


Billedbøger for hele familien  
- også de store børn

Tak for mad, Hr. Struganoff:  
en bog om mad og bogstaver
af Kim Fupz Aakeson
En fortælling om Hr. Struganoff og hans fine 
restaurant, hvor gæsterne spiser sig gennem 
alfabetet. Bokseren vil have bankekød, mormor 
vil have jordbær med fløde, og den uartige 
forkælede møgunge hyler op om dessert. En 
alfabetbog med skønne Hr. Struganoff illu-
strationer, som henvender sig til hele familien. 
Advarsel: Man bliver sulten af at læse den!
Fra 3 - 8 år 

Da latterfabrikken lukkede 
af Kathrine Assels
Claus P bor sammen med sine forældre, som 
arbejder på en særlig fabrik - nemlig Lat-
terfabrikken. Hver dag kommer forældrene 
glade hjem fra arbejde, men krisen kommer, 
og fabrikken lukker. Alle er kede og triste, men 
der er håb. Far får job på en kolbøttefabrik, 
mor på en tudefabrik og Claus P får job på 
drømmefabrikken. En bog for hele familien om 
krisen skrevet med humor og håb og med flotte 
illustrationer. 
Fra 5 -10 år 

I landet med den store ordfabrik  
af Agnés De Lestrade
I landet med den store ordfabrik er ord dyre 
og at tale koster penge. Phillip er forelsket i 
smukke Celine. Han vil så gerne sige, at han 
elsker hende, men har ikke råd til de tre små 
ord. Han leder efter kasserede ord og fanger 
tre ord i et sommerfuglenet. Kirsebær, støv, 
stol, som han gemmer til Celines fødselsdag. 
Heldigvis har han gemt på et simpelt ord i lang 
tid, som viser sig at være det smukkeste ord. 
En enkel historie for hele familien om ord og 
kærlighed med de fineste illustrationer.
Fra 4 -10 år 

Gorillaen der var en gorilla  
af Kim Fupz Aakeson
En livsbekræftende bog om en gorilla, som 
forsøger at finde ud af, hvor han hører til. 
Gorillaen er turen omkring zoologisk have, 
en lejlighed i Hvidovre, et rækkehus med 
kone og barn, en tur til Afrika og tilbage til 
rækkehuset i Hvidovre - for man hører til, 

hvor kærligheden bor. En god bog om livet for 
store og små. 
Fra 4- 9 år

Svend og Valdemar graver et hul 
af Mac Barnett
Svend og Valdemar graver og graver. De er på 
jagt efter noget spektakulært, men lige meget 
hvor meget de graver, så finder de ingenting. 
Svend og Valdemar ved det ikke, men de 
graver forbi den ene store diamant efter den 
anden. Fantastisk billedbog om ikke at give 
op. Selvom man ikke kan se det, så er der 
skatte alle vegne. Perfekt til børn, som elsker 
diamanter og Minecraft. 
Fra 4-9 år

Vild med Ole Lund  
Kirkegaards bøger? Så prøv...

Villads fra Valby laver en film - og andre 
godnathistorier 
af Anne Sofie Hammer
Sjove historier om den helt almindelige dreng 
Villads. Han er altid fuld af gode ideer, som 
desværre ikke altid går som planlagt, men 
heldigvis har Villads hjertet på rette sted. 
Villads er drengen, som får både store og små 
til at grine og forældre til at blive bekymrede. 
Historierne kendes fra de seks letlæsnings-
bøger om Villads, men her er de samlet som 
godnathistorier med flotte illustrationer.
Fra 6 år

Mimbo Jimbo og den lange vinter 
af Jakob Martin Strid
Mimbo Jimbo og vennerne glæder sig til 
foråret, men pludselig kommer der et voldsomt 
snevejr. Mimbo Jimbo graver sig en vej frem 
gennem sneen til sin ven Mumbo Jumbo, som 
sidder pakket ind i dyner. Sammen kæmper 
de sig videre rundt til alle vennerne og begiver 
sig ud i vinterlandskabet for at undersøge, 
hvorfor vejret opfører sig så mystisk. En stor, 
flot billedbog fra Strids hånd, der fortrinsvis er 
for de små, men større børn og voksne bliver 
også tryllebundet af finurlige historie og flotte 
tegninger. 
Fra 3 - 8 år



