
BIBHITS
for 5. - 6. klasse

Hybenhjerter
Af Jane Susanne Andersen. 2019 - 138 sider
Lea er altid alene, og i klassen er der ingen der taler til hende. Veronika er syg af 
kræft, men får masser af hjerter og søde kommentarer på Instagram. Veronika er 
Leas store hemmelighed; hun er en af Leas mange falske profiler.
EMNE: SOCIALE MEDIER * VENSKAB * LØGN * POPULARITET * ENSOMHED

Elmer Baltazar – Rejsen til Arkadia
Af Tobias Bukkehave. 2018 - 347 sider 
Elmers nye iPad er en portal til spilverdenen Arkadia, og da Emmy forsvinder ind i 
sit yndlingsspil, må Elmer følge efter for at redde hende.
EMNE: FANTASY * PARALLELLE VERDENER * COMPUTERSPIL * VENSKAB

Kraken
Af Benni Bødker. 2019 - 120 sider
Da det gode skib Polarstjernen forliser under sin ekspedition til Nordhavet drager 
en ny ekspedition ud for at lede efter overlevende. Marius tager med i håbet om at 
finde sin far. Men noget mørkt og ondskabsfuldt venter på havets bund.
EMNE: SØFORTÆLLINGER * SPÆNDING * HAVUHYRER * NORDHAVET



De dødes hotel
Af Bodil El Jørgensen. 2014 - 91 sider
Magnus mangler desperat penge. Derfor søger han job på De dødes hotel - og får 
det. Men der er en grund til, at han vil få 150 kr. i timen.
EMNE: SPØGELSER * GYS * MOBNING * HUMOR * LET AT LÆSE

Selfie Simon
Af Susanne Foldberg. 2017 - 119 sider
Da Simon skifter skole bliver han udfordret på internettet. Det starter uskyldigt, men 
udvikler sig til både ulovlige og livsfarlige challenges. Hvor langt tør Simon gå for at 
blive en berømt YouTuber?
EMNE: YOUTUBERE * SOCIALE MEDIER * MOBNING * SKOLESKIFT * BERØMMELSE * COMPU-
TERSPIL * VENSKAB

Den 10. ring 
Af Kasper Hoff. 2018 – 166 sider
Kalle er en normal dreng, lige indtil den dag han opdager, at hans mor og far fandt 
ham i skoven. Nu bliver han hvirvlet ind i et vildt eventyr med trolde, ellepiger og frøer.
EMNE: TROLDE * MAGI * VENSKAB * ELVERFOLK

Drengen med den neongrønne jakke
Af Trine Juul Hansen. 2014 - 124 sider
Den nye dreng i klassen vender op og ned på det hele. Han skaber ufred og sætter 
kammeratskabet på prøve. Det går særligt ud over Jonas og Mirza.
EMNE: VENSKAB * SKOLEN * FORELSKELSE * LET AT LÆSE

Klovn
Af Michael Kamp. 2017 - 171 sider
Klovne-epidemien er kommet til landsbyen Ullerup. Men det, der starter som grove 
løjer, bliver til dødelig alvor, da en uhyggelig hemmelighed fra fortiden vækkes til live 
og fylder landsbyen med blodtørstige klovne.
EMNE: GYS * KLOVNE * UHYGGE

Din store idiot: #youwillneverwalkalone 
Af Carina Kamper. 2019 - 188 sider
Alfred er en glad og lykkelig 13 årig dreng i en helt almindelig familie, indtil den dag 
hans far bliver dræbt i en trafikulykke. Hvordan kommer man videre efter det?
EMNE: DØDEN * SORG * SAVN * FAMILIEN * VENSKAB * KÆRLIGHED * FØLELSER * FORÆLDRE 
* BØRN

Arven
Af Jan Kjær. 2019 - 91 sider
Axel er en forkælet teenager, der kun gider at spille computerspil med sine venner. 
Det ændrer sig, da mormor Ellen udfordrer ham med en række prøver i Istanbul, hvor 
han skal gøre sig fortjent til at blive hendes arving.
EMNE: SPÆNDING * DRENGE * ARV * INSTANBUL * TYRKIET



