


Greg Heffley er født til storhed. 
Det mener han i hvert fald selv, 
men det er ikke rigtig gået op for 
andre... endnu. Han keder sig 
bravt i skolen og får ventetiden til 
at gå med at skrive og tegne om 
sit liv i sin notesbog, der bestemt 
ikke er en dagbog. Følg med når 
Gregs far tilmelder Greg det lokale 
fodboldhold for at hærde sønnen, 
eller når Greg kæmper for at finde 
en date til skolens valentinsfest.

Wimpy Kid hitter over hele verden 
blandt drenge og piger med sin 
blanding af humor, tegneserie og 
tekst. Her er en serie, der får dit 
barn til at læse! 

Rachel Renée Russell

Kun totale nørder skriver dagbog! Faktisk har Nikki slet ikke 
tænkt sig at skrive i den bog med 250 blanke sider, som hun 
får af hendes mor. Næ nej, Nikki vil meget hellere have en 
iPhone, hvilket ville forbedre hendes liv med 100%. Alligevel 
begynder Nikki at skrive, og hun fortæller om de katastrofer, 
hun får rodet sig ud i, som når hun som brevkasseredaktør 
skal give andre gode råd, eller når hun melder sig til et stort 
skøjteshow - men overhovedet ikke kan skøjte!

Nikki er fuld af spilopper og pinligheder - og piger fra 10-14 år 
vil elske de sjove bøger om Nikki.

Kan du lide 
denne serie? 

Læs også ‘Kære 
dumme dagbog’-

bøgerne.
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Stephan Pastis

Timmy Taber er grundlægger af detektivbureauet Taber A/S- det 
bedste detektivbureau i byen... ja, i hele den vestlige verden, 
hvis du spørger Timmy selv. På trods af Timmys ubestridte ge-
nialitet går det dog sjældent helt som planlagt, når Timmy skal 
opklare sager om forsvundne skoleopgaver og skjulte skatte. 
Det er bestemt ikke alle, der helt forstår hvor genial Timmy fak-
tisk er - hverken hans mor, hans idiot af en bedsteven eller hans 
isbjørn.     

Bøgerne om drengen, der har mere storhedsvanvid end godt er, 
er klukkende morsomme og gode til både selvlæsning og højt-
læsning. Læsere af Kaptajn Underhyler vil elske Timmy Taber, 
der også er god til højtlæsning for de yngre fans af Vitello.           Liz Pichon

Tom mangler fokus, synes hans lærere i 5. klasse. Det er Tom 
slet ikke enig i. Han har bare fokus på andre ting, som for 
eksempel hvordan han kan irritere sin evig sure storesøster, 
slippe for at lave lektier og slippe udenom det kedelige skole-
band. Der er vigtigere ting i livet end skole, og Tom vil meget 
hellere bruge sin tid på at udtænke geniale ideer og spille i sit 
eget band, Dogzombies - også selv om de bare spiller koncert 
på det lokale plejehjem. 

Alt det skriver Tom om i sin dagbog, der med sin blanding af 
tegninger og meget lidt tekst, er oplagt til drenge og piger, der 
lige har knækket læsekoden eller som bare ikke er helt så 
vilde med at læse.   
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Åsa Anderberg Strollo

Det er altså ikke let at lave gruppearbejde med Villads, som 
aldrig siger et ord. Så er det altså noget sjovere at være 
tingfinder og bygge gigantiske lego-byer sammen med tvil-
lingerne Tom og Ture, men en dag fortæller Tom og Ture 
noget, der ikke er spor godt. Læs med i Brunos dagbog, 
der er fuld af sjov og ballade men også eftertanke og be-
kymringer. 

En fin serie til de, der kan lide bøgerne om Vitello og Villads. 
Den er god til højtlæsning fra 6 år og selvlæsning fra 9 år.

