UNGDOMSBØGER
A038 Abildgaard, Poul: Gidslet. Unitas 2005. 3 t. 53 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.
Gidslet handler om den vendiske fyrstesøn Jaroslaw fra Arkona. Han tages som gidsel af biskop
Absalon og kong Valdemar, da de i 1100-tallet er på erobringstogt i Rügen i Nordtyskland for at kristne
de ugudelige vendere. Jaroslaw bringes som gidsel med til Danmark og placeres på Sorø Kloster med
munken Sebastian som sin vejleder. Her møder han kristendommen på godt og ondt, og med Jaroslaw
tages læseren med rundt i middelalderens Danmark, hvor kristendommen sætter dagsordenen, men
hvor magtbegær og intriger gør hverdagen uforudsigelig og usikker.
A055 Anderson, Dick: Én på opleveren i Afrika. LogosMedia 2008. 2 t. 22 min. - Læst af Annelise
Fredensborg.
En bog for de 9 - 13 årige, der kombinerer spænding og oplæring i kristen tro.
Forfatteren tager udgangspunkt i Afrikas farverige verden med løver, giftslanger, hyæner, leoparder og
ikke mindst spændende mennesker, der lever på en helt anderledes måde end i Danmark. Samtidig
møder du Gud, som vil tilgive alle mennesker. Selv om han ved, at der er ondskab i hjertet både hos
afrikanere og danskere, elsker han os nemlig.
Forfatteren vil mere end bare underholde. Hvert af bogens små afsnit afsluttes med en fin opbyggelig
pointe. Guds tilgivelse bliver forklaret og gjort konkret for børnene.
B243 Bernall, Misty: Hun sagde ja. Lohse 2000. 4 t. 23 min. - Læst af Jonna Kristensen.
Casy var en ganske almindelig pige, men også en pige der kunne være blevet morder. Hun havde været
bundet af tanker og kræfter der førte frem mod det samme som hendes morder bukkede under for. Men
hendes liv ændrede kurs. Hun havde været langt ude, men var kommet ind igen – ind til Jesus Kristus.
Få dage før sin død skrev Casy: ”Jeg ønsker totalt at leve for Gud. Det er hårdt og skræmmende, men
det er det hele værd”.
B236 Bladt, Robert: Kampen om den stjålne Kristus. Lohse 1997. 4 t. 10 min. - Læst af Ingrid
Løwe.
En roman for juniorer og unge teenagere. Karsten bliver tvunget til at skaffe et skjulested til en
værdifuld skulptur, der forestiller Kristus. Kristian synes de skal benytte lejligheden til at tjene lidt
ekstra lommepenge; men det viser sig, at skulpturen er stjålet fra hans fars lager.
D021 Davey, Cyril: Ukuelig. Junior. 3 t. 2 min. - Læst af Annelise Fredensborg.
”Ukuelig” er den fantastiske, men sandfærdige historie om den engelske stuepige, som mødte Guds
kald til at rejse ud som missionær til Kina. Efter tre måneder på missionens skole meddelte skolens
rektor, at det var spild af tid at fortsætte – lærdommen ville ganske enkelt ikke ind i hendes hoved.
Trods alle hindringer nåede Gladys Aylward dog sit mål, og i en menneskealder arbejdede hun som
missionær dybt inde i Kina og på Formosa. På en helt utrolig måde oplevede hun, hvordan Gud åbnede
dørene for hende.
Denne ukuelige kun 1½ meter høje missionær førte omkring 100 børn over bjergene for at redde dem
fra at falde i japanernes hænder – en bedrift, som gjorde hende berømt langt uden for Kinas og
Englands grænser.
E026 Elmer, Robert: De unge frihedskæmpere 1/4. En vej gennem havet. Lohse 1998. 6 t. 14 min.
- Læst af Jonna Kristensen.
Romanserie i 4 bind hvor vi møder tvillingerne Peter og Elise Andersen, deres familie og venner, men
også deres fjender. Handlingen udspilles i 1943-45, altså under den tyske besættelse og en del af
befrielsesåret. Vi følger Peter og Elise under deres aktive deltagelse i modstandsbevægelsen, men
oplever også hvordan hævnen bryder løs over dem og deres onkel Morten efter befrielsen.
E027 Elmer, Robert: De unge frihedskæmpere 2/4. På den anden side af floden. Lohse 1999. 5 t.
32 min. - Læst af Jonna Kristensen.
Nummeret E027 findes ikke, da den ligger sammen med E026.
E028 Elmer, Robert: De unge frihedskæmpere 3/4. Gennem ild. Lohse 2000. 6 t. 34 min. - Læst af
Jonna Kristensen.
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E029 Elmer, Robert: De unge frihedskæmpere 4/4. I ly for stormen. Lohse 2001. 5 t. 27 min. Læst af Jonna Kristensen.
Nummeret E029 findes ikke, da den ligger sammen med E028.
E030 Elmer, Robert: Zion-junior 1/6. Brudte løfter. Lohse 2001. 5 t. 6 min. - Læst af Edel Holst
Nielsen.
Dov Zalinski har intet tilbage i ruinerne fra Anden Verdenskrig – kun det løfte, hans mor gav ham, da
hun forlod ham ved et børnehjem i Warszawa: ”Jeg kommer tilbage og henter dig, og så rejser vi
sammen til Jerusalem”. Syv hårde år senere er hun stadig ikke vendt tilbage.
I håbet om, at hun og resten af familien på en eller anden måde har overlevet de frygtelige nazistiske
dødslejre og er rejst i forvejen, begiver den trettenårige dreng sig alene af sted mod det forjættede land.
Dov er besluttet på at finde sin familie og være sammen med dem igen ... om så det betyder, at han må
sætte sit liv på spil for det.
Emily Parkinson har alt som forkælet enebarn af en britisk major, udstationeret i Jerusalem i 1947.
Hendes hyggelige, perfekte verden har hidtil skærmet hende mod faren, der lurer på Palæstinas
beboere. Spændingen mellem arabere og jøder vokser hurtigt, mens skibe med illegale jødiske
immigranter prøver at bryde igennem den britiske blokade. Nu vil end ikke Emilys far være i stand til
at beskytte hende mod det, hun kommer til at stå overfor.
E031 Elmer, Robert: Zion-junior 2/6. Oprør for fred. Lohse 2002. 4 t. 37 min. - Læst af Edel
Holst Nielsen.
Dov Zalinski er nu i Israel, flygtet fra krigens rædsler – leder efter sin familie!
