LÆSNING

for 1. og 2. klasse

- er de bøger, der er lettest at læse. De har lix 3-5.
- er de bøger, der er lidt sværere at læse. De har lix 6-8.
- er de bøger, der er sværest at læse. De har lix 9-11.

Sjov og ballade
Doktor Syg

Otto i solen

Af Rune Fleischer

Af Rune Fleischer

Doktor Syg er altså ikke nogen
særlig flink læge. Han elsker
nemlig opfindelser, store piller
og at gøre sine syge patienter
mere syge.

Solen skinner, og Ottos næse
bliver rød. Han laver en stor
boble af tyggegummi. Nu behøver han ikke solcreme. Men
hvad med de andre i parken?
Heldigvis har Otto mere tyggegummi.

1. del af Doktor Syg

26. del af serie

Emil og Luna laver sjov
Af Jørn Jensen

Emil og Luna bytter rundt på
bogstaver og leger snakkebagvendt. De spørger Emils
mor, om de må få en si. Hvad
mon det er, de gerne vil have?
10. del af Emil og Luna

Tante Fjas
Af Charlotte Fleischer

Kan man plukke æbler med en
motorsav? Det mener Tante
Fjas godt, at man kan. Tag
med Lulu og Lars på besøg
hos Tante Fjas og se, hvordan
det går.
1. del af Tante Fjas

Far og Hasan i Bilka
Af Marie Duedahl

Hasan er med mor og far i
Bilka. Hasan får sko og lego.
Far og Hasan pjatter og laver
sjov, men mor bliver sur. Nu
skal de altså opføre sig pænt,
synes hun.
1. del af serie

Villads fra Valby
vasker en baby
Af Anne Sofie Hammer

Villads vil selv skifte Emmas
ble, men det er ikke så let, som
det ser ud til. Emma vil slet
ikke ligge stille. Pludselig er
der tis og pølser overalt. Puha,
det lugter.
3. del af Villads fra Valby

Vild med dyr

Helte og skurke
Lukas er superhelt

Ninja Niller - Den Sorte Ninja

Du er dygtig, Buller!

Nanas kanin

Af Dorthe Skytte

Af Rune Fleischer

Af Per Østergaard

Af Jørn Jensen

Lukas er på ferie. Her møder
han fire superhelte. En fæl
skurk har stjålet et slot, men
de fire superhelte holder fri.
Lukas må gøre noget. Kan han
selv klare skurken?

Ninja Niller er sej. Han sørger
for, at ingen bliver mobbet
på skolen. Men en ny fjende
holder øje med ham. Har Ninja
Niller mødt sin overmand?

Anna har en hund, der hedder
Buller. De leger med pinde.
Pludselig løber Buller ind i
skoven. Han kommer ikke
tilbage, da Anna kalder. Hvad
er der sket?

Nana har en kanin. Den hedder
Ninus. Nana vil vise Silas sin
kanin, men da han kigger i buret, er Ninus væk. Nana bliver
ked af det. Hvor er Ninus mon
henne?

1. del af serie

1. del af serie

Af Jim Højberg

Hajer (58.6)

Saga på rideskole

Sam er ved at død af skræk.
Han er flygtet fra Rumstation
Z. Han må tilbage til jorden og
advare alle, for de onde rumvæsner vil angribe jorden!

Af Peter Bejder

Af Pia Hagmar

Få en masse at vide om hajer,
f.eks. hvalhajen, som er verdens største fisk. Hvad spiser
hajer, og hvor farlige er de
egentlig for mennesker?

Saga er glad. I dag skal hun
begynde at gå til ridning.
Hun tager hen på rideskolen
sammen med Max. Men Max
er bange for heste og tør ikke
rigtigt være med.

5. del af Ninja Niller

6. del af Lukas er ninja

Neko bliver ninja
Af Peter Gotthardt

Neko drømmer om at blive
ninja. Han har trænet hårdt
og længe. Han skal op til den
endelige prøve. Mon han
klarer den?

Sam Sky-Boy

1. del af serie

1. del af serie

2. del af Saga og Moses

Sorte Karl går til angreb
Af Rune Fleischer

Sorte Karl er en fæl pirat, der
angriber andre skibe. En dag
får han sig en overraskelse,
da han plyndrer et skib. Her er
ikke guld, men i stedet noget,
der lugter af prut!
2. del af Sorte Karl

Seje Selma - redder en kat
Af Birgit Lund

Åh nej! En lille kat sidder højt
oppe i et træ. Den tør ikke
komme ned, for der sidder en
hund og gør ad den. Så er det
godt, at seje Selma kommer
forbi.
1. del af Seje Selma

Gys og gru

Sport

Den syvende ridder

Gert Gru på jagt efter blod

Af Benni Bødker

Af Rune Fleischer

Riget bliver angrebet af
levende døde. Alle er i fare
- også drengen Uno. Han er
udvalgt til at kæmpe mod
skeletkrigerne. Men først skal
han bestå en prøve for at blive
”Den syvende ridder”.

Det er midnat. Klokken slår
tolv, og Gert Gru vågner. Han
er sulten – efter blod. Gert Gru
er nemlig vampyr. Men stakkels Gert er ret uheldig, når
han jager blod om natten.
1. del af serie

1. del af Helvedesporten

Et monster går i bio
Af Mats Wänblad

Emma og Boris skal i biografen. De skal se gyserfilmen
’Den uhyggelige blodnat’, der
handler om en varulv. Varulven kommer nærmere
og nærmere…

Anders og Nadja
spiller tennis

En fed plan?

