Noget der
minder om ...

Noget der minder om
sjove, mærkelige, kloge dyr
Yggenykkerne er små magiske væsner jeg læste om da jeg var
barn, f.eks. om dengang de stjal Rundetårn og Amalienborg. Hvis
du nogensinde møder dem og du vil undgå ballade, så giv dem
en småkage med chokoladestykker, dem elsker de nemlig.

Noget der minder om
rim og remser
Da jeg var lille var mit yndlingsrim Halfdan Rasmussens ”Den lille
frække Frederik”. Der var mange fantastisk rim i bogen ”Den lille
frække Frederik og andre børnerim”. I løbet af de sidste par år, er
der kommet virkelig mange sjove, skæve rim bøger. Se bare her.

Bogen om Blom

Axels fødselsdag – Verdens allerbedste bil

af Tina Sakura Bestle

af Marianne Iben Hansen og Hanne Bartholin

Højtlæsning fra 5 -9 år, 91 sider

Højtlæsning fra 4–7 år, 28 sider

Boris flytter

De grimmeste fem

af Ryan T. Higgins

af Julia Donaldson

Blom bor alene. Hun elsker at læse, bage boller, samle muslingeskaller, men hun er ensom og kunne godt tænke sig
en ven En dag møder hun en larve, der tager med hende
hjem, men forsvinder igen. Får hun sin nye ven at se igen?

Bjørnen Boris bor sammen med 4 gæs og 3 mus (fordi
de ikke vil flytte). Boris synes, det er klemt, klamt og
larmende derhjemme. Han beslutter sig for at flytte uden
musene, men kan Boris og gæssene undvære dem?
Højtlæsning 4–6 år, 44 sider

Gregor - i Underlandet (Gregor; 1)
af Suzanne Collins

Gregor og hans lillesøster Boots bor i NY. En dag er
Boots nede i vaskekælderen og forsvinder på mystisk vis
igennem en åbning i væggen. Gregor når at hoppe efter
hende og de havner begge i Underlandet. Her bor mennesker og kryb side om side, men noget truer freden…

Alex elsker biler, høje biler, lave biler, lange biler, biler,
biler, biler. Han arbejder i Harrys Autoland, hvor han
reparerer biler hele dagen lang. I dag har han fødselsdag
og det skal fejres med fest og gaver.

På savannen i Afrika bor en masse flotte, mageløse dyr.
Men en dag kommer ”Det klammeste, vamleste, styggeste kræ. Rigtignok lidt af en øjebæ!” gnuen forbi. Øv, hun
er sørme grim. Er hun mon den grimmeste på savannen
eller er der flere som hende?
Højtlæsning fra 4–7 år, 32 sider

Monsterskolen og andre rim for børn
af Stine de Paoli og Bo Odgård Iversen

”Fjorten kannibaler”, ”Monsterskolen”, ”Tryllekunstner
Viggo Gak” og ”Frøken Trippetrold” er bare nogle af de
sjove rim med sproglige finurligheder du kan læse og
lære her.

Højtlæsning fra 8–10 år, 270 sider

Højtlæsning fra 4-8 år, 28 sider

Skolen med de magiske dyr
(Skolen med de magiske dyr, 1)

Stjernestunder
- godnatrim med beroligende massage

af Margit Auer

af Lotte Salling

Kan det passe at Benjamin hørte et egern snakke på vej
til skole? Findes der dyr med magiske evner? Tænk hvis
Benjamin havde et magisk dyr, der kan tale og hjælpe,
når han er i problemer. Benjamins klasse får en ny lærer,
Miss Cornfield, der er noget mystisk med hende, ved hun
noget om magiske dyr?
Højtlæsning 7–10 år, 214 sider

Her er der rim om Drømmetoget, Troldmandens maleri,
Mosekonebryg, Istrolden og mange flere. Mens man
læser rimene, kan man give sit barn blid massage, rolige
strøg eller tegne med fingeren på barnets ryg. Perfekt til
en hyggelig godnatstund, hvor man skal slappe af.
Fra 4–8 år, 36 sider

Noget der minder om
friske drenge
Stakkels Emil, der prøver at gøre det bedste, men altid kommer
galt afsted. Jeg har grinet meget over Emils far, der stak foden i
den musefælde, Emil havde stillet op. Faderen, der er så uheldig
både at få fadet med paltdej og senere fadet med pandekagedej
over hovedet. Og Emil må igen snitte træmænd i værkstedet. Her
kan du møde nogle andre friske drenge.

