


Lillebror 
af Kim Fupz Aakeson & Rasmus Bregnhøi
Drengene nede i gården kalder Elias for snotunge. 
Heldigvis får Elias snart en lille-
bror eller lillesøster, og så er det 
ham, der skal kalde nogen for 
“snotunge”. Men Elias får noget, 
der viser sig at være meget 
bedre end en lillebror...
Fra 4 år

Winnies tryllecomputer
Heksen Winnie har fået en ny computer. Hun skanner 

hele sin tryllebog ind og smider 
sin tryllestav i skraldespanden. 
Men da katten får tryllet sig selv og 
computeren helt væk, får Winnie 
desperat brug for en tryllestav.
Fra 4 år - del af serie

Den utrolige historie  
om den kæmpestore pære 
af Jakob Martin Strid
Solbys borgmester Jeronimus Bjergstrøm Severin 
Olsen er forsvundet. En dag modtager Mitcho og 
Sebastian en flaskepost med et frø, som 
de planter i haven. Da de næste morgen 
har en kæmpestor pære i baghaven tager 
begivenhederne pludselig fart.
Fra 4 år 

Robotknas! 
af Sean Taylor & Ross Collins
Det kan være hårdt arbejde 
at passe en lille pige, men for 
Rengørings-Bot, Tandbørste-
Bot, Vaske-Bot og Læse-Bot 
ender det i ren robotknas. 
Heldigvis kan den lille pige selv gå i seng. Værre er det 
for hendes forældre, da de kommer hjem.
Fra 4 år 

Eventyrligt skørt

Almindeligt skørt
Lasse-Leif vil ikke tale menneskesprog
af Mette Finderup & Annette Carlsen
Menneskesprog er svært at lære, 
når man er 3 år og hedder Lasse-
Leif. Det er altså bare sjovere at 
tale Lasse-Leif sprog og sige “Ket-
prut” og “fommes titter” i stedet for 
ketchup og pommes frites. 
Fra 3 år - del af serie

Advarsel: kan få 
børn til at tale Lasse-Leif 

sprog i flere dage

Rumpemælk fra Afrika
af Erlend Loe & Alice Bjerknes Lima de Faria
Marko vil have rumpemælk fra Afrika til maden. 
Det findes ikke siger mor og far, og hvis det 

gør, så smagerdet helt 
sikkert ikke godt. Jo det 
gør, siger Marko, og så 
tager han bussen til Afrika 
for at hente rumpemælk.
Fra 4 år

Husk også Strids 
ny-klassiker Lille Frø

Læs også: Hvad fætter 
gør er altid det rigtige og 

Klods-Hassan

Gangsterens nye klæder
af Manu Sareen & Rasmus Bregnhøi
Dennis er forelsket i Clara. Så forelsket at han stiller 
op i G Faktor under “gangsta” navnet Killer Dennis i 
et sæt tøj, som er usynligt for alle tøsedrenge. Men i 
stedet for at blive kendt som seje Killer Dennis bliver 
han… Diller Dennis
Fra 5 år - del af serie



Prinsessen og grisen 
af Jonathan Emmett & Poly Bernatene 
Den yndige prinsesse og den gyselige gris bliver for-

byttet som babyer. År senere går 
miseren op for prinsessens fattige 
forældre. De opsøger slukørede 
slottet for at bytte prinsessen og 
tage hjem med grisen. Men...
Fra 4 år 

Den Lilla Møghætte og pulven 
af Rune T. Kidde & Frank Brahe
Møghætte er på vej gennem skoven med blodpøl-
ser til sin oldemor, da hun møder den ækle pulv. 
Som i det rigtige eventyr æder pulven oldemor, 
men Møghætte er en spørgelysten pige, der ikke 
sådan lige lader sig 
spise af med at blive 
ædt.
Fra 6 år  

Gå ikke glip af: 
Hærge-Hans og Grimme Grete og 

den uforglemmelige Klaskepot 

Otto skal tisse 
af Flu Hartberg
Otto er en dreng med en lille 
blære. Han skal tisse i parken, på 
stranden og på banegården. Find 
ham i denne myldrebog, inden 
han tisser i bukserne eller hans 
blære eksploderer. 
Fra 4 år

Skide skørt

Den store bæfest 
af Alex Schulman & Emma Adbåge
Nikki har ikke lavet bæ i sin ble i flere dage. Hun 

sparer op, siger hun. Mor 
og far er meget urolige 
men Nikki nægter at fortæl-
le, hvad det er, hun sparer 
op til. Men så en dag er 
ventetiden forbi...
Fra 4 år