Snushaner om bord 
af Daniel Napp
En detektivroman, hvor Sporhunden Huber-
tus er blevet snydt af to juveltyve og ender i 
dyreinternatet på grund af en kødpølse. Her 
møder Hubertus loppen Pok og sammen går de 
på jagt efter de juveltyve, som snød Hubertus. 
Ved hjælp af god lugtesans og udspionering 
ender de om bord på en luksusdamper, og så 
starter jagten. En spændende fortælling om 
det forunderlige detektiv-makkerpar med tilpas 
spænding for små detektiver.
Fra 5 år

Megadrengen - den store hemmelighed, 
Megadrengen i megaproblemer og  
Megadrengen i grevens tid 
af Martin Olczak
En skøn serie om drengen Melvin, som kan 
forvandle sig til superhelten Megadrengen. 
Sammen med sin søster Molly og deres kæle-
krage Zeppelin opklarer han mysterier i deres 
lille by. En vaskeægte superhelte-serie med 
spændende historier for små superhelte og 
deres familier.  
Fra 5 år

Winnie går efter guldet 
af Laura Owen
Sjette del af Mini Winnie og det sjove mak-
kerpar heksen Winnie og katten Wilbur. Bogen 
indeholder fire afsluttede historier, hvor Winnie 
blandt andet skal deltage i skolens idrætsdag 
og holde fest. Der er altid ballade og fart over 
feltet, når Winnie svinger tryllestaven og råber 
Abracadabra! Masser af skøre illustrationer og 

fuld af sjov. Historier om Winnie og Wilbur findes 
også som billedbøger for de yngste. 
Fra 5 år 

Omar, Bruno og Mussa gør alle glade  
(undtagen dyrehandleren) 
af Kristina Aamand
Den første bog i serien om de tre drenge Omar, 
Bruno og Mussa. Mussas bror kommer til at 
køre Yasmins kanin over, og gode råd er dyre, 
for hvordan skaffer man en kanin, når en ny 
koster kr. 200? Historien byder på et hurtigt 
besøg hos dyrehandleren, en små sur far, en 
kaninbegravelse og en ny ven. Der er dømt 
drengestreger med et kærligt twist, som henven-
der sig mest til seje drenge.
Fra 6 år

Rædsomme Runes stinkbombe 
af Francesca Simon
Den tiende bog i serien om Rædsomme Rune 
handler om læsekonkurrence, stinkbomber, 
overnatning og ikke mindst, hvor rædsom en 
emneuge kan være. Rædsomme Rune er fuld 
af krudt og kan drive alle voksne til vanvid. Han 
er ganske enkelt rædsom, og børn elsker det. 
Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden. 
Fra 6 år 

Lille skid 
af Erik Barfoed
Elias er en lille og ikke særlig stærk. Han er en 
lille skid, som får bank af de store drenge på vej 
til skole og falder i søvn i timerne. Selvom Elias 
er ensom, så er han helt sin egen. Han kan tale 
fiskesprog og er en fantastisk tegner. En alvorlig 
fortælling om at være anderledes krydret med 
optimisme og fantasi. For børn og voksne, som 
gerne vil tale med fisk og have en god historie 
med på vejen. 
Fra 6 år  

Vitello tigger en masse slik 
af Kim Fupz Aakeson
Drengen, de kaldte Vitello er syg efter slik og en 
slikdag om ugen er ikke nok. Vitello og møgun-
gen William går ud for at tigge slik. De starter 
blidt ud med ”slik og ballade” men uden held. 
Herefter begiver sig Vitello og William ud på 
dybt vand, hvor de lyver deres mødre alvorligt 
syge og får tigget en masse slik. Pludselig bliver 
begge drenge ramt af dårlig samvittighed og 
skynder sig hjem. Endnu en vidunderlig Vitello 
fortælling for hele familien. 
Fra 5 år 



Gode historier om  
alt mellem himmel og jord...

