Billedbøger til store som små
Av det gør nas: en englerap

af Marianne Iben Hansen. Illustrator: Tom Kristensen
Den lille engel Anna ser en sød dreng, der vælter på sin cykel og mister sin
rokketand. Anna beslutter sig for at skaffe rokketanden tilbage til drengen
Peter. Men det er ikke lige ud ad landevejen. Der er bump på vejen, og av
det gør nas - det gør ananas. Den fine bog om rokketænder og forelskelse
er på rim. Fra 6 år

Da Gud var dreng: en historie for børn af det tyvende og
enogtyvende århundrede
af Sankt Nielsen. Illustrator: Madam Karrebæk

Da Gud var dreng, var det ikke sjov og ballade det hele. Faktisk var Gud
helt alene i mørket, og han var ufatteligt ensom og lidt bange. Men da det
var allermest uhyggeligt, skabte Gud lyset. Dorthe Karrebæks streg er som
altid crazy og lidt skræmmende. Fra 5 år

Godnat, sagde katten

af Glenn Ringtved. Illustrator: Rasmus Bregnhøi
Lucas har svært ved at falde i søvn om aftenen, uden at far fortæller en
godnathistorie. Far prøver med et godnatrim, men der er for mange løse
ender, synes Lucas. En virkelig morsom billedbog, og mon ikke godnathistorien bliver noget længere, end far havde tænkt sig? Fra 4 år

Gud og Adam og Eva

af Kim Fupz Aakeson. Illustrator: Eva Lindström
Historien om Gud, der skabte Adam fordi han, Gud, var ensom. Gud syntes,
at Adam var en smule irriterende. Adam spurgte og spurgte især om de ting,
der fandtes uden for Guds have. Så skabte Gud Eva, i håb om, at hun ikke
ville spørge om lige så mange åndssvage ting som Adam, men det gjorde
hun… Fra 5 år

Heks!

af Kim Fupz Aakeson. Illustrator: Rasmus Bregnhøi
Hvad gør man, når det værste er sket? Når man opdager, at ens far er
blevet kæreste med en heks. Man kan f.eks. lægge en plan med sin bedste
ven Rosa, der har set et program i TV om, hvordan man kan bryde hekses
magt. Tankvækkende og sød bog om mange børns store skræk. Fra 5 år

Ymerdrengen

af Oliver Zahle. Illustrator: Siri Melchior
Ymerdrengen kan kun lide ymer med drys, og han går altid i hvide kedeldragter, så man ikke kan se, om han har spildt. En dag hører Ymerdrengen
en stemme, som han ikke har hørt før. ”Det er ymer for øregangene”, tænker han. Historien er baseret på (næsten) helt virkelige hændelser. Fra 4 år

De sjove bøger til morskab for alle
Arven efter onkel Rin-Tin-Tei

Nelson på ulvejagt og Nelson og Zombiefødselsdagen

Hunden Samson og katten Roberto arver et spøgelseshærget pensionat efter Samsons ukendte onkel
Rin-Tin-Tei. Sammen med altmuligodderen Olli og
grævlingen Greta åbner de det vegetariske pensionat, hvor alle skal føle sig trygge, og det derfor er
forbudt at spise hinanden! Der sker sjove, skøre
og højst uventede ting på Fjordglimt Pensionat.

Navnet er Nelson, opkaldt efter Mandela. Nelson er en glad, frisk dreng på
10 år. Familien består af mor (yogalærer og meget sund), far (it-ingeniør
og arbejder for meget, synes mor), lillebror og farfar (der drikker for meget,
synes mor)
I Nelson på ulvejagt er vi med familien i badeland. Nelson har lovet at
tage et billede af et vilddyr med tilbage til klassekammeraterne efter sommerferien. Men kan man finde en vild ulv i et badeland?
I Nelson og Zombiefødselsdagen fylder Nelson 10 år og vil gerne holde
en zombiefest, så han inviterer hele klassen, uden at mor ved det, og den
fest går ikke stille af.
Et par rigtigt sjove bøger, der lever helt op til serietitlen ”Kaos i familien”. Fra

af Ingvar Ambjørnsen. Illustrator: Per Dybvig

Fra 5 år

Kaptajn Barske Bill

af Line Leonhardt. Illustrator: Palle Schmidt

af Ellen Holmboe. Illustrator: Kristian Eskild Jensen

6 år

En rigtig sørøverhistorie med alt hvad det indebærer af sørøverjargon og
krudt og kugler. Bill bor på et sørøverskib med sine forældre og sin lillesøster. Bill skal have hævn over sin dødsfjende Kaptajn Blod, og det går ikke
stille af. Bogen indeholder desuden både opskrifter på bl.a. kannibalgryde
og et par vaskeægte sørøversange. Fra 6 år

