H

istoriske fortællinger
giver bud på, hvordan
andre mennesker
levede, talte og tænkte på
en tid, der ofte ligger langt
fra vor egen.
- Og nogle gange opdager
man, at de slet ikke var så
forskellige fra os, som vi gik
og troede. Her er en liste over
bibliotekets bedste historiske bøger
for børn og unge.

Min tipoldefar var russer og havde slangekrøller
af Sally Altschuler
En forrygende historie om forfatterens ortodoks-jødiske forfædre og
de forhold de levede under i 1800-tallets Rusland. En både sjov og
dramatisk historie, hvor vi bl.a. hører om hans tipoldefar, der kunne
tale med dyr, og om hans bedsteforældre der kom til Danmark på vej
til Argentina og valgte at blive, selvom landet Danmark var så lille, at
man ikke engang kunne se det på et verdenskort.
Fra 11 år

Kongens staldknægt
af Trine Appel
Thea drømmer skræmmende livagtige mareridt, hvor i hun flygter for
sit liv på en slagmark. En slagmark der viser sig at ligge i året 1626,
hvor Christian den fjerde er konge i Danmark.
En fængende og hæsblæsende fortælling om Theas jagt på sin familiehistorie, som måske findes i en helt anden tid end vores
Fra 12 år

Verdens største opdagelsesrejse:
En fortælling om Vitus Bering
af Kåre Bluitgen
En dramatisk beskrivelse af den store danske opdagelsesrejsende
Vitus Bering, som rejste tværs over Sibirien til Amerika. I 1725 befaler
Ruslands zar Vitus Bering at rejse gennem Sibirien for at finde ud af
om Rusland hænger sammen med Amerika, eller om der er vand
imellem. Rejsen i den sibiriske kulde bliver lang for Vitus og hans
mandskab, i andet forsøg lykkes det dem at nå Alaska. Men prisen
bliver høj for Vitus og mandskab.
Fra 9 år

Sophie: dronning af Danmark
af Vibeke Bruun Arildsen
Året er 1571 og Sophie lever et stille liv på sin fars slot i Tyskland.
men ved et tilfælde opdager hun, at hendes forældre lægger planer
for hendes fremtid. For Sophie skal giftes med en prins i Danmark og
være dronning en dag. Men er Sophie klar til at være voksen, og hvad
siger hendes hjerte? Bogen er baseret på den virkelige historie om
Dronning Sophie.
Fra 12 år

I herrens navn
af Benni Bødker
En historie fra middelalderen og korstogenes tid. Kirstine er helt
alene i verden. Hun hutler sig igennem livet, så godt hun kan, men
opdager hurtigt, at livet er meget nemmere, når man er klædt ud som
en dreng. En dag forsøger hun at stjæle en pengekiste fra svindleren
Albreck, men bliver taget og sat i fængsel. Her får hun valget mellem
at tage med på korstog til Letland eller blive henrettet.
Fra 12 år

Djengis Khan bind 1-3:
Blodbrødre, Til døden, Anda! & Profetien
af Silja Bødker
En fantastisk trilogi, hvor man oplever hele den spændende fortælling om, hvordan den hidsige og opfarende dreng Temujin, med tiden
skulle vokse og blive en af de største krigsherrer som verden endnu
har set. Vi følger ham fra hans drengeår, hvor han har svært ved at
styre sit temperament, til hans alderdom hvor han har skabt et kejserdømme, der strækker sig fra Kina gennem Rusland og Persien helt til
Østeuropa.
Fra 12 år

Store slæderejser: en fortælling om Knud Rasmussen
af Nils Hartmann
En let, men underholdende bog om den berømte danske polarforsker Knud Rasmussen. Knud havde lige siden sin barndom altid haft
en drengedrøm om at møde eskimoerne, som bor i det nordlige
Grønland. Derfor drager Knud til Grønland i 1902, hvor han tager på
en ekspedition nordpå, hvor det lykkes at møde eskimoerne. Dette
sted kalder Knud for Thule. Fra Thule tager Knud bl.a. ud på verdens
længste slæderejse gennem Canada og Alaska.
Fra 9 år

Egernfolket bind 1: Menneskejægere
af Lars Holmgaard Jørgensen

Valravnen
af Cecilie Eken
Mødet med en kæmpemæssig ravn bliver skæbnesvangert for den
unge Jomfru Eline og hendes familie. Historien om Valravnen stammer fra en folkevise fra middelalderen og handler om en ravn, der i
virkeligheden er en fortryllet mand, der kun kan blive løst af trolddommen ved at drikke blod fra et spædt drengebarn. Valravnen er en
tragisk og gribende kærlighedshistorie!
Fra 13 år

Første del i en anderledes og troværdig serie om den frygtløse stenalderpige Kata.
Kata bor sammen med sin mor i klanen Egernfolket. Bogen beskriver
meget realistisk livet i stenalderen, som er fyldt med farer. Kata har
på grund af sin mor en høj position i klanen, men da hun hjælper en
udstødt lille dreng, får Kata problemer. Men det viser sig at være held
i uheld for andre klaner lurer og truer Egernfolkets fremtid.
Fra 11 år

