
BIBHITS
for 3. - 4. klasse

Helios-ekspeditionen - frostplaneten 
af Benni Bødker. 2020 - 46 sider
Jordens fremtid er truet, og derfor flyver en ekspedition til planeten Helios. På 
Helios findes det, der kan rede Jorden og dens mennesker.
EMNE: SCIENCE FICTION * SPÆNDING * RUMREJSER * EKSPEDITIONER * DYSTOPIER

Narkobaronen 
af Lars Bøgeholt Pedersen. 2018 - 96 sider
K.O.B.R.A. er en international efterretningstjeneste, som bekæmper spionage, kri-
minalitet og terrorisme. De to unge agenter Niko og Adam bliver sendt på mission 
til Mexico City for at afsløre narkobaroner i et stort narkokartel, Los Zetas.
EMNE: SPÆNDING * HUMOR * FORBRYDERE * NARKOKARTELLER * NARKOTIKAHANDEL * 
SPIONER * EFTERRETNINGSTJENESTER * KOSTSKOLER * MEXICO CITY * MEXICO

Den magiske sommer 
af Sara Ejersbo. 2020 - 142 sider
Josefine er taget på sommerferie hos sin tante ved Vesterhavet. Her møder hun en 
sød fyr, som er vildt god til at surfe. Mon de skal være mere end venner?
EMNE: VENINDER * PIGER * DRENGE * FORELSKELSE * SURFING



Vikingevenner - døden har vinger
Af Peter Gotthardt. 2016 - 73 sider
Tue og Ottar er i livsfare. En flok barske slagsbrødre har omringet dem. Pludselig 
kommer en pil flyvende.
EMNE: VINKINGER * VIKINGETIDEN * VENSKAB * ONDSKAB

Drengen der fik ting i hovedet - “de mystiske øjne” 
Af Kasper Hoff. 2017 - 243 sider
Karl har af en eller anden grund altid fået ting i hovedet, men en dag får han nok af at 
gå med sin ishockeyhjelm, for han kan ikke spise is med den på. Så han tager den af, 
og så går det hele galt.
EMNE: UHELD * VENSKAB * SPÆNDING * SJOVE BØGER

Naja Münster - den store fuglefest
Af Linda Kyed Knudsen. 2019 - 99 sider
Naja Münsters undulat, Tulle, er blevet trist og hænger med næbbet. For at muntre 
ham op, inviterer Naja sine bedste veninder og deres undulater til fuglefest. Men 
inden festen går i gang, stikker Tulle af. Mon Naja nogensinde får ham hjem igen?
EMNE: MÜNSTER * YOUTUBERE * SOCIALE MEDIER * FUGLE * KÆLEDYR * SJOVE BØGER

Mira 
Af Sabine Lemire. 2017 - 99 sider
Tegneserie - graphic novel. Mira bor alene med sin mor, som ind i mellem kan være 
lidt pinlig. En ny pige begynder i klassen og hun laver en kærlighedsklub, men Mira 
har aldrig prøvet at være forelsket.
EMNE: VENINDER * FAMILIEN * FORELSKELSE * VENSKAB * GRAPHIC NOVELS

Månekniven 
Af Josefine Ottesen. 2019 - 95 sider
På Stilhedens Ø overtager Lora Det Gyldne Segl efter sin mor. Men da hun sidder 
alene og våger over den døde, fortæller en stemme hende, at ikke alt er, som det skal 
være.
EMNE: FANTASY * FAMILIEN * TROLDDOM * ONDSKAB

Ot2 - frags og fodbold 
Af Kit A. Rasmussen. 2019 - 114 sider
Otto spiller CS på holdet Go Gaming og drømmer også om at blive professionel 
fodboldspiller. Da han bliver tilbudt en plads på førsteholdet, skal han træffe et svært 
valg.
EMNE: COMPUTERSPIL * FODBOLD * SPÆNDING * VENNER * GAMING

