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Gode bøGer til de helt små 

Lili møder en dum unge
af Kim Fupz Aakeson
Lili leger i haven med sin hund Vovvov, men pludselig kan 
hun høre en grine. det lyder som en dum unge. Lili kigger 
nysgerrigt gennem et hul i hækken og finder måske en ven.

bare se, hvad Lotte kan!
af Alexander Steffensmeier
Koen Lotte bor på bondegården og laver mange sjove 
ting. Hun hopper i hængekøjen og plasker i vand. be-
søg Lottes bondegård med de mange dyr og sjove dage.

de bedSte biLLedbøGer  
                                 at læse sammen 3-7 år

Mimbo Jimbo bygger et fyrtårn 
af Jakob Martin Strid
Jakob Martin Strid slipper endnu en gang Mimbo 
Jimbo løs. denne gang vil Mimbo Jimbo  bygge et 
fyrtårn, og med hjælp fra vennerne lykkedes det. Find 
også ud af hvorfor Mimbo Jimbo får et kram af baron 
von rumpel Stumpel. Fra 3 år. 

tak for mad, hr. Struganoff 
af Kim Fupz Aakeson 
i hr. Struganoff ’s restaurant er der mad til alle gæster, og 
de spiser sig igennem hele alfabetet. Andemad til ænderne, 
bankekød til bokseren og sådan fortsætter bogen indtil hr. 
Struganoff selv bliver træt og slutter dagen af med stegte 
ål. Fra 3 år.

 
Sallys far gider ikke være voksen 
af Thomas brunstrøm
Sally er træt af være barn, og Sallys far er træt af at være 
voksen. Sally og far bytter roller for en dag. Sally skal 
hente far på arbejde og købe ind, mens far sidder i ind-
købsvognen og råber på guf. da far skal puttes, vil han 
have avisens sportssektionen læst højt til godnathistorie. 
Fra 4 år.  

Vitello går til pigefødselsdag 
af Kim Fupz Aakeson 
Vitellos hemmelige kæreste inviterer til fødselsdag 
med 2 lagkager. Vitello kommer med en sej gave, men 
hvad er nu det? Kamma har inviteret en anden dreng 
med til fødselsdagen. Mon Kamma har flere hemme-
lige kærester? der er ballade i luften, da de to drenge 
kæmper om Kammas opmærksomhed. Fra 5 år. 

Lille næse 
af emma Adbåge
Følg barnets næse gennem dagen. Hvad har den mon 
lavet? den har blandt andet duftet til blomster. 

Min lillebitte bog om seje biler 
af Sarah davis
Kig på en masse seje og flotte biler. Hvilken bil 
kender du? er det lastbilen eller ambulancen?

rosalie – farver 
af brigitte Minne 
Lær de forskellige farver at kende sammen med 
anden rosalie, mens hun tager tøj på. Gæt de rigtige 
farver og løft flapperne – måske gætter du rigtig.



den store Carl 
af ida Jessen 
Læs med på hele seks dejlige historier om elefantungen 
Carl og hans oplevelser med trætte ben, irriterende sø-
skende, at besøge farmor og næsten at sove i telt. Fra 3 år. 

bogen helt uden billeder
af b. J. Novak
bogen er helt uden billeder men fyldt med fjollede 
ord. det bedste er, at oplæseren jo altid skal læse, hvad 
der står i bogen - også når der står ba-dooooiNG 
NÆSe og blyyrF. det blive rigtig sjovt. Fra 4 år. 

Lasse-Leif og ostemadsmonstret 
af Mette Finderup 
Hver aften fortæller Lasse-Leifs far godnathistorier, 
men Lasse-Leif synes, at de er kedelige. Heldigvis kan 
Lasse-Leifs dukke, Luske-Lise, fortælle en uhyggelig 
historie, men bagefter kan Lasse-Leif slet ikke sove, og 
så hører han en lyd. i køkkenet møder han ostemads-
monstret, som viser sig at være mor. Fra 3 år. 