Jorden rundt i 44 dage (40.4)
af Palle Huld

Månens sang (En fortælling fra stenalderen 1)
af Britt Engdal
Letlæsningsserie fra stenalderen. Dengang var det sådan, at når en
pige fik sine blødninger, var hun voksen og skulle giftes. Pigen Sang vil
ikke giftes med den gamle mand, hendes storebror har lovet hende
til. Hun stikker derfor af og i skoven møder hun den unge kvinde
Vidje, der lever i skoven alene. De to slår sig sammen og lever af
det de kan fiske og jage. Men hvorfor bor Vidje i skoven og kan Sang
holde savnet af sin familie ud?
Fra 9 år

Smertens barn (Den grønne ø 1)
af Mette Finderup
52 planter skal Gyrith lærer navnene på udenad, for at foretage den
åndelige rejse til kærlighedsgudinden Freja, der skal sikre landsbyen
en god høst. Noget går frygteligt galt, og i stedet for en velsignelse får
Gyrith en forbandelse med tilbage fra sit besøg hos hos Freja. Spændende og medrivende historie om vikingepigen Gyriths skæbne.
Fra 11 år

Dette er den virkelige historie om en helt almindelig 15-årig dreng i
Danmark i 1928, der skiller sig ud fra mængden, da han vinder
en konkurrence om en rejse jorden rundt - alene vel at
mærke! Bogen er Palles egen dagbog, så det er hans
egen stemme vi hører gennem tiden, og det er en
aldeles fantastisk oplevelse.
Fra 12 år

Krig og venskab
af Hans F. Jensen
En virkelig dramatisk fortælling om en dansk
drengs oplevelser under 2. Verdenskrigs
sidste dage. Jens er søn af købmanden i en
lille by nær Aalborg. Han ønsker brændende
at være med i modstandskampen, og en aften
snyder han og kammeraten Knud sig med som
deltagere i en nedkastningsaktion. Det bliver
begyndelsen på en meget spændende tid for
de to drenge, med nye venner, fjender og mulige
kærester i det lille landsbysamfund.
Fra 12 år

De udstødte (Knivens magi 1)

Flugten fra Vestindien

af Jørn Jensen

af Kim Langer

Lukas finder en gammel kniv og en besked, da han er på museum
med sin klasse. I beskeden står der “Hjælp mig - Mød mig ved akacien”. Lukas tager hen til træet og stikker kniven ind i det. Pludselig
får han et stød og da han vågner op igen, sidder han stadig ved træet,
men er nu tilbage i 1700-tallet. Her møder han drengen Tom, der er
kommet til Danmark fra Sankt Croix. De to drenge skal igennem nogle
dramatiske begivenheder og hvordan kommer Lukas nu tilbage til sin
egen tid?
Fra 9 år

En vaskeægte historisk eventyrroman.
Historien foregår i dagene lige før slaveoprøret bryder løs på De Vestindiske øer
i 1848. Den danske konge har bestemt, at
slaverne skal være frie, men slaverne vil ikke
vente - De vil være frie nu! Vi følger
de to 14-årige tvillinger
Nelly og Nicolai, som bor på
deres fars sukkerplantage på
St. Jan. De lever en beskyttet og
sorgløs tilværelse, men da slaveoprøret lurer
overalt må de to tvillinger se sig inddraget på
hver deres side.
Fra 12 år

Piratpigen Mary Read
af Cæcilie Lassen
Det meste af sin barndom er Mary blevet kaldt
for Mark, og har været klædt ud som dreng for at
kunne gå i skole. Marys far var sømand, men døde
på havet før Mary blev født og Mary drømmer kun
om at komme ud og sejle. Da hun er 12 år tager hun
hyre som skibsdreng på et handelsskib. Men skibet
bliver kapret af pirater, som Mary vælger at slutte sig
til. Mary elsker livet som pirat, selvom hun skal være
klædt ud som dreng.
Fra 10 år

Flugten (Henderson’s boys: mission 1)
af Robert Muchamore

Dødens å
af Annette Bjørg Koeller
Fria redder i sidste øjeblik lille Grødskæl fra druknedøden i åens sorte
vand. Året er 1873 i Danmark og det er nemmere for alle, at tro at det
er Å-manden der er på spil og er skyld i de mange småbørns druknedød, end at tro at der er en gal morder på spil. Fria får mistanke om,
at det sidste er tilfældet, og det er ikke helt ufarligt. Knugende og
spændende krimi.
Fra 12 år

Historien om begyndelsen på den hemmelige agent-organisation
“CHERUB”, er historien om, hvordan den britiske efterretningstjeneste begynde at rekruttere børn til opgaver, som man egentlig skulle
tro var så farlige, at kun voksne kunne klare dem. Det er en meget
realistisk fortælling om den 12-årige Marc og søskendeparret Paul og
Rosie, som flygter fra Frankrig i 1940 - midt under de tyske troppers
invasion af landet!
Fra 12 år

