Tynde bøger til store drenge
Er det nørdet at læse? Nej vel.
Hvad vil du helst læse, når du læser? Hvor vil du være?
I en tæt dyb jungle med edderkopper kravlende omkring dig?
I en fremtidsby med robotter og elektriske monstre, der angriber?
Eller??
Vi har udvalgt nogle nye bøger til dig.
Der er krimier, gysere, fantasyer og lidt blandet.
De er ikke særligt lange, og næsten alle har billeder.
Hilsen Merete og Tina.

betyder, at bogen også findes
som lydbog.

Spaending
Annika
af Benni Bødker

Annika er på ferie i Egypten og bliver
fanget i Cheops-pyramiden – måske blev
hun lukket inde med vilje? Annika ved
det ikke, men hun må prøve at finde ud
– trods mumier og mystiske hændelser.
Hvorfor havnede hun der?
1. del af serien De syv nøgler.

Cornelius Krut – Sagen
om Hopovic junior
af Kirsten Sonne Harild

Cornelius skal sammen med cirkusprinsessen Lulu bruge sine evner som
detektiv. De skal finde en forsvunden
cirkusdreng. En stor sag, der bringer dem
selv i fare. Får de løst mysteriet i tide?
1. del af serien om Cornelius Krut.

Den forsvundne
silkeabe
af Daniel Zimakoff

Bastian og Kamille keder sig i ferien. Lige
indtil Yosuf flytter ind i huset, hvor de
bor. De bliver venner. Yosuf bliver fyret
fra sit job i dyrebutikken og anklaget for
tyveri af silkeaben. Der skal både mod og
intelligens til at opklare sagen. Lige en
opgave for Team A.
2. del i serien Team A.

Doktor Skræk
af Henrik Einspor

Blod, hjernemasse og splat. Jack er 110
cm og grøn. En dag flytter han hjemmefra – til Doom Town, hvor han bliver
rodet ind i jagten på Doktor Skræk. Læs
bogen og find ud af, hvordan Jack blev
detektiv!
Der er mange bøger om Jack Stump.

Foden i sandet
af Søren Vagn Jacobsen

Matias og Ali finder en sko på stranden.
Men det er ikke kun en sko – den hænger
fast på en fod, der stikker op af sandet.
Matias, Ali og Mia Maria går i gang med
deres egen efterforskning – men den er
ikke ufarlig!
Der er flere bøger om Matias, Ali og Mia
Maria.

Klubben og drengen
som forsvandt
af Lena Hultgren

Axel er med i en hemmelig klub. Nabodrengen forsvinder, og Klubben er bange
for, hvad der er sket. Har manden i den
sorte bil taget ham? De må finde ud af
det.
Der er andre bøger i serien om Klubben.

Man kysser ikke
detektiver
af Jürgen Banscherus

”Hvad har du gang i, min fine ven? Hvad
leder du efter?”
Ja, hvad leder drengen Kwiatkowski efter
i elevatoren på 24. sal? Lykkes det ham
at opklare sagen og score en kæreste? En sjov krimi.
Del af serien En sag for Kwiatkowski.

Tyvebanden
af Jørn Jensen

Der er mange indbrud i området, hvor
Tobias bor. Tobias’ ven Oliver vil gerne
afsløre tyvene. Men det går ikke som
planlagt – Tobias tages til fange. Kan
Oliver hjælpe ham nu? Eller er han selv
i fare?
Bogen er nr. 16 i serien Koldt blod.

Fantasy
Shinobi - Abeklanen
af Lise Bidstrup

Nunchaku, håndkantslag og Shinobis
”mon”. Silas og Emil er i besiddelse af
”mon’et”. De ved begge, at de skal af
med den til den rette ejer, så hurtigt
som muligt. Ellers er de selv i livsfare. De bliver hvirvlet ind i en actionhistorie med vilde kampe og flugt fra
granvoksne mænd. Lykkes det dem at
aflever ”mon’et”?
2. del af serien Shinobi.

Det blodrøde tårn
af Peter Gotthardt

Elverdronningen og hendes riddere tager
ud i elverriget for at skabe fred blandt
elverne. Men dronningens fjender har
en finger med i spillet. Dronningen og
hendes følge kommer i stor fare, da en
gammel fjende viser sig.
7. del i serien Elverdronningens riddere.

