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For børn
Bestsellerliste til børn
1 (2) Ole Lund Kirkegaard:
Orla Frøsnapper
2 (Ny) Masashi Kishimoto:
Naruto 41, Jiraiyas beslutning
3 (3) Brdr. Grimm:
Brødrene Grimms kendte eventyr
4 (-)
De små synger
5 (1) Niels Hartmann:
Historien om Danmarks konger
og dronninger
6 (Ny) Hiromu Arakawa:
Fullmetal Alchemist 19.
7 (6) H.C. Andersen:
H.C. Andersens samlede eventyr m/cd
8 (Ny) Rick Riordan:
Percy Jackson 3 – Titanens forbandelse
9 (-) Jay Asher:
Døde piger lyver ikke
10 (9) Eiichiro Oda:
Født til at blive konge, One Piece 53
Bestsellerlisten bygger på salgstal
fra Arnold Busck i uge 5. Tallene
i parentes angiver sidste uges placering.
En streg betyder, at bogen har været
ude af listen og nu er kommet ind igen.

BILLEDBOG
Eske K. Mathiesen (tekst) og Ole Sporring
(tegninger): Krokodillen der var så grådig
at den åd sig selv. Clausens Kunsthandel,
40 sider, 180 kroner. Har du Pluskort, kan
bogen købes med 20 pct. rabat i Politikens
Boghal eller via politiken.dk/plus.
!!!!!"

OLE SPORRING tegner, maler og klippeklistrer som en rendegraver, og Eske K. fabulerer rimet og vildt over temaet grådighed. Personificeret ved den forslugne krokodille, der spiser alt undtagen sin egen
mor. Til sidst spiser den sig selv, og så kan
en ny historie begynde. Det er som at blive lukket ind i et rum af voldsomme figurer og farver uden at kunne komme ud
igen. Sporring er billedkunstner, mens
hans syrede syner er meget barnlige, groteske og fysiske. Drengebørn vil elske
hans billeder! Og digterens ord ligger
godt i munden, når han rimer ’luns’ med
’mettevuns’. Sikke dog en dejlig bog.

BØRNEBOG
Ida-Marie Rendtorff: Almas andet ansigt.
Carlsen, 129 sider, 200 kroner. Har du
Pluskort, kan bogen købes med 20 pct.
rabat i Politikens Boghal eller via politiken.dk/
plus.
!!!!""

EN LILLE, DYSTER og letlæst historie fra
mørke pigehjerter. Om Alma på 12-13 år,
som begynder at modtage hade-sms’er
og går helt i selvsving. Via en falsk profil
på Facebook og pigelist lykkes det Alma
og hendes veninde at lokke Alberte – der
har fundet på øgenavnet Kvalma – alvorligt i fedtefadet. Men var det nu også hende, der var afsender? Det lille ord ’undskyld’ spiller en stor rolle i historien. Forfatteren har et røntgenblik for de små detaljer, forkerte ord, forsmåede følelser og
en alt for livlig fantasi. Anbragt i en ærkenormal hverdag. Sikke meget der kan siges i korthed.
steffen.larsen@pol.dk

Mellem Oslo og Vinci
To spændende historier fra
krimiens grænseland.
BØRNEBOG
Jo Nesbø: Doktor Proktor og verdens undergang. Måske. Illustrationer: Per Dybvig.
Oversat fra norsk af Allan Hilton Andersen.
Gyldendal, 344 sider, 199,95 kroner. Har du
Pluskort, kan bogen købes
med 20 pct. rabat i Politikens Boghal eller
via politiken.dk/plus.
!!!!!"

BØRNEBOG
Alfred Bekker: Leonardo og Villa Medicis
hemmelighed. Oversat fra tysk af Flemming
Andersen. CDR, 159 sider, 198 kroner. Har du
Pluskort, kan bogen købes med 20 pct. rabat
i Politikens Boghal eller via politiken.dk/plus.
!!!"""

