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Velkommen til billedbøgernes verden og et 
bredt udvalg af de bedste fra 2014. Læs og 
find det der passer bedst hjemme hos jer.
 

Aksel - det ambitiøse pindsvin 
af Jacob Riewe
Illustreret af Jørgen Stamp
Aksels far er virkelig god til at rulle sig sam-
men som en bold, men Aksel er mere inte-
resseret i at prøve at flyve en luftballon, - et 
lidt svært projekt når man er pindsvin. Men 
Aksel vil - og han går i gang med at bygge en 
ballon. Åen går over sine bredder, og Aksel 
iler til for at redde to museunger…
Klare og charmerende illustrationer i en glad streg.

Alle kigger på Alfred 
af Johan Uenge
Illustreret af Maria Nilsson Thore
Alfred kan ikke lide, at andre kigger på ham. 
Ved den årlige familiefest vil han helst sidde 
under bordet, men kommer pludselig til at 
bøvse. Der bliver leet og Alfred begynder 
nu at vokse. Dagen efter slår Alfred en prut 
i børnehaven, der bliver leet - og han vokser 
nu så meget, at de andre børn bliver bange 
for ham...
Gode illustrationer om følelser, som alle børn 
tumler med.

Alvins farvel 
af Manu Sareen
Illustreret af Stine Rosenberg
Alvins kanin, Molly, dør, mens han er alene 
hjemme med sin far, da hans mor er på 
besøg hos deres syge mormor. Alvin og far 
klarer Mollys begravelse - og en samtale om 
de efterfølgende tanker og drømme Alvin 
får. Hvem kan dø - og hvad sker der? - Alvin 
spørger og far svarer.
Realistisk billedbog, hvor illustrationerne flot 
udtrykker Alvins følelser og drømme.

Charterferie 
af Hanne Kvist
Illustreret af Cato Thau-Jensen
En lettere politisk ukorrekt historie om en 
dreng, der stikker af hjemmefra og tager 
med en fremmed familie på charterferie, 
fordi hans egen familie vil på kanotur. 
Drengens drømme om morgenbuffet, 
svømmebassiner og palmer bliver til fulde 
opfyldt, men han kommer til at savne sin 
egen familie.
Fint billede af en charterferie og drømmen om den. 
Cato Thau-Jensen illustrerer lyst og sjovt.

Da Carl næsten ikke kunne gå 
af Ida Jessen
Illustreret af Hanne Bartholin
Carl er ude at gå tur med sin far, Max og den 
nye baby. Babyen bliver kørt i klapvogn, og 
Carl bliver så træt i benene, at han næsten 
ikke kan gå. Far beder Carl om at gå hjem, 
men Carl har altså ondt! Senere får Carl 
gæster, så han glemmer heldigvis alt - og 
kan løbe og lege igen.
Dejlig dyb og varm bog om at føle sig tilsidesat, når 
man får nye søskende.

ABC 
af Knud Romer
Illustreret af John Kørner
Lærken letter fra dit hjerte/ og slår triller 
i det blå/ når du lytter til en lærke/ kan du 
mærke hjertet slå. Sådan lyder opslaget om 
“l” i denne abc-billedbog. Og med 29 opslag 
om dyr præsenteres alfabetet. Nogle rim er 
søde og fine - andre er vilde og drilske.
Smukke og udfordrende opslag med fineste illu-
strationer giver en æstetisk indgang til billedbogs-
genren.



Den lille elbil 
af Thorstein Thomsen
Illustreret af Bo Odgård Iversen
Den lille røde elbil og den orange kat er 
venner og mødes om natten, når elbilen 
skal oplades. Elbilen fortæller om ting, den 
har oplevet, - medens katten fortæller om 
en drøm, den har. En dag får elbilen at vide, 
at katten er død, hvorfor den sørgmodigt 
drager alene ud i verden, - for at møde kat-
ten igen!
Fantasifuld billedbog, skrevet på mundrette og 
stramt komponerede gode rim. Herligt illustreret 
med Bo Odgårds sjove, fabulerende og tydelige 
streg.