Dov Zalinski er endelig nået til Israel. Men hans ankomst var ikke rigtig, som han havde ventet. Han
blev skubbet over bord fra det synkefærdige skib Aliyah, halet i land af en mærkelig, engelsk pige og
kørt i varevogn til kibbutz Yad Shalom, et jødisk kollektivlandbrug. Og netop som det ser ud til, at Dov
til sidst kan komme til Jerusalem og søge efter sin familie, bliver den trettenårige overlevende fra
holocaust revet med i de højeksplosive politiske begivenheder i landet – og i Emilys vanskelige
situation.
Emily Parkinson er ked af at være kommet bort fra sin far, en engelsk officer, mens han var i færd med
at arrestere passagererne på Aliyah – for ikke at tale om, at hun er blevet skubbet i vandet og
transporteret til en alt andet end komfortabel kibbutz sammen med den jødiske dreng, hun har reddet.
Selv om hun er imponeret af de jødiske immigranters mod, prøver hun desperat at finde en vej hjem.
Men et eneste forkert skridt kan bringe hende i frygtelig fare.
Nummeret E031 findes ikke, da den ligger sammen med E030.
E032 Elmer, Robert: Zion-junior 3/6. Kampen om skatten. Lohse 2002. 5 t. 8 min. - Læst af Edel
Holst Nielsen.
Dov er nu i Jerusalem, men ved stadig ikke hvor familien er. Dov Zalinski har fundet vej til Jerusalem,
hvor han er sikker på, at han kan få oplysninger om sin forsvundne familie. Men efter ankomsten ved
han ikke, hvordan han selv skal redde livet. Mennesker fra hver en krog af Jerusalem vil give hvad som
helst for at få fingre i en samling gamle skriftruller, som Dov skal redde.
Emily Parkinson kan ikke rigtig glemme den stivsindede Dov Zalinsky og hans søgen efter sin familie.
Ved et uventet møde står hun pludselig ansigt til ansigt med Dov og en del af hans farlige opgave.
E033 Elmer, Robert: Zion-junior 4/6. Broder fjende. Lohse 2003. 5 t. 12 min. - Læst af Edel Holst
Nielsen.
På trods af snigskytter og bomber fortsætter Dov Zalinski med at søge efter sin familie – bind 4. Dov
Zalinski har hurtigt fået lært, at Jerusalem i året 1948 er et farligt sted. End ikke truslen om angreb fra
snigskytter kan hindre den unge overlevende fra Holocaust i at søge efter sin familie – eller hvad der er
tilbage af den. Dovs stadig nærmere forbindelse med Haganah, en jødisk modstandsbevægelse, kan
være netop den hjælp, han behøver.
Emily Parkinsons forældre er ivrige efter at få hende sendt med næste skib til England, men hun kan
ikke holde ud at tænke på, at hun skal forlade sit hjem i Jerusalem. Med hver bombe og hvert natligt
overfald kommer kampen nærmere på, indtil det kun er et spørgsmål om tid, hvornår Emilys egen
familie vil blive berørt.
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Nummeret E033 findes ikke, da den ligger sammen med E032.
E034 Elmer, Robert: Zion-junior 5/6. Frihedsfælden. Lohse 2003. 5 t. 17 min. - Læst af Edel
Holst Nielsen.
Følg Emily og Dovs oplevelser omkring Israel i 40'erne. Dov Zalinski sender radioudsendelser fra Den
gamle By i Jerusalem, men bliver fanget i belejringen af det jødiske kvarter. Midt i omstændigheder,
som han ingen magt har over, lægger Dov en dristig flugtplan for børnene i kvarteret. Kan han stole på,
at Gud vil hjælpe dem i frihed? Emily Parkinsons er ved en tilfældighed nået til Cypern. Da hun ved, at
Dovs far tilbragte sine sidste dage i øens interneringslejre for jøder, som prøvede at komme til Det
hellige Land uden tilladelse, beslutter hun sig for at lede efter Dovs mor. Kan Lea Zalinski stadig være
i live? Intet skal forhindre Emily i at finde sandheden.
E035 Elmer, Robert: Zion-junior 6/6. Den tro forræder. Lohse 2004. 5 t. 16 min. - Læst af Edel
Holst Nielsen.
Mere end kugler truer deres liv… Er løsningen det hasarderede eventyr, de kaster sig ud i?
Araberne har belejret Jerusalem, Emily er bekymret for ikke at kunne skaffe mad til de forældreløse
børn, som hun og Dov hjalp med at redde og Dov er fast besluttet på at finde frem til sin mor, der
holdes interneret på Cypern. Sammen kaster de sig ud i et hasarderet eventyr.
Nummeret E035 findes ikke, da den ligger sammen med E034.
E002 Enevoldsen, Anders Christian: Det gule snit. Junior 1998. 3 t. 48 min. - Læst af Niels
Zeuthen.
En fortælling fra det virkelige liv om en familie, hvor faderen bliver ramt af en manisk sygdom og
bliver psykisk syg. Det skildres hvordan faderens sygdom udvikler sig og hvordan hele familien
kommer igennem den svære periode, som sygdommen afføder af tvivl og anfægtelse.
F056 Fischer-Nielsen, Svend: Endnu en chance. Lohse 1992. 5 t. 4 min. - Læst af Edel Holst
Nielsen.
De slæbte ham hen til træet, trak hans arme bagud og bandt dem. Han vidste, at han ikke længere kunne
stille noget op imod dem.
”Forræderi straffes med døden, min kære Martin. Vidste du det?” Over Torbens øjne lå et fjernt blegt
smil. Martin vidste, hvad det betød. Den sidste rest af selvkontrol var forsvundet ud af hovedet på
Torben.
Martin kommer på efterskole. Det er gået i hårdknude derhjemme, og han er kommet ud i noget
kriminelt. Med skoleopholdet vil man give ham endnu en chance. Men han søger sammen med skolens
hårde klike. Et stykke tid synes han, at det går helt fint – men så…
F054 Fischer-Nielsen, Svend: Frihedens dag. Lohse 1994. 6 t. 17 min. - Læst af Kirsten Due.
Påsken er den historiske ramme om denne ungdomsroman. I løbet af få dage hvirvles Ruben og Jonatan
ind i oprør, forræderi, svigt, henrettelse og mødet med en død, som er blevet levende igen.
F006 Fischer-Nielsen, Svend: To minutter i otte. Lohse 1996. 5 t. 46 min. - Læst af Annelise
Fredensborg.