Brune 
af Håkon Øvreås
Drengen Rune er bange for de store bøller, som 
hærger i kvarteret. Runes morfar er lige død og 
midt i al postyret forvandler Rune sig om natten 
til superhelten Brune. Brune er udstyret med en 
spand brun maling, og han hævner sig på bøl-
lerne. På vej hjem efter nattens mission møder 
Brune morfar, som sidder på stenen uden for 
huset. De får sig en snak om livet og døden. 
En fortælling om uretfærdighed, venskab, sorg 
og superkræfter skrevet i et enkelt og fint sprog 
med kærlighed og humoristisk twist. Vinder af 
Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 
2014.
Fra 5 år

Morgenthalers dyrefabler - Lille Puha 
af Anders Morgenthaler
Skør bog med fire dyrefabler. Mød ponyen Bon-
nie, som er ked af sit navn, fugleklatten Puha, 
næsehornet Bertel, Croissangutangen og den 
vrede kanin Yoyo Haresen. Fuld af sjov, morale 
og opfindsomhed, som kendes fra Morgentha-
lers andre dyrefabler. 
Fra 5 år 

Katrine og den nye baby 
af Luise Holthausen
Katrine skal være storesøster, og hun glæder 
sig. Det er dog lidt svært at forstå, at mor er 
gravid og opfører sig lidt underligt. Hvorfor 
tager det så lang tid, inden babyen kommer? 
Da babyen endelig kommer, så er det ikke helt 
så sjovt, som Katrine havde forestillet sig. En 
humoristisk bog om at bliver storesøster både 
på godt og ondt. Perfekt til familier med baby 
på vej. 
Fra 4 år

Mission slik 
af Line Kyed Knudsen
Det er fredag og slikdag. Marius har en lil-
lesøster, som er besat af slik. Han beslutter at 
tager fredagsslikket med i skole, så lillesøsteren 
ikke spiser det hele. Men alt går ikke helt som 
planlagt og det bliver en heftig fredag, hvor 
Marius forsøger at få fredagsslikket tilbage og 
undgå skæld ud. Mon fredagsslikket kommer i 
hus? Den sjov bog om umulige lillesøstre, gode 
venner og ikke mindst samvittighed. Denne 
historie kan gøre alle sliksultne børn bekymret 
for fredagsslikket. 
Fra 6 år 

Hurra og velkommen! Nye firkanter 
af Louis Jensen
Ottende bog i Louis Jensens projekt med at 
skrive 1001 firkantede historier. Der er  finurlige 
historier om kærlighed, gud, sne, ost, viske-
læder og alt mellem himmel og jord. Læs de 
firkantede historier lidt ad gangen og nyd dem, 
som afslutning på en travl hverdag. Til nysger-
rige og tænksomme børn og deres voksne. 
Fra 5 år 
 
Ramasjang mysteriet 
af Kristian Gintberg
De syv kendte skurke fra Ramasjang har været 
på spil igen, og denne gang er det Kristians 
egne ting, som er forsvundet. Kristian har brug 
for en ægte detektiv til at hjælpe ham med 
at finde skurken. Det populære Ramasjang 
mysterie fra TV nu i bogform, så lad missionen 
begynde! For alle små detektiver og deres 
forældre. 
Fra 5 år 

Billy smiler rødt 
af Zenia Johnsen
Billy er en pingvin, som bliver mobbet af den 
onde pingvin Johnny. På vej mod jorden er en 
rumsonde fra Venus fuld af grøn giftig tåge. 
Sonden rammer jorden. Tågen slipper ud og 
forvandler mange til zombier - også Billy. Billy 
får hævn over Johnny. En bog med tekst i be-
gynderlæser niveau, men med et fantastisk plot 
om mobning. Man kan læse hurtigt igennem, 
eller man kan fordybe sig i tematikken og de 
flotte illustrationer fuld af zombie-pingviner.
Fra 7 år

Usædvanlige Viola 
af Hilde Vandermeeren
Violas mor elskede violer og Viola, men Violas 
mor er død og Viola bor alene med sin far.  Vio-
las ven J.T er sikker på, at han er adopteret, og 
hvorfor har den gamle dame på vejen juletræ 
med pakker under hele året? En fortælling om 
livet, set med et barns øjne skrevet med let 
humor, så alle børn kan være med. 
Fra 6 år 



