Første verdenskrig

Anden verdenskrig
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Valkyrien

Englene over København

Af Lars Bøgeholdt Pedersen

af Jonas Kleinschmidt

Marcus på 17 år skal sejle med krigsskibet

Johannes’ farfar dør, mens han ligger på hospi-

Valkyrien til De Vestindiske øer, og hans lille-

talet. Det er svært at sige farvel, så Johannes

bror Frederik på 8 år står på kajen for at vinke

cykler en tur for at klare hovedet og på mystisk

farvel. Frederik smutter ombord for at sige et
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sidste farvel, og pludselig sejler skibet og han
er blind passager. Hvad sker det mon med

vis møder han sin farfar som ung. Johannes
er tilbage i 1943 og oplever sammen med RAF,
som hans farfar bliver kaldt, hvordan det er at

ham, når kaptajnen opdager ham?

være ung under 2. verdenskrig.
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Den sorte måne
Sigurd fortæller om genforeningen
– Aktivitetsbog (96.9)

Af Michael Næsted Nielsen

Tyskerne kommer

Wolf på 14 år bor i Tysk Sydvestafrika, hvor

(Bjarne under besættelsen; 1)

Du kan kaste dig ud i at lege nogle af de lege

han går i skole. En dag i 1915 bliver skolen

af Jim Højberg

man legede under 1. Verdenskrig, synge gamle

bombet, den første store krig er i gang. Wolf må

Frihedskæmpere har sprængt et tog i luften.

sange eller lave mad fra krigstiden. Du kan

flygte ud i ørkenen og farer vild. Heldigvis møder

Det får bedstevennerne Karl og Bjarne til at

også lave dine egne nødpenge, rationerings-

han 3 lokale drenge, som i første omgang redder

snakke om, at de også gerne vil være med i

mærker eller en tapperhedsmedalje. Alle akti-

ham. Desværre fanger tyskerne en af drengene

modstandsbevægelsen. Hvordan de kan hjælpe

viteter har 3 sværhedsgrader, så hele familien

for at tage ham med til Tyskland og vise ham

med at ”drille” tyskerne og kan man overhove-

kan være med.

frem. Nu sætter Wolf alt ind på at redde ham.

det være med i modstandsbevægelsen, når man

Bliv klogere på Treårskrigen, 2. slesvigske krig,
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kun er 11 år?

1. verdenskrig og genforeningen.
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Eventyrernes klub
- og andre heltemodige historier
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Af Lars Bøgeholdt Pedersen
I 4 historier møder vi Albert og Ludvig, der
finder en tidsmaskine og tager tilbage til 1.
verdenskrig. Tobias er flyttet til Tønder med sin
familie, da hans far skal arbejde på luftskibsbasen, hvor der bygges Zeppelinere. Soldaterne
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fra Sikringsstyrken skal bygge et fort og julen
på Klintegården, er ved at gå i vasken, fordi al
julemaden bliver stjålet.
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50 ting, du bør vide
om Anden Verdenskrig (91.93)
af Simon Adams
Følg med på tidslinjen gennem hele 2. Verdens-
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krig, se de mange billeder og læs faktabokse
om blandt andet D-Dag, atombomber, spioner
og udspionering, Pearl Habor, Holocaust, slaget
om England, invasionen af Polen, Balkan,
Italien og slutningen på krigen.
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Hold gaden eller dø
af Emil Blichfeldt
Den sidste armé, armé nummer 62, kæmper
mod nazister i Stalingrads gader, det ser sort

Lillepigen fra Lolland

Lys over landet

ud for menig Boris, hans bror Ivan og deres

af Line Malling Schmidt

(Tre i krig; 8)

deling. De er i undertal, men ordren er klar –

Da Kate starter i skole bliver hun mobbet, fordi

af Lene Møller Jørgensen

Kæmp eller dø! Flygt og dø!

hun ser anderledes ud. Med tiden droppes dril-

I foråret 1945 kæmper farfar Elias, Kajs far og
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lerierne, og tiden går stille og roligt indtil Kate

lærer Hansen stadig som modstandsfolk mod

fylder 14 år. Så kommer krigen til Danmark, og

tyskerne, der har besat den lokale skole. Kaj,

hverdagen bliver anderledes med bla. soldater

Ejner og Betty er stadig venner med den tyske

i togene og mørklægningsgardiner.

soldat Erich, men da han bliver afsløret i at
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hjælpe danskerne, og sat i fængsel, er gode
råd dyre.

