
Kære dumme dagbog… af Jim Benton 
Pigen Jamie Kellys fuldstændigt langt ude og sindssyge, men ærlige (og nogle 
gange ondskabsfulde) dagbog om livet i klassen og kampen for at være 
populær i skolen  

Andre sjove dagbogsagtige bøger: Emmy, Wimpy Kid, Pinligt, Pym 
Pettersons mislykkede familie, Adrian Mole , Cocos dagbog 
(tegneserie) 

Esme og Igor af Bodil El Jørgensen 
Esme er nysgerrig, Esme er stædig, Esme er modig, Esme er nyhedsreporter – 
altid på jagt efter en god historie til skolebladets forside - og Esme er Igors 
kusine. Igor er klog, Igor er doven, Igor er lidt forsigtig, men Igor kan ikke sige 
nej til sin kusine, Esme.  

Andre gode krimier: Piger på Sporet, LasseMajas detektivbureau, En 
sag for Kwiatkowski, Dickens Detektivbureau, Blåbærbanden 

Maze Runner trilogien af James Dashner 
"Da Thomas vågner kan han ikke huske andet end sit navn. Han befinder sig i 
en lysning omgivet af høje stemmure. Bag murerne gemmer sig en labyrint 
som konstant ændrer sig. Her er det kun de stærkeste og de mest intelligente, 
der overlever  

Til stærke læsere fra 12 år.  
Til dem der kunne lide Hunger Games. Er også filmatiseret.  

Kloden under vand- serien af Ida-Marie Rendtorff 
Jorden er oversvømmet, og størstedelen af den kendte verden ligger nu under 
havets overflade. Herfra henter den 14-årige Lara genstande op fra havets 
bund sammen med andre unge, der lever under slavelignende forhold på en 
flydeø, hvor den despotiske dykkerboss, Tudsen regerer  

Til stærke læsere fra 10 år.  Et dansk bud på Divergent og Hunger 
Games. Tjek også den danske ”Det blå blod”-serien. 

Kenneth Bøgh Andersen: "Tempus Fugit" 
Victor finder en dag et magisk ur, som kan spole tiden tilbage. Pludselig kan 
han ændre fortiden og derved selv bestemme fremtiden. Den grænseløse 
magt giver ham uanede muligheder  

Til større drenge (12-16 år) som er lidt læsetrætte og bare trænger 
til en god gyseroplevelse med masser af action - på små 75 sider.  
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Sommerbøger 

 
til piger og drenge  

ca. 9-12 år 



Gamerz af Kasper Hoff  
Timmo, Croxx, Princess, Ludo og Wizard udgør tilsammen klanen De Ukendte. De 
kæmper for at vinde det ultimative trofæ i computerspilturneringen Galaxy, men det 
er ikke kun fjenderne i spillet, de kæmper imod.  

En sej serie til dem der elsker computerspil. Bogen er skrevet som om 
man selv spiller et spil, og er megasej og spændende! 

Gyldendals udødelige  

Klassikere oversat af kendte børnebogs-
forfattere, og omskrevet til et nutidigt  
sprog.  

Findes også i lettere udgave til  
svagere læsere. 

Mag O’neal af Søren Jessen 
Mag O’Neal elsker at deltage i robokampe med sin far. De har deres egen robot,  
Røde, som kæmper mod andre robotter i turneringer. Mag håber sådan, de kan  
komme med til sæsonfinalen for de otte bedste robotter, men under en kamp  
sker der noget mystisk.  

Helte, skurke, action, robotter og de sejeste kampe.  Med gode 
illustrationer så bogen ikke virker så ”tung” at læse. 

Iqbal Farooq af Manu Sareen 
Den 14-årige Iqbal Farooq er bogens hovedperson. Vi følger hans dagligdag på N 
ørrebro, med hans familie- og alle opgangens mere eller mindre skæve eksistenser.  

Hylende sjove bøger som snart kommer som film. 
Findes også i Læs Let-udgaver til svagere læsere. 

 

Karmaboy  - kometen og den onde numsekløe af Jacob Riising 
11-årige Niller bor i Skovlunde og han har en stor og vigtig mission: En komet er  
på vej, og den truer med at smadre Skovlunde Bytorv. Noget må gøres! 

Den kendte vært fra BørneTV debuterer som forfatter.  En sjov bog,  
der minder om bøgerne om Kaptajn Underhyler og Wimpy Kid.  

 

Fodboldbøger 

Hvis man er vild med fodbold, er der heldigvis mange serier for 
drenge i målgruppen.  Fx: 
 
FC Fodboldvenner, De Gule Djævle, FC Mezzi, Dreamteam,  
Fodboldholdet Frøerne, Fans (til lidt ældre) 

Kærestebrev og lejrtur (Hanna og Emma) af Bente Bratlund 
Mød Hanna & Emma. To bedsteveninder, der altid er der for hinanden. Hver 
bog i serien fortæller to korte historier om pigerne og de ting, der fylder i 
deres hverdag: Skole, venner, familie. 
 

Andre gode venindeserier: Bedste Venner (Asta), Veninder for Altid, 
Strejf af magi, KlipKlapper Klubben 
 

Vildheks af Lene Kaaberbøl 
"Ildprøven" er første bog i serien om Clara, hendes kærlighed til dyr og 
hendes kamp for at overleve som vildheks i en verden hvor magi ikke ligefrem 
er barnemad. Der er 6 bind i alt. 

Andre gode fantasyserier:  Skammerens Datter, Pigerne fra 
Nordsletten, Vilde Mille, Krigerkattene, Egernfolket  

Provinspiger af Louise Roholte 
Det er ikke let at komme fra landet, det må Klara sande, da hun begynder på 
den nye skole. Men det er heller ikke nemt at opretholde det nye sofistikerede 
jeg, som hun har opfundet for at tiltrække lækre Joakims opmærksomhed.  

Sommerfugleserien er selvstændige bøger, der handler om  
hverdagen, følelser, veninder, kærester…  
1 sommerfugl : 9-11 år  2 sommerfugle: 12-14 år 

Mærkelige Mynthe af Dorte Roholte 
Da Mynthe fylder 13 år, opdager hun, at hun har udviklet en mærkelig evne 
til at læse folks tanker og se ud i fremtiden. Det er totalt underligt og lidt 
creepy. Det går op for Mynthe, at hendes farmor har samme evne. 

Læs også: Kaninhjerte af Christin Ljungqvist,  Glasbørnene af  
Kristina Ohlsson og Coraline af Neil Gaiman. 


