Om at være modig og tålmodig…
Mørkemusen
af Marianne Iben Hansen og Tea Bendix

Mørkemusen er en omvendt heltefortælling på
rim, der handler om at være en stille mus i en
stor og farlig verden. Og om at have modet til
at handle, når det virkelig gælder! En afsindig
smuk og poetisk billedbog, som skal læses!
(4-6 år+)

Om at have en ven
– eller flere…

Ella og Noa hopper fra kanten
af Mattias Edvardsson og Matilda Salmén

En billedbog om at turde være bange for noget.
Ella og Noa er i svømmehallen med Ellas far,
og Noa har bestemt sig for at hoppe i fra kanten, men tør han? Om at vide noget, men ikke
alt og om ikke altid at sige alt hvad man ved.
(3-6 år)

Tordenhuset
af Mette Vedsø og Signe Kjær

Når Elmers far er Torben er alt godt. Men det
er han langt fra altid. Når Elmers far er torden,
må Elmer væk i en fart. Langt væk! En smukt
illustreret billedbog, om Elmer der bor med mor
og far og alt for meget torden. Men også en bog
om en stærk mor, der tager konsekvensen af
farens torden.
(6 år+)

Pingvin
Cirkel
af Mac Barnett og Jon Klassen

En smukt illustreret billedbog om Cirkel og hendes venner Trekant og Firkant, der leger skjul.
Men Trekant overholder ikke legens regler, og
Cirkel må ind i mørket for at finde ham. Men i
mørket lurer noget ukendt.
(3-6 år)

Bloppeliblop! Emil lærer at svømme
af Günther Jakobs

Emil bryder sig ikke om vand. Og det synes
Sigurd er meget, meget mærkeligt. Emil er
nemlig en and, og ænder er jo svømmefugle.
Sigurd sætter sig for at lære Emil at svømme,
men det er slet ikke så lige til. En sød billedbog
med fantastiske og sjove illustrationer.
(3-6 år)

Du ka’ godt
af Chris Haughton

Lille Krabbe og Meget Store Krabbe er ved
havet. Der er store bølger i vandet, og Lille
Krabbe synes ikke om det. Til en start. Stille
og roligt bevæger de to krabber sig ud i havet.
Og hvilket hav! Smukke illustrationer følger
Lille Krabbes små skridt ud i det store hav med
Meget Store Krabbe ved sin side.
(3-5 år)

af Polly Dunbar

Carl får en pingvin i gave og vil så frygtelig
gerne snakke med pingvin. Men pingvin siger
ingenting. Overhovedet! Carl står på hovedet
for at få pingvin i snak. Men intet virker. Lige
indtil løve spiser Carl… En fin og enkel billedbog.
(3-4 år)

Grævlings rejse
af Cecilia Heikkilä

Engang var Grævling en modig kaptajn, der
sejlede på verdens have. Det er han ikke mere.
Han er gammel, ensom og bange og har mistet
modet til at møde det uventede. Men en dag
skyller noget pjusket i land uden at spørge om
lov, og et venskab opstår.
(4-6 år)

Mia får fodhoste

Monster klammeri

af Stephanie Schneider og Astrid Henn

af Kalle Güettler, Rakel Helmsdal
og Áslaug Jónsdóttir

Mia vil gerne lege med den nye pige i børnehaven. Men det vil Ellen også. Mias dag i
børnehaven er dum – og på vej hjem klemmer
hendes nye frøgrønne sko oven i købet. Faktisk
så meget, at Mia får fodhoste, men mens hun
plejer sine fødder, ringer det på døren. Uden for
står den nye pige. I et par frøgrønne sko mage
til Mias.
(3-6 år)

Lille Monster og Store Monster keder sig og
kommer gevaldigt op at skændes. Sådan for alvor! Lille Monster pander nemlig Store Monster
én, og Store Monster løber hjem. Lille Monster
forestiller sig de værste ting, der kan være sket
for Store Monster efter slaget. Heldigvis er
venskabet mellem de to ikke så lige til at slå i
stykker.
(5-6 år) Se også de andre bøger om Monster

Rod og Bjørne tegner
af Hege Østmo-Sæter Olsnes

Rod tegner. Han tegner rigtig mange tegninger
og bruger rigtig meget papir. Så meget papir, at
der ikke er noget tilbage til Bjørne. Men Bjørne
vil også tegne og han tegner derfor på Rods
tegninger. Rod og Bjørne bliver uvenner. Mon
de to bliver gode venner igen?