Dværgland
af Orla Klausen

Ulv er på rejse efter sin bortførte lillesøster. Udmattet og bestjålet ankommer
han til dværgbyen. Her får han dværgtyven Malto som trofast følgesvend. På
vandringen gennem bjergene bliver de
fanget af bjerg-wolferne. Hvordan skal
de slippe væk?
1. del af Ulvs rejse.

Den forsvundne by

Mester Mendi

af Jo Salmson

af Josefine Ottesen

Rian er alene i huset i skoven på bjerget,
da en mand banker på – en almander,
et mystisk folk, man troede, var uddødt.
Men træder en almander over din dørtærskel, bliver dit liv aldrig det samme
igen!
1. del af serien Folket fra Skråbjergene.

”Han er nødt til at finde en ny flok. Han
orker næsten ikke.” Zip kæmper for
overlevelse i ruinbyen mellem Uzzier
og bander. Krig og kaos har ødelagt den
gamle verden. Hvordan overlever han? Er
mikrochips og venskab nok?
2. del i serien Den skjulte nøgle.

Ilddragen Ferno

Den sorte safir Ørkenpigen

af Adam Blade

Landet Avantia bliver beskyttet af 6
monstre. Men de er blevet forheksede,
de er onde og hærger overalt. Tom drager til kongen for at få hjælp, men bliver
det i stedet Tom, der kan hjælpe i jagten
på ilddragen?
1. del af serien Monsterjagten

Menneskejægeren –
Et hjerte af sten?
af Jan Kjær

Menneskejægerne er udstødte og
forhadte, fordi de jager mennesker. Da
Shamanen udnævner Luka til menneskejæger, ændrer det hans liv totalt. Han
bliver tvunget til at forlade sin hjemby.
I læretiden kommer han ud på en jagt,
hvor han må kæmpe for sit liv. En helt
fantastisk fantasy-bog.

Masquerades bal
Har du fulgt Bakugan-klanen på tv? I
denne tegneserie får du historien om
dengang, Dan Kuso var i kamp mod den
iskolde, beregnende Masquerade og nær
mistede sine bakugans. At læse/se bogen
er næsten som at se tv-serien.
2. del af serien Bakugan - battle brawlers.

af Cecilie Eken

Drengen Aramiel møder den mystiske
ørkenpige Sif. Deres jagt på den værdifulde Sorte Safir bliver fuld af farer, mystik
og kampe for at overleve. En ørkenfærd,
hvor de er afhængige af at hjælpe hinanden. Men kan de stole på hinanden?
1. del af serien om Den sorte safir.

de hente hjælp hos den legendariske
dæmonuddriver?
I serien Monsterjægerne.

Den forheksede
maskes skrig
af R. L. Stine

Historierne begyndte i Gåsehud. Nu
fortsætter de i Gåsehud horrorland.
Carly Beth har gemt den forheksede
maske i kælderen – nu kalder den! Er
det den samme maske, der var skyld i
død mange år tidligere? Eller er det en
spøgelseshistorie?

GPS-morder
af Jørn Jensen

Gys

Magnus og Lasse konkurrerer om at finde
skatten først med GPS. Hvad de ikke ved
er, at en militærklædt morder er lige i
hælene på dem. En morder, der lægger
fælder ud. Det må gå galt!
Denne bog er kun for dig, der kan tåle
mord og mystik.
I serien Koldt blod.

Djævelens dusin :
13 uhyggelige
historier

Heksemesteren vender
tilbage

af Peter Mouritzen
Han har en hemmelig læsehule under
dynen, hvor han om aftenen ligger og
læser med en lommelygte. Han læser
uhyggelige historier, der får alt omkring
ham til at blive mere og mere uhyggeligt
– han kan næsten ikke trække vejret …

Dæmonens
forbandelse
af Jacob Weinreich

Der er noget helt galt med deres lærer
Rasmus. Han er blevet besat af en ånd.
De fem monsterjægere står på bar bund.
Hvordan skal de redde Rasmus? Kan

af Kai Meyer

”Uhyrets kæber lukkede og åbnede sig så
hurtigt, at Kyras …” - Kyras og hendes to
bedste venner Nils og Lisa bliver hvirvlet
ind i hemmeligheden om de syv segl.
De oplever flyvende fisk, hekse i kirken,
ondskab og meget mere.
1. del i serien De syv segl.

