


Hvad betyder de små emojis?
Efter hver serie eller bog kan du finde emojis, 
som fortæller dig lidt mere om bogen eller 
serien. Her kan du se, hvad de forskellige 
emojis betyder:

 =   Skal ikke læses i rækkefølge  

 =   Skal læses i rækkefølge

 =   Antal bøger i serien

 = Tynd bog, der er let at læse

 = Mest for piger

 =  Mest for drenge

 =  God til højtlæsning

 = Sjov

 = Pinlig

 = Venskab

 =  Skør

 =  Problemer

 = Dyr

 = Action og spænding 

 = Magi og eventyr

 =  Hverdag

Bøger af kendte 
YouTubere

Naja Münster
Naja Münster-bøgerne
af Line Kyed Knudsen
Naja Münster burde faktisk hedde Pippi til 
mellemnavn. Hun er fuld af skøre ideer, og 
i denne serie kan du grine dig igennem alle 
Najas og familien Münsters tossede pranks 
og sjove oplevelser.
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Morten Münster
Bubbi-bøgerne
af Morten Münster og Merlin P. Mann
Morten Münster har ikke bare verdens mest 
tossede familie men også hunden Bubbi, der 
kan tale! I denne serie kommer Morten og 
Bubbi på hæsblæsende eventyr med masser 
af action og humor. 
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#1

#1

      
    De største danske YouTubere

      
        

          
    Alexander Husum og Morten Münster er nogle af de mest populære danske YouTubere. De har begge over 400.000 følgere på YouTube. 



Lakserytteren
Legender fra Odysïa 
af Rasmus Kolbe
Det vrimler med finurlige monstre, vild magi og 
flotte tegninger i denne fantasy-serie om York og 
hans venner på planten Odysïa, som Lakserytteren 
har skrevet sammen med sine følgere.  

  2       RobinSamse
RobinSamse-bøgerne
af Kim Langer
Robin og Samrita kommer på vilde og sjove eventyr 
til både Mars, Skatteøen og kæledyrscentralen i 
denne sjove, eventytlige og sprudlende serie, der er 
inspireret af RobinSamses eget YouTube-univers. 
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ComKean
Bøgerne om Simba
af Michael Kamp
ComKeans kat, Simba, der er en indekat 
af rang, kommer på sit livs eventyr i denne 
serie, hvor Simba forvilder sig udenfor. Her 
venter fantastiske eventyr og lumske farer. 
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Vercinger
Vercinger præsenterer
af Michael Kamp
Et lyn slår ned i Vercingers computer, og 
pludselig er Vercinger og hans hund inde 
i et skydespil, hvor den eneste vej ud er 
ved at vinde. Men suk, hver gang Vercin-
ger selv bliver ramt, må de starte forfra.

  

LÆS OGSÅ 
SERIEN BATTLE 
ROYALE, DER ER 
ANBEFALET AF

 VERCINGER
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Niki Topgaard
Bamser, bomber og brødristere
af Kristoffer Jacob Andersen
En psykopatisk bamse vil slå Niki Topgaard 
ihjel i denne vanvittige sjove bog, hvor bamsen 
bliver ved med at komme tilbage, selvom Niki 
Topgaard både låser den inde, blender den og 
sætter ild til den.
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Nikis juleeventyr
af Kristoffer Jacob Andersen
Niki Topgaard hader alt, der har med jul at 
gøre! Men en lille ægte nisse har besluttet sig 
for at få Niki Topgaard i julestemning. Det er 
bare op ad bakke, for Niki Topgaard gør alt for 
at sabotere nissen.
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Niki Topgaard og vennerne
af Kristoffer Jacob Andersen
Lige meget hvor Niki Topgaard og vennerne tager hen i denne 
sjove serie, ligger der altid to bamser på lur, der vil nakke Niki 
Topgaard. Men helt uden at vide det, lykkedes det ALTID Niki at 
undslippe!
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Den mandige Elg 
Den Mandige Elg - en elgtastisk sommerferie
af Katja L. Berger
Daniels far har planlagt en friluftsferie uden internet og 
mobil, og Daniel, der er kendt som Den Mandige Elg på 
YouTube, og hans søskende SKAL med. Det er kedeligt! 
Men en ven dukker op!  

