


MIN HVERDAG

Betty elsker mor 
Af Alberte Winding & Rasmus Bregnhøi

Betty er syg og kan ikke komme i børnehave. Så 

er det godt, at far sørger for jordbæris og film. 

Men i dag er det mor, der bliver hjemme. Det er 

helt forkert, synes Betty, for kan mor overhovedet 

finde ud af det? Betty er et herligt bekendtskab, 

præcis som de fleste 4-årige. De livlige illustratio-

ner myldrer af dagligliv og supplerer humoren i 

teksten på finurlig vis.

Læs flere bøger i serien

Julia gemmer sig 
Af Eva Eriksson & Lisa Moroni     

Leg gemmeleg med søde Julia. Først gemmer Ju-

lia sig. Så er det mors tur. Til sidst gemmer de sig 

begge to, og far skal finde dem. En fin og enkel 

historie om en genkendelig hverdagssituation. Il-

lustrationerne er bløde, varme og overskuelige at 

gå på opdagelse i.

Læs flere bøger i serien

Kat kan om morgenen 
Af Sanna Töringe & Kristina Digman     

Lille Kat kan altså selv! Vær med en helt almindelig 

morgen hjemme hos lille Kat, der selv kan dække 

bord, spise mad, spilde mælk, børste tænder, tage 

tøj på og af igen - lige indtil mor er helt træt! Tek-

sten er enkel, og illustrationerne har en sød og 

dæmpet streg.

Læs flere bøger i serien

Når far putter mig 
indtil han sover 
Af Mette Egelund Olsen & Lea Léten

Når far putter Rose, skal han både give hende nat-

tøj på, læse en bog, synge og kysse godnat. Det kan 

man godt blive lidt søvnig af - i hvert fald far! Skøn 

billedbog om en, for børnefamilier, velkendt situa-

tion, når forældrene selv falder i søvn midt i put-

teritualet. Teksten er kort, og der er mange sjove 

detaljer i de glade og charmerende illustrationer.

Læs flere bøger i serien

Pia Linda vil ikke hjem 
Af Andreas Bræstrup Kirstein 

& Rasmus Bregnhøi 

Klokken er mange, og mor skal både nå at hente 

Pia Linda i børnehaven og handle, inden de skal 

hjem. Pia Linda forstår ikke helt, at de har travlt, 

og hun skal da lige tegne færdig, på toilettet og 

ud på legepladsen først. Her er masser af genken-

delse og humor, også til de voksne, både i teksten 

og i de detaljerige og livlige illustrationer.     

Læs flere bøger i serien

FØLELSER

Da Carl blev rasende 
Af Ida Jessen & Hanne Bartholin     

Carl glæder sig til at lege med sin veninde Fanny. 

Men storebror Max blander sig, og Carl bliver ra-

sende, for hvad gør man, når man bare gerne vil 

have sine venner for sig selv? Den uimodståelige 

elefantunge, Carl, afspejler på fornem vis, hvad der 

sker i et barn i børnehavealderen. Teksten rammer 

plet, og illustrationerne er stemningsfulde og i en 

klasse for sig. 

Læs flere bøger i serien



Den dag Leopold blev sur
Af Dina Gellert 

Leopold vil se fjernsyn, men mor siger, at han først 

skal rydde op på sit værelse. Det gider Leopold 

altså ikke. Han bliver så sur, at han stikker af hjem-

mefra. Hvad mon mor så vil sige, hvis hun altså 

overhovedet opdager, at han er væk! De stærke 

følelser er her personificeret i den lille gris, Leo-

pold, der, ligesom andre børn, kan have svært ved 

at forstå og tackle egne følelser.

Læs flere bøger i serien

Hvem er bedst?
Af Anna Dunér & Kirsten Raagaard     

Det er ikke altid sjovt at være den lille, når man ger-

ne vil kunne det samme som sin storesøster. Gid Te-

resia var den bedste til alting, men hun kan hverken 

svømme, cykle eller binde sine egne sko ligesom 

Emilia. En fin bog om søskendejalousi. Teksten er 

dialogrig, og de genkendelige hverdagssituationer 

er udtryksfuldt gengivet i illustrationerne.

Læs flere bøger i serien

Kamma Morgensur 
Af Cecilie Wallengren  
& Dorte Pontoppidan Thyssen 

Åh, det er en træls morgen! Kammas mor og far 

gør ALTING forkert. Det er den forkerte morgen-

mad, den forkerte tallerken, det forkerte tøj osv. 