Sølvskrinet
af Chris Mould

En flok skelet-sørøvere er blevet vækket
fra deres gravsøvn. Med rådne og stinkende knogler drager de mod Crampton
Rock som en hel hær af sørøver-spøgelser. Kan Daisy og Stanley klare det? Og
hvad med sølvskrinet?
3. del af serien Skrækkelig skummelt.

Vampyrfesten
af Benni Bødker

””En pæl gennem hjertet er det bedste”,
råbte han.” Det bedste for hvem? Da
Edward og Agnetes storesøster bliver
beskyldt for at være vampyr, må hele
familien flygte. Edward og søstrene
inviteres til en speciel fest, og det hele
ender galt.
1. del af serien Nattens børn.

Varulven
af Ulla Rasmussen

Varulven er en gammel mand med gule
øjne, og han hoster blod. Mikkel og Henrik udspionerer ham. Da Mikkel glemmer
sin dyrebare kikkert i Varulvens have, må
de tilbage efter den. Det er blevet over
midnat …
Tåler du gys, mørke og død, er denne bog
den rette.

Lidt blandet
Blive kærester
af Thomas Halling

Forestil dig, at du står på en 10-meter
vippe uden badebukser på! Og dét på
grund af en pige.

Det er bare én af de episoder, Jeppe kommer ud for i sin iver efter at imponere
Ellen.
1. del af serie.

finde sin fars gamle hule. I skoven møder
han skovens dyr og skovens farer.
Der er flere bøger om Mika.

Rune og Røskva

Flygtningedrengen

af Margot Andreasen

af Marianne Koester

Fortid møder nutid. Rune fylder 12 år
og får en gammel magisk bog om de nordiske guder. Pigen Røskva dumper ind i
Runes liv – og der kommer liv i historierne om guderne.

2. verdenskrig. Jødeunge. Tyskere med
store, røde munde og tænder som
rovdyr. Viktor bliver væk fra sin far, da
de flygter til Sverige. Han vil finde sin
far igen og kommer ud for grusomme
oplevelser på sin jagt gennem Sverige.
Finder han sin far?

Fodbold og
kærlighed
af Glenn Ringtved

Andreas P elsker fodbold. Men i Spanien,
hvor han nu bor, er det ikke kun fodbold,
der har hans store interesse. Der er nemlig også en sød og smuk pige, der hedder
Carmen, som Andreas P kigger efter.
Der er andre bøger i serien om Dreamteam.

Kaptajn Underhyler
og kampen mod de
hvæsende wc’er
af Dav Pilkey

Foto-Uran-Tranveks-Tolikolær... Det
lykkes endnu engang Jimmy og Otto
at rode sig ud i store problemer. De får
lavet levende kopier af deres opfindelse
af hvæsende wc’er. De hvæsende wc’er
hærger, og endnu engang må Kaptajn
Underhyler på banen...
Der er mange bøger med Kaptajn Underhylers eventyr.

Mikas hule
af Martin Keller
For naturnørder! Tag på opdagelse i
Polens urskov med Mika. Mika vil gerne

Taekwondo er sejest!
af Lise Blomquist

Jonas gider ikke sport. Ikke fodbold, for
dér går ”Tæskeren”. Ikke klatring, for han
har højdeskræk. Men endelig finder Jonas
en sport. Men da han første gang stiller
til taekwondo, venter en grufuld overraskelse: ”Tæskeren” er der!
1. del af serie.

Teddy i huset
af Lin Hallberg

Den lille tykke pony Teddy er flyttet
ind hos Emilie og hendes familie. Han
skal holde hesten Santos med selskab
og være Emilies egen private hest. Men
Teddy snapper efter Santos, han er
stædig og sur og stikker af fra folden.
Emilie kan måske slet ikke komme til at
ride på ham.
2. del af serien om Teddy.
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