Den mægtige Minotauros 
af Juliet Rix
Illustreret af Juliet Snape
Kong Minos er en magtfuld og ikke spor 
rar mand, der hver 9. år giver Minotauros 
et måltid bestående af 14 unge mennesker. 
Athens borgere vil derfor efterhånden ikke 
længere sende deres unge til Kreta, - men 
de tør heller ikke lade være. Prins Theseus 
af Athen vil gerne stoppe dette og dræbe 
Minotauros og tager selv af sted forklædt, 
da han når den rette alder. 
Illustrationerne er i klare heldækkende farver, som 
fint passer til bogens stil.

Dumme Lili 
af Mette Vedsø
Illustreret af Stine Illum
Lili har spist ordet “dum”, så det er alle 
steder i hendes krop. Hun gør dumme ting 
og siger dumme ting, synes hun. Hun tager 
til “dummeland”, og møder heldigvis no-
gen, der kan fortælle hende, at hun er helt 
ok, - hun er blandt andet sjov, hjælpsom, 
ærlig og sød. Og det får det “dumme” til at 
forsvinde.
En hjertevarm billedbog om ikke at være dum. Et 
meget fint tema bliver udtrykt gribende i tekst og 
illustrationer - og lægger op til samtale mellem 
børn og voksne.

 
Edderkopperne & de larmende 
gulerødder på Gul Stue 
af Ulrik T. Skafte
Illustreret af Jesper Tom-Petersen
Peter og Petra Edderkop bor i en børnehave 
på gul stue - med eget spindelvæv oppe i 
hjørnet - så de kan holde øje med alt. Der 
er dog så meget larm på stuen, at de to ed-
derkopper overvejer at flytte, - lige indtil der 
bliver serveret boller.
Sjov bog for de 3-6-årige om to edderkopper, der 
bor i en børnehave, og om at det er rart, når der 
bliver skruet lidt ned for larmen ind imellem.

Eventyret om lille Ida  
og den sorte menneskeæder 
af Peter Nordahl
Illustreret af Rasmus Bregnhøi
Lille Idas far, mølleren, må drage ud med 
kongen for at jage Den Sorte Menneske-
æder. Mens faren er væk, får menneske-
æderen fat i Ida, men hun lokker ham op på 
møllen. Måske kan hun og moren narre den 
grumme menneskeæder?
Særlig - lidt grum og sjov historie om et sort mon-
ster - og med overraskende illustrationer.

Gorillaen der var en gorilla 
af Kim Fupz Aakeson
Illustreret af Lilian Brøgger
Gorilla kan ikke finde sig til rette nogen ste-
der. I starten bor han i Zoologisk Have med 
jerngitter og gloende folk. Han stikker af 
og får lejlighed, familie og et arbejde. Men 
han er ikke glad. En aften ser gorillaen en 
tv-udsendelse om Afrika, der får ham til at 
forlade kone og barn og flytte derned. Men 
så vender det hele igen...
Fin ude-hjem-historie om kriser - og med fremra-
gende illustrationer.

Historien om Ib Madsen 
af Mette E. Neerlin
Illustreret af Rasmus Bregnhøi
Den helt almindelige dreng Ib Madsen 
var nok ikke den kønneste - men heller 
ikke grim. Han var altid glad - men en dag 
forsvandt han! Og det netop som klassen 
var på lejrtur på Møns Klint! Alle mente, han 
måtte være død - men..
Fin og dyb historie om ensomhed og mobning, som 
alle vil kunne forholde sig til.



Hvor er feen? 
af Nick Harris
Mollys bedstemor er overbevist om, at hun 
kan finde feer i en fortryllet skov. Sammen 
med Molly leder de hele skoven igennem: 
De finder ingen feer - men læserne vil kunne 
tælle hele 184 feer, som gemmer sig rundt 
omkring på alle opslag.
En smuk, piget og drømmende billedbog med 
fantastiske prægede illustrationer.