Jakob har mange svære valg - og gennem nervepirrende oplevelser finder han noget?
Hvordan skal man forklare sine forældre, at man hader den dreng, man næsten altid er sammen med?
Hvordan skal man forklare pigen i klassen, at man holder af hende, selvom man flere gange har været
med til drille hende groft?
Hvordan skal man kunne holde sig selv ud, når man gang på gang går med til noget, som man føler, er
helt forkert - bare for ikke selv at blive smidt ud af kliken?
Gennem mange nervepirrende oplevelser når Jakob efterhånden frem til noget, der ligner et svar, men
tør han tage konsekvensen i sidste øjeblik?
H102 Hill, Denise: Det hemmelige tegn. Junior 1992. 5 t. 40 min. - Læst af Kirsten Due.
Romerne har besat Jerusalem, og stemningen er meget spændt. Jakob og Simeon er bogens
hovedpersoner sammen med æslet Jubal. Drengene hører en dag rygter om en mand, som har
overnaturlige kræfter. Da de møder ham, sker der noget mærkeligt.
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H010 Hindenes, Osvald: Terje-serien 1/3. Terje på sporet. Junior 1996. 2 t. 51 min. - Læst af
Ingrid Løwe.
Mens sportsfolk kæmper om OL-guldet i Lillehammer, kæmper Terje og kompagni om det dødelige
guld, narkotika, i Oslo. Da Terje senere er på besøg hos en kammerat, bliver han opmærksom på, at der
hver nat foregår noget mystisk i guldsmedeforretningen på den anden side af gaden. Ved sin brors
hjælp lykkes det ham at fremskaffe beviser, så politiet kan afsløre forsikringssvindel med nogle
værdifulde smykker.
H011 Hindenes, Osvald: Terje-serien 2/3. Terje og smykketyvene. Junior 1997. 2 t. 55 min. - Læst
af Ingrid Løwe.
Nummeret H011 findes ikke, da den ligger sammen med H010.
H012 Hindenes, Osvald: Terje-serien 3/3. Nødråb til Terje. Junior 1998. 3 t. 51 min. - Læst af
Ingrid Løwe.
H101 Hirschmann, Maria Anne: Hansi, pigen, som elskede hagekorset. Pioner. . 9 t. 11 min. Læst af Elisabeth Tøttrup.
Forfatterinden fortæller sin egen livshistorie om den lange smertefulde vej fra ateismen i ”Hitlerjugend” til en ny livsholdning og livsfilosofi, hvor hun i troen på Kristus oplever og erfarer ham som
sin ven med alt, hvad dette indebærer.
H078 Howat, Irene: 10 drenge der ændrede verden. LogosMedia 2010. 2 t. 56 min. - Læst af
Annelise Fredensborg.
Vil du ændre verden? Det gjorde de ti drenge i denne bog.
David blev en berømt opdagelsesrejsende og missionær, Eric vandt OL-guld på en helt utrolig måde,
Andreas smuglede bibler ind i Rusland, Nicky blev leder – først i en berygtet bande – og senere i
kirken, John blev slavehandler, men var senere med til at ophæve slavehandlen.
Spændende fortællinger om 10 drenge som gjorde noget anderledes – gjorde en forskel!
H080 Howat, Irene: 10 piger der ændrede verden. LogosMedia 2011. 2 t. 57 min. - Læst af
Annelise Fredensborg.
Om 10 piger, som virkeligt ændrede verden: Gladys reddede mere end 100 børn midt i krigens rædsler
- Elizabeth startede et suppekøkken for de fattige og forbedrede forholdene i fængslerne – Joni takkede
Gud, selvom hun blev lam fra halsen og ned – Catherine viste Guds kærlighed til mennesker, som
ingen brød sig om.
Og prøv også quizzen bagerst i bogen!
Tænk, hvis du også kan ændre verden!
J013 Jakobsen, Egon: Det er dit liv. Lohse 1993. 5 t. 1 min. - Læst af Kirsten Due.
En roman for unge og voksne. Anne bor på en ungdomspension, hvor hun gerne vil blive; men hun har
svært ved at indordne sig under de få regler, der forlanges overholdt. Med sin dårlige hjemlige
baggrund har hun i det hele taget svært ved at tage ansvar for sit liv og finde sin plads i tilværelsen.
J017 Jensen, Jakob Høeg: Venner for altid. Junior 1999. 3 t. 40 min. - Læst af Jonna Kristensen.
Drengen Jonatan fra Peru og missionærbarnet David fra Danmark støder en dag helt bogstaveligt talt
sammen på markedspladsen. Det bliver begyndelsen på en lang række spændende oplevelser.
J056 Jensen, Niels: Rejse til verdens midte. Det Danske Bibelselskab 1977. 1 t. 40 min. - Læst af
Elisabeth Tøttrup.
Bogen fortæller om Benjamins første rejse til Jerusalem. Det er en stor og spændende oplevelse for
ham. Han bliver sammen med sin kammerat taget til fange af zeloterne, men når dog til sidst frem til
Jerusalem, hvor han oplever Jesus for første gang.
J026 Johannesen, Geir Harald: K-klubben og ørnemorderne. Lohse 2005. 3 t. 33 min. - Læst af
Annelise Fredensborg.
Sammen med fire andre drenge udgør brødrene Ola og Jon K-klubben. En dag kommer Lisbeth, en
søster til et af klubbens medlemmer, farende med en opsigtsvækkende historie. K-klubben efterforsker
sagen og bliver klar over, at motorcykelbanden Black Eagles er involveret i faunakriminalitet, og nu er
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de på jagt efter en fiskeørn. Drengene finder ud af, hvad Black Eagles planer er, men da de følger efter
dem, er det ved at gå galt.
J116 John, Patricia M. St.: Den stærkeste magt. Perspektiv 1984. 6 t. 33 min. - Læst af Esther
Bech.
En fortælling for unge og voksne. Det er en fønikisk fisker ved navn Filo, der fortæller historien.
Handlingen foregår på Jesu tid, og beretninger fra Ny Testamente er indflettet i den.
J118 John, Patricia M. St.: Intet andet gælder. Perspektiv 1983. 6 t. 15 min. - Læst af Esther
Bech.
Handlingen i denne roman, som er skrevet for teenagere, bygger på virkelighedsskildringer fra
borgerkrigen i Libanon. Pigen Lamia, som er bogens hovedperson, mister både sin tvillingbror og sin
mor, og hendes sind fyldes af had og hævntrøst. Først da hun får mulighed for at læse i Bibelen, indser
hun sandheden i sin mors ord: ”Troen kan kun leve i et kærligt og tilgivende sind”.