Operation zeppeliner
af Lars Bøgeholdt Pedersen
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Mikkel synes det er meget spændende, da hans

Historien om Bodri

storebror bliver indkaldt til sikringsstyrken. Han

af Hédi Fried

vil gerne hjælpe til i krigen, men hvordan kan

Hédi elsker at lege med sin hund, Bodri ude på

man hjælpe i krig, når man kun er 9 år. Mikkel

gaden. Men en dag kommer soldaterne og siger,

beslutter sig for at holde øje med fremmede

at Hitler har bestemt, at det er forbudt at løbe

ubåde og zeppelinere. Mon han får øje på

rundt på gaderne og lege. Snart efter bliver

nogle?

Hédi og hendes familie hentet. De skal i KZ-
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lejr, fordi de er jøder. Bodri venter derhjemme,
mon Hédi og familien kommer tilbage, når
krigen er slut?
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En lille bog om kærlighed
af Ulf Stark

Jagten på nazisternes guld
- Bariloche, Argentina

Fred er vild med Elsa fra klassen, men det er

Af Anne Sofie Hammer

svært at få sagt det til hende, og nu er der krig

255-853-117 er koden til pengeskabet, men

og andre ting at tænke på. Freds far er soldat i

hvor pokker finder 15-årige Anton det penge-

krigen, kommer ham mon hjem til jul? Slutter

skab? Han er på ferie i Argentina, landet hans

krigen snart? Og får Fred nogensinde sagt til

oldefar flygtede til efter 2. verdenskrig. Var

Elsa, at han er forelsket i hende?

oldefar modstandsmand eller nazist? Med
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hjælp fra sine nye venner Miguel og Guada,
ANDEN
VERDENSKRIG

Menneske-maskinen
- die Mensch-Maschine
af Henrik Einspor

sætter han jagten ind på at finde det tyske naziguld, som oldefar har gemt et sted. Men de 3
venner er ikke de eneste, der leder efter guldet.
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Kan Doktor Totenkopf nå at opfinde en supersoldat, der kan vinde krigen for Hitler, inden

Nellikedrengen

det er for sent? Det ultimative våben, som er

af Lars Holmgård Jørgensen

halvt menneske/halv maskine, en cyborg, der

2. verdenskrig er slut, vandrerhjemmet er lavet

kan skyde 600 skud i minuttet. Han mangler

om til flygtningelejr, og er fuld af tyske krigs-

bare lige en pilot for at forsøget lykkedes…

fanger. Blandt dem sidder den unge tysker
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Iwona. Ernest kører forbi vandrerhjemmet og
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får øje på Iwona. De falder i snak og snart er
Ernst forelsket. Men kan man være kærester
med en nazist?
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Farfars store flugt
af David Walliams
Jack er vild med fly fra 2. verdenskrig og han
elsker at besøge krigsmuseet med sin farfar.

Jorden synger

På museet fortæller farfar om sine farlige

af Vanessa Curtis

oplevelser, som jagerpilot i Royal Air Force i

I juli 1941 ruller tyske kampvogne ind over

2. verdenskrig. Desværre bliver farfar dement,

grænsen til Letland. For 15-årige Hanna og

og kommer på plejehjem. Der foregår noget

hendes familie er det en katastrofe, da de er

mystisk på plejehjemmet, så Jack begynder at

jøder. Hannas familie gemmer sig hos noget fa-

brygge på en spektakulær flugtplan.

milie, men bliver desværre fundet af tyskerne,
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så nu starter ydmygelser, tvangsarbejde, udsultning og det der er værre.
FRA 14 ÅR - 347 SIDER
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Er du okay Aylan?
af Mikkel Nordin Frost
Achmed og Aylan er bedstevenner. De bor i
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hvert sit land. Achmed og hans familie er flygtet
til Danmark, mens Aylan stadig bor i Syrien.
En dag bliver hele Aylans familie dræbt i et
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bombeangreb i Aleppo og Aylan må væk! Nu
starter en vild flugt mod Danmark, mon det
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lykkedes Aylan og Achmed at se hinanden igen?
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Krig i gamle dage

Krig i nutiden

Samurai (98.29)

Det vi har mistet

Der er fjer over det hele efter bomben sprang.

af Louie Stowell

af Sarah Engell

Ibis forældre er døde, og hun må flygte fra Sy-

Den første shogun, den sidste samurai og

2 søskende på flugt fra bomber og krig havner

rien mod Danmark. Som den lille fugl hun er, er

berømte krigsherrer er noget af det du bliver

sammen med andre flygtninge på en lille båd

der langt at flyve helt til Danmark. Hun har brug

klogere på, hvis du læser denne bog. Du kan

med kurs mod friheden. Det bliver en lang og

for hjælp til at nå frem til fuglecentret, hvor hun

også læse om, hvordan man allerede som barn

barsk tur, og den lille gruppe mennesker i båden

skal bo indtil, at hun kan komme ind i Danmark.

starter oplæring og træning til at blive en

har ikke mere mad og meget lidt vand tilbage.
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barsk, frygtløs og nådesløs samuraikriger.