Kaninen der så gerne ville sove- en ny 
måde at få dit barn til at falde i søvn på 
af Carl-Johan Forssen ehrlin
Kalle Kanin vil så gerne sove , men kan bare ikke falde i 
søvn. derfor går han og mor kanin ud for at finde onkel 
troldmand, der kan få alle til at sove. bogen fungerer 
både som fortælling og som afspændingsbog, som 
hjælper barnet til at komme ned i tempo og slappe af. 
Fra 3 år. 

betty møder en superhelt 
af Alberte Winding
betty tager på ferie med mor og far. Hun leger med 
sin dukke Violettta, men det er ret kedeligt. Heldigvis 
møder hun en dreng, som hedder eddie, og han er 
superhelt. Fra 3 år. 

                    de bedSte bøGer  
            at læse sammen 5-10 år

Villads fra Valby på sommerferie 
af Anne Sofie Hammer 
0. klasse er slut, og Villads har fået sommerferie. Han har 
allerede lavet store planer for sommeren, men får han sine 
forældre med på planerne? en ægte sommerferiehistorie 
med kanotur, vandkamp og hjemmelavede is. Fra 5 år. 

Magnolia af Skagerrak 
af bent Haller 
Magnolia fanger en sjov fisk i strandkanten. Fisken 
fortæller hende en pudsig historie, som forbinder uaf-
sluttede episoder i sommerhuset, og måske er der mere 
mellem himmel og hav, end man tror. tag med på tur til 
Magnolias bedsteforældres sommerhus ved havet med 
varme dage fuld af sommer, strand og saltvand. Fra 5 år. 

Slut put finale
Ni sjove godnathistorier skrevet af ni forskellige forfat-
tere. Mød blandt andet Sigurd barrett og historien 
om Statsmedisteren og de mystiske bogstavbolsjer, 
Manu Sareen og historien om Klods-Hassan og Lars 
daneskov og historien om Amanda og den store prut-
tetrold. Fra 5 år.  

eventyrbogen – 25 klassiske folkeeventyr 
af Peter Madsen 
Genoplev de klassiske eventyr som Snehvide og Hans 
og Grete, men også mindre kendte som Prinsessen på 
glasbjerget og Soria Moria slot. eventyr, når de er bedst, 
genfortalt af Peter Madsen, som også står bag de flotte og 
farverige illustrationer. Fra 5 år. 



den mystiske frakke 
af Katarina Genar
Livia får en fin, rød frakke i fødselsdagsgave. Livias 
mor har købt frakken i en genbrugsbutik. da Livia 
tager frakken på, føler hun sig hjemme. Livias veninde 
Klara synes, at frakken kradser. Men hvad er der med 
den frakke, og hvorfor føler Livia sig tiltrukket af et 
gravsted på kirkegården, som hun krydser hver dag. 
Gravstedet tilhører en en pige på 11 år, som hed elin. Fra 8 år.

Harry Potter og de Vises Sten 
illustreret udgave af J. K. rowling
Jim Kay har illustreret den kendte ”Harry Potter og 
de vise sten”. illustrationerne giver fortællingen om 
Harry Potter ekstra eventyrlighed. Harry er en helt 
almindelig dreng – tror han. Han bor hos sin onkel 
og tante, som ikke passer særlig godt på ham. På 
hans 11 års fødselsdag finder han ud af, at han er en 

troldmand og skal starte på troldmandsskolen Hogwarts. Fra 8 år. 

Hvad skal vi LAVe?

bag med de mindste 
af Mette oxenbøll Nonbo 
bagebog til de mindste og deres voksne. bogen byder både 
på brød og lækre kager og med tegninger, som  guider den 
lille bager trygt gennem opskrifterne. Fra 2 år. 

rosas spionkagebog  
- 22 opskrifter fra rouladegade 
af rosa Gjerluff Nyholm & Martin Kjeldsen 

Kom i kagebagnings-topform med ramasjangs bedste 
kagebager rosa fra rouladegade. bliv inspireret til at 
bage lækre og sjove kager til din mor, far eller bedste 
ven. Fuld af god opskrifter og spiontricks - opskrifterne 
er baseret på 2. og 3. sæson af ”rosa fra rouladegade”. 
Fra 5 år. 

På opdagelse i naturen 
af Mick Manning
en bog om at opleve naturen på mange forskellige 
måder og forskellige årstider. Kig efter dyrespor, find 
stjernebilleder på nattehimlen, lyt efter fuglefløjt el-
ler tag på fisketur. Lav din egen krabbefiskestang, byg 
en hule, lav hyldebærsaft eller en bue. Fra 5 år. 

Sjov med perler – smykker og seje  
perleting, du selv kan lave 
af tanja Neukircher 
Frem med rørperlerne og lav nye spændende perlepla-
der, nøgleringe, hårspænder og smykker. bogen er fuld 
af gode ideer til sjov med perler og har vejledninger og 
mønstre. Fra 5 år. 

