Renée Toft Simonsen
Illustreret af Pernille Lykkegård

Tiberius Tudefjæs
Livet kan være lidt surt, når ens mor er rejst til Argentina for at danse tango med en, der hedder Alberto,
og man bor alene med sin far på Kastanjevej. To er
ikke en familie, eller er det? Heldigvis er der SkridElvis, der pludselig mangler et sted at bo, Clara med
fletningerne som faktisk er ret sød, selvom Tiberius
ikke går med piger, og Lille-Jeppe, der piller bussemænd og er med på at nakke tandfeen. Alt i alt er det
faktisk meget rart at være Tiberius Tudefjæs.
Serien om Tiberius er en række korte og ualmindelige
sjove højtlæsningsbøger om hverdagens trummerum,
som i Tiberius’ tilfælde tilsættes en god portion opfindsomhed og fantasi. Bøgerne kan læses uafhængigt af
hinanden.

Alder:

5+

Glem ikke
Vitello bøgerne af
Kim Fupz Aakeson

Lars Daneskov
Illustreret af Pernille Lykkegård
Alder:

6+

Anton-bøgerne
Anton, der bor sammen med sin mor i Ostehuset ved siden af Pappas pizza og
skråt overfor Torbens Dametøj, får lagt en del planer sammen med sin ven, Molly, i
denne serie af Lars Daneskov. Planer, der bare aldrig går helt, som Anton og Molly
har planlagt dem. Hverken når de leder efter en stærk mand, der kan nå osten på
øverste hylde i ostebutikken, når de begår indbrud for at stjæle rynkecreme eller
møder en brugt lama, der ikke kan spytte.
Anton er en moderne Frode i bedste Ole Lund Kirkegaard stil. Serien er et hit til børn,
der holder af fortællinger med spilopper og masser af tjubang - og så kan de læses
uafhængigt af hinanden.

Alder:

8+
Anja Hitz
Illustreret af Kirsten Raagaard

Mig og min familie
Det går egentlig fint med at være både enebarn og skilsmissebarn, synes Rose. Men det er kun indtil Roses mor møder
Frank Femtal og forelsker sig! Lige pludselig har Rose ikke
bare én, men 5 papsøskende, der alle er tumlende tosser,
og hvad værre er: Hos Frank gør de ALTING anderledes…
men faktisk også sjovere. Det er ikke for meget sagt, at den
nye familie vender op og ned på Roses liv.
Bøgerne om Rose er en sjov serie om livet i en sammenbragt familie med alt, hvad det indebærer af fordele og ulemper. Serien
er til alle familier, sammenbragte eller ej, og til dem, der også kan
lide Renée Toft Simonsens Karla-bøger.

Annette Bjergfeldt
Illustreret af Kirsten Raagaard

Børste
Børste er en pige med krudt i, men
hun savner en ven, der vil klatre i træer
sammen med hende. Søsteren Bella
duer ikke, for hun er til heste og Barbiedukker, og pigerne i skolen er kedelige.
En dag flytter drengen Ludvig med de
sorte krøller og de karrygule øjne ind på
vejen, og han får det til at boble som
hindbærbrus i maven på Børste.
Bøgerne om Børste er hjertevarme fortællinger om hverdagens sorger og glæder om venskaber, små forelskelser og om at
være glad for den, man er, selvom man er
lidt anderledes.

Alder:

6+

Kristin Aamand
Illustreret af Charlotte Pardi

Omar, Bruno og Mussa

Hvad gør man, når ens totalt seje storebror kommer til at køre en hvid kanin over,
og kaninen tilhører en pige, der bliver meget ked af det, når hun finder ud af det?
Skal man prøve med sandheden eller skaffe en ny hvid kanin? De tre venner
Omar, Bruno og Mussa må tage stilling til mangt og meget i denne sjove serie af
Kristina Aamand. En serie, der også er god til selvlæsning fra 8-9 år.
Er I til Vitello, Møgungen William og de irriterende tvillinger Max og Hasse? Så vil I uden
tvivl også falde pladask for Omar, Bruno og Mussa, der ligesom Vitello bøgerne er
korte historier, der sagtens kan læses på én gang. Bøgerne kan læses uafhængigt af
hinanden.
Alder:

6+

Line Leonhardt & Palle Schmidt
Illustreret af Palle Schmidt

Kaos i familien

Selvom 10-årige Nelson og hans
familie i bund og grund er mere almindelige end almindelige, så går
tingene bare aldrig helt som planlagt
i deres familie - hverken når de tager
på ferie i vandland, på ulvejagt eller når Nelson inviterer hele klassen
til zombiefødselsdag, uden at hans
mor ved noget som helst om det.