Snitten & Kis - frygt og bæven og en 
mand på strømpesokker 
af Hella Joof
Snitten er adopteret og vil ikke dele sin elskede 
mor Kis med nogen. Kis har uden tvivl forkælet 
Snitten en hel del. Pludselig ringer en mand 
og vil tale med Kis. Manden kommer på besøg 
og står inde i Snittens hus på strømpesokker, 
og Snitten er ikke glad. En bog fuld af mange, 
mange ord, men en hjertevarm historie om at 
elske og kærligheden. Læs den med Hella Joof 
i tankerne og de mange ord giver mening. 
Fra 5 år 

Paria Belinda Hansen 
af Anne Sofie Hammer
En fortælling om en pige, hvis forældre ikke er 
nemme at begejstre. Paria Belinda er hverken 
smuk eller bogligt begavet, men drømmer 
alligevel om at være i X Factor og om at købe 
sig et marsvin. Paris Belinda har ikke mange 
venner, men får sig en rigtig god ven og sam-
men får de Paris Belindas drøm om et marsvin 
opfyldt. God historie fyldt af vendinger som 
”man kan jo ikke ligge og rakke til Disneyland” 
og andre voksen udtryk, som kan gøre den 
bedste forældre rød i kinderne.
Fra 6 år

Heddas bog 
af Lin Hallberg
Hedda på 7 år elsker at være på besøg hos sin 
mormor, som er dyrelæge. Hedda tager med 
mormor på dyrelægebesøg og lærer en masse 
om dyr. I sommerferie får Hedda lov til at bo 
hos mormor og hjælpe til. Mormor fortæller 
historier om de dyr, som hun har haft, og Hedda 

elsker at høre dem. Men denne sommer er 
mormor meget træt. En livsbekræftende bog 
om dyr, venskaber, veninder og et farvel til en 
elsket mormor og med en fin forståelse af, at 
alting har sin tid. 
Fra 7 år 
 
Eventyrbogen: 25 klassiske folkeeventyr 
af Peter Madsen 
Læs både kendte og mindre kendte eventyr. 
Læs blandt andet Snehvide, De tre Bukke 
Bruse, Østen for solen, Ranglerik med violinen, 
Mesterkatten, Troldens hjerte og Lykkebarnet. 
Peter Madsen står selv bag de flotte illustratio-
ner, som pryder bogen. En stor flot eventyrbog 
med 25 eventyr for hele familien - store og små. 
Fra 5 år

Læs en god serie - sammen  

Sommeren med Sigge 
af Lin Hallberg
Elin får lov til at passe Sigge og Sam i som-
merferien hos mormor og morfar. Elina er stolt, 
men tager nogle dumme beslutninger, som gør 
Marie og Linnea kede af det. Elina får heldigvis 
sagt undskyld og hjælper Marie med at blive 
hestepasser. En rigtig hestebog for piger fuld 
af frække heste, sommer og venskab. Tolvte 
bog i serien om RAP: Rideskolen for Agersøs 
Ponyer. Seriebøgerne kan læses uafhængigt af 
hinanden. 
Fra 6 år

Vildheks - Ildprøven 
af Lene Kaaberbøl
Clara er en helt en almindelig skolepige, men 
en dag møder hun en kæmpe kat, som kradser 
hende. Hvorfor? Clara er vildheks. Følg med 
Clara og de andre vildhekse gennem vildvejene 
og den nyopdagede verden, hvor Clara kæm-
per for at overleve som vildheks. Piger, drenge 
og voksne vil gispe sig gennem fantasy serien 
om Clara. Start med Vildheks 1 - Ildprøven og 
følg Clara gennem seks bøger fuld af fantasy 
og spænding. 
Fra 7 år 

