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Godt 
grin
Wimpy Kid, der i daglig tale hedder 
Greg, er alt andet end glad. Hans 
bedste ven Rowly har nemlig fået 
en kæreste, så nu har han pludselig 
ikke længere tid til at være sammen 
med Greg. Rowlys kæreste udnytter 
ham på samme måde, som Greg 
plejer at udnytte ham, til at bære 
hans taske og stå for skud, når 

der er ubehagelige folk i 
farvandet. Uden sin ven 

kommer Greg hele tiden 
i problemer, og han 

ser ingen anden 
udvej end at få en 
ny og bedre ven, 
hvilket hurtigt 
viser sig ikke at 
være så nemt. 

Den eneste 
inden for 

 række vidde er 
Fregly, som er 

så underlig, at 
ingen gider lege 

med ham. Men da 
det viser sig, at han kan 

puste  tyggegummibobler med 
navlen, bliver han så populær, at 
Greg igen er uden venner og ser 
sig presset til at finde nye ting at 
lave i stedet. Et job som fotograf på 
skolebladet virker som en god idé, 
men får hurtigt bragt ham ud i nye 
problemer. 

Selvom der ikke rigtig er noget 
nyt under solen her i bog nummer 
otte om Wimpy Kid, er blandingen 
af tegninger og korte historier stadig 
hjemsted for solide grin. Naturligvis 

går alt godt til sidst, så der kan 
komme en ny bog, hvor alt går galt 
igen, men hvordan Greg og Rowly 
bliver venner igen, må du selv læse 
dig til. Men jeg kan love, at Wimpy 
Kid helt sikkert vil levere en masse 
gode grin. For Greg gør alt det, man 
ikke bør gøre – og alle andre i bogen 
opfører sig endnu mere skørt. 

 Emil Blichfeldt

Wimpy Kid 8 – Surt show. Jeff 
 Kinney. Gyldendal. 217 sider.  
149,95 kr. 

Vidunderdrengens 
evner
Hvem kan svømme som en fisk, 
udvise styrke som en løve og puste 
flammer som en drage? Det kan 
helten i platformspillet Wonder Boy: 
The Dragon’s Trap. Desværre skyldes 
de fantastiske evner, at en grum 
drage har nedkaldt en forbandelse, 
så vores helt i løbet af spillet er 
forvandlet til en mus, en piratfisk, 
en lille drage og flere andre væsener. 

Det giver masser af afveksling i 
Wonder Boy, når du skal lære nye 
evner at kende og bruge dem for 
at overvinde dragen og ophæve 
forbandelsen. Spillet er fyldt med 
små jokes og skøre monstre, du 
måske kan genkende fra helt andre 
spil som Plants vs. Zombies. De 
gamle spil i serien er mere end 20 
år gamle, og det nye Wonder Boy er 
i samme stil med enkel styring og 
2D-grafik. 

Heldigvis er grafik og lyd 
betydeligt flottere end i de gamle 

spil. Det er også sjovt at lede efter 
de hemmeligheder, der er skjult 
i banerne. Der er i det hele taget 
tænkt på alle detaljerne, så Wonder 
Boy er en rigtig fin opdatering af de 
gamle klassikere.

 Thomas Linnemann

Wonder Boy: The Dragon’s Trap 
koster ca. 150 kr. og fås til Xbox One, 
PlayStation 4, Nintendo Switch, 
Windows, Mac og Linux. Udviklet af 
Lizardcube. Udgivet af DotEmu.

Pixi

Af STINE REINHOLDT HANSEN

Måske har du set serien Kurs 
mod fjerne kyster på TV2, 
hvor Michael Beha Erichsen 
og hans familie er på en tre år 

lang sørejse Jorden rundt med familieskibet 
Havana. Man følger deres eventyrlige liv 
både på skibet og i vandet, og man ser de 
mange spændende steder, de oplever, når de 
går i land. Der er altid en varm og hyggelig 
stemning i de programmer, som gør, at man 
lever sig fuldstændig ind i familiens oplevelser 
og udfordringer. 

Nu har familiens tre sønner Theis, Emil 
og Alfred skrevet en bog sammen om livet 
under havet, som de har oplevet det, og den 
er præcis lige så god og spændende, som 
 tv-programmerne var.

Bogen hedder Under overfladen og er den 
første i en serie af børne-/ungdomsbøger, som 
familien har sat sig for at udgive. De skal 
alle handle om deres oplevelser under havets 
overflade, og denne første bog handler særligt 
om at dykke. 

Bogen giver en masse gode tips til, hvordan 
man bliver fortrolig med at være under vand, 
og hvordan man får de bedste oplevelser 
under havets overflade – ligegyldig, om det 
er ved fjerntliggende koralrev eller i danske 
farvande fyldt med fladfisk. For eksempel 
kan man øve sig i at holde vejret, mens man 
ser en fed dykkerfilm. Man kan også øve sig i 
 svømmehallen, man skal bare huske aldrig at 
gøre det alene og at fortælle livredderne, hvis 
man er i gang med at øve sig. 

Drengene giver også instruktioner i, hvordan 
man skal bevæge kroppen, så man kommer 
længst ned, når man dykker med snorkel og 

maske, og hvad man skal gøre for ikke at få 
ondt i ørerne. Det hele er forklaret i et meget 
fint og letforståeligt sprog. Drengenes kusine 
har også lavet gode tegninger i bogen, som 
gør det hele nemt at forstå. Derudover er der 
de sejeste fotos fra drengenes egne  oplevelser: 
fantastiske  farvestrålende fisk, kæmpestore 
hvaler, legesyge delfiner og blodtørstige hajer. 
De  fortæller også om at dykke ved gamle 
skibsvrag, hvor man stadig kan se kaptajnens 
kaffekop i køkkenvasken på skibsskroget. 
Det er lidt uhyggeligt, men mest af alt vildt 
spændende.

De færreste af os kommer til at opleve 
det samme som brødrene her, men det gør 
slet ingenting. Det er sjovt og spændende 
at læse om deres vilde oplevelser langt væk 
fra Danmark. Ikke mindst fordi alle deres 
historier og eksempler er krydret med både 
aktuelle og historiske fakta. For eksempel ved 
jeg nu, at en pukkelhval vejer 20 ton eller det 
samme som fire fuldvoksne elefanter. 

Samtidig er der rigtig meget viden at hente 
for dig, som gerne vil lære at snorkle og 
dykke. Det er oplagt at have bogen med på en 
ferie, hvor der er mulighed for selv at komme 
ned under havoverfladen og gå på opdagelse. 
Bogen er også bare hyggelig at læse, hvis man 
har lyst til at drømme sig lidt væk i eventyr, 
der foregår eksotiske steder, hvor luften er 
varm, og vandet er fyldt med vidundere. 
Drengene er virkelig gode fortællere, og man 
føler næsten, man har fået nogle nye gode 
venner, når sidste side i bogen er læst.

 
Under overfladen. Med drengene fra  sejlbåden 
Havana. Alfred, Theis og Emil Midé Erichsen. 
Illustrationer Amanda  Midé-Andersen. Forlaget 
Havana. 96 sider. 199,95 kr.

Undervandsdyk. De tre brødre fra Kurs mod fjerne kyster har skrevet en bog om at snorkle og dykke.  

På besøg hos fiskene

Bogen forklarer 
blandt andet, 
hvordan man bedst 
trykudligner, når 
man dykker. Nederst 
Emil som otteårig, 
med en englefisk i 
Caribien. 
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