
Hej med dig
Så er det sommerferie! Og masser af tid  
til at læse.
 
Tjek listen med 9 – Vi ka’ li’, se to film om 
”Min bedste læseoplevelse” eller klik på 
linkene, og mød andre læsere og skrivere 
på nettet. 

God ferielæsning

9 – VI KA’ LI’

FIF PÅ FILM

Tempus fugit af K.B. Andersen
Little Brother af Cory Doctorow
Kings of Jutland af Glen Ringtved
Den sorte paraply af Lene Dybdahl
Helgi Daner af Josefine Ottesen
Spillets by af Lise Bidstrup
Hypnosia af Birgitte Lorentzens
Gåden om Alaska af John Green
Tjick af Wolfgang Herrndorfs

GODE LÆSELINKS: 
movellas.com
kulturforunge.dk
ereolen.dk
boggnasker.dk
gratisbøger.dk

Skan QR-koden

Ella og Nadeen 
giver fif.

FIF TIL 
FERIE-
LÆSNING
2015

KLIK PÅ BILLEDET, OG SE EN FILM OM EN  
GOD LÆSEOPLEVELSE:

SCOR MED ORD 

Fortæl om det du læser – bøger er gode historier og god viden!

SÆT STRØM PÅ 

En bog kan også høres, så bliver rejsen kortere!

LÆS SAMMEN 

Få vennen eller kæresten helt tæt på 

med en god historie!

Rosemarie og Ane giver fif.

Tempus fugit
Victor går i 8. klasse og kan rejse i tid. 
Det giver magt og viden, men skaber 
også problemer. En hel masse.

Af K.B. Andersen, Høst

Little Brother
Marcus er 17 år og total computer-
nørd. Da nogle af hans venner anhol-
des for at hacke, sætter han sig for 
at udvikle et system, som ingen kan 
finde eller overvåge. 

Af Cory Doctorow, S.F. Cirklen

Kings of Jutland – en krimikomedie
Bo, Skipper og Ronny har ingen pen-
ge – som sædvanlig. Derfor røver de 
en bank. Desværre har en flok gang-
stere fået samme idé. Og så går den 
vilde skattejagt.

Af Glen Ringtved, Gyldendal

Den sorte paraply
Vi er i året 1666, den for-
ældreløse adelssøn Robert 
møder en mystisk fremmed, 
og så sker der ting og sager.

Af Lene Dybdahl, Tellerup

Helgi Daner
Helgi er en helt almindelig dreng, der er 
kongesøn og har en alf til mor. Nå, så 
almindelig er han vist heller ikke. Han er 
nemlig sagnhelten Holger Danske. 

Af Josefine Ottesen, Peoples Press

Idolernes by
Liam er en vildt god danser og hans 
største drøm er at blive udtaget til 
White night og danse sig adgang til 
idolernes by, Urban Populare. 

Af Lise Bidstrup, nr. 2 af serie, Høst

Hypnosia
Via en mystisk amulet får Mads kon-
takt til sin mystiske og ukendte fami-
lie i Paris – og i sidste ende styr på 
sin ukendte baggrund.

Af Birgitte Lorentzen, nr. 3 af serie, 
BookBooks

Gåden om Alaska
Nørden Miles er 16 år 
og startet på kostskole. 
Det er sjovt og for første 
gang får han venner, 
men alt forandres efter 
en tragisk ulykke. 

Af John Green, Høst

Tjick
Maik er ensom og outsider. 
En dag dukker klassekam-
meraten Tjick pludselig op i 
en stjålen Lada, og så starter 
en uforglemmelig rejse gen-
nem Tyskland.

Af Wolfgang Herrndorf, Tur-
bine

https://www.youtube.com/watch?v=8DxEjDOjh0o&index=4&list=PLpbsJDuA2UnqPgj1MTtgSa11cbQLQ5ms6
https://www.youtube.com/watch?v=iQYhIGh7gJQ&index=1&list=PLpbsJDuA2UnqPgj1MTtgSa11cbQLQ5ms6
http://www.movellas.com/da/
http://kulturforunge.dk/
https://ereolen.dk/
http://boggnasker.dk/
https://gratisborneboger.wordpress.com/
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