J112 John, Patricia M. St.: Sneens skatte. Junior 1950. 6 t. 10 min. - Læst af Anette
Oehlenschlæger.
En børnefortælling fra Schweiz, der handler om det smukke og morsomme, men også farlige, man kan
opleve i en bjergegn; om en drengs drilleri, der bliver til ulykke for en mindre kammerat; om det had,
drengen derved bliver genstand for og hans kamp for at gøre det godt igen og vinde sine
medmenneskers kærlighed.
K044 Knudsen, Anette Broberg: To dage til fuldmåne. Lohse 2007. 5 t. 38 min. - Læst af Sonja
Baagø.
Markerne revner, kilderne tørrer ud, og der er ikke meget vand tilbage i brøndene. Mennesker og dyr i
Jerusalem lider under tørken. Byens ledende mænd kræver handling af kongen. Men kongen er en
dreng på 14 år, og i alle de år, han har siddet på tronen, har hans plejefar, ypperstepræsten, regeret på
hans vegne.
Nu er plejefaren syg, og Joash skal pludselig selv træffe et valg. Han husker kun alt for tydeligt
kampene og forvirringen den dag, de udråbte ham til konge. Og Baalspræstens skrig, da de myrdede
ham foran afgudens alter. Joash har aldrig ønsket at blive konge, men han er den sidste af Davids
kongelige slægt. Han er fange i sit eget palads!
K039 Knudsen, Anette Broberg: Trællenes ring 1/4. Taget til træl. Lohse 2003. 3 t. 10 min. - Læst
af Edel Holst Nielsen.
Vikingetiden i Danmark – følg et søskendepars oplevelser i denne nye juniorroman. Søskendeparret
Gwyndira og Winfred bliver taget til fange af vikingehøvdingen Bodvar. De kommer med til Jylland,
hvor landsbyens smed giver dem en jernring om halsen som tegn på, at de nu er trælle. Det bliver
indledningen til mange spændende og ind imellem uhyggelige oplevelser blandt vikingerne. Heldigvis
møder de Toste.
K040 Knudsen, Anette Broberg: Trællenes ring 2/4. Rejsen til Ribe. Lohse 2003. 3 t. 22 min. Læst af Edel Holst Nielsen.
Følg de tre børns oplevelser i vikingetiden. De tre børn Gwyndira, Winfred og Toste flygter fra den
vikingehøvding i Jylland, der holder dem som trælle. Målet er havnebyen Ribe, hvor de vil forsøge at
finde et skib, der kan sejle dem til England. Rejsen er lang og farlig, men heldigvis møder de en kristen
munk.
Nummeret K040 findes ikke, da den ligger sammen med K039.
K041 Knudsen, Anette Broberg: Trællenes ring 3/4. Toste og trælkvindens tøs. Lohse 2004. 3 t.
17 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.
Toste flygtede fra tilværelsen som træl sammen med sine to engelske venner. Nu er de rejst hjem til
England, og han er alene tilbage i Ribe. Her kommer han i lære hos en kristen skomager fra Tyskland.
Men det er svært at være nydøbt kristen. Den eneste han kan snakke med, er den stumme tjenestepige
Hild.
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K042 Knudsen, Anette Broberg: Trællenes ring 4/4. Fredløs og fri. Lohse 2004. 4 t. 30 min. Læst af Edel Holst Nielsen.
Toste lever en ussel tilværelse i Ribe. Han bliver viklet ind i en række begivenheder, der tvinger ham til
at flygte sammen med kammeraterne Bue og Hild. Det bliver en kamp for frihed på liv og død.
Pludselig rejser han sig op, så båden gynger faretruende. Som om han først nu er tilbage i
virkeligheden.
Nummeret K042 findes ikke, da den ligger sammen med K041.
K062 Krogedal, Else Lien: Læg kursen om. Junior 1993. 2 t. 56 min. - Læst af Annelise
Fredensborg.
Asger sad og bed i blyanten. Tænk om han kunne få lidt hjælp. Bare et lille praj om, hvordan han skulle
gøre. Det kunne vel ikke være så farligt at blive hjulpet lidt på gled.
Asger på ca. 15 år har samvittighedskvaler over at have snydt til en matematikprøve, da han kommer på
hospitalet med blindtarmsbetændelse, men hvordan vil vennerne reagere?
- om at være en kristen - om at være ung - om at være med til fester - om at være forelsket - om at
begynde på ny - om at leve!
En teenbog med et stærkt kristent budskab.
L070 Lewis, C. S.: 1/3. Troldmandens nevø. Frimodt 1968. 5 t. 35 min. - Læst af Ingrid Løwe.
Dette er de tre første bøger i Narnia-serien.
L071 Lewis, C. S.: 2/3. Løven og heksen. Frimodt 1968. 4 t. 46 min. - Læst af Ingrid Løwe.
Nummeret L071 findes ikke, da den ligger sammen med L070.
L072 Lewis, C. S.: 3/3. Hesten og drengen. Frimodt 1969. 6 t. 19 min. - Læst af Ingrid Løwe.
L026 Lutrell, Wanda: Hannas rejse. LogosMedia 2003. 5 t. 11 min. - Læst af Annelise
Fredensborg.
Den 11-årige Hanna, én af ti søskende fra Sunrise Island – en ø i Atlanterhavet ud for USA’s sydøst
kyst – sælges som slave til et venligt ægtepar i staten Georgia. Hun skal hjælpe dem med at passe det
barn, de venter. Men da moderen dør under fødslen, sælges Hanna til nogle ubarmhjertige
værtshusejere.
Hvad skal Hanna stille op i den meget vanskelige situation? Løbe sin vej kan hun ikke – bortløbne
slaver risikerede dødsstraf. Kan den venlige fru Crenshaw hjælpe hende? En fantastisk spændende og
gribende bog, som har noget at sige både børn og voksne.
L076 Lutrell, Wanda: Sarah 1/4. Fremmed blandt venner. LogosMedia 2005. 5 t. 39 min. - Læst
af Annelise Fredensborg.
”Spion? Gabrielle kunne da ikke være spion!”
År 1775. Den amerikanske revolution er i fuld gang. Sarah på godt 12 år er flyttet fra sin mor og far til
byen Williamsburg. Her skal hun bo hos sin moster og onkel. Vi følger Sarahs møde med bylivet og
hendes nye venskab med en frigivet slave og en fransk lærerinde. Mens hendes familie er langt væk, og
folk omkring hende vælger side i krigen, vikles Sarah ind i uforudsete begivenheder. Hvem er Gabrielle
egentlig? Og kan hun stole på hende? Kan hun stole på nogen - overhovedet, inklusive Gud?
