
Min sommerlæsning
En spooky 
bogrejse

Denne rejse er ikke for sarte sjæle. Så 
er du advaret. Du vil stå ansigt til ansigt 
med spøgelser, onde rumvæsner, 
skræmmende overnaturlige hændelser 
og mystiske situationer, du ikke kan 
gennemskue. Er du frisk på en rejse 
med hjertet helt oppe i halsen, så skal 
du vælge denne tur.
Vil du med?

8-14 år

Min sommerlæsning
En eventyrlig 

bogrejse

En rejse for eventyreren, der elsker 
magi og parallelle verdner. Hvad 
siger du til en sightseeingtur inde i 
et computerspil? Eller vil du hellere 
opleve at blive suget ind i en bog og 
tage en snak med figurerne? Uanset 
hvad du vælger, er du garanteret en 
eventyrlig rejse ud over det sædvanlige.
Vil du med?

8-14 år

Min sommerlæsning
Bogrejse i 

venskabets tegn

Denne rejse kan være både hård og 
kringlet. En rejse i venskabets tegn 
er ikke altid let. Man kan blive skuffet 
undervejs, og man risikerer at gå 
mange vildveje. Men når man når 
frem, er den svære rejse det hele 
værd. Vil du med?

8-14 år

Min sommerlæsning
Bogrejse mod 

en bedre verden

Børn forstår så meget, de voksne ikke 
gør. Børn kan redde verden. På denne 
rejse styrer børnene, hvor turen går 
hen. Noget er helt galt i den verden, 
de kommer fra. Derfor pakker børnene 
kufferten og rejser mod et bedre sted. 
Børnene finder retningen. 
Vil du med?

8-14 år

Min sommerlæsning
En bogrejse til 
et grineflippet 

land

Rejsen er for dig, der allerhelst vil 
have det seriøst sjovt på din læseferie. 
Vælger du denne rejse, er du 
garanteret et godt grin, og du vil møde 
sjove figurer, der havner i de mest 
kiksede, pinlige og fjollede situationer, 
man kan forestille sig. Lad de sure 
miner blive hjemme, og få trænet 
lattermusklerne. 
Vil du med?

8-14 år

Min sommerlæsning
Bogrejse, der 

ændrer dit syn 
på verden

Bogrejsen tager dig til steder, du ikke 
vil tro eksisterer. Du vil møde børn, 
præcis som dig selv, der er havnet i 
stor fattigdom. Eller børn som dig, der 
kæmper med udfordringer, der får 
stor betydning for deres liv. En rejse 
fuld af indtryk, du kommer til at huske 
og tænke tilbage på. 
Vil du med?

10-16 år



Maskernes hus (10-14 år) 
af Lars Daneskov

Lommelygte

Hvidløg (mod vampyrer)

Et væmmeligt venskab (9-12 år)
af Jack Meggitt-Phillip

Rusten kæde

Festen (9-13 år)
af Petter Lidbeck

Mobiltelefon

Solbriller

Imperiets arvinger, bind 1&2  
(11-14 år) af Oskar Källner

Intergalaktisk GPS

Nerver af stål

Er bogen udlånt, kan den  
reserveres.

Pakkeliste

Tilly og bogvandrerne (8-12 år)  
af Anna James

Kompas

Skattekort

Æggets forbandelse (10-13 år)  
af Thomas Taylor

Snacks

Amari og Nattens Brødre 
(11-14 år) af B.B. Alston

Krystalkugle

Tryllestav

Wonderscape (9-13 år)  
af Jennifer Bell

VR-briller

Er bogen udlånt, kan den  
reserveres.

Pakkeliste
Kun for sjov (8-11 år) 
af Sandra Schwartz

Slikpose (til at dele)

Enhjørningekostume

Lego eller læbestift (10-12 år)
af Morten Solheim

Drage 

Ti knive i hjertet (8-14 år)
af Nora Dåsnes

Yndlingsplaylisten

Himmelsprintere (støvler)

Amari og Nattens Brødre  
(11-14 år) af B.B. Alston

Tennisketcher

Perfekt vejr til smerte (12-14 år)
af Åsa Asptjärn

Mit forheksede liv (11-14 år)
af Daniel Zimakoff

Ærlighed og kærlighed

Er bogen udlånt, kan den  
reserveres.

Pakkeliste
Et monster i skabet (7-13 år) 
af Tuutikki Tolonen

Sovepose

En magisk morgenkåbe

Solvogteren (8-12 år)
af Maja Lunde

Madpakke

Slimfjorden (8-12 år)
af Sarah Lang Andersen

Lommelygte

Lakridser

De tog vores hus (12-16 år)
af Laura Eidnes Bregnhøi

Uldne strømper

Wonderscape (9-13 år)
af Jennifer Bell

Kompas

Masser af sund fornuft

Er bogen udlånt, kan den  
reserveres.

Pakkeliste

Dæmontandlægen (10-12 år)
af David Walliams

Madpakke

Skattekort

Max Crumblys uheldige eventyr - 
helten i skabet (12-14 år)
af Rachel Renée Russell

Vandpistol

Snacks

Mit forheksede liv (11-14 år)
af Daniel Zimakoff

Pruttepude

Sovepose

Perfekt vejr til smerte (12-14 år)
af Åsa Asptjärn

Solbriller

Er bogen udlånt, kan den  
reserveres.

PakkelistePakkeliste
Maskernes hus (10-14 år) 
af Lars Daneskov

Strikket sweater

Skattekort

Ti knive i hjertet (10-14 år)
af Nora Dåsnes

Solbriller

De tog vores hus (12-16 år)
af Laura Eidnes Bregnhøi

Lommetørklæde

Lille kniv

Forsvundet (10-14 år)
Ele Fountain

3 rationer mad

Rød zone (12-14 år)
Magnus Nordin

En rød ballon

Livsmod

Er bogen udlånt, kan den  
reserveres.