Lottes helt egen hule
af Alexander Steffensmeier

Den fantastiske ko Lotte og hendes venner
skændes om hoppebolden, gemmelegen virker
ikke rigtig, og det hele er i virkeligheden lidt
dumt! Men så finder Lotte det perfekte sted til
den perfekte hule. Hendes helt egen hule. Men
ponyen og geden har også fundet det perfekte
sted – og så starter balladen igen! En herlig og
hjertevarm billedbog om venskab og uvenskab
– og om den leg, der opstår helt af sig selv.
(3-5 år) Se også de andre bøger om koen Lotte og
hendes venner

Chinos tykke kinder
af Maria Nilsson Thore

Chino er sej. Han har de tykkeste kinder og kan
alle mulige sjove tricks. De andre hamstere kan
godt lide al den sjov og ballade, der er omkring
Chino. Men ind i mellem bliver det for meget.
Mens Chino har travlt med at være i centrum,
glemmer han nemlig at tænke på de andre.
(3-6 år)

(3-4 år)

Glitter får en ny ven
af Amy Young

Billedbogen handler om, hvor svært det kan
være, når ens bedste ven pludselig hellere
vil lege med en anden. Lige for hornet af én.
Glitter er nemlig en enhjørning og Sofias bedste
ven, men så får Sofia besøg af Carl. Om jalousi
mellem venner, om uvenskab og om glæden
ved at finde sammen igen.
(3-5 år) Se også Glitter flytter ind

Skrækkelige Rikke
og den ildelugtende finger
af Jaap Robben og Benjamin Leroy

Som de to andre billedbøger om den hæmnings- og hensynsløse Rikke, sker der ting i
Skrækkelige Rikke og den ildelugtende finger,
som ikke er det rene sjov! Mens morfar sover
har Rikke fundet på en ny leg, hvor hun og hunden Boris skal gætte forskellige lugte. Men hvor
har Rikkes ildelugtende finger mon været?
(3-5 år)

Bezunk og egernet
af Tina Sakura Bestle og Teddy Kristiansen

Bezunk sætter stadig en kop på bordet til sin
Ellen. Selvom hun er død, kunne det jo være,
hun kiggede forbi som en engel… Det gør Ellen
ikke. Men en dag kommer et egern forbi, og så
sker der noget! En smuk billedbog om at savne
nogen, om venskab og selskab.

En nuttet tyr
af Alison Donald og Alex Willmore

Tom og Alfred er allerbedste venner! Lige indtil
Tom starter i skole. En dag kommer Tom hjem
og siger, at han har brug for et nuttet kæledyr.
Alfred er nemlig en tyr. Og måske ikke det
mest nuttede i verden. Men han forsøger. Han
anstrenger sig faktisk – alt for meget. For Tom
skal være gladest for ham. En flot billedbog om
jalousi mellem venner – og om at være den,
man er! Nuttet eller ej.
(3-6 år)

(6 år+)

Sommervenner
af Annette Bjørg og Kamilla Wichmann

Regn

En billedbog om ensomhed og venskab. Axel
er sur. Han er gammel. Og han er ensom.
Derfor beslutter Iris sig for at adoptere ham. Det
bliver starten på et venskab der ud over ordene
beskrives gennem smukke, men også dystre
illustrationer.

af Anders Holmer

(6 år+)

Gå på opdagelse i de fine illustrationer og
den sparsomme tekst. Billeder og ord viser på
fineste vis, hvordan livet leves rundt omkring på
jorden. I regnvejr.
(5-6 år)