Sværdets mester - Tvekampen 
af Mette Finderup
Prins Milos bror Karna betaler med sit liv i en 
duel for sin lillebror. Nu må Prins Milo ud på en 
lang rejse med svære valg for at frelse Karnas 
sjæl, som er fanget i sværdet Blodtunge. En let 
serie til selvlæsning fuld af blod, spænding og 
svære valg på 10 bind, men særdeles velegnet 
til højtlæsning. Serien skal læses i rækkefølge.
Fra 7 år 
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Antboy - Tissemyrens bid 
af Kenneth Bøgh Andersen
Historien om hvordan Pelle Nørhmann blev til 
Danmarks superhelt nr 1 - Antboy. I den første 
bog om Antboy bliver Pelle bidt af en tissemyre 
og får superkræfter. Vi møder Terror Tvillin-
gerne, Ida og tager med, når Antboy afprøver 
sine nye superkræfter. Antboy er også kendt 
fra filmene, men bøgerne har knap så flotte 
special effects men meget mere humor. Hele 
familien kan være med og bøgerne kan læses 
uafhængigt af hinanden, men fungerer bedst i 
sammenhæng.
Fra 7 år  

Vera 
af Mette Vedsø
Første bog om Vera, hvis forældre lige er 
blevet skilt. Far har fundet sig en ny familie, og 
Vera og mor flytter på landet. Alt er svært, og 
intet er, som det plejer. Vera går rundt med en 
ønskeseddel i lommen, og lidt efter lidt bliver 
ønskerne opfyldt. Rigtig fin serie om at befinde 
sig midt i forældrenes skilsmisse, nye familier, 
at flytte og at føle sig lidt alene. Bøgerne 
henvender sig mest til piger og skal læses i 
rækkefølge. 
Fra 9 år 

Sur citron & Hemmelig gæst 
af Bente Bratlund
Der er to historier i denne fjerde bog i serien 
om Hanna og Emma. Den første handler om 
en sur citron, da Jill kommer på besøg. Jill er 
Hannas mors kærestes datter og er sur og 
gnaven på alt og alle. Hanna prøver at være 

positiv, men det er svært. Den anden historie er 
også om Jill, men denne gang er hun stukket af 
hjemmefra. Hanna og Emma prøver at hjælpe 
og det er svært at holde det hemmeligt, men 
der er håb. God realistisk pigebog. Læs serien 
i rækkefølge.
Fra 9 år 

Jordskred 
af Steve Barlow
Fjerde bog i HELT- Mission Tyranno serien, 
hvor DU selv er hovedpersonen. Der er kamp 
om jorden og den onde stjerne fyrste Tyrrano 
fra dødsriget vil vinde magten i universet. Du 
er medlem af Jordens Forsvarsstyrke, og der 
er brug for din hjælp til at bekæmpe Tyrrano og 
jordskælvmonsterne. Bøgerne er lette, men er 
velegnet til oplæsning, hvor I sammen kan be-
kæmpe det onde. Start med Helt 1: Luftangreb 
og kæmp mod det onde. 
Fra 7 år 

Vær beredt 
af Daniel Zimakoff
Femte bog i serien om de tre drenge Benjamin, 
Christian og Adam (og måske Parly). Uniformer 
fra spejderhytten er blevet stjålet og et par 
falske blåspejdere samler penge ind - dog mest 
til sig selv. Drengene går straks i gang med at 
opklare sagen. ”De 3 måske 4” kommer meget 
nemt til at rode sig ud i problemer, og det er 
god underholdning for alle, som læser med. 
Bøgerne kan læses selvstændigt, men læs 
gerne med fra bog 1: Isbilen. 
Fra 7 år

Molly i cirkus 
af Isabelle Halvarsson
Fjerde bog i serien om den lille Jack Russel 
hund Molly. Cirkus kommer til byen, og da hun-
detræneren bliver syg, forsøger Molly at hjælpe 
til. Molly ender med at bliver maskot i cirkuset. 
Bøgerne om Molly er hyggelige og hjertevarme 
og rammer plet hos børn, som elsker dyr. 
Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden, 
men historien om Molly bliver bedst i den rigtige 
rækkefølge. 
Fra 6 år 

Den mystiske bog 
af Kasper Hoff
Det 6. bog i serien Doktor Z om Viggo og Mylle. 
Denne gang skal drengene skrive en bogan-
meldelse til skolen, men bogen, de finder, er 
for svær for dem at læse. Med hjælp fra doktor 
Zarkarov og hans nyopfundne 4D briller går den 
vilde jagt ind i historien om piraternes ø. Der er 
fart over feltet med spænding, gys, sjov og bal-
lade. For piger og drenge med hang til eventyr. 
Fra 8 år 