E

ndnu er det uklart, hvad en krimi for
børn egentlig er for noget. Men kom
til Norge, min detektiv! Her sker der
ting og sager, når rare og rablende onkel
Nesbø ruller løberen ud for to mysterieløsende børn og en misforstået opfinder.
Oslo er som forvandlet. Kongen er på
flugt. Månekamæleonerne har taget over,
og nede i kloakkerne svupper den gigantiske anakonda af sted. Det handler om at
redde verden. Men som drengen Bulle bemærker: »Hvis vi ikke havde stået foran
verdens undergang, ville vi jo ikke kunne
redde verden. Eller hvad?«.
Læg dertil en nation af taleforstyrrede –
det er noget med dobbeltkonsonanter! –
og en usynlig bande af sokkestjælere. Så
er bunden lagt i Jo Nesbøs tredje roman om
de tre venner fra downtown Oslo. De to andre
er pigen Lise og den beSTEFFEN
dagede doktor Proktor.
LARSEN
De er ikke sådan at løbe
om hjørner med. Det skyldes ikke mindst,
at de råder over det berygtede pruttepulver, der kan ændre tingene på et prutsekund. Men det er dæleme svært at finde
sammenhængen imellem korsang, forsvundne sokker, talefejl, popgruppen
BABA og kongens flugt. Vennerne må helt
til republikken Sør Trøndelag for at finde
majestæten og genoplive hans messende
nytårstale, som rammer hver en norsk
mand og kvinde som en hypnotisk sovepille. Den får ikke for lidt!
Der er en forunderlig indgang til ’Doktor Proktor og verdens undergang’. Måske. Mens »tilsyneladende uskyldige snefnug« daler ned over Oslo, har klassen historietime med frøken Strobe. De snakker
om verdenskrigen og begrebet helte. Bulle vil vide, hvad de andre lavede. Dem, der
ikke var helte. Og det får han og læseren et
tankevækkende svar på over de næste 330
sider. Og det er her, korsangen kommer
ind. Bogen er en moderniseret og temmelig skævvreden version af den klassiske
mysteriebog i vanlige omgivelser. Så hvis
livet er en krimi, er det her en krimi.
Jo Nesbø skriver i et muntert trav. Historien sprudler af fortællemæssigt overskud og godt humør. Replikkerne sidder
lige i skabet, begivenhederne falder over
hinanden, og midt i alle løjerne anes både
alvor og faktisk et anstrøg af poesi. Mon
ikke Jo Nesbø har nydt dette frikvarter fra

DOKTOR PÅ EN TAGRYG. Doktor
Proktor afprøver sin nyeste opfindelse,
balancesko. Illustration fra bogen:
Per Dybvig

sit ellers blodige håndværk? Nu ved vi, at
verden og Oslo for sidste gang har mødt
Den Syngende Kiropraktor fra Jönköping.
Spørg blot anakondaen!
VIDERE TIL VINCI! Året er 1462, og Leonardo er 11 år. Alfred Bekker er tysker, og måske har han lagt et guldæg med serien ’En
sag for da Vinci’. Første bind er ’Leonardo
og Villa Medicis hemmelighed’, hvori den
mystiske portugiser, som skjuler sig på
kroen, bliver genstand for Leonardo &
Co.s interesse. De to andre er vennen Carlo og kromandens datter Gianna.
Forfatteren har masser af tid. Han tegner et billede af en dreng, der læner sig op
ad diagnosen ADHD. Altid i gang med vo-

Og lignende
Jo Nesbøs frimodige fortællestil genfinder man i Ken Denning bøger om drengen
Balder, der aldrig nåede i skole. Det er
dog en mindre forbrydelse! Der er kommet 5 bøger, som alle er heftigt illustreret
af Lilian Brøgger. Senest ’Farvel og tak,
Balder’ (2008).
Det er ikke første gang Leonardo Da
Vinci er hovedperson i en bog for børn
og unge. Christopher Greys ’Leonardos
skygge’ (2007) er en spændende historie
for unge fra mesterens ældre dage.

vede eksperimenter, stinkende dissekeringer og andre undersøgelser. Leonardo
går ikke i skole, så han har hele dagen til
at lave ulykker og tænke over tingene. Nu
konstruerer han f.eks. verdens første instrument til at kigge om hjørner med. Det
bliver afprøvet på portugiseren. Senere
går turen ind til Firenzes mylder. Der er
godt med hverdag og tidskolorit på det
egentlige plot, der handler om storpolitik
og simpel spionage. Leonardo redder
storbyen, men den ved det ikke.
Der er noget mere oplysning og tidskolorit, end der er liv i personerne. Alfred
Bekker fortæller temmelig tørt, men hans
sprog er billedskabende, og intrigen er logisk og spændende. Kom igen, Leonardo.
steffen.larsen@pol.dk