Kamma er rasende. Lige indtil mor træder i noget 

vådt og brunt. De konfliktfyldte situationer beskri-

ves i en varm tone. En herlig billedbog om mor-

gentrætte børn, som vil vække genkendelse hos 

mange småbørnsfamilier.

Læs flere bøger i serien

Min råbedag! 
Af Rebecca Patterson  

Bella har en dårlig dag, en rigtig dårlig dag. Al-

ting går galt, både morgenmaden, indkøbsturen, 

ballettimen og legeaftalen. Det eneste, Bella kan 

gøre, er at råbe højt. Men dårlige dage varer hel-

digvis ikke evigt. Bogen behandler de stærke følel-

ser på en genkendelig og overskuelig måde, både i 

tekst og illustrationer.

Monsterbesøg 
Af Kalle Güettler, Rakel Helmsdal  
& Áslaug Jónsdóttir 

Lille Monster har besøg af Pjuskemonster, og de to 

vil ikke lukke Store Monster ind. Store Monster må 

lege alene, og det er ikke spor sjovt. En fin og vel-

skrevet billedbog om jalousi og det at føle sig uden-

for. Monstrene er udtryksfulde, og den levende 

typografi understreger de forskellige følelser.

Læs flere bøger i serien

Nej jeg vil ej,  
sagde krokodillebarnet 
Af Maria Rørbæk & Pia Thaulov 

Karl er en stor krokodilleunge nu, synes han i hvert 

fald selv. Så stor, at han må bestemme alting. Så 

når mor siger noget, hører han overhovedet ikke 

efter. Det går selvfølgelig galt. En varm og farve-

strålende billedbog om at ville selv - og slet ikke 

som mor vil!

Læs flere bøger i serien    

DE KÆRE DYR

Det store bjørnekram 
Af Nicholas Oldland

En dejlig stor bjørn er så fyldt af kærlighed og 

glæde, at den krammer alle, men allerhelst træer. 

En dag møder bjørnen en skovhugger, og for første 

gang har den ikke lyst til at kramme. Men skovhug-

geren må stoppes med det eneste våben, bjørnen 

har! En herlig historie, der er skåret helt ind til be-

net i både tekst og illustrationer.

Læs flere bøger i serien

Hvad siger sneugleungen Ulla?
Af Mette Moestrup & Charlotte Pardi

Sneugleungen Ulla kan ikke tale rent. Hun prøver 

sig frem med alle vokaler, men kan ikke finde ud 

af, hvad for en lyd sneugler egentlig siger. En smuk 

og lyrisk billedbog med enkle sætninger, vokalleg 

og mange gentagelser.

Jeg ku’ godt æde et barn 
Af Sylviane Donnio & Dorothée de Monfreid   

Lille Dille er træt af at spise bananer og vil hellere 

æde et barn! Hans forældre stiller an med alle mu-

lige lækkerier: en pølse så stor som en lastbil og en 

lækker chokoladekage, men Lille Dille er urokkelig. 

Hans første møde med et lille barn går dog langt 

fra som forventet. En sjov og herlig historie med en 

uventet slutning.



Lotte ligger vågen
Af Alexander Steffensmeier

På bondegården læser bondekonen godnathi-

storie for dyrene, men koen Lotte kan ikke sove. 

Hun kommer til at vække de andre dyr, ødelægge 

bondekonens seng og ringe til sin ven postbuddet. 

Til sidst er der røre overalt, undtagen i kostalden! 

Prøv at gætte, hvem der nu er faldet i søvn? Lotte 

er en yderst charmerende og nysgerrig ko, og der 

er mange grin at hente i de livlige og humoristiske 

illustrationer.

Læs flere bøger i serien

Man skal tænke sig godt om,  
når man skal til te hos Fugl 
Af Rasmus Bregnhøi

Mus inviteres til te hos Fugl. Den glæder sig og ta-

ger af sted med kage og gave, men kan ikke komme 

op til Fugl uden hjælp fra skrothandleren. En sød og 

sjov historie, og de finurlige illustrationer myldrer 

med mange detaljer at gå på opdagelse i.