Ikke for sarte sjæle

Den Store Pølleparade
af Guido van Genechten
Når Kong Klat udbryder “Pølle, pølsepølleprut”, så 
ved Pølseministeren godt, hvad det betyder. Det er tid 
til årets Pølleparade. Alle dyrene kommer med deres 

kunstværk, men hvem kan mon 
imponere Kong Klat i år?
Fra 3 år

En skrupskør myldrebog

Sir Slubbert og guldunderhylerne 
af Giles Andreae & Korky Paul 
Da en kæmpe stjæler Kong Knuds guldunderhylere er 
gode råd dyre. Kong Knud er intet uden sine under-

hylere, og hans numse bliver jo 
kold. Sir Slubbert, den modigste 
ridder, bliver tilkaldt. Men kan Sir 
Slubbert besejre kæmpen? Han 
er jo kun 6 år.
Fra 3 år



Pølsebæ
af Stephanie Blake 
Der var en gang en lille kanin, der kun kunne sige et 
eneste ord. Om morgenen, når han skulle stå op, 
svarede han: pølsebæ. Om aftenen, når han skulle 
i bad, svarede han: pølsebæ. Men en dag mødte 
kaninen en sulten ulv.
Fra 2 år

Husk også klassikeren: 
Muldvarpen, der ville vide, hvem 

der havde lavet lort på dens hoved 
af Werner Holzwarth & 

Wolf Erlbruch

Hvordan man passer et kæledyr 
af Quentin Gréban 
Overvejer du at anskaffe et 
kæledyr? Så er her et par gode 
råd...og det er nødvendigt med 
gode råd, når man som pigen i 
denne billedbog har anskaffet 
sig en mammut som kæledyr. 
Fra 4 år

Flodpest?
af Jeanne Willis & Tony Ross
Flodhesten har opdaget en mystisk rød plet på sin 
numse. Han søger gode råd hos alle sine venner, der 

har mange bud på, hvad plet-
ten kan være. Heldigvis viser 
sandheden sig at være knap så 
slem, som Flodhesten frygter.
Fra 3 år

Ding dong gorilla!
af Michelle Robinson og Leonie Lord
Ding Dong! En aften ringer det på døren, men det 
er ikke pizzabuddet, der kommer med pizza. Det er i 
stedet en kæmpestor gorilla, 
der er ude på ballade og som 
på kort tid får vendt op og ned 
på huset!
Fra 4 år

Skørt med dyr
Gravhunden, hejren og bjørnen Knud 
af Rune T. Kidde & Rasmus Bregnhøi 
Gravhunden og bjørnen Knud skal spise middag hos 
den gamle hejre, der som 
en spøg serverer maden 
i vaser. Gravhunden kan 
ikke få maden op af vasen, 
og bjørnen får al maden i 
næsen, men så får bjørnen 
en god ide.  
Fra 4 år

Tip: Hold godt øje 
med billederne i denne bog

Den søde hugorm Gorm 
af Camilla Kuhn
Hugormen Gorm vil så 
forfærdelig gerne være 
sød og spiser derfor kun 
dåsemad. Men dåsemad 
er dyrt, og en dag har 
Gorm ikke råd mere. I 
stedet begynder musene omkring ham at forsvinde 
sporløst. Hvor bliver de af? 
Fra 4 år

Man skal tænke sig godt om, 
når man skal til te hos fugl
af Rasmus Bregnhøi
Mus skal til te hos fugl oppe i 
træet, men hvordan kommer 
den derop? Heldigvis har mus 
mange gode ideer, og Søren 
Skothandler har alt det, som 
mus skal bruge.
Fra 4 år



Min mormors gebis
af Jakob Martin Strid
Strids uovertrufne klassiker med 
sjove rim om Medister-minister 
Fister, Mormors gebis, der kan 
åbne en bajer og knække en nød 
og om den fede faster, der er doven men som gerne se 
vil Nørre Sundby fra oven.