Bette og Bjerg
– den uendelige høstfest
af Tina Sakura Bestle og Hanne Bartholin

Bjørnebarn

En poetisk fortælling om vennerne Bette og
Bjerg. Bjerg er ikke vild med katte. De kradser.
Men da en flok killinger kommer sejlende i en
båd, må Bjerg ændre mening. For ikke alle
katte kradser. På fineste vis fortæller Tina
Sakura Bestle og Hanne Bartholin om, hvilken
forskel det gør, når vi hjælper hinanden. På den
ene eller den anden måde.

af Ane Bjørn

(5-6 år+) Se også de andre bøger om Bette og Bjerg

Alvorligt smukke billedbøger
– smukke, alvorlige billedbøger…
En alvorlig, smuk og sanselig billedbog om
pigen Gro, der takler drillerier i skolen og forældrenes højlydte skænderier ved at forvandle
sig til en brølende bjørn gennem leg. Men
pludselig dukker en ulv op i hendes skov. En
ulv, der i virkeligheden er Nor, som er jaloux på
sin lillesøster.
(6 år+)

Mumitrolden og den usynlige gæst
af Cecilia Davidsson og Filippa Widlund
efter en fortælling af Tove Jansson

En mørk efterårsaften får Mumi-familien besøg
af en usynlig gæst, Ninni. Ninni er blevet
usynlig, fordi den voksne, der skulle tage sig af
hende, har skræmt hende fra vid og sans. På
hver deres måde bidrager alle Mumi-familiens
medlemmer til at gøre Ninni synlig igen. En
fantastisk fin billedbog!
(6 år+) Se også de andre bøger om Mumitrolden

Lille Myr
af Benji Davies

Benji Davies’ billedbøger må man læse! Det
gælder også Lille Myr. Lille Myr er en haletudse. Med rigtig mange søstre og brødre. Men
Gavflab lurer i mørket i mudderet på bunden af
dammen, og Lille Myrs søskende forsvinder én
for én. En farverig og varm historie – og som
forfatteren skriver: ”Nogle gange har de største
historier de mindste begyndelser”.

Hugo – sikke et cirkus
af Mia Nilsson

Hugo keder sig. Han keder sig så meget, at han
kigger i et gammelt fotoalbum – og vupti får han
en glimrende idé. Straks er han i fuld sving med
planlægningen af en cirkusforestilling i skoven
sammen med alle vennerne. Men de har glemt
den lille bjørn, der går med drømmen om at
være linedanser. Mon den lille bjørn får sin
drøm udlevet?

(3-6 år)

(4-6 år) Se også de andre bøger om Hugo.

Sådan fanger man en elefant

Pindsvinet og det store brombær

af Vanessa Westgate

af Ulrika Kestere

Historien om en dreng, der brændende ønsker
sig en elefant som kæledyr. Han må derfor
finde ud af, hvor elefanterne lever, han må
være tålmodig og stærk og i det hele taget
gennemgå en del, før elefanten kommer med
hjem. Men er det nu godt for elefanten at være
væk fra sin flok?
(3-6 år)

Om ønsker og drømme…
Amelia Earhart
af Ma Isabel Sánchez Vegara
og Mariadiamantes

I Amelia Earhart fra serien Små mennesker.
STORE DRØMME lærer vi den mest berømte
kvindelige pilot i det 20. århundrede at kende.
Hun satte verdensrekord for kvinder i at flyve
højst, hun fløj over både Atlanterhavet og Stillehavet og forsøgte sig med at flyve hele vejen
rundt om jorden. Det lykkedes imidlertid ikke.
Billedbogen er lærerig og flot fortalt – og bagest
i bogen er der en række fakta om Amelia
Earhart. Læs også de andre bøger i serien om
blandt andre Marie Curie og Audrey Hepburn.
(5-6 år+)

Vitello ønsker et ønske
af Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen

Forfatter og illustrator har lavet endnu en skøn
historie om Vitello, Max eller Hasse og møgungen William. Og selvfølgelig mor og Gregers.
Vitello ønsker sig stadig en hund. Det har han
gjort længe, og det skorter ikke på gode råd fra
vennerne. Råd, der skal sikre, at Vitellos ønske
går i opfyldelse.
(5-6 år+) Se også de andre bøger om Vitello

På en solrig torsdag er verdens største brombær endelig helt tilpas modent. Pindsvinet har
ventet på den dag i lang tid og endelig, endelig
er det helt perfekt! Men idet, hun vil spise
bærret, kommer en krage forbi. Kragen har en
mening om, hvad man skal, og hvad man ikke
skal, når man står foran det perfekte brombær.
Det samme har ræven, uglen og væslen! Pindsvinet bliver helt forvirret. Men så møder hun en
and og kommer i tanke om, hvad det var, hun
sådan havde glædet sig til!
(3-5 år)

Valdemars lagkage
af Maria Jönsson

Far og Valdemar drømmer om at lave en
lagkage til lillesøster Line, der har fødselsdag.
Og Valdemar er heldigvis god til at bage. Og
smage! Han glæder sig til at overraske Line.
Men bedst som Valdemar vil gøre alting klar,
sker der noget med kagen. Noget, der ikke var
med i Valdemars plan… En skøn billedbog om
det, der kan ske, selv når man gør sit bedste.

Axels fødselsdag
af Marianne Iben Hansen og Hanne Bartholin

(3-6 år) Se også de andre bøger om Valdemar.

Lille grønne æsel
af Anuska Allepuz

En herlig historie om det lille grønne æsel, der
elsker græs. Faktisk spiser han så meget græs,
at han bliver helt grøn. Han forsøger sig med
appelsin, vandmelon, broccoli… men der er kun
én ting, der slår græs… og så er det lille grønne
æsel pludselig ikke grønt længere!
(3-5 år)

Lille hvide fisk er så glad
af Guido van Genechten

Fantasifulde, finurlige og
farverige billedbøger
Flyvebogen – rejsen til monstrenes ø
af Jakob Martin Strid

Tag med Minna og hendes tre venner Post-Geparden, Mimbo Jimbo og Tapiren ud for at finde
Minnas lillebror Austin. Han er nemlig blevet
væk! Heldigvis får de 4 hjælp af en lille skrap
heks og huhej – så går det over stok og sten!
Jakob Martin Strid har endnu engang opbygget
et sprudlende, fantasifuldt og fantastisk univers
til børn og deres voksne!
(4-6 år+)

Lille hvide fisk bliver hentet af sin mor. Og
han er så glad! Han siger hej til alle dem, han
møder på sin vej hjem. Han møder sneglen i
sneglehuset, frøen på stenen, søhesten under
bladet og krabben bag stenen og flere til. En fin
billedbog med fokus på forholdsord.

En absolut værdig efterfølger til Axel elsker
biler. I fantastiske billeder og rim er billedbogen en hyldest til sproget! Med rytme, humor
og fantasi får Axel en fantastisk fødselsdag
gennem Marianne Iben Hansens ord og Hanne
Bartholins tegnegrej.
(4-6 år)

Fannis mageløse malerpensel
af Inger Tobiasen

Fanni elsker lysegrønt! Hun maler med
lysegrønt. Hun starter med en blomst, så maler
hun en kolibri, en sommerfugl og mange andre
ting, der alle sammen er lysegrønne. Til sidst
har Fanny lavet et stort og flot maleri med den
elskede lysegrønne farve. Gå på opdagelse i
Fannis maleri og find nogle af de mange ting,
hun har malet.
(3-4 år) Se også de andre bøger om Fannis farver.

(3-4 år) Se også de andre bøger om Lille hvide fisk

Fødselsdagsgaven
af Jan Lööf

Billedbogen, der første gang blev udgivet i
1970, er en fantasifuld historie om en fattig
konge. Tyveknægtene står på spring uden for
slottet, og det går ud over kongens nattesøvn.
Men så får prinsessens ven Bent en god idé:
Kongen skal have en vagthund. En helt særlig
én af slagsen!
(3-5 år)
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