L077 Lutrell, Wanda: Sarah 2/4. Blandt fjender. LogosMedia 2006. 6 t. 1 min. - Læst af Annelise
Fredensborg.
Bind 2 i Sarah-serien er fyldt med spænding fra første til sidste side. Sarah er opsat på at hjælpe sin
gode ven Marcus, som du kan læse om i bind 1. Hans kone og søn er taget til fange af vilde indianere
og de skal findes og befries. Samtidig er der sygdom i Sarahs familie og de ekstreme livsbetingelser,
som familien ellers lever under er ved at ødelægge Sarahs befrielses-planer. Vil hun klare det?
Nummeret L077 findes ikke, da den ligger sammen med L076.
L078 Lutrell, Wanda: Sarah 3/4. Hemmeligheder i Williamsburg. LogosMedia 2007. 5 t. 50 min. Læst af Annelise Fredensborg.
Der foregår andet i Williamsburg end krig. Noget mærkeligt. Og Sarah er fast besluttet på at finde ud
af, hvad det er. Hun har i den sidste tid forsøgt på ikke at være så stædig og selvrådig og i stedet lytte
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lidt mere til andre. Men hendes nysgerrighed løber af med hende, og nok en gang befinder hun sig midt
i begivenhedernes centrum.
L079 Lutrell, Wanda: Sarah 4/4. Skygger over Stoney Creek. LogosMedia 2007. 5 t. 58 min. Læst af Annelise Fredensborg.
Sarah vil gerne åbne en skole i Stoney Creek, den første på stedet. Den skal være for både piger og
drenge! Men alvorlige forhindringer opstår. En tidlig morgen er der ild i klasseværelset, før nogen er
mødt op. Mad og tøj forsvinder. Og så er der angrebene fra indianerne. Men Sarah giver ikke op. Det,
der lurer i det skjulte, skal ikke ødelægge hendes drøm.
Wanda Lutrell er en glimrende fortæller med noget på hjerte.
Hendes serie om pigen Sarah er spændende, lærerig og engagerende læsning for alle på 10 år og
opefter. Dette er fjerde og sidste bind. Nummeret L079 findes ikke, da den ligger sammen med L078.
M024 Meiner, Morten: År nul. Credo 1998. 4 t. 21 min. - Læst af Ingrid Løwe.
Bogen beskriver i romanform en periode af en almindelig ung students liv. En ulykke fører Jens ud i en
søgen efter mening med livet, en søgen, der bringer ham vidt omkring og som indebærer en helt ny
orientering.
M106 Miller, Christopher og Allan: Kodebærerne 1/3. Hunter Brown og Skyggens hemmelighed.
ProRex 2010. 12 t. 40 min. - Læst af Annelise Fredensborg
Mærkelige drømme, skrækindjagende monstre, overnaturlige syner. Tag med Hunter Brown på rejse
ind i en hemmelighedsfuld verden!
Hunter Brown og Skyggens hemmelighed er fyldt med spænding, drager, lyssværd, underlige væsener
og en overnaturlig magt.
Hunter Brown havde slet ikke forestillet sig, at hans sommerferie skulle blive sådan. Og så er det endda
kun begyndelsen på eventyret. Sidste skoledag inden ferien står Hunter Brown pludselig med en
ældgammel bog og en nøgle i hånden. Han aner ikke, at den mystiske bog er døren til Solandria, en
overnaturlig verden, der styres af Skyggen og hans skrækindjagende rædselsherredømme.
I Solandria slutter Hunter sig til Kodebærerne - toptrænede krigere, som kæmper mod Skyggen - men
inden han er færdig med sin træning, bliver han sendt på en yderst farefuld mission. Hans liv er i fare,
og Solandrias fremtid står på spil. Hunter Brown står over for en styrkeprøve med Skyggen og et slag
for at redde sin sjæl fra en skæbne værre end døden.
Ved Hunter nok om Koden til at kunne afsløre Skyggens hemmelighed, eller vil sandheden være mere,
end han kan bære?
M107 Miller, Christopher og Allan: Kodebærerne 2/3. Hunter Brown og den fortærende ild.
ProRex 2011. 12 t. 2 min. - Læst af Annelise Fredensborg.
En mystisk flamme - brutale modstandere - frygtindgydende væsner. Tag med Hunter Brown på en ny
fantastisk rejse ind i en hemmelighedsfuld verden!
Hunter Brown og den fortærende ild er et vildt eventyr fyldt med action, spænding og overnaturlige
væsner.
Da Hunter vender tilbage fra sin første rejse til Solandria, føler han sig svigtet af sine bedste venner.
Han sidder tilbage med minderne fra sit eventyr og mange ubesvarede spørgsmål. Da han begynder i
skolen igen efter sommerferien, bliver han skygget og bestjålet af en sortklædt person, og så starter
balladen.
Snart kommer Hunter på en vild rejse til Solandria sammen med nye venner, men her finder han en
svækket modstandsbevægelse og mismodige kodebærere. Vejledt af en mystisk Flamme tager Hunter,
Trista og Rob ud for at finde de syv, som nævnes i en forudsigelse i Forfatterens manuskript. Undervejs
forfølges de af en brutal modstander, Xaul, som truer med at udslette resterne af modstandsbevægelsen.
Vil Hunter Brown og hans venner kunne redde Solandria?
M108 Miller, Christopher og Allan: Kodebærerne 3/3. Hunter Brown og Slutningernes Øje.
ProRex 2012. 12 t. 37 min. – Læst af Annelise Fredensborg.
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Hunter Brown og Slutningernes Øje er den hæsblæsende og hjerteskærende afslutning på Hunter
Browns eventyr.
En kæmpe overraskelse møder Hunter Brown ved bogens begyndelse: Han kan ikke huske noget som
helst fra sine besøg i Solandria. Stykke for stykke må Hunter grave sin fortid frem, mens han konstant
bliver overvåget af en truende og skummel politibetjent, der slet ikke er, hvad han giver sig ud for at
være.
Det begynder som en harmløs søgen efter Hunters egen hukommelse, men hurtigt er han viklet ind i en
dødelig jagt efter sin far. Vil det lykkes Hunter at fi nde sin far, eller vil den mystiske Vogler udslette
alt det, som Hunter har kæmpet for, og alle dem, han holder af, inden sidste side i bogen vendes?