Andy Griffiths & Terry Denton

                               -serien
I en træhule kan alt ske - især når man som Andy og Terry bor 
i en gigantisk træhule med chokolade-vandfald, gennemsigtig 
pool, baby-dinosaur-kælezoo og en maskine, der skyder med 
skumfiduser. Terry og Andy skriver bøger, og livet ville næsten 
være perfekt, hvis ikke de hele tiden blev forstyrret af flyvende 
katte, enorme gorillaer og skrivemaskiner, der låser dem ude af 
deres træhule.  
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En serie om 2 
temmelig opfind-
somme drenge, 
der bog for bog, 
får en større og 
større træhule, 
men som også 
får sværere og 
sværere ved at 
få tid til at skrive 
deres bøger. En 
serie, der også er 
god at læse højt 
fra 6 år og op.

Lincoln Peirce

Kris, der går i 6. klasse og bor sammen 
med sin far og sin over-artige søster, er 
temmelig ofte ret uheldig. Selv mener han 
naturligvis, at han er skabt til noget stort, 
og da han finder en seddel i en lykkekage, 
der spår, at han vil overgå alle andre, er 
Kris tæt på at være lykkelig. Men det går 
selvfølgelig ikke helt, som Kris har forestil-
let sig. 

En sjov serie om en dreng, der ofte klok-
ker i det. Til de mange fans af Kaptajn Un-
derhyler og andre, der elsker sjove serier, 
hvor alt ikke går som planlagt.
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R. McGeddon & Jamie Littler

Hvis ikke Sam, Arty og Emmie snart finder på noget i en ruf, en-
der de som zombie-morgenmad! En dag rammes deres by, Sit-
ting Duck, af en zombie-virus, og alle er ved at blive til zombier. 
De voksne er fuldkommen håbløse - og derfor er det op til de 3 
venner at redde byen fra katastrofen - og det bliver ikke sidste 
gang, hvor de 3 venner skal klare skærene for de voksne.

En mega sjov dagbogs-serie, der udover at fortælle historier 
om superskurke, zombier og invaderende ufos giver absolut 
elendige råd til, hvad man skal gøre i krisesituationer. 

Geoff Rodkey

Claudia er 12 år ligesom sin bror, Reese, som efter hendes 
mening har en hjerne som en 6-årig. De har absolut intet til 
fælles - hverken når de erklærer hinanden krig på grund af en 
mindre uoverensstemmelse i skolens kantine, når de begge 
vil være præsidenter eller planlægger en skattejagt gennem 
New York, der ender 
i det rene kaos.  
Alt det fortæller 
Claudia om i sine 
meget sandfærdige 
beretninger, som 
ifølge Reese ikke er 
helt så sandfærdige, 
som Claudia påstår. 

En sjov serie om 
2 søskende, der 
bekriger og driller 
hinanden. Til alle 
de, der af og til har 
en irriterende søster 
eller bror.   
 
 

Ciaran Murtagh

Tænk hvis du havde en dagbog, hvor det du ønsker, du havde sagt og 
gjort i skolen rent faktisk sker? Sådan en dagbog har Finn Spencer! Men 
en dag virker den magiske dagbog pludselig ikke mere...og Finn Spen-
cer har netop lavet en hel del ballade.
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Kate Pankhurst

Maries lærer har set sit døde mar-
svin gå igen, og nogen ødelægger 
muffins i den store bagedyst! Intet 
mysterium er for mystisk for Marie 
og vennerne, der med krum hals og 
mod efterforsker alle de mysterier, 
de kommer i nærheden af.  

Maja Lunde 
& Hanne Sigbjørnsen

Bjørg er stille og genert, og hun føler 
sig på ingen måde cool. Helena er sej 
og lader sig ikke stoppe af noget, og da 
hun starter i klassen samler hun alle de 
kiksede børn og danner Verdens coole-
ste klike, synes de selv!

Gerda Maria Pum 
& Iris Blanck

Egentlig er Coco en ganske 
almindelig pige på 12, der 
skriver dagbog, hænger ud 
med veninderne og er ulyk-
kelig forelsket i klassens 
nye dreng, Gabriel. Der er 
bare en lille detalje, der af-
viger fra almindelig: Coco er 
vampyr og drikker blod! 

Dav Pilkey

Jimmi og Otto fra bøgerne om Kaptajn Underhyler er på spil 
igen. Denne gang med en gakket tegneserie om Greg Hund og 
betjent Knægt, der begge kommer ud for en ulykke og bliver 
syet sammen til Hundemand - politikorpsets bedste betjent.  
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