Kan de alle overleve indtil, de når frem til en
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sikker kyst?

Havpaladset
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af Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Fortællingen om Ibis
af Sophie Heiberg

Vikingesagn
- De 20 allerbedste fortællinger fra
Danmarks oldtid (96.13)

Noor har tit mareridt om dengang hun, hendes

af Josefine Ottesen

veninde, Emilie. Om natten får hun superkræf

Læs det drabelige sagn om Sigurd dragedræ-

ter og prøver at redde sin mor, som de måtte

ber, det spændende sagn om Ragnar Lodborg

efterlade i Syrien.

og Kraka, Beovulf og mangle flere. Tag med
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bror og far flygtede fra Syrien. Familien er
faldet godt til i Danmark og hun har fået en god

på togter, kæmp med vikingerne i nærkampe,
følg krigere der går besærk og tag på eventyr
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med Thor, Odin og Mjølner.
FRA 10 ÅR - 170 SIDER

Den handlende
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af Kristoffer Jacob Andersen
Kongesønnen Styrbjørn skal arve tronen efter
sin far, men det kommer ikke til at gå så let.
For Styrbjørns onkel Harald den Sorte mener,
at han vil være en bedre konge, og Styrbjørn
skal holde sig til at være handelsmand. Hvem
af dem vinder tronen til sidst?
FRA 13 ÅR - 243 SIDER
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Himlen ville ikke have dig

Den sorte bog om helte
- historien om en flugt

Hvor solen skinner om natten

af Kåre Bluitgen
En barsk fortælling om en 8-årig pige og hen-

af Lise Bidstrup

Studenterhuen er i hus for Freddy og Lulu,

des families flugt fra Syrien igennem Tyrkiet,

Jens Peter er god til at tegne især superhelte.

og det skal fejres med en tur til Grækenland.

Tyskland mod Sverige. Lykkedes det dem at

Han tegner for at flygte fra den barske virke-

Her møder de den homoseksuelle Habib, der

komme hele vejen eller må de give op og blive i

lighed. Tiden går langsomt i lastbilen, der skal

er flygtet fra Syrien. Han vil gerne videre til

en af de mange teltlejre de møder på vejen?

fragte Jens Peter og hans familie i sikkerhed i et

Danmark, hvor hans kæreste bor, kan Freddy og
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nyt land. Den nye regering vil kun have ”rene”

Lulu hjælpe?

mennesker i landet og Jens Peter og hans fami-
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af Annie Bahnson

Befri os fra det onde

lie er ikke ”rene”. Lykkedes det hele familien at

af Peter Kramhøft

komme ud af landet og nå i sikkerhed?

Øen

Leona ankommer til Afrika med sin farfar,
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af Nillou Zoey Johannsen

de skal besøge Leonas far, der er udsendt i et

Newsha skriver dagbog, heri fortæller hun om

borgerkrigshærget land. Før de når frem til

flugten fra Iran til Danmark, om at falde til i

faderen, havner de midt i et angreb. I krigen

skolen, få nye venner og måske en kæreste. Og

kæmper Zainab, der som 11-årig blev givet som

om at familiens penge er brugt og de må flytte

krigsbytte til en af de soldater, der slog resten

fra deres lejlighed, ud i flygtningelejren på

af hendes landsby ihjel. Leona og Zainabs

Øen. Her er frygteligt at bo, og snart er New-

skæbner flettes sammen og det bliver skæbne-

sha sammen med sin far i gang med at udtænke
en plan, der kan få dem fra derfra.

svangert for dem begge.
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Steder, veje, biler, både
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af Kim Fupz Aakeson
Der lyder et skud, Rosa på 12 år og hendes fami-
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lie er på flugt. Det gælder om at komme væk
fra deres hjem på Sjælland, ud af Danmark, der

Drømme på flugt

er hærget af krig og kaos og få hele familien i

af Elisabeth Laird

sikkerhed i Libyen. Nu starter en lang og farlig

Omar på 12 år sælger souvenirer, går i skole

rejse til fods, i båd og lastbil, hvor deres skæbne

og lever et stille og roligt liv. Men pludselig

ligger i hænderne på menneskesmuglere.

kommer borgerkrigen tæt på. Storebror Musa
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er imod regimet og prøver sammen med sine
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kammerater at dokumentere bombninger og
torturen, der foregår i Syrien. Intet sted er sikkert og hele familien må nu flygte.
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