Mimbo Jimbo har det sjovt
Af Jakob Martin Strid      

Tag med til junglen og mød den lille blå elefant, 

Mimbo Jimbo. Han får en pakke med en masse 

løsdele og bygger først en bil, derefter en flyver og 

til sidst en spejlægsmaskine. De populære bøger 

om Mimbo Jimbo er fyldt med uimodståelige, skø-

re og opfindsomme påfund. Sproget er ligefremt, 

illustrationerne i klare, stærke farver, og humoren 

rammer plet hos både børn og voksne.

Læs flere bøger i serien

Spyfluen Astrid 
Af Maria Jönsson

Oplev verden i flueperspektiv med den uimodstå-

elige lille spyflue, Astrid. Hun bor bag ved sofaen 

med sin familie. Der er mor, far og oldefluerne, mo-

ster Alice, 7 kusiner, 3 grandkusiner og 43 søsken-

de. Hun elsker at tage på udflugt i køkkenet og på 

badeværelset. En skøn billedbog fyldt med energi, 

fart og humor - både i tekst og illustrationer.

Læs flere bøger i serien

UD I DET BLÅ

Bo & Bella på legepladsen 
Af Måns Gahrton & Amanda Eriksson    

Bo og Bella skal med far på legepladsen. De kan 

ikke helt blive enige om, hvad de skal lave, for 

Bella vil gynge, og Bo vil rutsje. Kan de finde ud af 

at have det sjovt alligevel? Med en kort tekst og 

enkle illustrationer fanger bøgerne om Bo & Bella 

stemningen i en helt almindelig børnefamilie.

Læs flere bøger i serien 

Doris stikker af 
Af Pija Lindenbaum 

Fantasifuld og farverig fortælling om at løbe hjem-

mefra. Doris er træt af sin irriterende papbror og fø-

ler sig overset. Hun stikker af, og man følger hende 

på turen og oplever hendes vrede, da ingen der-

hjemme har bemærket hendes fravær. Historien 

er solidarisk fortalt, og de ekspressive illustrationer 

udtrykker Doris’ sindsstemning ved, at håret skifter 

længde, farve og facon undervejs.

Hold mig i hånden  
Af Mette Egelund Olsen & Lea Letén     

En meget enkel og charmerende historie om at 

opdage verden på egen hånd. En lille pige er på 

skovtur med sin far, som vil holde i hånden. Hun 

løber væk, oplever skovens lyde og ser på dyrene. 

Men så bliver det mørkt, og hvor er far?

Poul og far på fisketur 
Af Andreas Bræstrup Kirstein  
& Rasmus Bregnhøi 

Poul og far skal på fisketur, en rigtig far-søn tur. 

Far glæder sig helt vildt, men Poul er ret ligeglad. 

Ude på havet bliver far mere og mere grøn i ho-

vedet, så han får ikke fisket så meget. Men Poul 

har en fest. Der er vendt op og ned på tingene i 

de sjove historier om Poul og hans uheldige far, 

og de skønne illustrationer understøtter humoren 

på bedste vis.

Læs flere bøger i serien



Rita & krokodille - camping 
Af Siri Melchior

Mød Rita, en bestemt og livlig pige på 4 år. Hun har 

en lidt ustyrlig ven, Krokodille, som bor i hendes 

badekar. Rita og Krokodille skal på camping, for det 

er så hyggeligt at sove i telt med sin bedste ven. I 

hvert fald lige indtil det bliver mørkt! En skøn bog 

om det herlige makkerpar - rappe Rita og hendes 

krokodille.

Læs flere bøger i serien

VENSKAB

Alle tre graver et hul 
Af Maria Nilsson Thore      

De tre venner Ester, Valde og Ida leger i sand-

kassen. De vil grave et stort hul, men har kun én 

skovl, og så er det altså lidt svært at skiftes til at 

grave. Alle tre er en serie om forskellige hverdags-

situationer i en børnehave. Episoderne er skildret 

i børnehøjde med genkendelige følelser og enkle 

illustrationer.

Læs flere bøger i serien

Ella og Vera 
Af Emma Adbåge & Marie Norin 

Ella og Vera er bedste venner og leger sammen 

næsten hver dag. En dag glemmer Ella sin bamse 

hos Vera, der også er glad for bamsen. Så er det 

faktisk lidt svært at sige, at hun godt ved, hvor den 

forsvundne bamse er. En sød og fin historie om 

hemmeligheder, venskab og kunsten at dele.     