Alder:

6+

Bøgerne om Nelson er sjove og genkendelige højtlæsningsbøger om en
familie, der altid får rodet sig ud i situationer, der ender lettere kaotiske.

Læs-Selv

Højtlæsningsbøger

Alder:

8+

Alder:

5+

Anne Sofie Hammer
Illustreret af Dina Gellert

Villads fra Valby
Den første Villads fra Valby-bog udkom i
2009, og siden er den opfindsomme Villads
blevet en ret populær herre. Og det er med
god grund. Bøgerne rammer lige ned i alle
børnefamiliers hverdag: De kan læses for
både storebror på 8 og lillesøster på 5, og så
er de mundrette og sjove. Der er udkommet
en stribe bøger i serien om Villads fra Valby
lige fra højtlæsningsbøger, læs-selv-bøger til
billedbøger, og Villads er endda også kommet på det store filmlærred.
Her er et lille overblik over serien, hvor bøgerne
kan læses uafhængigt af hinanden.
*Samlede udgaver og særudgaver er ikke medtaget

Billedbøger

Alder:

4+

Line Kyed Knudsen
Illustreret af Ursula Seeberg

Mission slik
Marius’ lillesøster Marie er helt besat af slik, og derfor
beslutter Marius sig en fredag for at tage slikket med
i skole, så Marie ikke får fingrene i det inden, de skal
se Disney Sjov. Det er en ret god idé, synes han selv,
men det går selvfølgelig helt galt.
Alder:

6+
Alder:

En skøn og sjov højtlæsningsbog med et plot, som alle
børn kan sætte sig ind i.

Flemming Møldrup
Illustreret af Rasmus Juul

5+

Syv guddommelige dage i Albert
Svenssons ellers ret almindelige liv

På vej:
Sallys far
bander

Alder:

6+

Gud vil gerne gøre verden til et godt sted at være, men
han begår en fejl: han sætter den distræte Helligånd
til at finde den nye frelser. Helligånden tager nemlig
fejl og udpeger Albert Svensson som den nye Jesus.
Som et plaster på såret får Albert et ønske. Det bliver
ikke en helt almindelige uge i Alberts Svenssons liv,
og ønsket udvikler sig til en mindre katastrofe.
En rablende skør højtlæsningsbog om skilsmisse og
guddommelig indgriben.

(ad helvede til)

Selma Lønning Aarø
Illustreret af Tiril Valeur

Milla bestemmer

Thomas Brunstrøm
Illustreret af Thorbjørn Christoffersen

Sallys far

Alder:

5+

Sallys far gider ikke være voksen. Ja, faktisk opfører han sig
tit som et barn. Han fortæller løgnehistorier, sætter sig op
i indkøbsvognen, når de er ude at købe ind, prutter højlydt
og siger mærkelige ting som “du må ikke tisse i lærerens
kaffekop”. Hvad pokker gør man lige med sådan én far?

Milla er så træt af, at hun altid skal rydde op, spise sin
aftensmad og skynde sig, når hun nu meget hellere
vil lege! Hvorfor skal mor og far bestemme det hele?
En dag får mor nok af alt Millas brokkeri. Milla får lov
til at være den voksne og bestemme i en hel uge. Det
må da være lykken...
En sjov højtlæsningsbog, der også egner sig til selvlæsning.
Åsa Anderberg Strollo
Illustreret af Julia Thorell

Bruno 3000 - tvillingerne
Bruno er 8 år og har levet i 3000 dage eller sådan
cirka der omkring. Hans elsker at lege med Lego,
spille minecraft og træne judo sammen med sine
bedste venner, tvillingerne Tom og Ture. Der sker
bare det, der ikke må ske. Tom og Ture skal flytte…
helt til USA!

Sallys far er helt uimodståelig, og både du og dine børn vil elske
disse billedbøger om den skøre og pjattede far, der har det med
at overdrive en smule.
Alder:

6+

Første bog i ny sjov serie i dagbogsform om hverdag og
venskab.
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