FAKTA!

Læs selv
8-12 år

Sjove og lærerige facts

Onlineliv og Youtubere

03.9

04.3

Af Shane Birley

Myterne afsløres! 1, 2, 3

Den her bog elsker dig

Bogen er rigtig god for dig, som elsker at skrive

I disse bøger bliver man klogere på en række af

Af PewDiePie

og fortælle. At lære at blogge og vlogge er blevet

de myter, der florerer. Det bliver fx afsløret i bind

En samling ironiske skøre citater, der gør grin

meget populært, efter at youtube stjerner er

2, om din mave vil eksplodere, hvis du drikker

med alle de citater, der florerer på internettet.

blevet det helt store. Desværre er der ikke så

cola og spiser mentos samtidig. Og det er da

Bogen opfordrer til, at man lige tager alle vis-

meget om at vlogge selvom det indgår i titlen,

værd at blive klog på, inden man selv forsøger.

domsordene med et gran salt, selvom der faktisk

men bogen kommer med en masse gode tips til

Fra 10-14 år

er lidt sandhed i nogle af dem: f.eks. ”Hvis du

at blogge.

nogensinde er trist, så tænk på at enhjørninger

Fra 10-14 år

50.4

også har diarré engang imellem”. En sjov bog af

Hvor langt er der til verdens ende?
50 store spørgsmål til professoren

den populære youtuber PewDiePie.

19.6393

Lær at blogge og vlogge i 10
nemme trin

Fra 11 år

Serie af Lars Henrik Aagaard
Vidste du at for hvert kilo menneske på jorden,

15.2

er der over 200 kilo insekter? Eller kunne du

Beautybox

tænke dig endelig at få svaret på, hvem der

Af Julie Marie Hermann og Sofia Korff

kom først, hønen eller ægget? - så skal du læse

De to piger Julie og Sofie har deres egen

denne bog! For dette spørgsmål plus 49 andre

youtube kanal HotBeautyStuff, hvor de giver

store og forunderlige spørgsmål bliver opklaret

gode råd om mode og makeup. Det gør de også

hér.

i deres bog. Der er masser af vejledninger til at

Fra 10-15 år

lægge makeup, sætte hår og til sjove DIY du kan
lave. En flot bog.

Hvad er månen lavet af?

For piger fra 11 år

50 nye spørgsmål til professoren er anden bog
i serien. Her bliver vi blandt andet klogere på,

15.2

hvad der vil ske hvis der kommer rumvæsner til

Smuk indeni – smuk udenpå

jorden? Og hvorfor vi ikke kan mærke, at jorden

Af Julia Sofia

drejer.

For fans af youtube-stjernen Julia Sofia er her

Fra 10-15 år

en bog med mange gode historier. Du får råd og
tips til alt fra at værne om sig selv og sin familie,

Samtalebøger,
der gør dig klogere

til make-up tips og afstresning. Det er hendes
youtube i bogform, og hun fremstår ærlig og reel.

32.6

Der er mange fine budskaber og indlæg samt

Flygtninge

fine billeder af Julia Sofia. I samme stil som bø-

Bogen er yderst relevant med de krige, der

gerne fra to andre YouTube stjerner Astrid Olsen

foregår i andre lande. Børn og voksne flygter

og Kristine Sloth.

fra krigene, men hvor kommer de fra? Hvad

Fra 12-16 år

vil det sige at være på flugt, og hvordan er det
at ankomme til et nyt land, hvor man ikke kan
sproget? Det er et svært emne, men er skrevet
i et sprog, som børn kan forstå. Der er mange
tal, faktabokse og fotos, og kan enten læses i
skolesammenhæng eller af interesse.
Fra 8-10 år

Skræmmende facts
34.38

Jack the Ripper

Sjove forsøg, vildt vejr
og verdensrummet

37.31

Af Jesper W. Lindberg

En overlevelsesguide for børn
der vil stoppe mobning

Jack the Ripper er en del af serien Myter og

52

mysterier. Seriens formål er at undersøge uop-

Alt om universet - Junior

Af Phyllis Kaufman Goodstein
og Elizabeth Verdick

klarede mysterier. I dette tilfælde sagen om den

Ved du en del om universet, og hungrer du efter

berygtede morder Jack the Ripper, der hærgede

at blive endnu klogere på fx alt det, man ikke ved

Dette er en fantastisk bog for alle, og både børn

London i slutningen af 1800 tallet. Vi får gennem

om universet, så er dette tidsskrift noget for dig.

og voksne kan lære en del. Udover at give gode

blandt andet en række fotos af både ofrene og

Niveauet er lidt højt, så vil du udfordres, bliver

råd til at få stoppet mobning, indeholder bogen

mordsteder samt ægte vidneudsagn fra de en-

du ikke skuffet. Man kommer rigtig godt rundt om

også nogle sjove opgaver og quizzer som gør

kelte mord et skrækindjagende billede af, hvad

det kæmpe emne og får en masse imponerende

læsningen lidt lettere og mere interessant, end

der også den dag i dag er virkelig skræmmende.

fakta om vores univers.

de normale måske lidt kedelige fagbøger om

Advarsel: Det er ikke for sarte sjæle!