Den sygeste løgnehistorie

Krokodilletyven

af Taran Bjørnstad. Illustrator: Christoffer Grav
Odd er bange for næsten alt og har det ikke spor let hverken i skolen eller
hjemme, hvor han er den mindste af 3 søskende. En dag er klassen på
besøg i byens akvarium, og Odd får en idé til, hvordan han kan gøre sig populær i klassen. Han stjæler en krokodilleunge og får den smuglet hjem på
sit værelse. Men det er ikke spor nemt at have sådan en på sit værelse. En
meget humoristisk, og på samme tid alvorlig, bog om emner som mobning
og at tro på sig selv. Fra 6 år

Mission Slik

af Line Kyed Knudsen. Illustrator: Ursula Seeberg
Marius tager fredagsslikket med i skole, for at hans slikelskende søster ikke
skal få fingre i det. Men det er der andre der gør, og pludselig er alt slikket
spist. Hvordan skal Marius og hans to venner Carlos og Knudsen nu skaffe
slik til Disney Sjov? En sød og sjov historie for alle, der elsker slik – og
hvem gør ikke det? Fra 6 år

af Neil Gaiman. Illustrator: Skottie Young
Virkelig skør og sjov bog om en far, der går ned for at hente mælk til sine
børn og kommer tilbage med en ret mærkværdig og en anelse utroværdig
historie. F.eks. møder far piraternes dronning og en opfinder-stegosauraus,
der elsker morgenmadsprodukter - især dem med nødder. For alle der
elsker fjollede historier. Fra 5 år

Thorkild og Bella og skypumpen

af Tapani Bagge. Illustrator: Salla Savolainen
Katten Thorkild og hunden Bella tager på eventyr i Thorkilds nye båd. De
bliver hvirvlet ind i en skypumpe, og da Thorkild lander igen, er Bella væk!
Heldigvis får han øje på en lillebitte ø med et fyrtårn. Måske er Bella der?
En finurlig bog om venskab med sjove illustrationer at gå på opdagelse i.
Fra 5 år - 1. del af serie

Dem der giver en masse at snakke sammen om
Drengen der blev væk fra sig selv

Operation-ud-med-Benny

Poetisk billedbog om Drengen, der kaldte på sig selv. Det gjorde han altid
for at begynde dagen. Men han fik ikke en lyd frem, for han havde glemt,
hvad han hed. Drengen begyndte at lede efter sig selv på stedet, hvor
han fandtes engang. Både i virkeligheden og i tankerne. En helt særlig
og smuk fortælling, der kan føre til snak om identitet og forandringen i
overgangen fra barn til teenager. Fra 8 år

Pigen Cath er egentligt meget godt tilfreds med at bo alene sammen med
sin mor. Mor har det bare ikke på samme måde, og en dag begynder
Benny at komme på besøg. Værst af alt er, at Benny gerne vil lære Cath
bedre at kende. Det får Cath til at starte Operation-ud-med-Benny. En
varm fortælling om at det, man tror er allerværst, måske kan føre noget
godt med sig. Fra 5 år

Drengen, der mistede hukommelsen

Prinsessehjerte

Arto, som bor i Helsinki, har mistet hukommelsen efter et grineflip. Det
eneste han ved med sikkerhed, er at han er en dreng. Heldigvis møder han
Kimo, som tager Arto med hjem til sin bydel. Her møder Arto forskellige
voksne og børn, og han finder ud af en masse om andre mennesker og om
sig selv. Bogen lægger, med en blanding af alvor og humor, op til refleksion
og eftertanke om venskaber og identitet. Fra 7 år