Noget der minder om
seje piger
Verdens stærkeste pige, der er stenrig, fræk, handlekraftig og
fuld af fantasi, ja, hvem andre end Pippi Langstrømpe taler jeg
om. Hun har gang på gang fået mig til at drømme om at være
som hende. I dag findes der også mange andre seje piger.

Vitello gør en god gerning

Krystalskibet

af Kim Fupz Aakeson

af Benny Bødker

Højtlæsning fra 5–8 år, 28 sider

Højtlæsning fra 9–10 år, 161 sider

Villads fra Valby er indbrudstyv

Børnene fra Sølvgade

af Anne Sofie Hammer

af Renée Toft Simonsen

Vitello og hans venner og møgungen William leger tit
sammen. En dag fortæller William, at han er spejder og
derfor skal gøre gode gerninger. Det synes Vitello lyder
sjovt, så han vil gerne hjælpe. Vitello og William hjælper
og hjælper, men det er svært at gøre folk tilfredse.

Villads og hans forældre bliver inviteret til grillaften hos Frida. De får lækre grillede pølser, men der er ingen ketchup
hos Frida. Det må Villads og Frida fluks hente hjemme hos
Villads. Ved et uheld får de smækket sig ude af huset, og
glemmer at få ketchuppen med, nu er gode råd dyre!
Højtlæsning fra 4–8 år, 28 sider

Lille frø
af Jakob Martin Strid

Lille frø elsker at lave ballade, engang bagte han en telefon i
ovnen og malede Frøfar i hovedet, mens han sov. Frøfar og
frømor skælder ud og skælder ud, men hvad skal de gøre
for at få ham til at stoppe? Lille Frø går ud i verden for at
finde ud af, hvorfor han laver ballade hele tiden?

En spændende opgave venter for byens bedste klatretyv
Kajsa. Hun skal stjæle ”Gopati-krystallerne”. Snart er en
hæsblæsende jagt i gang i både ubåde og luftskibe og
Kajsa er i livsfare. Kan hun redde sig selv? Og hvad sker
der med krystallerne?

11-årige Katinka bor alene sammen med sine søskende
Tristan på 15 år, som tjener til huslejen ved at reparere
cykler, Kirk på 9 år, som vil være advokat, og lillesøsteren
Petra på 6 år, som snart skal begynde i skole. De må
lyve, samle pant og skralde for at overleve uden deres
forældre.
Højtlæsning fra 8–10 år, 249 sider

Mimers brønd (Mestertyven Vips; 2)
af L.G.Jensen

Heimdals berømte gjalderhorn fra vikingetiden skal udstilles på AROS i Aarhus, hvor det desværre bliver stjålet.
Der er mystiske kræfter på spil. Er det hemmelige selskab involveret? Kan Klatretyven Vips skaffe det tilbage?

Højtlæsning fra 4 – 7 år, 27 sider

Højtlæsning fra 9–10 år, 363 sider

Lasse-Leif og ostemadsmonstret

De nye vinger (Mirja; 1)

af Mette Finderup

af Gunvor Ganer Krejberg

Højtlæsning fra 4 – 6 år, 28 sider

Højtlæsning fra 7–10 år, 163 sider

Lasse-Leif og Luske-Lise får kun kedelige godnathistorier.
Lasse-Leif vil hellere høre om monstre, men far siger nej.
Heldigvis kan Luske-Lise fortælle uhyggelige historier,
så skræmmende at Lasse-Leif ikke kan sove bagefter.
Pludselig hører han en lyd ude fra køkkenet. Er det mon et
monster?