I landet med den store ordfabrik 
af Agnès De Lestrade
Illustreret af Valeria Docampo
I landet med ordfabrikken skal man købe 
ord og sluge dem, før man kan sige noget. 
Philip er forelsket i nabopigen Celine, men 
har ikke råd til at købe de 3 ord, som han 
gerne vil sige. Oliver, der også er forelsket 
i Celine, har råd til alle de dyre ord som 
”elske” og ”hjerte”. Men en dag fanger Phil-
lip 3 ord, der svæver i luften, - og han tager 
mod til sig og siger dem til Celine.
Smuk, poetisk og original historie.
 

Jeg er fæærdiiig!!
af Ulrik T. Skafte
Illustreret af Bo Odgård Iversen
Tænk hvis William falder ned i kummen til 
lorten, der svømmer rundt dernede som en 
krokodille. Heldigvis kommer far og fortæl-
ler William, hvad han skal gøre, da William 
sidder på toilettet og lige har lavet noget, 
som ligner en krokodille. Efter lidt morsom-
me forviklinger tager William og hans far sig 
en mere saglig snak.
Sød historie med dejlige illustrationer.

Kamma morgensur 
af Cecilie Wallengren
Illustreret af Dorte Pontoppidan Thyssen
Kamma er morgensur lige fra hun vågner. 
Kamma bliver hele tiden så raaasende! 
Mor og far gør alt det forkerte med vilje, 
mener hun - det er først, da mor træder i en 
hundelort, mens hun køber en trøstebolle til 
Kamma, at tingene vender lidt igen.
Bogen har den mest humoristiske tone og de dejlig-
ste illustrationer.

Kylles kage 
af Tove Krebs Lange
Illustreret af Bente Bech
Som i eventyret om lille røde høne vil 
den sorte Kylle bage en kage - en lækker 
æblekage. Hun vil gerne have hjælp fra sine 
venner - flere gange! - men de har slet ikke 
tid. Ikke før de ser, der er en kage i vente.
Det charmerende eventyr er her med opskriften på 
æblekage sidst i bogen.

Mor Muh svømmer 
af Jujja Wieslander
Illustreret af Sven Nordqvist
Mor Muh er i svømmehallen med Line, hvor 
hun tager det fineste svømmemærke, Guld-
fisken. Hjemme på gården igen er Krage slet 
ikke glad på hendes vegne. Man fornemmer 
misundelsen fra Krages side, men Line får 
dog den gode idé at lave et Flyvefisk-i-guld-
mærke.
Endnu et pletskud af en charmerende og sjov bog 
om Mor Muh og Krage.



Måske 
af Guido van Genechten
Alting har en begyndelse. Også form og 
farver, - og alle figurerne i denne kunstbil-
ledbog for de mindre børn består af tre 
farver; rød, gul og blå og af de geometriske 
figurer; cirkel, trekant og firkant. Først kom-
mer farverne, så figurerne - og så sætter de 
sig sammen i alle mulige forskellige former.
Sjove illustrationer lægger op til en snak om former 
og farver.

Netes Næsehorn 
af Tony Ross
Nete vil have et kæledyr, men hendes mor 
vil kun gå med til et lillebitte et. En loppe er 
ikke spændende, så Nete finder et næse-
horn i zoo og skjuler det hjemme i lejlighe-
den. Det bliver nu ikke så sjovt for nogen.
Den morsomme historie lægger op til en snak om 
de forpligtelser, der følger med et kæledyr.

Nu er det nok, stok! 
af Peter Mouritzen
Illustreret af Dorte Karrebæk
Ole Knold har en ustyrlig stok, - og den er 
kommet i dårligt selskab. I Stokkeby er der 
et stigende problem med stokkebander, 
som ikke er Guds bedste stokke. Ole Knolds 
stok tager magten fra ham, - så det bliver 
stokken, der går med ham. Men på et tids-
punkt bliver der sagt: Nu er det nok, stok!
Både Gud og Fanden er til stede i denne tankevæk-
kende, foruroligende og morsomme historie.

Nu leger vi den grimme ælling 
af Barbro Lindgren
Illustreret af Eva Lindström
Her er en ganske anderledes genfortælling 
af eventyret om den grimme ælling. Even-
tyret bliver leget igennem af to børn, - med 
mange søde og varme hint historien igen-
nem. Børnene bliver enige om at den ene er 
moderen - den anden ællingen. Det bliver til 
en sjov, charmerende og fri fortolkning af 
eventyret.
Eva Lindströms naivistiske tegninger reflekterer og 
beriger historien på den kærligste måde.