Flotte frisurer og hvordan man laver dem 
af Jutta diekmann 
ideer til flotte frisurer til hverdag og fest – eller en god 
frisørleg. Flotte fotos og vejledninger med trin for trin til 
både flotte fletninger, snoninger og håropsætning. Fra 5 år.  

Lær at strikke - for børn og begyndere 
af Lilly Secilie brandal
opskrifter på ipadcover, huer, sjal og pandebånd og med 
strikkeskole for børn og begyndere med vejledninger til 
teknik og materialer. Alle kan være med på de nemme strik 
i ret og vrang. Fra 6 år.

Kalle og Palle udenfor
en håndbog om alt det sjove, som man kan lave udenfor. 
Gode ideer til leg med alt fra sandkager og  hulebygning til 
blomsterkranse, og hvad man bruge træpinde til. Fra 5 år. 

365 forsøg
en bog fuld af sjove spændende forsøg og eksperi-
menter. Lær at bygge drager, lave sæbeskum, musik 
instrumenter, ormegårde og meget mere.  der er forsøg 
for både børn og voksne. 



SAMMeN bliver vi klogere...

Hvor langt er der til verdens ende?  
+ 50 store spørgsmål til professoren 
af Lars Henrik Aagaard 
en bog med 50 ærlige svar på nogle af de store og til 
tider umulige spørgsmål, som ethvert barn går rundt og 
funderer over. Find blandt andet svar på, hvad den største 
opfindelse er, hvor langt der er til verdens ende, om global 

opvarmning er farlig og hvorfor skal man sove. Forfatteren er kendt som profes-
soren fra Kids News. Fra 6 år

Verdens 100 farligste dyr 
af Sebastian Klein 
Følg med Sebastian Klein rundt i verden og bliv klogere på 
100 af verdens farligste dyr. Lær mere om champawat-ti-
geren, den sorte enke og myggen. bogen er fuld af billeder, 
fakta bokse og sjove facts. Læs med, hvis i tør... Fra 5 år. 

opfør dig ordentligt - og vær en god ven  
- en bog om takt og tone til dig & dine forældre
af Sabine Lemire

takt og tone for børn fortalt i et let og forståeligt sprog. 
en bog som lærer børn (og voksne), hvordan man behand-
ler hinanden med respekt og høflighed, og hvordan man er 
en rigtig god ven. Fra 6 år. 

racervogne 
af rob Colson 
Vild med fart? Gå på opdagelse i en ægte racer-
vognsbog med fuld fart på, flotte billeder og 
faktabokse. Kig med på Formel 1, Le Mans og rally 
cross vogne. Lær mere omkring opbygningen af 
racervognene og hvordan de kan køre med topfart. 
Fra 8 år 

Minimonstre i naturen – en billedfagbog 
af John & Hanna Hallmén 
Naturfotograf John Hallmén har leget med fotos af 
sommerfuglen, bien og regnormen og bagefter forstørret 
dem op i monsterstørrelse. Gå på opdagelse med drengen 
bruno ind i en verden af smådyrs-monstre med fakta om 
de forskellige dyr. På bogens hjemmeside www.kryp.se 

findes vejledning til, hvordan man selv laver de flotte nærbilleder af smådyr, som 
findes ude i haven. Fra 4 år. 

Historien om danmark under 2. verdenskrig  
- fra besættelse til befrielse 1940-1945 
- fortalt for børn og voksne 
af Nils Hartmann 
bogen viser gennem fotos og fortællinger, hvordan det var 
at bo i danmark under 2. verdenskrig. 
Fra 9 år. 

Helte 
af Nils Hartmann 
Læs om modige helte og heltegerninger. Læs om historiske 
helte, superhelte eller søhelte. 
Fra 8 år. 

Så er den ged barberet og 80  
andre sjove vendinger med dyr 
af Hélène Wagn & Sarah Wagn Møller
en bog fuld af ordsprog og skøre vendinger 
med dyr og forklaringer på disse. Her kan du 
både have rotter på loftet, se giraffen, skyde 
papegøjen eller græde krokodilletårer. 
Fra 6 år.
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Gode film At Se SAMMeN SJoVe APPS  
at gå på opdagelse i sammen 

Hunden ib
MiniCosmos, App Store og Google Play, Gratis/
betaling

Hunden ib spiser røde pølser, kører ræs, bygger huler 
og laver traktorspor i sneen. Hunden ib kendes fra 
de fine billedbøger skrevet af Peter Nordahl, som 
rasmus bregnhøi har illustreret.

