
 

 

 
 

 

 

 

RobinSamse og rejsen til Jordens indre 

RobinSamse på Skatteøen 

RobinSamse og flugten til Alcatraz 

RobinSamse - fanget i computeren 

 

De kendte youtubere RobinSamse kommer ud for 
mange spændende og sjove oplevel-
ser. 

Undervejs får de nogle ikke helt almin-
delige venner, som de hjælper. Og her 
er både lava, sørøvere, en haj og et 
farligt computerspil. 

For piger og drenge 

 

 

RobinSamse: Kærester og Nørder 

Læs!  Læs!  Læs! … om youtuberne Robin og Samrita - 
RobinSamse. 

Her er fakta om dem selv. Hvordan de blev kærester. 
Hvordan de har gjort deres hobby til deres sjove arbej-
de. Hvordan man tegner kawaii-numser. Gode 
råd til at filme til You Tube. Og meget andet 
… J 

For piger og drenge 

Brug biblioteket – det er dit 
 
 

Jeg kommer med ny inspiration 
2 gange i foråret og 
2 gange i efteråret 

For 8-11 år 

For 10-14 år 

Bøger til tweens - de bedste af de nyeste 
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Der er masser af gode bøger til dig. 

Jeg læser ikke kun voksenbøger, men 
også børnebøger 

– og med stor fornøjelse. 

Her er en håndfuld bøger 
til inspiration til dig. 

Der er lidt for enhver smag – både 
mht. alder og emne. 

Og så kan de læses både i skolen og 
hjemme. 

Måske er her 1 eller 2, du synes om. 

God fornøjelse med lystlæsningen! 
Kis, børnebibliotekar 

Inspiration 

https://syddjursbibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A54085370
https://syddjursbibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A46591887
https://syddjursbibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A54423381
https://syddjursbibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A46927753
https://syddjursbibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A53652026
https://syddjursbibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A54085370
https://syddjursbibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A46591887
https://syddjursbibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A54423381
https://syddjursbibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A46927753
https://syddjursbibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A53652026
https://syddjursbibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A54378998
https://syddjursbibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A53232639
https://syddjursbibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A54095805
https://syddjursbibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A46592883


 

 

Find de gode bøger på dit lokale bibliotek eller på syddjursbibliotek.dk 

 

Spækhuggeren 

 

Spækhuggeren er verdens største delfin. 

Sebastian Klein fortæller her en masse 
spændende ting om spækhuggerne og vi 
følger dem ude i havet. 

De kan trænes til at optræde. 

Men de kan også være farlige. 

Og hvorfor er det lige, at det hedder en 
spækhugger? 

 

For drenge og piger  

Let at læse 

 

Læs de mange andre bøger i Sebastians 
serie om dyr: f.eks. skorpion, haj, panda, 
komodovaran, slanger, næbdyr, rotte ... 

Vilma og venner 
- hemmeligheden 

 

1. bog i serien og Vilma. De andre i 
3. klasse glæder sig til, at de snart 
skal på lejrskole. 

Men ikke Vilma.  Hun er mørkeræd. 

Og så er der det med, at det vil være 
så dejligt at få en rigtig god ven, men 
det kan også være svært. 

 

For piger 

Også egnet til højtlæsning 

 

Læs også  
Vilma og venner - fødselsdagen 
Vilma og venner - hvor er du 
barnlig 
Vilma og venner - du er altså min 

For 8-11 år 

For 8-10 år 

 

 

 

 

Find de gode bøger på dit lokale bibliotek eller på syddjursbibliotek.dk 

Tyvefældens forbandelse 
(Samlingens vogter ; 1) 

 

Nogle møgdage står de trælse 
ting i kø for Kevin: Hans storesø-
ster er træls. Deres nye papsø-
ster flytter ind med sin far. Han 
skal hjælpe sin grandonkel med 
at rydde op i hans mærkelige 
ting. 

Heldigvis er grandonklens ting 
bestemt ikke kedelige og Kevin 
vil gerne i lære som shaman. 

Desværre kan det gå grueligt galt 
med de magiske genstande.  

Her er spænding og venskab ”for 
alle pengene”. 

 

For drenge og piger 
1. bog i serien Samlingens vogter 
(og endnu den eneste bog i seri-
en) 

  
Seje frispark og beskidte 
tricks 

 

Den franske fodboldspiller Antoine 
Griezmann har skrevet spændende 
om sig selv. Da han (Tony) var 9 
år, ville han gerne spille i en af de 
gode klubber. Tony øvede og øve-
de, men han måtte ikke for sin far. 

Der er masser af spænding: Får 
han lov? Og hvad vil de andre spil-
lere så sige til at få en meget yngre 
medspiller og at han er trænerens 
søn? 

 

For fodbolddrenge og fodbold-
piger 
1. bog i serien Goal! 

 For 9-11 år 

For 10-13 år 

https://syddjursbibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A53232639
https://syddjursbibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A54095805
https://syddjursbibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A54378998
https://syddjursbibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A46592883