Emma bor med mor, der har svært ved at overskue sine forpligtelser. Emma
lyver over for klassen. Hun fortæller, at hun skal flytte og skifte skole. Det
bliver til en sandhed, for da Kongens foged kommer, må de hurtigt pakke
alt og forlade lejligheden. En fortælling om livets barske realiteter men også
om kærligheden, der lyser op i mørket og giver håb. Oplagt til snak om de
udfordringer og problemer, der kan være, når man kommer fra vanskelige
kår. En lille bog, der styrker empatien hos læseren. Fra 10 år

af Lone Munksgaard Nielsen. Illustrator: Pia Thaulov

af Kreetta Onkeli

Fuglen

af Marianne Iben Hansen. Illustrator: Tea Bendix
Den lille gyldne fugl venter på, at pigen Alba kommer til verden. De to bliver
uadskillelige, lige indtil pigen bag busken siger: ”fugle er dumme – en hund
kan man lege med, katte er søde og heste er seje, kaniner er bløde, hvem
gider eje et kedeligt dyr som dit.” Alba kan ikke ignorere den hånlige bemærkning, og vender ryggen til den lille fugl, som flyver sin vej. Da det går
op for Alba hvad hun har mistet, tager hun på en lang og farefuld færd for at
genfinde fuglen. Hjertegribende fortælling på vers, der er oplagt til snak om
at møde verden uden at bryde sig om, hvad andre mener. Fra 6 år

Melodi og kuglerne

af Mari Bacquin og Robert Zola Christensen. Illustrator: Lilian Brøgger
I skolegården leger børnene med flotte glaskugler. Bare ikke Melodi, for
hun må ikke få nogen. Hun finder heldigvis den smukkeste kugle i naboens
busk. Den mærkes varm, og hun gemmer den i en fin æske. Næste morgen
er der tre kugler i æsken og der bliver flere og flere kugler. En smuk bog om
at føle sig udenfor og om at komme til at gøre noget, man inderst inde godt
ved, ikke er helt okay! Fra 6 år

af Hilde Vandermeeren. Illustrator: af Lotte Leyssens

af Kåre Bluitgen. Illustrator: Dorte Bengtson

Skyggefugl

af Tina Sakura Bestle
På sin 7 års fødselsdag rejser Alma hjemmefra. Indeni føler hun sig som en
gammel dame, og hvisketankerne fortæller, at hun hører hjemme et andet
sted. Alma redder en etøjet kalv i sprit og glas fra Zoologisk Museum, og de
to nye venner rejser nu sydpå med kursen mod Lissabon. En anderledes og
lidt krøllet historie om at finde sig selv. Fra 7 år

Strålende

af Roddy Doyle. Illustrator: Chris Judge
Gloria og hendes bror Rayzer elsker at ligge under bordet og lytte til de
voksnes snak. Det er ikke al snak, de forstår, og en aften hører de, at
depressionens sorte hund er løs i Dublins gader. Det er den sorte hund, der
har snuppet både byens og onkel Bens lattermuskel. Børnene begiver sig
ud på et natligt eventyr på jagt efter hunden. En fantasifuld og fin historie
om et lidt svært emne. Fra 8 år

De eventyrlige fortællinger
Børnenes tusind og én nat samt Børnenes tusind og én nat:
flere udvalgte fortællinger fra børnenes tusind og én nat
Oversat af Ellen Wullf og Kim Witthoff. Illustrator: Cato Thau Jensen

Dyk ned i de smukke, mystiske og dramatiske fortællinger fra ”1001 nats
eventyr”. I kan læse kendte eventyr som ”Aladdin” og ”Ibenholthesten”
samt mindre kendte eventyr som ”Historien om Djawdar og hans brødre”.
Eventyrene er nyoversat for større børn med illustrationer af Cato Thau
Jensen. Fra ca. 8 år

Magnolia af Skagerrak

af Bent Haller. Illustrator: Lea Léten

Eventyrbogen: 25 klassiske folkeeventyr
af Peter Madsen

En meget flot bog til alle os, der elsker eventyr. Forfatteren har samlet 25
klassiske, kendte og mindre kendte eventyr. Alle eventyrene er gennembearbejdet og genfortalt i et moderne sprog, uden at forfatteren af den grund
har forkortet i dem. Men det der gør denne eventyrbog helt speciel, er de
meget smukke illustrationer. En dejlig eventyrbog for hele familien. Fra 4 år