Isens hjerte - ismanerne fra Tild 
Af Ida-Marie Rendtorff. 2019 - 67 sider
Pigen Aira er ismaner og lever i en verden af is og magi. En dag fortæller hendes 
ven, Ulk, at den nærliggende by er ved at smelte, og at byens ismanere er forsvundet. 
Onde kræfter er på spil, og kun Aira og Ulk kan stoppe dem.
EMNE: FANTASY * MAGI * IS



Star Girl - koncert eller kirsebær 
Af Nicole Boyle Rødtnes. 2017 - 48 sider
Nanna er inviteret til fest hos sin bedste veninde Luna. Gæsterne skal være klædt ud 
som frugter. Nanna og Luna vil være to kirsebær. Nanna, som også er Star Girl, bliver 
inviteret til at optræde ved Teen Galla, det er samme dag som Lunas fest!
EMNE: POPSTJERNER * VENINDER * KONCERTER * LYVE * SVIGT

De hemmelige Youtubere 
Af Maria Rørbæk. 2019 - 124 sider
Magnus og Selma er med i en Youtube- konkurrence og laver videoer som ”De 
Hemmelige Youtubere”. Men kan de vinde over Kristian og Victor, klassens populære 
drenge, som også deltager i konkurrencen?
EMNE: YOUTUBERE * SOCIALE MEDIER * MOBNING * VENSKAB

Ghost - som en tyv i natten
Af Bjarke Schjødt Larsen. 2017 - 89 sider
Superhelten Ghost bliver født, da drengen Danny stjæler en hvid dragt med super-
kræfter. For at hjælpe sin ven Khalid tager Ghost kampen op mod en rockerbande.
EMNE: SUPERHELTE * FAR-SØN-FORHOLDET

Zombiehunden - livets kilde
Af Sandra Schwartz. 2019 - 107 sider
De to søskende Hugo og Ella har fået besked på at gå tur med familiens hund. De går 
ned til den forbudte dam, men det skulle de aldrig have gjort.
EMNE: GYS * HUNDE * UHYGGE



Vilma og venner - hemmeligheden
Af Boline Skovly. 2017 - 74 sider
Vilma på 9 år skal på lejrskole med sin klasse. Hun glæder sig ikke, for hun er 
mørkeræd og tør ikke sige det højt. Vilma savner en rigtig ven, som man kan dele 
hemmeligheder med. Måske kan det blive Fie, den søde nye pige i klassen?
EMNE: PIGER * VENSKAB * HEMMELIGHEDER * MØRKERÆD * LEJRSKOLER

Slimsnegle fra det ydre rum 
Af René Toft. 2020 - 121 sider
Den lille by Kirke Knærum bliver invaderet af slimsnegle fra det ydre rum. 
Slimsneglene kravler op i indbyggernes næser og gør dem til zombierobotter. Det 
er kun de 3 venner, Flora, Funder og Trolle, som kan redde byen, sammen med IPO 
(Intergalaktisk Politi-Orb).
EMNE: SJOVE BØGER * SLIM * SNEGLE * ZOMBIER

Kamma & Kamal - kærlighedskødboller 
Af Mette Vedsø. 2018 - 55 sider
Kamma og Kamal er kærester. Kamal skal til fødselsdag hos Kamma. De skal have 
kødboller, men han må ikke spise svinekød. Kan han undgå det?
EMNE: FORELSKELSE * VENSKAB * KULTURMØDE * ETNISKE MINORITETER

En mystisk gave 
Af Camilla Wandahl. 2019 - 63 sider
Da prins Will er låst inde sammen med 3 vind-ulveæg klækker det ene pludselig. Det 
bliver hans første møde med vind-ulven Byrd.
EMNE: FANTASY * MAGI * VENSKAB * ULVE

Døden er ikke en joke 
Af Caroline Ørsum. 2019 - 39 sider
Hvor er Jakob, han har ikke været hjemme i nat? Og hvem er det der står i døren med 
sorte hår på tæerne? Og hvor kommer den mærkelige gurglende, slubrende lyd fra?
EMNE: GYS * VENNER * DØDE * HOSPITALER