Kalles kusine
Af Jørgen Stamp  

Kalles kusine kan både hulahoppe og jonglere. Gi-

raf synes, det er flot og vil være med. Men hvad så 

med Kalle? Han skulle jo lege i sandkassen sam-

men med Giraf. Heldigvis bliver der leget cirkus, 

hvor der altid er plads til alle. En herlig lille bog om 

fællesskab, venskab og jalousi. Kalle er en char-

merende lille abe, og illustrationerne er glade og 

udtryksfulde.

Læs flere bøger i serien   

Kjeld og Fie leger 
Af Thorstein Thomsen & Dina Gellert     

Kjeld og Fie går i samme børnehave. De keder sig 

og vil ud at lege. De løber, cykler, leger i sandkassen 

og gynger. Fie er ældre end Kjeld og kan derfor gøre 

tingene lidt hurtigere, bedre og vildere. Men det 

gør heldigvis ikke noget, når bare man leger godt 

sammen. Teksten er kort og præcis, og illustratio-

nerne er lette at afkode.

Lille Lotte er lærer 
Af Åsa Karsin

Lotte har besøg af vennerne Rasmus og Ingrid. De 

skal lege skole, men hvem skal have lov til at være 

læreren? Det er ikke nemt at blive enige om. De 

forskellige bøger om Lille Lotte skildrer letgenken-

delige legeuniverser med både humor og varme.  

Læs flere bøger i serien

Olivia og Anton 
Af Katerina Janouch & Mervi Lindman     

Kom med, når vennerne - Olivia og Anton - leger i 

sandkassen, plukker blomster, bygger huler, kravler 

i træer, fisker, bader og laver mad. De hverdagsnæ-

re oplevelser er skildret i et rart og hyggeligt univers 

med en helt enkel tekst samt sprudlende og glade 

illustrationerne. 

Læs flere bøger i serien
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RIM & REMSER

1 2 3 
Af Mette Jørgensen & Kamilla Wichmann

“I Afrika, der bor der én med store, runde, tunge 

ben. Den har ikke noget hus, men har indlagt bad 

med brus”. Her er skøre og sjove rim om tallene 

fra et til tolv. På hvert opslag er tallet skrevet sam-

men med et vers på fire linjer om dyr, feer, hekse, 

nisser og andre væsener. Rimene er fantasifuldt il-

lustreret med kraftfulde og smukke tegninger.  

Alle børns citroner: ABC-remser
Af Nils Hartmann & Dorte Karrebæk     

“Pottemager Povlsen prutter, når han sidder der og 

trutter. Spiller på sin trækbasun, snupper sig en halv 

kalkun”. Dyk ned i 28 herlige og skøre alfabetrim, 

der gør det sjovt at lære bogstaverne og lydene. Il-

lustrationerne er farverige, skæve og fabulerende.

Axel elsker biler
Af Marianne Iben Hansen & Hanne Bartholin    

Axel er en bilglad lille and. Hans far og mor prøver 

at overbevise ham om, at han bare skal nøjes med 

at svømme, men Axels andehjerte banker for alt, 

der kan køre. Så en dag tager Axel hjemmefra på 

en eventyrlig køretur. En helt igennem vidunderlig 

bog fyldt med dynamiske rim om alverdens bil-

mærker og biltyper.

Godnat og sov godt, byggeplads 
Af Sherri Duskey Rinker & Tom Lichtenheld     

En herlig godnathistorie på rim om at falde til ro 

om aftenen. For dig, der er vild med store maski-

ner! Kurt Kran, Betonblander Bent og Lastbilen 

Lars er trætte efter dagens hårde arbejde, og de 

vil gerne sove, men George Gravko elsker at grave 

og vil ikke stoppe...

Gunners garage 
Af Leo Timmers      

Fra morgen til aften reparerer Gunner løs på sine 

venners biler, så de bliver præcis, som de har brug 

for. Gunner har masser af både nyttige og skøre 

reservedele, men er der også nok til at reparere 

hans egen bil? Billedbog på rim med illustrationer 

i stærke, markante farver af de mest fantastiske og 

kreative køretøjer og opfindelser.

Krible krable rim for de små 
Af Lotte Salling & Lea Letén     

Sjove, korte rim om alle de smådyr, der findes i 

naturen: myrer, bænkebidere, mariehøns, larver 

og mange flere. Til hvert enkelt rim er der knyttet 

forslag til aktiviteter samt ordlege, der øger den 

sproglige og lydlige opmærksomhed. Bogen kan 

også bruges som inspiration til at gå ud i naturen 

på jagt efter smådyr i skovbunden, træer eller bu-

ske.