Den farlige ræv elsker smagen af alfer. Den eneste, der
kan redde alferne i byen, er alfepigen Mirja. Nu må hun
finde alt sit mod frem og kæmpe, men hun har brug for
hjælp. Heldigvis møder hun pindsvinet Pelle og kragen
Sibbo, som gerne vil hjælpe. Mon det lykkedes at redde
alferne?

Noget der minder om
hemmeligheder, jalousi og
andre udfordringer

Noget der minder om
sjove bøger

Hvis der er nogle der har masser af udfordringer, så er det Krumme og hans familie. Jeg kan godt lide at bogen spænder bredt
fra at være sjov, alvorlig og tankefuld. Her er bøger der kan lidt
af det samme.

Mira #Kreaklubben #Familie #Kys (Mira;

3)

”Hva’ er du for en bette lort”? Siger bøllen Orla Frøsnapper. Bette
lort laver en masse ballade, der er nogle skøre forviklinger og på
en eller anden måde er det altid Orla Frøsnapper, der kommer
til at betale prisen for balladen. Den bog har jeg grinet til mange
gange i min barndom.

Dengang Sallys far var dreng

af Sabine Lemire

af Thomas Brunstrøm

Højtlæsning fra 7–10 år, 95 sider

Højtlæsning fra 4–7 år, 36 sider

Den store chance (Stjernestøv; 1)

Tiberius Tudefjæs og Skrid-Elvis

af Karen Vad Bruun

af Renée Toft Simonsen

Højtlæsning fra 7–10 år, 70 sider

Højtlæsning fra 6–9 år, 28 sider

Anna Banana, Hemmeligheden (Anna Banana; 7)

Megasnyd og mælkesnot

af Anica Mrose Rissi

af Mary Amato

Mira bor på en husbåd sammen med sin mor og morens
kæreste Joakim. Det er ikke altid nemt at være skilsmissebarn, og så er det godt have nogle gode venner. En
dag får Mira en ide - vennerne Louis, Naja og Liva skal
være med til at lave en kreaklub.

Selma og Lulu er bedste venner, de elsker at spille teater
sammen. Lulus drøm er at blive skuespiller, og en dag
får hun chancen for at komme til casting på en film, men
kan man både spille teater, være med i en film og have
tid til at være venner?

Anna skal på sleepover hos Isabel sammen med Sadie.
De hygger sig rigtig meget indtil Anna kommer til at
smadre en vase. Hun får ondt i maven over at holde det
hemmeligt, men det er svært at få sagt. Mon Isabels
forældre bliver tosset over at vasen er gået i stykker?
Højtlæsning fra 8–10 år, 114 sider

En træhule på 13 etager (Træhuleserien; 1)
af Andy Griffiths

Venner Andy og Terry bygger en træhule på 13 etager,
der er udkigsdæk, en gennemsigtig pool, sodavandsspringvand, bowlingbane og meget mere. De opfinder
hele tiden nye ting til deres hule. Det har de faktisk slet
ikke tid til for de er i gang med at skrive en bog. Når de
deres deadline?
Højtlæsning fra 6–10 år, 249 sider

Dengang jeg var dreng fik vi en appelsin i julegave, vi
spiste lever og rosenkål til aftensmad og skulle gå 14 km
for at komme i skole. Far har mange historier fra, da han
var dreng, men Sally tror ikke altid på ham, selvom han
påstår, at det er sandt.

”Ingen dyr i huset” siger far, det er Tiberius træt af, for
han ønsker sig brændende en hund. En dag møder Tiberius Skrid-Elvis, den mest nuttede hund i verden. Tiberius
tager ham med hjem, men far siger, at Skrid-Elvis skal
tilbage til sin ejer. Får Tiberius ham at se igen?

