
Af sted til bogmesse!

Årets store bogmesse i København i 
weekenden byder på en masse gode oplevelser 
for børn i alle aldre. Tegneren Sussi Bech 
(hende med tegneserien Nofret) laver tegninger, 
du kan tage med hjem, Shane Brox (fra 
Shane’s verden) fortæller godnathistorier og 
Lene Kaaberbøl (der blandt andet har skrevet 
serien om Skammeren) skriver autografer i 
bøgerne. 

Du kan høre forfattere som Josefine Ottesen 
tale om sin roman Krystalhjertet og Manu 
Sareen (der har skrevet Iqbal Farooq-serien), 
fortælle om sin nye bog, Hvad fætter gør er 
altid det rigtige. Og så læser Kenneth Bøgh 
Andersen højt (se side 5 her i avisen!). 

Du kan også møde en masse mennesker 
med sjov og musik i, for eksempel Jytte 
Abildstrøm, Sigurd Barrett, Kaya Brüel og 
Ole Kibsgård. 

BogForum er åbent fra fredag til søndag. 
Se programmet og vælg det bedste på www.
bogforum.dk.  Klaus Rothstein.

PIXI

Børnetyve

Esme er den skøre og iltre redaktør for 
Øgadens Skoleblad, og Igor er hendes nørdede 
fætter, der kan huske halvdelen af Wikipedia 
udenad. Sammen opdager de en flok børn, 
der går rundt i Århus og stjæler fra folk. 
Børnene taler slet ikke sammen og en mystisk 
voksen render rundt og holder øje med dem. 
Esme og Igor beslutter sig for at undersøge 
sagen nærmere, og Esme skygger børnene 
til deres skjul. Hendes nysgerrighed og utål-
modighed bringer hende dog i rigtig 
store vanskeligheder. 

Bodil El Jørgensen har fundet den helt rette 
balance mellem spænding og humor med sin 
nye serie. Første bind vandt Gyldendals store 
børnekrimikonkurrence sidste år.

Hun har tidligere skrevet en hylende 
morsom serie om særlingen Pæremadsen, der 
fanger hekse sammen med drengen Julius. 
 Damian Arguimbau

Bodil El Jørgensen: Mysteriet om de tavse børn. 
Esme og Igor 2. 172 sider, 150 kr. Gyldendal.

Den ka’ jeg li’

Alle familier har hemmeligheder. De to 
søskende, Harald og Sara, har også en lidt 
mærkelig familie. Faren er nemlig kannibal. 
De to søskende gør alt, hvad de kan for at 
skjule denne frygtelige familiehemmelighed 
for omverdenen. Og ikke mindst for politiet, 
som får flere og flere sager om folk, der 
forsvinder ud i den blå luft. Men børnene 
elsker jo deres forældre. Og det går fint med 
at skjule faren, ikke mindst fordi han virkelig 
prøver at være sød. Men da han spiser børnenes 
irriterende lærer, går det galt. Tegningerne i 
bogen er også guld værd. 

Det er bedst at læse historien, når man er 
alene, fordi man ellers kommer til at forstyrre 
sin sidemand, når man griner højt! 

 Damian Arguimbau

Thórarinn Leifsson: Fars store hemmelighed. En 
bog til børn med umulige forældre. 120 sider, 
200 kr. Forlaget Torgard.

Doktor Q’s quiz

En dag finder den kvikke og modige 
hovedperson i denne gamle børnebogsklassiker 
et skattekort i en mystisk sørøvers skibskiste. 
Skatten er begravet på en ø, så et pragtfuldt 
skib bliver udrustet og af sted går det. 
Desværre består besætningen mest af pirater, 
ledet af en etbenet luskebuks, der er ansat 
som skibskok.

Hvad hedder skibskokken?

 
Send dit svar, dit navn og din adresse til 
doktorq@weekendavisen.dk senest onsdag 17. 
november kl. 12 og deltag i konkurrencen om 
Fars store hemmelighed
Sidste uges løsning er Ina, Jorum og Japetus. 
Der er en 

Magnus Gram Rugholm
Enggårdsgade 1
9000 Aalborg.

Hvorfor regner det så meget?

Hvor er der mest solskin i

Danmark? Få svar på alt om

vejret – både i Danmark og

i udlandet.

JESPER THEILGAARD

Børnenes bog om vejret
kr. 249,95 (vejl.)

JESPER THEILGAARD

Det danske vejr
kr. 349,95 (vejl.)

BILL BRYSON

En meget kort historie om næsten alt
kr. 299,95 (vejl.)

Hvordan lød Big Bang? Hvor tung er Jorden?

Hvad skete der egentlig med dinosaurerne?

En forkortet udgave af bestselleren 

næsten alt

syntes, at 

Hagl, hedebølge 
og højtryk – nu 
også for børn!

NYHED

Faktisk10  # 45  12. november 2010