Lille Allan - den menneskelige antenne
af Line Knutzon & Peter Frödin
Det ser ud til at blive en kedelig som-
merferie i Urbanplanen. Lille Allans 
far har nemlig ikke råd til ferie i år. 
Heldigvis har naboen Helge fundet 
ud af, hvordan man får kontakt til 
rumvæsner. Og det involverer Lille 
Allan og en stor mængde sølvpapir. 
Fra 5 år - del af serie

Hulter-bulter-folket og andre børnerim
af Stine de Paoli & Bo Odgård Iversen

Skøre og finurlige rim om sære 
typer som slikmutter Molly og 
andet skidt som Surballe Station 
og Helges Hulbutik.
Fra 4 år

Flere siders skørt
Tiberius Tudefjæs stikker en løgn
af Renée Toft Simonsen & Pernille Lykkegård
Det er møgpinligt, synes Tiberius, at hans mor er 
rejst til Argentina for at danse 
tango sammen med en, der hedder 
Alberto. Tiberius beslutter sig derfor 
for at lyve, og pludselig er det svært 
at rode sig ud af alle løgnene igen
Fra 6 år - del af serie

Kanuld på Mammutsletten 
af Cato Thau-Jensen
Kanuld er neandertaler. Hans mor uddeler buler i 
panden, og hans far opfinder ting i stedet for at gå på 
jagt og forsørge sin sultne familie. Men det er faktisk 
meget godt at have en far, der er opfinder, når den 
store vulkan er på nippet til at eksplodere.
Fra 6 år

Skørt med enderim

Mirakelkuren: en monstersaga 
af Marianne Iben Hansen & Bodil Molich
Har du nogensinde 
hørt om et barn, der 
bliver spist af et mon-
ster? Nej vel. I denne 
bog får du sandheden 
om monstrene, for 
det er slet ikke for at 
skræmme børn, at de gemmer sig under sengene. 
Nææ nej, de er på jagt efter sure sokker. 
Fra 4 år

Klassiker, der bør findes 
i ethvert hjem

Doktor Proktors pruttepulver
af Jo Nesbø
Ved et uheld opfinder den 
skrupskøre Doktor Proktor 
verdens kraftigste pruttepulver. 
Sammen med Lise og Buller, 
en kæmpe ana- 
konda og noget farligt kanon-
krudt, skaber prutte- 
pulveret temmelig meget røre i Oslo.
Fra 6 år - del af serie

Serien er skrevet af 
den verdensberømte norske 

krimiforfatter Jo Nesbø



Skøre serier
Vitello bøgerne
af Kim Fupz Aakeson & Niels Bo Bojesen

I et rækkehus ved ringvejen bor 
Vitello sammen med sin mor, der 
kysser på en, der hedder Gregers. 
Vitellos far er en sjuft, vennerne 
Max & Hasse er irriterende, og 
Vitello kæreste er ret hemmelig. 
Fra 5 år 

Rejsen til solen 
af Trine Søndergaard & Peter Dam

Om drengen Samson, der sammen 
med måne-monklen Lunar rejser 
ud i rummet for at redde solen. 
En serie, der ikke er for piger med 
hverken hestehaler og pufærmer, og 
det skal du bevise!
Fra 5 år

Ganske særligt skørt

Lotte bøgerne
af Alexander Steffensmeier

Lotte er en ko. Hun er bare ikke en 
helt almindelig ko, der tygger drøv 
og vifter fluerne væk med halen, 
når hun er på græs. Næ nej, Lotte 
vil meget hellere lege skjul og 
forskrække postbudet.
Fra 3 år

Vera bøgerne
af Aino Havukainen & Sami Toivonen
Veras venner Kalle og Palle er ret 
underlige men sådan er det jo, 
når man kommer fra Særlinge. 
Underlige eller ej, Kalle og Palle 
er gode at opleve en masse med, 
og Vera tager dem både med til 
lægen og ud på bondegården.
Fra 4 år
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Mimbo Jimbo bøgerne 
af Jakob Martin Strid
Elefanten Mimbo Jimbo bygger flyvemaskiner og 
biler. Han laver kunstværker, opfinder spejlægs-
maskiner og oplever en masse skøre ting sam-
men med vennen, flodhesten Mumbo Jumbo. 
Og heldigvis husker de 
for det meste at børste 
deres tænder.  
Fra 2 år

Hvis du kan lide denne, så læs 
også: En bog af Hervé Tullet

Den bevægelige bog 
af Krickelkrakels
Her er en bog, der er mere end blot almindelig 
skør. Du skal nemlig både puste og banke; vende 
bogen på hovedet, kysse den og synge højt for at 
sætte historien i gang og nå frem til slutningen.
Fra 3 år  