Slutningernes Øje, det mistede relikvie fra Forfatterens skatkammer, siges at kunne åbenbare
slutningen på Forfatterens historie. Nogen tror, at Slutningernes Øje rummer nøglen til fremtiden, men
vil Øjet føre Hunter til liv eller død?
M046 Mitson, Eileen N.: Spænding i Amazonas. Pioner. 1979. 3 t. 51 min. - Læst af Elisabeth
Tøttrup.
Her har vi en rigtig ”drengebog”, som nu også godt med udbytte kan læses af alle større børn samt unge
og voksne. Fortællingen er skrevet på grundlag af en veteranmissionærs optegnelser fra 30 års virke i
Sydamerika.
M080 Morris, Gilbert L.: De syv sovende 1/2. Gennem lukkede døre. Junior 1997. 7 t. 30 min. Læst af Kirsten Due.
Den 14-årige Josh Adams vågner op efter at have sovet i 50 år og finder ud af, at der har været en krig,
som har forandret verden og dens få overlevende til ukendelighed. Denne bog er skrevet for juniorer i
alderen 12-14 år.
M081 Morris, Gilbert L.: De syv sovende 2/2. Dybets porte. Junior 1998. 6 t. 16 min. - Læst af
Kirsten Due.
Sara, Josh og de fem andre drager nu til Atlantis, et fantastisk smukt men også skræmmende rige på
havets bund. Her ledes de ind i en forrygende kamp mod den sorte fyrstes tjenere. Dette er en sciensfictionroman med et klart kristent budskab om tro, tilgivelse og kamp for det, man tror på.
Nummeret M081 findes ikke, da den ligger sammen med M080.
N028 Nielsen, Anette Broberg: Lys forude. Lohse 1983. 4 t. 15 min. - Læst af Esther Bech.
En fin, kristen bog for større børn. Den tolvårige Lisbeth er fra et velhavende hjem; af sine forældre får
hun alt, hvad de kan give hende af materielle goder. Men hun vil hellere besøge sin morfar i hans
fattige hjem, end hun vil gå på rideskole, spille klaver osv. Det er også hos morfar, Lisbeth møder det
kristne budskab, så det bliver levende virkelighed for hende, da sygdom og sorg ændrer hendes
tilværelse.
N036 Nilsson, Lisbeth: Rejse til år 33. Lohse 1992. 4 t. 22 min. - Læst af Kristence Søndergaard.
På en rejse til Jerusalem finder Ole og Maria en skriftrulle. Det viser sig, at den er skrevet af en dreng,
der levede i år 33. Han fortæller spændende og levende om sine oplevelser med Jesus. En bog for store
børn og helt unge.
O010 Ottosen, Espen: Gå du bare. Lohse 2001. 8 t. 44 min. - Læst af Kirsten Due.
Jarl er ny kateket ved en norsk kirke. Hans baggrund er en fireårig teologisk uddannelse, dog uden
særligt holdepunkt i Bibelen. Gennem denne tankevækkende roman for unge og voksne ser man,
hvordan han ved kristne kammeraters hjælp vises hen til Bibelen som grundlag for
konfirmandundervisningen; hvordan modstand fra sognepræsten og andre ved kirken fører ham
gennem en hård og fanatisk periode, frem mod et sundere syn og en ny opgave.
P021 Plambech, Else: Aldrig helt alene. Frimodt 1980. 6 t. 9 min. - Læst af Annelise Henningsen.
Roman om børn og unge i et barsk højhusmiljø. Et ungt, kristent ægtepar flytter ind i højhuset og
starter sammen med nogle af de unge en klub, som efterhånden griber forstyrrende ind i næsten alle
familier i huset – forstyrrende, fordi de pludselig får øjnene op for, at der stadig findes ting, som gør
livet værd at leve.
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P022 Plambech, Else: Men budene gælder endnu. Frimodt 1973. 6 t. 38 min. - Læst af Lis
Brossmann.
Direktør Carsten Andersen er enlig far med to børn, datteren Birthe 13 år, sønnen Holger 16 år.
Faderen er velhavende og kan give sine børn alt, hvad der kan fås for penge, men ene om børnene og
som fortravlet og stresset forretningsmand, får han ikke tid til at tale med sine børn og gå ind i deres
problemer. Det overlades til skiftende husbestyrerinder, og det hævner sig.
Børnene kommer i dårligt selskab, bliver indblandet i ungdomsoprør, narkotikaaffærer og bandevæsen.
Gennem bogens spændende handling viser forfatteren os, at det moderne samfund med sit store frafald
fra kristendommen ikke er i stand til at give mennesket et livsindhold.
R004 Rasmussen, Gerhard: De kan ikke tænde ild i aske, Hr. Pastor. De Unges Forlag 1945. 15 t.
52 min. - Læst af Niels Zeuthen.
Handlingen i denne roman udspilles i besættelsens sidste år. For at demonstrere sin ”frigjorthed”
brænder en ung mand et Ny Testamente for øjnene af sine kammerater. En præst dukker uventet op i
selskabet; der bliver diskussion, og det ender med, at præsten sætter de unge stævne i sit hjem om et år.
De fleste møder op; men hvad er der sket i mellemtiden?
R021 Rasmussen, Gerhard: Martin Cramer og friheden. Unitas 1963. 6 t. 29 min. - Læst af Niels
Zeuthen.
Handlingen i denne roman opstår af spændingen mellem en by og en flygtningelejr i dens nærhed. De
to samfund er afhængige af hinanden men det ene af dem holder ikke af at vedgå denne afhængighed.
Ungdommelig, og til at begynde med uansvarlig kritik og reformiver hos den unge Martin Kramer
sætter handling i gang.
R075 Robertson, Jenny: Brændemærket. Junior 2001. 6 t. 57 min. - Læst af Jonna Kristensen.
Handlingen foregår i ca. år 1900. Prins Allan bliver taget til fange og gjort til slave i Rom. Han prøver
at flygte, men Rom er en farlig by for en bortløben slave. I byens slum møder Allan både sande venner
og fjender.
R066 Rushford, Pat: Valget er dit, Kristin. Lohse 1991. 6 t. 12 min. - Læst af Kristence
Søndergaard.
Jamen, 16-årige Kristin har også valgt. Hun har valgt elitegymnastikken; hun har simpelthen ikke andet
i hovedet. Men så bliver hun ramt af et uheld, som bevirker, at hun må sige farvel til elitegymnastikken
– Kristin, som ville være en vinder, er på vej til at blive en taber. Men hendes bedste venindes bror
bliver Guds redskab til at få hende op af sumpen.
