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Listebog 
Billedbog med lister over alt 
muligt. Ting med rødt, ting man 
kan træde på og underlige ting, 
der begynder med s 
Fra 4 år 

Det er ikke i orden, Ingolf! 
Da det lille monster Infa får en 
lillebro, er det meget hyggeligt. De 
deler ting og leger sammen, men 
nogen gange gør Ingolf nogle 
uartige ting, og så bliver Inga sur 
på ham 
Fra 3 år  

 

Doris stikker af 
Doris bliver godt træt af sin famiile, og 
så stikker hun af hjemmefra. Hun vil gå 
til andre lande og måske til 
Vordingborg. Der sker meget, inden 
hun kommer hjem igen 
Fra 3 år 

Stormhvalen 
Loui bor alene ved havet med sin 
far. En dag finder han en lille 
strandet hval på stranden. Han 
tager hvalen med hjem i 
badekaret. Mon Far vil opdage 
den, når han kommer hjem? 
Fra 3 år  
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Storemyr og Lillemyr: Bjerget i skoven 
 
Storemyr og Lillemyr bor trygt og godt i 
skoven. En dag står der pludselig et 
bjerg i haven. Lillemyr vil bestige det, 
men hvad med Storemyr 
 
Fra 4 år 

 

Snemanden 
 
Kan en snemand blive varm om 
hjerte, hvis han altså har et? Og 
kan man overhovedet tåle at blive 
varm, når man er lavet af sne? 
 
Fra 4 år 

Ravnen Rosa 
Da Ravnen Rosa opdager, at hun 
ikke er som sine søskende, 
forsøger hun at passe ind og 
blive som dem. Andre hvisker om 
hende, og først da hun lærer at 
acceptere, at hun er anderledes, 
opdager hun sine egne styrker 
 
Fra 3 år  

Ma æ dat? 
 
Billedbog, der på insektsprog 
fortæller om en lille flok insekter, 
som finder en spire i jorden og 
undrer sig over, hvad det mon er. 
Frøet vokser sig til en fin blomst 
og finder sin plads i naturen. 
 
Fra 4 år  

 

Tonni 2 Ton 
Ingeborg tager hver dag i skolen, men 
hun vil hellere lede efter gamle skatte. 
To arbejdere, der graver hul foran huset 
bilder hende ind, at der er en kæmpe 
skat i hullet. Da hun kommer hjem fra 
skole, kravler en kæmpe op af hullet. 
Det er Tonni, der vejer 2 ton 
Fra 4 år  

Hr. Babels tårn 
 
Prinsessen keder sig. Hendes far 
gør alt for at underholde hende. 
Han lover hende at bygge et tårn, 
som kan nå helt op til himlen. 
Prinsessen følger byggeriet med 
stor fornøjelse 
 
Fra 4 år 

 