Mød brødrene Karl og Max, de elsker at opfinde ting,
især skøre lege, hvor man kan udfordre hinanden. En
dag opfinder de ”Mælkesnot”, som går ud på…Det må du
læse om i bogen, men det er sjovt og lidt ulækkert!
Højtlæsning fra 6–10 år, 165 sider

Mugge og hans mærkelige hjerne (Mugge; 2)
af Mikael Wulff

Sommerferien er slut og Mugge, Sofia og femlingerne Allan, Allan, Allan, Allan og Allan skal i skole igen. De skal
lave en national test. Mugge får IT-systemet til at brænde
sammen pga. hans underlige svar. Lærerne siger han har
en mærkelig hjerne, hvad skal de stille op med ham?
Højtlæsning fra 8–10 år, 242 sider

Noget der minder om
venskab
Nogle gange finder man venskab uventede steder. Ligesom i “Ole
og Koglefolket”, hvor Ole finder to grankogler i skoven og tager
dem med hjem. De viser sig at være levende. Ole bringer dem
tilbage til skoven og møder resten af koglefolket, som han bliver
gode venner med.

Noget der minder om
en god bog
Nogle gange støder man på en god bog, hvor man måske griner
og græder, sidder ude på spidsen af stolen fordi det er så spændende, en af den slags bøger, man husker. f.eks. Mumitroldene,
Silas og den sorte hoppe, Pippi Langstrømpe og Brødrene Løvehjerte. Jeg har samlet nogle stykker af her.

Hund og høne

Legenden om Sten, Saks, Papir

af Lorenz Pauli og Kathrin Schärer

af Drew Daywalt

Hund og Høne spiller teater. Der handler om en hund,
der savner en ven og han skal hedde Marulan eller
Taluros og om en høne, der savner eventyr. Det bliver
starten på et en rejse, hvor de 2 søger efter skatte og
ender med at finde et venskab.
Højtlæsning fra 4–7 år, 36 sider

Ella & Noa – is på en onsdag
af Mattias Edvardsson og Matilda Salmén

Ella skal hjem til Noa og lege i dag. Hun er nervøs, for
hun har aldrig været hjemme hos ham før. Noas mormor
skal passe dem. Må man spise pandekager, hoppe
bordet, eller er der mon strenge regler? Højtlæsning fra
4–6 år, 28 sider

En nuttet tyr
af Alison Donaldson

Den stærkeste kriger i baghaven hedder Sten! Han
drager ud for at finde nogle at kæmpe imod. Den kloge
kriger Papir vil forlade imperiet Mors Arbejdsværelse for
at kæmpe, og Saks den hurtigste kriger fra kongedømmet Køkken vil også kæmpe. Hvem mon vinder når de
tre kæmper mod hinanden?
Højtlæsning fra 4–8 år, 50 sider

Stenfjæs siger stop (Stenfjæs; 3)
af Lars Daneskov

Stenfjæs er Lulus ønskesten. Lulu skal passe sin bror
Morgan. Pludselig får Morgan fat i Stenfjæs og ønsker.
Snart er Morgan en kæmpebaby, der bander og svovler.
Vennen Otto bliver forfulgt af en klovn og Lulus fars store
filmhelt bager på hendes mor. Alt er kaos.
Højtlæsning fra 6–10 år, 136 sider

Alfred og Tom er bedste venner, de leger og har det sjovt
hele dagen, men en dag skal Tom starte i skole og Alfred
må ikke komme med, fordi han er en tyr. Da Tom starter
i skole ønsker han sig et nuttet kæledyr, Hvad kan Alfred
mon gøre for at blive meganuttet, så han stadig er Toms
favorit?

Kometen og den onde numsekløe (Karmaboy; 1)

Højtlæsning fra 4–6 år, 32 sider

Højtlæsning fra 7–10 år, 146 sider

Bette & Bjerg – Bjerget af kager

Tilbage til fremtiden

af Tina Sakura Bestle

af Bob Gale

Højtlæsning fra 4–6 år, 28 sider

Højtlæsning fra 5–7 år, 44 sider

Bette elsker at bage, hun bager et tårn af kager. Så kommer Bjerg forbi og dufter til kagerne, ihh, de dufter dejligt
og mums, de smager godt, så godt at Bjerg kommer til
at spise dem alle, får ondt i maven og må gå seng. Nu
opdager Bette at kagerne er væk, men hvem er tyven?

af Jacob Riising

Niller hører, at der er en komet på vej mod jorden, og
den vil ramme ned præcist på Skovlunde Bytorv. Han
forvandler sig til superhelten Karmaboy, og starter mission “red Skovlunde Bytorv”.

