SERIER

12 serier du ikke
behøver at læse i rækkefølge

”

Der har altid boet historier i mig. Jeg er blevet opflasket
med ord, for jeg er så heldig at have en mor, der elsker
at læse, og som, fra jeg var helt lille, tog mig med til det
mest magiske sted, der findes – nemlig biblioteket.
Sandra Schwartz, forfatter til bøgerne ” Et strejf af magi”

Et strejf af magi
af Sandra Schwartz
Runa, Frida og Vigga er veninder. Vigga og Runa
tror på magi, men det gør Frida slet ikke. Lige
indtil et bestemt ønske går i opfyldelse. Måske er
der alligevel mere, end øjet kan se? Men venskab
er ikke nemt, hverken med eller uden magi.
Fra 9 år
Find bøgerne i ”Pigeliv” under S

Merlin
af Pernille Eybye
I Tusmørkedalen bor Merlin sammen med sin
familie, og det er et sted, hvor der sker både sjove,
spændende og meget mærkelig ting. Så mærkelige
ting, at Merlin må tage kampen op mod kannibaler,
onde dukker og varulve.
Fra 10 år
Find bøgerne i ”Gys og spøgelser” under E

Team Hero
af Adam Blade
Jack har skællede hænder og superkræfter. Han
går på en kostskole for superhelte, og her er der
nok at se til i kampen mod general Gore og hans
hær af monsterkrigere.
Fra 9 år
Find bøgerne i lette bøger under B

Nikkis dagbog
af Rachel Renee Russell
Nikki skriver dagbog. Og hun har det med altid
at ende i sjove, pinlige og ikke mindst kiksede
situationer, som hun skriver om i sin dagbog. Her
fortæller hun om veninderne Chloe og Zoey, om
skolen, forelskelsen i Brandon og ærkerivalen
Mackenzie.
Fra 12 år
Find bøgerne i ”Sjove bøger” under R

79.41
Star Girl
af Nicole Boyle Rødtnes
Der er ingen i klassen, der ved hvem sangeren
Star Girl er. Kun Nanna. Det er nemlig hende, der
er Star Girl, men ingen må vide det, heller ikke
Annas bedste veninde, Luna. Men er det muligt at
holde sådan noget helt hemmeligt?
Fra 9 år
Find bøgerne i lette bøger under R

Hundemand
af Dav Pilkey
Læs den gakkede tegneserie om hvordan Greg Hund
og betjent Knægt bliver til Hundemand, politikorpsets bedste betjent. Hundemand klarer alle de sværeste opgaver og opsnuser selv de snedigste skurke
sammen med katten Pjevs.
Fra 9 år
Find bøgerne i ”Sjove bøger” under P

Timmy Taber
af Stephan Pastis
Timmy forsøger hele tiden at bevise, at han er
verdens bedste detektiv, og for at få gang i sit
detektivbureau kaster han sig over de sager, der
lander for fødderne af ham. Omverdenen ser dog
ikke altid helt hans talent, men hans isbjørn hjælper alt det, den kan. Det er dog sjældent nok.
Fra 8 år
Find bøgerne i ”Sjove bøger” under P

Wimpy Kid
af Jeff Kinney
Det er bestemt IKKE en dagbog men en notesbog, som Greg skriver og tegner i, mens han
venter på at blive rig og berømt. I notesbogen
fortæller han om alt fra sure pligter til brydetimer og mange af alle de andre ting, der optager ham og irriterer ham i hans liv.
Fra 11 år
Find bøgerne i ”Sjove bøger” under K

		

”

Hvad nu, hvis man fik en drage som kæledyr? Eller hvad nu,
hvis man fandt ud af, at ens mor var et rumvæsen? Eller hvad
nu, hvis … Eller hvad nu, hvis …Jeg får en masse idéer, der ikke
holder, men pludselig er der én, jeg har lyst til at skrive.
					
Kasper Hoff, forfatter til bøgerne om Doktor Z
		

FC Askerød
af Sophie Lysholt Hansen
Følg Ellen og veninderne på fodboldholdet FC
Askerød, der har kvalificeret sig til landsmesterskabet. Der er mange udfordringer, og venskabet
og sammenholdet bliver sat på en hård prøve,
da FC Askerød både får ny træner og ny pige på
holdet.
Fra 9 år
Find bøgerne i ”Sport”

Doktor Z
af Kasper Hoff
Videnskabsmanden Dr. Zararov sender Viggo og
Mylle på en rejse til jordens indre. De skal finde
en sjælden grøn krystal, men det bliver en farefuld
færd og ikke det eneste spændende eventyr, de to
kommer på.
Fra 9 år
Find bøgerne i lette bøger under H

Karmaboy
af Jacob Riising
Skovlunde har fået en ny superhelt, Karmaboy,
og han er fast besluttet på at redde byen fra den
komet, der er på vej for at udslette Skovlunde
Bytorv. Heldigvis er Karmaboy også klar til at forhindre de ødelæggelser, der efterfølgende truer
byen.
Fra 10 år
Find bøgerne i ”Sjove bøger” under K

Antboy
af Kenneth Bøgh Andersen
Pelle er Terror-Tvillingernes mobbeoffer i skolen,
men kun indtil den dag, hvor Pelle bliver bidt af en
tissemyre og bliver til superhelten Antboy – Myredrengen. Så bliver der vendt op og ned på alting, og
Pelle eller Antboy får travlt med at redde verden.
Fra 10 år
Find bøgerne i ”Sjove bøger” under B

”

Nogle er bedre til fodbold end andre. Men du havner
ikke på landsholdet uden at have trænet rigtig meget.
Det er det samme med at skrive.
Kenneth Bøgh Andersen, forfatter til bøgerne om Antboy
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