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Bogen helt uden billeder 
En bog helt uden billeder lyder 
kedeligt. Men det er det ikke! For 
bogen her er fyldt med fjollede ord 
og skøre sætninger. Og oplæseren 
SKAL læse alt, hvad der står i bogen! 
Fra 4 år 
 

Rejsen 
Med et magisk kridt tegner pigen 
en dør, der fører hende ind i en 
fantasiverden. Det bliver starten 
på en magisk rejse med masser af 
oplevelser. 
Fra 4 år  

 

Av, det gør nas – en englerap 
På vers fortælles om englen Anna, som er 
lun på Peter. Da Peter slår en rokketand 
ud, styrter Anna ned for at hjælpe ham 
med at få den tilbage. Men det bliver ikke 
uden besvær. 
Fra 6 år 

Dengang Sallys far var dreng 
Sallys far fortæller mange historier 
fra dengang han var dreng. Som at 
han fik bussemænd og koldt grus 
til aftensmad. Men er det rigtigt 
eller løgn? Det vil Sally finde ud af. 
Fra 4 år 
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Samira og skeletterne 
Samiras lærer siger, at alle har et 
skelet inde under huden. Det kan 
Samira ikke holde ud at tænke på. 
Mor siger, at de da bare kan fjerne 
hendes skelet med lidt værktøj, men 
vil Samira det? 
Fra 4 år 

 

Bastias bold 
Bastian får en bold, som han sparker 
op mod himlen. Bolden flyver fra 
person til person, og de sætter alle 
mærker på bolden, som til sidst 
vender tilbage til Bastian med et 
mærke, som han er særlig glad for 
Fra 4 år 

Opfindelser, strikkede huer og 
en dum kat 
Mus er ensom, han bliver 
drillet, og en dag er han ved at 
blive ædt af en dum kat. Så 
møder han Mis, og det er 
begyndelsen på et fantastisk 
venskab. 
Fra 5 år 

 

 
Før jeg fandtes 
Søstrene My og Py er med morfar i 
sommerhus. My har været der før, 
men lillesøster Py var slet ikke født 
dengang. Hvor mon Py var, før hun 
blev født? Det filosoferer søstrene 
over, imens morfar henter brænde. 
Fra 4 år  

 

Heks! 
Hvad gør man, når man skal møde fars 
nye kæreste, og det viser sig, at hun er 
en vaskeægte heks ved navn Marion 
van der Wandale?  
 
Fra 5 år 

 

Godnat, sagde katten 
Det var det samme halløj hver aften 
med Lucas - han ville ikke sove. En 
aften overtalte han far til at digte et 
rim. Det blev til et rim om en kat, 
men snart udviklede det sig til en 
historie om en trold og en tyv. 
 
Fra 3 år 

 