Doctor Emmett Brown opfinder en tidsmaskine. Da hans
ven Marty McFly skal prøvekøre den, ryger han ved en
fejl tilbage til 1955. Her møder han sine forældre (som
på det tidspunkt kun er teenagere) Men hvordan kan han
komme tilbage til fremtiden igen?

Noget der minder om
krimi og spænding

Var du ligesom mig vild med krimier, da du var barn, og synes at dit barn skal
høre en spændende krimi. God ide! En af mine absolut favoritter var De tre
detektiver. Jeg slugte alle 28 bind.

Cykelmysteriet (LasseMajas Detektivbureau; 42)

Journal X – Farligt affald

af Martin Widmark

af Kit A. Rasmussen

10.000,- kan man vinde i Vestervomstrups cykelløb.
Dem vil Lasse gerne vinde. Under cykelløbet sker der
mærkelige ting, f.eks er der en, der har smidt tegnestifter
på vejen? Hvem saboterer løbet? Heldigvis har Lasse
sammen med sin ven Maja et detektivbureau, som kan
undersøge sagen.
Højtlæsning fra 8 år–10 år, 89 sider

SuperCharlie og bamsetyven
af Camilla Läckberg

Glennis yndlingsbamse bliver stjålet, og nu må Supercharlie opklare hvad der er sket! Meeeen uden at afsløre
sine superkræfter. For alle andre end hans mormor tror
bare, at han er en helt almindelig baby. Mon han kan
løse mysteriet?
Højtlæsning fra 4–6 år, 36 sider

Milli & Magnus – Den forsvundne baron
(Milli & Magnus; 1)

af Jürgen Banscherus

Baron Magnus og hans butler Max bor på Stjerneborg.
Borgen er topsikret, men det lykkedes verdens bedste
tyv, Milli, at bryde ind. I stedet for at smide hende i fangehullet, tilbyder Max hende et job som bodyguard. En dag
forsvinder Max, nu må Milli finde ud af, hvad der er sket?
Højtlæsning fra 7–10 år, 83 sider

I et nedbrændt hus finder Anders nogle gamle politijournaler, sammen med sin ven Kalle beslutter de sig for
at opklare en af sagerne. Sagen handler om Berit, der
arbejdede på affaldscentralen. Hun blev myrdet, men af
hvem?
Højtlæsning fra 8–10 år, 67 sider

Mesterhjernen (Krimiteam Siri & Max; 2)
af Lars Mæhle

Under byens skakturnering er der indbrud i rådhusets
pengeskab, hele beholdningen i kommunekassen er
stjålet. Hvem er tyven? Og hvorfor efterlader han et kodet
brev til Max? Det må de 2 venner Max og Siri i gang med
at opklare.
Højtlæsning fra 8 - 10 år, 223 sider

Spøgelser og spioner (Karlsson & Kat; 1)
af Katarina Mazetti

Det er sommerferie og børnene Julia, Daniella, Alex og
George skal tilbringe ferien på Lappedykkerøen hos
deres moster Frida. En dag finder børnene en barnesko
på stranden, men det er kun Frida, som bor på øen, så
hvor kommer den fra? Er der andre på øen?
Fra 9-11 år, 156 sider

Tredje time efter midnat (Esme & Igor; 1)
af Bodil El Jørgensen

Esme og Igor er på mission, de skal finde en god historie
til Øgadens skoleblad. En dag forsvinder Esmes brors
kanin, og det sætter gang i en række mærkelige begivenheder, hvor rollespillere blandt andet sætter ild til en bro
og forsøger at kidnappe en lille pige. Det kan blive til en
fantastisk forside til skolebladet.
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Højtlæsning fra 8–10 år, 165 sider