My town: Police
My town Games Ldt, App Store og Google Play, 
Gratis/betaling

Sæt forbryderen bag tremmer, tag forbryderfotos, kør 
i politibil med sirener eller flyv i politihelikopteren. 
Gå på jagt efter hjerter, som gemmer sig bag ting på 
politistationen og byt dem til gaver. 

Wuwu & Co. - A magical picture book
Step in books ApS, App Store og Google Play. 
betaling

det er den koldeste vinter i to tusinde år, og Wuwu 
og vennerne har brug for hjælp med til at vække 
Gregers’ søskende, tænde lyset i lygten og de andre 
opgaver. en Step in bog, der åbner fortællingens rum. 
Når iPaden lægges ned, kan historien om Wuwu og 
vennerne læses eller høres. Når iPaden rejses op, kan 
man bevæge sig rundt i Wuwus fantastiske univers. 

bamba toys
Mezmedia, App Store, betaling
Lav dit eget legetøj ud fra en skabelon og masser af 
tilbehør. Få figurerne til at tale ved at optage din egen 
stemme og pak de fine figurer ind.

Gurli gris - kartoffelby 
Gurli er en lille gris, der bor sammen med sin lil-
lebror Gustav og sin far og mor. For de mindste.

Albert
Albert er en livlig dreng 
og som lille ødelægger han 
byens flotte statue. Albert 
vil ud i verden for at blive 
ballonskipper og kommer på 
eventyr med sin bedste ven 
egon. de møder både røvere, 
diamanter, politi og en sød sigøjnerpige. baseret på 
ole Lund Kirkegaards bog ”Albert”. tilladt for alle.

F for får filmen 
Frode får keder sig på bondegården og tager en 

fridag, men på forunderligvis 
ender det med at landmanden 
havner i storbyen med hukom-
melsestab. Nu må hunden 
bitzer og Frode får hjælpe til. 
det går ikke stille for sig. til-
ladt for alle.

ernest & Célestine
Musen Cèlestine og bjørnen ernest lever i to 
adskilte verdener, men deres veje krydses alligevel. 
Célestine vil gerne være kunstner, og ernest har 
drømme om at være musiker. de to mødes og et 
varmt venskab opstår. tilladt for alle.

den grønne cykel 
10 årige Wadjdas højeste ønske er en sej grøn cykel, 
men i Saudi-Arabien er det forbudt for piger at 
cykle. Wadjda melder sig i skolens Koran konkur-
rence for at vinde penge til cyklen. Wadjda støder 
gang på gang ind i de begrænsninger, som findes for 
piger i Saudi-Arabien, men hun er sej og giver ikke 
op. ikke med dansk tale. Fra 8 år. 

Antboy - den røde furies hævn
Pelle Nøhrmann alias 
Antboy har ikke helt styr 
på det med piger, så da han 
kommer til at brænde pigen 
Maria af, så hævner hun sig 
over ham. Fra 7 år. 

Hr. Peabody & Sherman
Hr. Peabody er en hund – en meget klog hund, 
som har adopteret drengen Sherman. Hr. Peabody 
lærer Sherman alt, hvad han ved. en pige fra 
Shermans klasse kommer til 
at trykke på knapperne i Hr. 
Peabodys tidsmaskine, og 
verdenshistorien vendes på 
hovedet. Fra 7 år.

Nattergalen
bedstefar Zhigen vil tilbage 
til sin landsby og sætte sin nattergal fri. Han fik 
den af sin nu afdøde hustru. Zhigen må tage 
sit meget forkælet barnebarn med på rejsen, da 

svigerdatteren bliver kaldt 
på arbejde og ikke kan finde 
pasning til pigen. barne-
barnet tager uvilligt med 
på en lang og smuk rejse fra 
storbyen til landsbyen. ikke 
dansk tale. Fra 7 år

Paddington 
bjørnen Paddington kommer til London fra Peru. 
i London havner han hos familien brown, og 
selvom Paddingtons nysger-
righed er en udfordring, får 
han lov til at bo hos dem. en 
ond konservator vil kidnappe 
Paddington, og familien 
brown må sammen redde 
Paddington. Fra 7 år.