Prinsessen i tårnet
af Sharon Stewart
Den 11-årige prinsesse Marie Thérèse Charlotte er datter af Louis XVI
og Marie Antoinette. Hun er vokset op i luksus på det berømte Versailles slot. Men i juni 1789 kommer den franske revolution. Familien
bliver taget til fange og spærret inde i Temple-tårnet. Marie fortæller
i dagbogsform om de dramatiske begivenheder omkring revolutionen
og de mange år, hun holdes indespærret i tårnet. Bogen er fantastisk
gribende og baseret på den virkelige prinsesses egen dagbog.
Fra 11 år

Slægtens offer (Danerriget 1)
af Josefine Ottesen

Da freden kom
af Annemette Sørensen

Vi er helt tilbage i år 1094. Ragnhild er en 14-årig pige, der, som det
var tradition dengang, var lovet bort og skulle giftes med Sorte. Der er
bare det problem, at Ragnhild ikke kan fordrage ham, så hun gør alt,
hvad hun kan for at slippe for det giftermål. Hun er også en pige, der
bestemt ikke gør, hvad der forventes af hende og hun kommer derfor
ud i mange dramatiske og spændende situationer.
Fra 12 år

En letlæsningsbog om de to 12-årige drenge Jens og Helge og de
begivenheder, der skete i dagene omkring 2.verdenskrigs ophør i
Danmark. Drengene får opklaret nogle af de mystiske ting, de har
undret sig over under krigen. Hvordan kan det f.eks. være at deres
klassekammerat Holger, altid har de nyeste plader og at spisekammeret hos ham altid er fuld af gode sager, som andre ikke kan skaffe
under krigen?
Fra 11 år

Kæmp for frihed (Gladiator 1)

Ligrøverne: den dødsdømtes fortælling

af Simon Scarrow

af Annemette Sørensen

En spændende og actionfyldt bog fra tiden omkring år 61 før kr.
Marcus bor på en lille ø. Hans far var en stor kriger i den romerske
hær under slaveoprøret 10 år tidligere, men han bliver dræbt af en
pengeudlåner og hans mor solgt som slave. Marcus selv ender på
en skole, hvor gladiatorer bliver oplært til at kæmpe. Har Marcus
overhovedet en chance for at overleve kampen mod hans dødsfjende
på skolen Ferax?
Fra 12 år

En meget barsk roman om et uhyggeligt
emne. I det fattige Irland og Skotland i 1820´erne stikker de
to brødre Tom og Sean
af til Edinburgh for at
søge arbejde. Vi følger
Tom i hans sidste seks
timer, inden han skal
henrettes og hører hans
historie. I Edinburgh
forsvinder Sean og
Tom er helt alene. Han
møder Simon, der lever af
at skaffe lig til Doktoren. Det
er bestemt ikke et behageligt
job og det er også det, der til sidst
kommer til at koste ham livet.
Fra 11 år

Gralens vogter (Den yngste tempelridder 1)
af Michael P. Spradlin
Første del af en trilogi om den unge Tristan, der er vokset op på et
munkekloster i England. En dag kommer en flok tempelriddere forbi
klosteret, på vej til korstogene i Det Hellige Land. Tristan rejser med
dem som væbner, men tingene går dog ikke som forventet, og Tristan
ender med at få ansvaret for selveste den hellige gral! Historien er en
fantastisk blanding af virkelige historiske begivenheder i 1191 og berømte fiktive personer, og der er tempo og action lige fra start til slut.
Fra 10 år

Esben - en dreng i krig

På flugt med kejserens hest

af Erik Ingemann Sørensen

af Kate Thompson

Året er 1659 og krigen mod svenskerne raser på Fyn. Esben er alene
med sin mor og søskende. Han gør, hvad han kan for at forsørge
familien, selvom det bestemt ikke er nemt, da både sult og kulde
lurer. Esben kommer i kontakt med nogle danske soldater og bliver
sendebud mellem de forskellige danske tropper. Pludselig er Esben
dybt involveret i krigen, sammen med sin ven Jens Båds, med fare for
at blive afsløret af fjenden som spion.
Fra 11 år

Den fattige og klodsede bagerdreng Marcus får ved et uheld ansvaret
for hesten Incitatus, som tilhører den berygtede Kejser Gajus. Den
vanvittige kejser har gjort hesten til konsul for ikke at dele magten
med nogen. Der er optøjer i byen, og Marcus tager derfor den berømte hest med hjem til familien, som gemmer hesten i deres bageri.
Men soldater leder efter den berømte hest, og er Kejser Gajus stadig
i live? Historien er baseret på den romerske kejser Caligula, som
herskede i Rom fra år 37-41.
Fra 10 år

En ø i havet
af Annika Thor
Steffi og Nelli bliver i 1930’erne sendt med toget fra Wien til Sverige på flugt fra nazisterne. Sverige er langt fra det paradis som
Steffi har digtet for sin lillesøster. Steffi kommer til at bo
hos den stærkt religiøse og meget lidt hjertelige tante
Marta, men Steffi trøster sig med, at det bare er til,
deres mor og far sender bud efter dem, og de alle
fire skal til Amerika. Varm og levende beskrivelse
af, hvordan det er at være flygtningebarn, helt
alene i et koldt og fremmed land.
Fra 12 år
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