk 
lampe får hun 13 ønsker, men 
hun misbruger ønskerne, så 
en ond skyggeånd får magt. 
Howleen må have hjælp fra 
vennerne, hvis ikke hun og 
Monster High for evigt skal 
være i den onde ånds vold.
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Pop og Julius går i land 
Scanbox Vision, 2014. 
DVD/BLU-RAY. 7-11 år
Bambushajen, Pop, og Julius, 
som er en hvidtippet haj for-
søger sammen med to andre 
venner, at redde sine endnu 
ikke udklækkede brødre og 
søstre i form af fiskeæg, som 
stjæles af nogle onde men-
nesker.

Sofia den første 
- det flydende palads
Walt Disney Company, 2014. 
DVD. 3-8 år
Der sker altid et eller andet 
uforudsigeligt i prinsesse 
Sofias hverdag, når hun bru-
ger magi.

Teenage mutant ninja turtles 
- opgøret
SF Film, 2014. DVD. 5-9 år
Fra deres skjulested i klo-
akkerne under New York 
kommer Teenage Mutant 
Ninja Turtles op for at opleve 
storbyen og spise pizza. 
Leonardo, Donatello, Raphael 
og Michelangelo lærer af 
Shredder, at arbejde og kæm-
pe sammen. De bekæmper kri-
minalitet og farlige fjender.

Turbo
Fox-Paramount Home 
Entertainment, 2014. 
DVD/BLU-RAY. 6-12 år
Da sneglenTurbo ved et uheld 
suges ind i en bilmotor, bliver 
han pludselig hurtig og drøm-
men om at deltage i racerlø-
bet Indy 500 går i opfyldelse. 
De andre kørere er dog ikke 

vilde med at konkurrere mod 
en snegl, så det bliver en 
kamp om både fart og ære.

SPIL

Nintendo DS

Phineas and Ferb 
- quest for cool stuff
505 Games, 2014. Fra 6 år
Hjælp Phineas og Ferb med 
at finde sjældne genstande til 
deres eget museum i bagha-
ven: "Museum of Cool". Du 
skal indsamle bonusgenstande 
på banerne, samtidig med at 
du nedkæmper fjender. Når du 
er hjemme i baghaven, kan du 
opgradere de to brødres hjem-
mebyggede fartøj og museet.

Playstation 3 

2014 FIFA World Cup Brazil
Geneva, EA, 2014. Fra 6 år
I dette fodboldspil kan du for-
søge at kvalificere dit land til 
VM-slutrunden i Brasilien, og 
vinde verdensmesterskabet 
2014. I alt kan vælges mellem 
203 lande og der er mulighed 
for at spille kampe på de 12 
brasilianske VM-stadions. Du 
kan også vælge at styre din 
egen stjerne frem, til at blive 
anfører for sit landhold under 
VM.

Book of spells
Sony Computer Entertainment 
Europe, 2012. Fra 7 år
Som ung og håbefuld elev på 
Hogwarts har du fundet en 
støvet gammel bog, der viser 
sig at være den legendariske 
lærebog "Book of Spells". Ved 
at bladre igennem bogen og 
udføre øvelserne vil du lære 
masser af formularer, kendt 
fra Harry Potter bøgerne, 
såsom levitation eller Lumos
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Duck tales 
CE Europe, 2014. Fra 6 år
Tag rollen som Onkel Joakim 
og kast dig ud i et verdensom-
spændende eventyr sammen 
Rip, Rap & Rup og forsøg at 
finde de 5 legendariske skatte. 
Undervejs er der masser af 
hemmeligheder at afdække 
og boss'er der skal besejres. 
Brug Onkel Joakims stok som 
kænguro-stylte og forcer selv 
de højeste steder eller brug 
den som våben mod boss'erne 
og til at flytte tunge forhin-
dringer. Undervejs skal du 
blandt andet samle ædelsten, 
som kan bruges til at låse op 
for ekstra ting i spillet.