R052 Ryberg, Torben: 1/2. Kongens morgenstjerne. Lohse 1990. 4 t. 10 min. - Læst af Niels
Zeuthen.
Sammenhørende romaner, skrevet for teenagere.
Den femtenårige Johan bliver mod sin fars vilje væbner og korsridder hos Kong Richard Løvehjerte i
Palæstina. Som syttenårig rejser han imidlertid tilbage til England for at befri sin far, der er taget til
fange af den regerende prins. Her venter der ham spændende og ubehagelige oplevelser og en enkelt
glædelig overraskelse.
R053 Ryberg, Torben: 2/2. Johan af England. Lohse 1995. 5 t. 6 min. - Læst af Niels Zeuthen.
Nummeret R053 findes ikke, da den ligger sammen med R052.
S065 Sangill, Bodil: Svartvatnet. Lohse 2006. 3 t. 43 min. - Læst af Sonja Baagø.
Svartvatnet, den store og dybe og mystiske sø ligger et sted i Norge, (Svartvatnet findes i
virkeligheden, men den mystiske Svartvatnet findes kun i historien). Magnus, som er flyttet derop med
sin mor for nogle år siden kan ikke få øjnene fra søen – han sidder og venter på at noget skal dukke
frem.
Camilla og Lasse og deres forældre er på ferie hos Magnus og hans mor. De kan ikke forstå, hvorfor
Magnus er så interesseret i søen indtil han fortæller dem, hvad han venter på. Straks går de i gang med
at efterforske hemmeligheden om Svartvatnet og det viser sig, at den ikke er så hemmelig endda – og at
det ikke er så dumt at tro på noget man ikke selv har set.
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S162 Sehlin, Gunhild: Hassan, en palæstinensisk flygtningedreng. DMS 1978. 5 t. 39 min. - Læst
af Gerda Hansen.
Hjemløs i Jerusalem, med tilholdssted i en hule på Oliebjerget, hvor hver dag er en hård kamp for at
skaffe føden, – det er den kun tolvårige Hassans barske tilværelse; og så er han endda pålagt at forsørge
to småpiger. – En spændende og medrivende bog for større børn.
S044 Smith, E. F. M.: Manden uden navn. Kirkeklokken. . 4 t. 35 min. - Læst af Kirsten Due.
Denne børnebog er netop så spændende, som titlen lyder. Drengen Toby er ret forkælet. Hans mor
synes, hun må give ham alt, hvad han peger på, fordi hun er alene med ham. Faderen er omkommet
under en opdagelsesrejse i Sydamerika – eller er han?
S090 Stahl, Hilda: Elisabeth-serien 1/6. Elisabeth og mysteriet på Johnsons farm. Lohse 1990. 3 t.
44 min. - Læst af Kirsten Due.
Sammenhørende fortællinger for større børn. Børnehjemsbarnet Elisabeth har været sat i pleje hos flere
familier, end hun selv har tal på. Nu har hun endelig fået et virkeligt hjem hos familien Johnson. Men
hendes fortid indhenter hende. Naboens datter gør alt for at skabe vanskeligheder for hende, og hun må
kæmpe hårdt med sit eget sind, før hun bliver i stand til at modtage og give den ægte kærlighed og
omsorg, som indtil hendes tolvte år har været et lukket land for hende. Disse spændende bøger kan godt
læses hver for sig, men man får mest ud af dem, hvis man læser dem i sammenhæng.
S091 Stahl, Hilda: Elisabeth-serien 2/6. Elisabeth og det mystiske skrin. Lohse 1990. 3 t. 34 min. Læst af Kirsten Due.
Nummeret S091 findes ikke, da den ligger sammen med S090.
S092 Stahl, Hilda: Elisabeth-serien 3/6. Elisabeth og bamsemysteriet. Lohse 1991. 3 t. 37 min. Læst af Kirsten Due.
S093 Stahl, Hilda: Elisabeth-serien 4/6. Elisabeth og dobbeltgængeren. Lohse 1991. 3 t. 38 min. Læst af Kirsten Due.
Nummeret S093 findes ikke, da den ligger sammen med S092.
S094 Stahl, Hilda: Elisabeth-serien 5/6. Elisabeth og Sandhill Ranch. Lohse 1991. 3 t. 37 min. Læst af Kirsten Due.
S095 Stahl, Hilda: Elisabeth-serien 6/6. Elisabeth og det mærkelige fødselsdagsselskab. Lohse
1991. 3 t. 43 min. - Læst af Kirsten Due.
Nummeret S095 findes ikke, da den ligger sammen med S094.
S042 Stenlund, Josef: Nødråb. Lohse 1991. 6 t. 27 min. - Læst af Ingrid Løwe.
Her har vi en moderne kristen bog for børn og unge. Den er mindst lige så spændende, som titlen
lægger op til. Sammen med den nordsvenske dreng, Sigge, hans far og hans islandske venner får
læseren del i dramatiske og eventyrlige oplevelser.
S186 Stenlund, Josef: Partisanhøvdingen og sækkefolket. Lohse 1984. 7 t. 29 min. - Læst af
Folmer Christiansen.
Denne roman er i store træk Judas Makabæus’ historie, som den er beskrevet i første og anden
Makabæerbog.
S022 Swinford, Betty: Én på opleveren i Rocky Mountains. LogosMedia 2008. 2 t. 22 min. - Læst
af Annelise Fredensborg.
En bog for de 9 - 13 årige, der kombinerer spænding og oplæring i kristen tro.
Forfatteren tager afsæt i dramatiske oplevelser i Rocky Mountains i Amerika, et fantastisk skaberværk
med vild natur og mægtige bjerge. Vi hører om mødet med en sort bjørn, om adopterede harer, om en
smuk men giftig slange, om navajo-indianere og andet spændende.
Man får én på opleveren og lærer samtidig noget om den Gud, der har skabt alting så fantastisk.
S189 Sæverås, Aud: Hjælp mig, Bedstemor. Junior 1987. 3 t. 6 min. - Læst af Kirsten Due.
Denne bog er skrevet for større børn og fortæller en lille etiopisk piges historie.
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T063 Teglgaard, Thomas: Bøjlebirger og den forsvundne prinsesse. Lohse 2008. 4 t. - Læst af
Edel Holst Nielsen.
Bøjlebirger og den forsvundne prinsesse første bind i serien om Bøjlebirger.