Nødder i rummet 
af Elys Dolan
Den skøre historie udspiller sig i rummet, 
hvor en blandet dyreflok med deres rumskib 
har fundet ”de fortryllede nødder”, som de 
skal have fragtet hjem til deres egen planet. 
Da de er løbet tør for mad, er der fare for, 
at nødderne bliver spist undervejs. De når 
dog til slut næsten hjem, men i sidste øjeblik 
bliver nødderne spist, og vores venner må 
drage ud på en ny rumfærd.
På grund af rumtemaet og illustrationernes mange 
”tekniske” detaljer vil bogen måske appellere mest 
til drenge.
 

Pokker ta´ den rådne kat 
af Lene Ewald Hesel
Illustreret af Jon Ranheimsæter
Gamle Oluf Jensen får en mørk og stormfuld 
nat besøg af en stakkels hjemløs kat, som 
han kærligt tager ind. Men det viser sig hur-
tigt, at katten er et diktatorisk og utaknem-
melig bæst, som overtager Olufs enemær-
ker. Katten har ni liv og er ikke sådan at 
komme af med igen…
Herlig politisk ukorrekt billedbog, for de lidt større 
børn, som forstår ironi.

Riddere og drager 
af Christina Björk
Illustreret af Eva Eriksson
Billedbog om de sagnomspundne riddere 
Arthur, Hejmdal, Sigurd, Tristan, Parsifal, 
Ture og Jørgen. Historierne fortælles, 
medens ridderne endnu er børn. De har et 
kapitel hver, - og på sidste side samles de 
alle til lidt af en super fest om Arthurs runde 
bord.
Bedre og mere lun ridderhistorie findes ikke.
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Søren på eventyr 
af Anthony Browne
Aben Søren befinder sig midt i 10 forskel-
lige kendte klassiske fortællinger - og nu 
skal læserne gætte hvilke? Her er lagt op til 
gode indfaldsvinkler med dialogisk læsning 
og gode tip til at læse mellem linjer og i 
billeder.
Smuk billedbog med ideer til dybdelæsning af tekst 
og billeder.

Tak for halshugningen 
af Andreas Nederland
Illustreret af Louise Thrane Jensen
Uhyggen spreder sig og pulsen stiger - i 
takt med at “Uhyggemeteret” stiger fra 
“Hyggeligt uhyggeligt” over “Rimeligt uhyg-
geligt” og “Vederstyggeligt uhyggeligt” til “ 
Meeeega uhyggeligt”, alt imens, der bliver 
fortalt 8 sjove gyserhistorier på vers.
Dejlige gyservers og herlige illustrationer fortæller 
gyserhistorien, der udvikler sig fra fryseren i kælde-
ren til kirkegården.

Uffes flotte festtøj 
af Lea Letén
Uffes forældre skal holde en fest, og Uffe 
glæder sig til at få fint festtøj på. Men hvad 
er fint festtøj? Uffe og mor kommer i et lidt 
svært dilemma - Uffe har fået en hue af mor, 
som han ikke synes er pæn - hvad gør man 
så, og hvem forventer hvad?
Illustrationerne er udtryksfulde, charmerende og 
“rare” på den gode måde - og holdt i lidt sarte 
farver.

Vilde viking 
af Glenn Ringtved
Illustreret af Claus Rye Schierbeck
Vikingedrengen Lille Svend hænger ud med 
sin onkel Halgrim. Onkel Halgrim er stor og 
fortæller historier om at drikke mjød, slås 
med bjørne, løfte træstammer, rejse ud til 
kanten af verden og møde drager. Det med 
købmandsrejser er ikke lige ham. En dag 
vover de to sig ind i en mørk hule, hvor de 
vækker en rasende bjørn. De må flygte ud 
på havet, hvor det viser sig at Halgrim ikke 
er i sit rette element.
Farvestrålende sej og sjov vikingebog for mindre 
børn.