Af Terje Barnholdt

Amir og Valde spiller fodbold.
De er bare ikke så gode til det.
Derfor er det Ulrik, som de
ikke kan lide, der bliver anfører. Øv! Nu laver de en plan for
at få ham af holdet.

På vej hjem fra skole går
Anders og Nadja forbi tennisbanerne. De vil gerne prøve at
spille tennis. De synes, det er
rigtig sjovt. Det er også dejligt
at få nye venner i klubben.

Af Boris Boll-Johansen

2. del af Amir og Valde

1. del af serie

Gys, Mik!
Af Maria Rørbæk

Anton skyder

Ali og Mik vil sove ude i telt.
Ras fra 7.b kommer forbi og
forskrækker dem. Da Ali og
Mik om natten hører en lyd,
bliver de bange.

Af Jørn Jensen

2. del af Mik 6 år

Anton køber en bold. Så kan
han spille fodbold med Jakob.
Anton skyder, og Jakob står
på mål. Sofie kommer forbi.
Kan hun spille fodbold?
2. del af Anton og Messi

6. del af Familien Monstersen

I en kælder sort som kul
Af Nis Rasmussen

Asfaltpatruljen

Arthur er ikke bange for
noget. Kun én eneste ting - og
det er mørke, skumle kældre.
En aften går lyset ud. Arthur
må ned i den uhyggelige kælder efter sin lommelygte…

Af Trine Bundsgaard

Rudi har fået et nyt skateboard og vil prøve den store
rampe. Ali B går med ham
i parken. Her møder de den
seje skaterpige Naja. Hvem er
bedst på rampen?
1. del af serie

Messi (79.71)
Af Per Straarup Søndergaard

Han er lille, men meget hurtig
– og så er han super god til
fodbold. Du har sikkert gættet, at han hedder Messi. Læs
mere om ham i denne bog.

Magi og mystik

Venner

Assim og den sorte løve

Dragens offer

Albert og Alberte

Af Lise J. Qvistgaard

Af Josefine Ottesen

Af Marie Duedahl

Assim skal igennem forskellige
prøver for at befri sin far, der
sidder i fængsel under emirens
slot. Kan han klare det - og er
faren stadig i live?

Dragen er sulten! Hvert år
bliver der udvalgt en dreng
som offer til dragen. I år er det
Dian. Hvordan skal han slippe
væk?

Det er første skoledag. Albert
skal sidde ved siden af en
pige. Suk! Men det bliver slet
ikke spor kedeligt. For Alberte
laver en masse sjov og ballade.

1. del af Assim

1. del af Drageherren

De magiske bær

Magia og den
magiske suppe

Af Peter Gotthardt

Elvernes konge er meget syg.
Han kan kun blive rask, hvis
nogen skaffer de magiske bær.
Tør Rose og Birk tage kampe
op mod den vilde kæmpe, der
vogter de sjældne bær?
1. del af Elvernes land

Af Rose Impey

Magias mor og lille baby Lille
bliver syge. Katten Fili vil lave
en larvesuppe til dem. Men
Magia synes altså, at der skal
rigtig magi til for at gøre en
heks rask igen.

Alma og Kamari
- og masser af vand
Af Birgit Lund

Solen skinner. Alma og Kamari
leger i haven. Filip og Oskar
kommer forbi, og så er der
vandkamp. Hvem vinder?
5. del af Alma og Kamari

6. del af Magia

Er Luna Linea og Lui
kærester?
Sarin i Svovldalen
Af Benni Bødker

Sarin vil finde sin rigtige mor
og far. Med sig har hun et
smykke. Det er en farlig rejse,
hun er på. Hun møder orker,
troldmænd og andre magiske
væsner. Hvem kan hun stole
på?
1. del af Sarin-bøgerne

Af Trine Bundsgaard

Luna Linea og Lui er gode venner. Rigtig gode venner. De
laver alt sammen, men en dag
begynder de andre at drille
dem med, at de er kærester.
3. del af Luna Linea

Johan kan ikke lide piger
Af Keld Petersen

Piger ingen adgang! Johan har
en klub. Der må ikke komme
piger. En dag kaster Johan sne
på Emma, og så er der ballade.
1. del af Johan kan

Liva laver sort magi
Af Malene Kirkegaard Nielsen

Liva og Mads er bedste venner. Anna driller og siger, at de
er kærester. Æv, det er træls.
Liva og Mads beslutter sig for
at tage hævn.
2. del af Liva leger med drenge

Adrr!! Zombier
Den sultne zombie
Af Mette Finderup

Før var jeg lærer. Jeg lærte
børn som dig at stave og
regne. Så blev jeg zombie – og
nu er jeg helt vildt sulten! Pas
på!

Fy, for en zombie

Mig og en varulv
og en zombie

Nazi zombie hotellet

Af Erling Bugge

Almas forældre gider ikke
badeferier, så Alma skal på
en aktiv ferie til Østrig. Men
hvad gør hun, når maden er
levende, og alle på hotellet
er klamme zombier? Godt,
hun kan nogle tricks på sit
skateboard.

Simon ser en film hjemme hos
Lasse – en skummel film om
zombier. Bagefter skal Simon
gå alene hjem i mørket og
tågen. Hvad er det for nogle
uhyggelige lyde, han pludselig
hører?

Af Rune Fleischer

Af Erling Bugge

Aske bliver drillet af sin storesøster og storebror. De klæder
sig ud og forskrækker ham. En
dag står der en klam zombie i
døren. Aske tror, det er hans
storebror. Men det er det ikke!
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