Det går ikke så godt for Birger. Ikke nok med at han bliver drillet med sit udseende og sine dårlige
evner (og indrømmet: han er hverken kvik, stærk eller køn), en dag i omklædningsrummet i skolen står
der en engel foran ham og siger, at han er udvalgt til en ganske særlig opgave. En pige er blevet
kidnappet, og det er Birger, der skal befri hende.
Vi har alle længe hungret efter en kristen superhelt… og det gør vi sådan set stadig. For er der noget,
Birger ikke er, så er det en superhelt. Alligevel holder han stædigt fast i sin søgen efter den kidnappede
pige – især da Miriam med fregnerne også på mystisk vis forsvinder.
Bøjlebirger og den forsvundne prinsesse er en rablende aktionhistorie om en dreng, som ingen regner
med, og som sådan set heller ikke regner med sig selv. Men da det ser allersortest ud, sker der ting og
sager, Birger aldrig i sin vildeste fantasi kunne have drømt om.
T064 Teglgaard, Thomas: Bøjlebirger og terroristerne. Lohse 2008. 3 t. 35 min. - Læst af Edel
Holst Nielsen.
Efter sin første hårrejsende helteaktion er der igen faldet ro over Birgers hverdag. Eller ro er måske så
meget sagt. Han døjer stadig med daglige drillerier og irriterende lærere, og desuden hjælper det jo
sjældent på ens humør, når man får sit første panikangstanfald.
Men en dag går Birger altså fuldstændig i panik. Mens matematiklæreren er godt i gang med at håne
ham for hans uduelighed (og med en vis ret, må man sige), ser Birger ud ad vinduet. Det skulle han nok
ikke have gjort. For ude i skolegården kommer et væsen gående. Nogle ville nok kalde det for en mand,
det ligner det på mange måder også. Men Birger ved bedre. Han har nemlig set englen før. Og når
englen sådan pludselig dukker op på skolen, er der ikke meget at tage fejl af: Den har en ny opgave til
ham.
Denne gang har en lille gruppe terrorister besluttet at sætte en frygtelig plan i værk. En plan, som kan
koste mange, mange menneskeliv. Derfor bliver englen sendt til Birger. Han skal forhindre katastrofen.
T029 Teglgaard, Thomas: Så længe det hedder i dag. Lohse 1999. 2 t. 47 min. - Læst af Ingrid
Løwe.
For ti år siden afgav de løftet. Jonas skulle sørge for, at de indfriede det. I mellemtiden er der sket ting,
som ingen af dem havde drømt om: lange rejser, lykke og ulykke, et dødsfald. Denne roman er
historien om, hvad der skete med den flok teenagere, der en nat sad omkring et bål og lovede hinanden,
at det værst tænkelige aldrig skulle ske med dem.
T008 Thalund, Henning: Under Burfjeldet. Lohse 1980. 6 t. 6 min. - Læst af Kirsten Due.
En bog for større børn. Vi befinder os på Grønland på Erik den Rødes tid og følger især en lille islandsk
families liv under de barske vilkår, som var almindelige på den tid og i de omgivelser.
T046 Thomas, Jerry D.: På sporet af syndfloden. Lohse 2005. 2 t. 7 min. - Læst af Edel Holst
Nielsen.
”Der er da ingen, der tror, at det med Noa og syndfloden er noget, der virkelig er sket!” griner Bobby.
Men det gør Zack. Så inden han og hans familie tager på sommerferie i nogle af USA’s fantastiske
naturparker får han en ny titel.
Op af en pose trak far en baseballkasket, hvor der stod trykt med store bogstaver:
”Detektiv Zack, du udnævnes hermed til detektiv for denne sag. Gåden om syndfloden er altså din sag:
Har den fundet sted? Findes der bevismateriale?” Han plantede kasketten på mit hoved. Stor jubel!
Derpå stak han endnu en gang hånden ned i posen, og op kom en blå notesbog. ”Som alle fornuftige
detektiver må du lave en liste over de spor, du finder. Skriv det ned, du ser og hører af betydning for
sagen, og sørg for, at du har den med overalt.” ”Tak,” sagde jeg. ”Jeg skal nok påtage mig sagen.” Jeg
tog kasketten af og bukkede dybt for publikum.
”Vil du være med i opklaringsarbejdet omkring syndflodens gåde?”
U005 Uggla, Ylva: Min mor bor på en stjerne. Lohse 2007. 1 t. 42 min. - Læst af Lene Sørensen.
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Henrietta hader gråden, for hun har ingen kontrol over den. Hun kan heller ikke forstå, hvorfor hun hele
tiden kommer til at såre Sofie. Det er hendes bedste veninde, men nu kan de ligesom ikke rigtig forstå
hinanden mere.
”Måske er jeg blevet ramt af en ond vind, der er blæst over månen. Den vind blæste lige ind i mit
hjerte, tænker Henrietta. Måske skete det den dag, mor forsvandt for altid.”
V010 Vestergaard, Dorthe: Den yndigste rose er funden. Scandinavia 1989. 3 t. 49 min. - Læst af
Esther Bech.
”Hvorfor, Gud? – Og hvorfor lige mig”? Sådan spøger Eline gang på gang. Hun er ung, går i 3. G og
skal snart være student. Men så får hun konstateret lymfekræft.
V009 Vinje, Kari: Manden med arret. Junior 1989. 3 t. 16 min. - Læst af Kirsten Due.
Handlingen foregår i Norge under 2. verdenskrig.
Bogen handler om Selmer Salomonsen og alt det spændende, han oplevede i sommeren 1943. Det var
dengang, der var krig i det meste af verden. Tyskland havde taget Norge, og der var mange tyske
soldater i landet.
Selmer bor sammen med sin far og Karoline i Billefjord. Han bliver gode venner med en af de tyske
soldater, som hedder Herman. Han bliver også ven med en russisk krigsfange, som hedder Nokolai. Det
er begyndelsen til alt det spændende, som sker med Selmer denne sommer.
En bog, som både børn og voksne vil glæde sig over at læse.
V063 Wulff, Trolli Neutzsky: Kidnappet i urskoven. Frimodt 1969. 3 t. 33 min. - Læst af Ingrid
Løwe.
En professor, hvis søn er blevet kidnappet i de sydamerikanske urskove, vender syg af sorg tilbage til
Danmark. Senere bliver han dog rask, og sammen med sin plejesøn, sin nevø og sin tjener rejser han ud
for at lede efter sønnen.
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