 1     Den mandige Elg
af Katja L. Berger
Serie om Elg, der bor sammen 
med Daniel. Elg lægger hele tiden 
masser af planer. Han vil flytte 
hjemmefra, finde venner og skrive 
en bog, men det går bare aldrig helt, 
som han har planlagt.
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#1
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                            Den mest kendte YouTuber i verden   Ifølge Google er den svenske YouTuber Felix Arvid Ulf Kjellberg, der er kendt som PewDiePie, den mest kendte YouTuber. 



Bøger om børn, 
der bliver  
YouTubere

De Hemmelige YouTubere
af Maria Rørbæk
Vil du gerne læse en serie om 2 helt almindelige børn, 
der bliver YouTubere, så prøv denne serie om Magnus og 
Selma, der bliver mobbet i klassen, men som klæder sig 
ud og bliver hemmelige YouTubere. 
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Selfie-Simon
af Susanne Foldberg
Simon får succes med sin YouTube-kanal men oplever på 
egen hånd hvad det vil sige at være YouTuber på både 
godt og ondt. En virkelig god og realistisk serie om livet 
som YouTuber. 
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Verdens værste youtuber: Lort & guld
af Emil Blichfeldt
Husk sikkerhedsselen, når du læser den mest 
hæsblæsende og venvittige bog om Jonas, der vil 
være YouTuber. Han laver de  klammeste pranks 
og får et tæskehold på nakken, der vil banke ham 
og hans familie!
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Vlog-pigerne
af Lise Bidstrup
Serie om de 3 veninder, Lærke, 
Muna og Malle, der går i 7. klasse 
og som beslutter sig for at lave en 
vlog, hvor de filmer og redigerer 
videoer om deres hverdag og alt, 
det der sker i deres liv og i den by, 
hvor de bor. 
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Youtuber for en dag 
af Sara Ejersbo
Klassen skal være med i en konkurrence om at 
lave en YouTube-video, men Amanda er blevet 
uvenner med Josefine. Selvom Amandas video 
får masser af likes, er venskabet alligevel det 
vigtigste.

   

Nørd
af Mina Lystad
Maria er helt normal, ja faktisk lidt nørdet, 
men da hun pludselig bliver et hit på de 
sociale medier, vil de populære piger i 
klassen være venner med hende. Men vil 
hun egentlig være venner med dem?

   EN DEL 
AF SERIEN 
“PIGELIV
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Star Girl-bøgerne
af Nicole Boyle Rødtnes
Nanna optræder i hemmelighed 
som Star Girl efter at hun er blevet 
populær på YouTube. Men hvordan 
kan man være både popstjerne og 
en normal pige på en og samme tid?
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Om YouTube  
og virkelighedens 

YouTubere

#1

YouTubere 
af Cecilie Bogh (19.6393)
Letlæst fagbog, hvor du kan 
blive klogere på så forskellige 
YouTubere som Rasmus Broha-
ve, Naja Münster og Alexander 
Husum og på hvad, det egentlig 
vil sige at være YouTuber.

  

Sådan bruger du YouTube
af Frida Bejder Klausen ( 19.6393)
På YouTube kan man finde videoer 
om ALT. Med denne bog kan du få 
styr på, hvordan du bruger YouTube 
og læse noget om alt det forskellige, 
som du kan bruge YouTube til.

  

Turen går til YouTube - forældreguide
af Maria Baagøe Bové og Rasmus Kolbe
Bliv klædt på til at forstå dit barns fascination 
af YouTube og få styr på alle faldgruberne, på-
virkningen, tendenserne men også alt det gode, 
som dit barn kan bruge YouTube til.

FOR DE 
VOKSNE

Youtube-verdensrekorder 
(03.9)
Find de største rekorder, der 
nogensinde er uploadet, i denne 
bog. Bogen har mere end 300 
af verdens mest fantastiske 
rekorder, som du kan se udført 
på YouTube ved at skanne QR-
koderne.

  

RobinSamse  
- Kærester og nørder
af Stine Bødker (99.4)
Få historien om hvordan Robin 
og Samrita mødte hinanden og 
blev kærester og om hvordan 
det hele startede på YouTube. 
Til sidst kan du finde ud af om 
du minder mest om Robin eller 
Samrita i quizzen.

 

Sådan blev jeg Rasmus Brohave
af Rasmus Brohave (99.4)
Læs om den danske Youtuber Rasmus 
Brohave, der i 2016 blev kåret som årets 
youtuber. Få både facts om Rasmus, 
hans liv og få gode råd og tips  til andre 
youtubere.

 