Fra 12-15 år

emnet.

Fra 11-15 år

Fra 10 år og op

52.4
39.3

Børnenes store bog om Rummet!

Hvor creepy – grufulde facts
med gåsehudsgaranti!

Er du til stjerner, planeter og rumfartøjer, så

Af Crispin Boyer

dig. Her får du 200 sider fyldt med spændende

Er du til skrækindjagende og hårrejsende facts

fakta om alt fra Big Bang til viden om, hvad

om fx den kæmpe blæverklump fra Chile, vam-

en sommerfugletåge er for noget. Der er store

pyrer eller rædsler fra rummet, så er denne bog

flotte billeder og illustrationer, så sæt dig tilbage

noget for dig. Det er særlig underholdende med

i lænestolen og bliv klogere på de forunderlige

de fotos i bogen, der dokumenterer de uhygge-

fænomener, vi finder i vores univers.

lige fænomener. Du bliver guidet af værtsparret

Fra 11-15 år

er Børnenes store bog om rummet noget for

Agent Gys-Og-Gru og rumvæsenet Ruth.
Fra 10-14 år

53.08

Hjemmelaboratoriet
Af Robert Winston
28 spændende forsøg for kommende forskere.
Den er bygget op omkring lette trin-for-trin
61.644

introduktioner til eksperimenter, du selv kan

Hvad tænker de andre?
Socialfobi hos børn og unge

lave. Hvad med fx en regnskov i en flaske eller

Af Jens Henrik Thomsen

gave. Ved hvert forsøg er der detaljerede illustra-

Bogen er rigtig god til børn og unge, som har op-

tioner og et sværhedsgradsbarometer. Få fat i

levet socialfobi og angst. Den kommer rundt om

denne bog og imponer familie og venner med

nogle gode emner og er skrevet på en forståelig

dine skills.

måde. Der er også et mindre kapitel til voksne,

Fra 12-14 år

som har børn med disse lidelser. Afsnittet giver
et godt indblik i, hvad de ramte børn gennemgår,
tænker og føler.
Fra 7-14 år

brusende badebomber, du kan forære væk i

55.8

64.43 og 64.45

74.901

Ultra vildt vejr
Af Mikkel Fønsskov

Undulat – et kæledyr
Slange – et kæledyr

Let læselig bog med en masse kolde og varme

Af Cecilie Bogh

Lær at tegne heste og ponyer
- Trin for trin instruktioner af mere
end 25 forskellige racer

fakta om vejret, når det viser sig fra sin ekstreme

To lette bøger i serien Fagklub for dig, der har

Af Robbin Cuddy

side. Du kan læse og se billeder fra nogle af de

plaget dig til en undulat eller en slange som

Fantastisk bog for piger, som elsker at tegne og

vildeste vejrfænomener på hele kloden. Du kan

kæledyr. Her får du lidt at vide om dyrene og

gerne vil lære at tegne heste og ponyer på flere

også læse om, hvor voldsomt vejret her i Dan-

om, hvordan man passer dem. Vidste du at en

forskellige måder. Bogen har også faktabokse og

mark kan opføre sig. Fx kulderekorden fra Thy i

undulat kan trænes, og at kaffe er giftigt for en

sjov viden om de forskellige hesteracer.

1982 hvor der blev målt minus 31,2 grader.

undulat? Vidste du, at du kun behøver at rense

Fra 9-12 år

Fra 8-11 år

din slanges bur hver 3. måned?
Fra 6-9 år

76.9

Kreatid

Dyr

Af Gabriella Lawner Hansen
Bogen har en masse fantastiske ideer til flotte
udsmykninger og dekorationer af ting, du har

55.5

i forvejen. Større børn og unge kan lave det

Børnenes leksikon
- Dinosaurer og forhistoriske dyr

meste i bogen selv, mens de lidt mindre nok skal

Virkelig lækkert leksikon, hvor fokus er på dino-

Fra 9-16 år

havde lidt hjælp fra forældrene.

saurer og forhistoriske dyr. Bogen er spækket
med fantastiske illustrationer og en masse detal-