Magnolia på 6 år er på sommerferie hos mormor og morfar. En dag fanger
Magnolia en fisk. Men det er altså ikke en helt almindelig fisk, hun har
fanget. En fin og poetisk historie, der er skrevet, så man næsten kan mærke
solen i ansigtet og høre bølgerne i vandkanten, mens man læser. Fra 5 år

Sigurd fortæller om de græske guder
af Sigurd Barret. Illustrator: Jeanette Brandt

Det hele starter med begyndelsen, også i fortællingerne om de græske
guder. Læs om hvordan de græske guder og gudinder blev skabt og
hør om deres liv på Olympen. Hør også historierne om gudernes forhold
til menneskene, om de græske konger og helte, om Troja og Odysseus
eventyr. Fra 5 år

Trolddom og falkefjer

af Helle Ryding. Illustrator: Lars Gabel
En eventyrlig fortælling om tjenestepigen Silja, der arbejder for Ridder
Regnar. Alt ændres, da ridderen gifter sig med Fru Flavia, som viser sig at
være ond. Silja må flygte, da den onde fru Flavia forvandler Regnars søn
Eigill til en falk. Men hvordan kan hun redde ham, hvis hun ikke finder en
troldmand? Fra 6 år

Violinspilleren

af Marianne Iben Hansen. Illustrator: Cato Thau-Jensen
En poetisk historie på vers om at få et talent og ikke bare tage det for givet,
men at passe på det. Theodor får en violin i fødselsdagsgave, og da han
begynder at spille, kommer de fineste toner ud. Theodor bliver både rig og
berømt, men en dag begynder tonerne at lyde anderledes. Theodor er villig
til at give alt hvad han ejer, for at få tonerne tilbage igen. Fra 5 år

Fascinerende fakta - lige til at blive klogere af
Det er så klamt! Kryb

af Mitchell Symons. Illustrator: Nigel Baines
Rigtig sjov bog til fans af klamme facts. Vidste du f.eks. at man spiser
silkeorme-suppe i Vietnam, hvepsesuppe i Japan og termittærte i Tanzania.
Eller at insekters prutten står for op til en femtedel af hele verdens samlede
produktion af metangas. Bogen har også nogle sjove illustrationer. Grin og
sig bvadr, men bliv samtidig klogere og blær dig over for vennerne med
klamme facts.
Bogen er en del af en serie, der også rummer klamme facts om din krop
eller dyr. Fra 10 år

Elefantens Hukommelse: en uforglemmelig rejse
af Sophie Strady. Illustrator: Jean-François Martin

Elefanten Marcel er ved at skrive en enorm, illustreret encyklopædi, der
dokumenterer alt, han har lært, da han modtager nogle anonyme gavepakker. Én af dem indeholder en tuba, som han spillede på i en fjern fortid,
hvilket får ham til at huske sit liv som musiker og sine rejser verden rundt.
Bogens opslag veksler mellem Marcels dag og informative illustrerede lister
med berømte bygninger, musikinstrumenter, skibe og meget andet. Bogen
rummer mange sjove facts og er et godt udgangspunkt for at blive klogere,
da den er en skøn blanding mellem en fagbog og en god historie. Fra 5 år

Historien om livet. Min første bog om evolution
af Cathrine Barr og Steve Williams. Illustrator: Amy Husband

Bogen her er evolution for begyndere til de børn og voksne, som vil vide
mere om, hvordan livet på Jorden startede! Historien starter ved begyndelsen, hvor der intet liv var på jorden, og tager læseren med gennem en rejse
på millioner af år frem til nutiden. Den fortæller med både ord og masser af
illustrationer om dyr og menneskers udvikling.
Fra 6 år

Hvor kommer jeg fra?

af Dag O. Hessen. Illustrator: Rune Markhus
Evolutionsteori for børn formidlet på en fabelagtig måde for både oplæser
og lytter. Historien tager sin begyndelse ved det faste putteritual, og lige da
far regner med at Frida sover, siger hun ”Der er bare én ting til, jeg tænker
på: Hvor kommer jeg fra?” Og hvem vil ikke gerne tilfredsstille sit videbegærlige barn? De to tager på en meget lang rejse tilbage til livets opståen.
Der er fantastiske illustrationer, og man er med garanti blevet klogere efter
at have læst denne med sit barn. Fra 4 år
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