Metro
Af Emil Landgreen. 2019 - 99 sider
Villy, Tjalfe og Rune begiver sig afsted på deres graffiti-mission. Villy har et kort over 
metroens undergrund og viser vej.
EMNE: GYS * SPÆNDING * DRENGE * KRIMINALITET * GRAFFITI

En lille hvid løgn, en kæmpe katastrofe
Af Annegerd Lerche Kristiansen. 2019 - 227 sider
14-årige Sille flytter fra København til Kolding, hvor hun starter i skole. Men hun får 
lavet problemer for sig selv, da hun kommer til at fortælle en lille, hvid løgn. For løgne 
har det med at blive afsløret.
EMNE: VENNER * FORELSKELSE * PIGER * SKOLEN * SKILSMISSE * FAMILIEN * LØGN * 
KOLDING * DANMARK

Ternet Ninja 
Af Anders Matthesen. 2016 - 246 sider
Aske har det lidt svært. Han er forfulgt af klassens bølle, Glenn, og hemmeligt forel-
sket i Jessica og har brug for lidt held. Det kan en ganske særlig fødselsdagsgave 
fra onkel Stewart måske gøre noget ved.
EMNE: SJOVE BØGER * NINJAER

Ildens sværd
Af Anders Christian Meidahl. 2019 - 109 sider
Tristan er 11 år, og han er indlagt på hospitalet. Tristan har kræft, og det er en hård 
kamp, også i drømme. Drømmene kan virke skræmmende og bliver meget virkelige. 
Ørn og Høg henter Tristan, og de fører ham til Alfgaard. Er Tristan mon Ildens Søn?
EMNE: DRØMME * DRØMMEREJSER * SYGDOM * MAGI * FANTASTISKE FORTÆLLINGER * 
FANTASIVERDENER



Stemmetyven - Pigen med de to ansigter 
Af Ida-Marie Rendtorff. 2018 - 128 sider 
Tia har den særlige evne, at hun kan efterligne andres stemmer. Tias bedste ven , 
Halvar, er taget til fange, og ingen har tænkt sig at gøre noget for at redde ham fra 
den vise død. Tia må gøre noget, men hvad?
EMNE: FANTASY * VENNER * VENSKAB

Karmaboy - kometen og den onde numsekløe
Af Jacob Riising. 2015 - 146 sider
En komet er på vej for at udslette Skovlunde Bytorv, og selvom alle virker ligeglade, 
er byens nye superhelt Karmaboy fast besluttet på at redde det gamle torv.
EMNE: SJOVE BØGER * SUPERHELTE * VENSKAB

Mærkelige Mynthe
Af Dorte Roholte. 2013 - 155 sider
Da Mynthe fylder 13 år, opdager hun, at hun kan læse folks tanker og forudsige 
fremtiden. En evne hendes farmor også har, men det er ikke altid rart at kunne det.
EMNE: UNGE * FAMILIEN * OKKULTISME * VENSKAB * FORELSKELSE

Mørke møder
Af Dorte Roholte. 2018 - 128 sider 
Det gamle drengehjem i Bulte gemmer på dystre hemmeligheder. Det går snart op 
for 13-årige Emma, da hun sammen med sine forældre flytter dertil.
EMNE: UNGE * FAMILIEN * VENSKAB * FORELSKELSE * SPØGELSER * MYSTIK * OKKULTISME

Ælle bælle alene
Af Louise Roholte. 2015 - 143 sider
12-årige Ella går til ridning med klassekammeraten Katrine. Men da der starter en 
ny, smart pige på ride-skolen bliver Ella holdt udenfor. Hun bliver venner med den 
mystiske Mira, som har sine egne problemer.
EMNE: VENINDER * HESTE * RIDNING * FORÆLDRE * MOBNING * PSYKISK SYGE FORÆLDRE

Zam 
Af Jesper Wung-Sung.  2015 - 169 sider
Zam er zombie, og har kun en ven, Sofie. Han mobbes i skolen, og en dag bliver 
det for meget, og han bider Oscar. Det får frygtelige konsekvenser for Zam og alle 
zombierne, der bor i byen.
EMNE: ENSOMHED * VENSKAB * IDENTITET * ZOMBIER * FÆLLESSKAB