61.33

jeret viden om livets begyndelse og udvikling. Du

Kunst på kroppen

kan fordybe dig i timevis med dette leksikon.

af Helle Hinge

Formidling fra 6 år, selvlæsning fra 10 år

Flot fagbog fra Gyldendals serie ”De store

Kunst og krea

fagbøger” om forskellige former for kunst på

En god bog til børn, der har en hund eller ønsker

74.08

verede mand, de forskellige landes kropsritualer

sig en hund. Den kommer godt omkring hunde-

Selfie - Historien om selvportrættet

og symboler til religiøse udsmykninger og regler

racerne, og hvad man kan træne dem til. Man

Af Susie Brooks

på området. Spændende, lærerig og velskrevet

får også information om hundens oprindelse og

Bogen giver et godt indblik i selfie-historien. Man

bog med flotte fotos og informative faktabokse.

hvorfor de er, som de er.

lærer om malerkunsten og nogle af tidens store

Fra 12-15 år

Fra 10-12 år

kunstnere, såsom Leonardo da Vinci, Pablo

63.67

Alt om hunde
Af Becky Baines

Picasso og Vincent van Gogh. Bogen vil også
58.97

kunne bruges som undervisningsmateriale.

Vilde heste

Fra 9-12 år

Af Stephanie Turnbull
En god og let fagbog til piger, som elsker heste.
Bogen har nogle fantastiske billeder som virkelig
giver bogen liv. Man får god information om vilde
heste, og hvordan de lever.
Fra 9-10 år

kroppen - lige fra tatoveringer, pierceringer,
bodypainting og skarifikation. Kapitlerne handler
om, hvad kunst er, hvem der var den første tato-

79.41

Fantastiske bygninger
– byg og konstruer med Minecraft
Af Kirsten Kearney

Nørdehygge

Mest for piger

Lige så storslået som ”Fantastiske verdener -

79.08

byg og konstruer med Minecraft”, som udkom i

Håndbog for pigenørder

2015. Den nye bog er ligeså troværdig med fan-

Af Silja Okking

tastiske bygninger. Her er over 30 flotte projekter

En perfekt bog til alle piger der elsker at nørde

fra verdens bedste minecraft-byggere, som giver

igennem. Bogen kommer godt omkring alle for-

dig nyttige tips og trin-for-trin vejledning til store

skellige slags pigenørder, og viser at man faktisk

konstruktioner og de mange detaljer i byggeri-

kan nørde med næsten alt, og at man altid skal

erne. Flot fagbog på området, som giver indblik i

være stolt af det man går op i.

en anden vinkel på det populære spil.

Fra 10-14 år

Fra 12-16 år
79.71
14.1

Nadia Nadim

77.69863

Lev magisk - magi for begyndere

Endnu en god bog fra Alineas serie ”Fagklub.

Star wars
– komplet guide til Galaksen

Af Inez Gavilanes

Blå”, her med den kvindelige danske fodboldspil-

Er du interesseret i magi, så er den her bog per-

ler Nadia Nadim, som oprindeligt kommer fra

Flot opslagsværk over alle Star Wars-galaksens

fekt til dig. Bogen kommer godt rundt omkring en

Afghanistan. Hun er så god, at hun blev udtaget

planeter, byer og slagmarker fra filmenes

masse former for magi. Man får også en masse

til at spille på kvindelandsholdet. Nu spiller hun

Episode I-VII. Bogen indeholder en lang række

information om sort og hvid magi og magiske

i USA for Portland Thorns FC. Bogen har store

farveillustrationer fra forskellige kunstnere, som

genstande.

flotte fotos og er god at læse, hvis du selv drøm-

til sammen giver en gennemillustreret beskri-

Fra 12 år

mer om en fodboldkarriere.

velse af det samlede Star Wars-univers. Det

Fra 8-10 år

er en uhyre flot bog med masser af fokus på

62.386

information.

Droner

Fra 12-16 år

Af Per Østergaard

61.34

Er du fascineret af små flyvende robotter, så skal

Vikingeflet - step by step guide til
smukt og moderne vikingelook

du have fat i denne let læste bog om droner. Vi

Af Anette Collin

får en række eksempler på, hvad man bruger

En masse smukke fletninger, du kan lave på sig

Af Ivy st. Ive

droner til, og hvad man skal vide, hvis man selv

selv og sine veninder. Du skal dog have god

Super god og brugbar 208 siders bog om det

vil anskaffe sig én.

tid og masser af tålmodighed, hvis du prøver

populære spil, fyldt med tips og tricks. Bogen

Fra 8-10 år

fletningerne af, men der er heldigvis forskellige

79.41

Den uofficielle Pokémon Go håndbog

indeholder bl.a. tips og tricks til din telefons

sværhedsgrader, så hvis du ikke lige er den

holdbarhed, mens du spiller, hvordan du bliver

bedste til at flette, kan du starte med den nemme

en bedre spiller og om gode kampstrategier.

og øve dig vej op til de svære.