Playstation 4 

Rayman legends
Ubisoft, 2014. Fra 7 år
Rayman og hans venner 
Globox, Murfy og Barbara skal 
tilbage til eventyrverdenen 
Drømmenes lysning. Denne 
gang er en flok monstre fra 
mareridtenes legender sluppet 
løs - havuhyrer, kæmpetudser 
og drager. Prøv også de nye 
sjove musikbaner, hvor du skal 
klare banerne så dine spring 
og spark er timet med kendte 
sanges trommeslag og guitar-
riffs.

Wii U 

Planes
Disney Interactive, 2013. Fra 6 år
Flyve-racerspil, med figu-
rer og baner fra filmen 
Flyvemaskiner. Her kan du 
spille med 10 af de søde fly 
fra filmen, derimellem Dusty, 
Skipper og Ishani - og drøne 
rundt mellem skyerne over 
Propellerslev, ishavet og Kina.

X-box 360 

Lego The hobbit
Warner Bros. Interactive 
Entertainment, 2014. Fra 7 år
Tag rollen som Bilbo Sækker 
og drag på eventyr i Midgård. 
Sammen med Gandalf, Thorin 
og en flok dvægre skal du i 
kamp for at generobre dvær-
genes tabte skatte. Skift mel-
lem karaktererne og udnyt 

deres specielle egenskaber 
til at løse opgaverne i spillet. 
Saml værdifulde klodser, som 
du kan smede om til våben.

Turbo – Super Stunt Squad
Namco Bandai Games Europe, 
2013. Fra 8 år
Her kan du lave stunt-tricks 
med figurerne fra filmen 
Turbo. Du skal udnytte figurer-
nes særlige egenskaber og så 
ellers hoppe, drifte, slide og 
flippe dig gennem banerne. 
Der er seks baner, som alle er 
hentet fra filmen. Du starter i 
Dos Bros Tacos-restauranten - 
pas på frituren!
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X-Box One 

Angry birds - Star wars
Activision, 2013. Fra 7 år
Puzzlespil. Angry birds har 
iklædt sig kostumer fra Star 
Wars universet og tager nu 
kampen mod grisene. På over 
200 puzzle baner skal fuglene 
vælte grisenes fæstninger for 
at vælte dem alle. Banernes 
omgivelser er inspireret af 
planeter fra Star Wars filmene 
og der er blevet plads til 20 
unikke baner i konsolversio-
nen, der også byder på en ny 
multiplayer.

MUSIK 

Cartoon Network Kidz hits! 
nummer 18
Sony Music Entertainment 
Denmark, 2014
Solide hits fra bl.a. Nabiha, 
Alexander Brown og Rasmus 
Seebach.

Christopher
Told you so
Warner Music Denmark, 2014
Andet album fra Danmarks 
charmerende popdreng bl.a. 
med hittet ”Crazy”.

Hits for kids, vol. 31
Universal Music,  2014
Masser af hits som fx Rebecca 
& Fiona: Candy Love, Basim: 
Cliché Love Song og Nik & Jay: 
Mod Solnedgangen.

L.I.G.A
L.I.G.A
Universal Music Denmark, 2014
L.I.G.A. kender du fra numre 
som ”Den første gang”, 
”Skylder dig ik ´noget” og 
”Julia”, som alle er på deres 
debutalbum.

Madsen, Michael
Gi' din ven en knuser 
Dansk Sang, 2014
Her er 15 børnesange til hop 
og dans fx ”Vi lister rundt i 
junglen” og Huleskjulesang”.

MGP 2001-2013
Universal Music, 2014. 6 cd'er
6 cd'er, som indeholder alle 
sange fra børnenes MGP 2001-
2013. Kender du fx Kickflipper 
af Razz som vandt i 2002 eller 
Arabiens drøm med Anne 
Gadegaard, som vandt året 
efter?

Rio 2 
WEA International, 2014
Musik fra den sjove og meget 
underholdende film Rio 2.
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