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PIXI

Når penge er alt

Jorden er blevet underlig: bøger findes ikke 
mere og i skolen lærer man kun om penge 
og lån og renter. Internettet er forbudt og 
Guldbanken ejer næsten alt i hele verden. 
Man kan tage lån med mennesker i pant, og 
når man ikke kan betale, forsvinder børnenes 
forældre og søskende helt og aldeles. En dag 
dukker en meget mærkelig troldkvinde op. 
Hun hedder Bedstemor Hulda og er pigen 
Albertinas tipoldemor. Hulda er 150 år 
gammel og har et kæmpe bibliotek af bøger. 
Sammen med Albertina og hendes venner gør 
de oprør mod Guldbanken. Den bindegale 
islandske forfatter Thórarinn Leifsson har 
tidligere skrevet »Fars store hemmelighed«. 
»Bedstemor Huldas Bibliotek« er en grotesk, 
underholdende og temmelig overraskende og 
syret historie om, hvad der sker, når verden 
kun tænker på penge. Damian Arguimbau

Thórarinn Leifsson: Bedstemor Huldas 
Bibliotek. 216 sider, 199 kr. Forlaget Torgard.

Den ka’ jeg li’

Da Iqbal en dag får fat i en mystisk chip, sker 
der mærkelige ting. For det er ikke altid lige 
så let at lave et batteri, som det ser ud til. I 
en fysiktime under et uvejr ledes et lyn ind 
i chippen og den kan nu løse alle Jordens 
klimaproblemer. Men det er svært at udlevere 
den til de rette myndigheder, da en motor-
cykelbande og en gruppe åndssvage og mega 
farlige beduiner også gerne vil have fingre i 
chippen. Og hvornår lærer ens onkel at holde 
fingrene for sig selv og tie stille? 

Dette er den tredje bog i serien om 
Iqbal Farooq og hans skrupskøre familie på 
Blågårdsgade på Nørrebro. Læs også Iqbal 
Farooq og den sorte Pjerrot, og Iqbal Farooq og 
kronjuvelerne. Kan anbefales. 
Anna Golovanova Hjortkjær, 11 år.

Manu Sareen: Iqbal Farooq og den indiske 
superchip. 195 sider, 200 kr. Forlaget Carlsen. 
For tiden udsolgt fra forlaget, kig efter den på 
biblioteket.

Den ka’ jeg li’

Børnene i Kragevig er en samlet udgave af 
bøgerne Krageungen, Eidi, Tink og Alek. Vi 
hører først om pigen kaldet Krageungen, der 
bliver alene i verden, da hendes bedstemor 
dør. Hun er nødt til at forlade sit barndoms-
hjem i den øde Kragevig og tage ud i verden, 
hvor hun møder både venlige mennesker og 
dem, der forsøger at udnytte hende. 
Hver bog har en ny hovedperson, men de 
beskriver alle børnenes kamp for at klare 
sig i en barsk verden, hvor en hel families 
overlevelse kan stå på spil, hvis høsten slår 
fejl, og hvor ikke alle voksne er lige flinke. 
Vi hører både om jordnært dagligliv og om 
dramatiske begivenheder. Hvis man kan lide 
Laura Ingalls Wilders Det lille hus på prærien, 
er Børnene i Kragevig en god bog at kaste sig 
over. Cecilie Eken

Bodil Bredsdorff: Børnene i Kragevig. 444 sider, 
170 kr. Høst og søn.

Doktor Q’s quiz

Denne ægte westernhelt går altid med gul 
bluse, cowboybukser, vest og rødt tørklæde. 
Han har en kvik og trofast hest, og så er han 
hurtigere end sin egen skygge, selvom han 
virker helt rolig. 
På sine lange, ensomme rideture har han 
ofte selskab af en torskedum fængsels-
hund. Ærkefjenden er fire lidt uheldige 
desperadobrødre, der bruger det meste af 
deres tid i fængsel. Den mindste er ekstremt 
hidsig, den største er bare dum – og sulten. 

Hvad hedder de fire forbryderes mor?

Send dit svar, navn og adresse til 
doktorq@weekendavisen.dk senest 
onsdag den 1. december kl. 12 og deltag i 
konkurrencen om Børnene i Kragevig af 
Bodil Bredsdorff. 

 