Der er en formidabel gennemgang af alle de

Fra 10-16 år

pokémoner, der kan fanges i spillet, og hvad
de forvandles til, når du ”evolver”. Du bliver en
ekspert! Der er også et kapitel om spillets 20 år
lange historie.
Fra 9-15 år

Lev sundt
79.53

Yoga for børn – og deres voksne

Danmarkshistorie og
den vide verden

Musikkens verden
78.9061

Vores historie - Marcus & Martinus
Man har ikke kunnet undgå at høre navnet på

Af Sisse Siegumfeldt
Børne-yogalærer Sisse Siegumfeldt har sam-

96

den norske ungegruppe, de to tvillinger Marcus

mensat 8 programmer med øvelser, mindfulness

og Martinus, som i 2012 vandt den norske ud-

og afspænding for børn i alderen 3-9 år. Yoga

Sigurd fortæller danmarkshistorie Bind 1 + 2

kan bringe en mere nærvær, glæde og ro. Bo-

Af Sigurd Barrett

De spiller for udsolgte koncerter i Sverige og

gens første programmer er for nybegyndere og

Sigurd Barrett har her skrevet en fin højtlæs-

København. I Vores historie hører vi drengenes

bliver sværere hen af vejen. Fine fotos og klare

ningsbog i to bind, som kan bruges i skole-

egen fortælling om deres succes og om hvordan

instruktioner hjælper én gennem trin-for-trin. Flot

sammenhæng, men også meget gerne som

det er at være popstjerne og teenageidol. Mange

gennemarbejdet bog.

fritidslæsning. Sjov og levende beskrevet

billeder i bogen fra deres eget private fotoalbum.

Fra 3-9 år

danmarkshistorie for børn og deres voksne, som

Fra 12-15 år

gave af MGP og senere udgav albummet ”Hei”.

ønsker et kort overblik over de store punkter i
danmarkshistorien. Sproget er let og humoristisk

99.4

og med mange fine illustrationer.

Tay - Historien om Taylor Swift

Formidling for 6-12 år

Af Jill Parker
Fin lille bog, der på en underholdende måde for-

96

tæller om pop-fænomenet Taylor Swift. Sproget

Sigurds Danmarkshistorie
– 42 aktiviteter du selv kan lave

er friskt og levende, især fordi bogen er skrevet

Rigtig fint supplement til bøgerne ”Sigurd fortæl-

Taylor Swift.

ler danmarkshistorie”, som spænder fra istid til

Fra 9-12 år

som en fortællende roman. Oplagt til fans af

fremtid. Bogen er en aktivitetsbog, som omhandler 42 historiske aktiviteter, som man kan bruge

99.4

i undervisningen eller hjemme. Aktiviteterne

Lukas Graham

spænder vidt, lige fra madopskrifter, lege, spil og

Af Cecilie Bogh

andre ting, der nemt kan laves med noget pap,

En letlæselig bog om bandet og ikke mindst den

64.12

mad eller ting fra naturen. Så hvis du kan lide

karismatiske forsanger Lukas Graham. Bandet

Børn i køkkenet - lækre opskrifter
med frugt og grønt

at lave kreative ting, vil du synes om de mange

har oplevet stor succes de senere år, og ikke

historiske ideer i bogen, krydret med sjove

mindst nu i USA, hvor de har vundet mange

En allround kogebog for børn og deres forældre,

historiske facts.

priser og deltaget i et utal af populære tv shows.

som gerne vil have flere grøntsager i maden.

Fra 9-10 år

Bogen giver et fint billede af bandets historie,

Den vegetariske kogebog har opskrifter på alt fra

op- og nedture, samt mange flotte billeder. I

forretter, middagsretter til desserter - alle med

48.63

serien ”Fagklub. Blå” er tidligere udkommet

frugt og grønt. Der er beskrivelse af grøntsager-

En rejse gennem USA

”Christopher”.

nes gode egenskaber, samt billeder af hvordan

Bogen er lækkert designet, og du kommer

Fra 8-10 år

man skærer de forskellige grøntsager ud.

igennem meget af USA med masser af viden

Formidling for 6 år selvlæsning for 10 år

og fantastiske billeder. En god rejseguide, med
fokus på det, der interesserer børn og unge.
Fra 10-16 år
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