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Hvad er der bag døren? 
Krokodillen Krille kan ikke finde 
hjem. Ved at klappe, puste, 

ryste og tegne med fingrene i 

bogen hjælper læseren 

krokodillen på vej mod det 

rigtige hjem. 

Fra 3 år 

Da Boris fik gæslinger 

 

Boris er på æggejagt, men da 

æggene klækker bliver han 

pludselig mor til gæslinger. 

 

Fra 3 år 

 

 

Teltturen 
Det er spændende at gøre klar til 

en telttur i haven med sin bedste 

ven. Der er mange ting, som skal 

pakkes og med på eventyret, men 

er det også sjovt,  når det bliver 

mørkt? 

Fra 3 år 

Petra 
Historien om Petra der slet 

ikke er, som hun selv tror, 

men som griber muligheden 

for at ændre sig, når den 

kommer. 

Fra 3 år 
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Den mærkelige pakke 
Klotilde får en flyvende pakke med 

frø i. Dagen efter er frøene blevet 

til små fugle, Pipserne, der hurtigt 

keder sig. Klotilde maler dem i 

forskellige farver mens de sover,  

og straks kommer der mere kulør 

på tilværelsen. 
 
Fra 3 år 

 

Hunden der troede den var en 
isbjørn 
Den lille slædehund vil ud på 

eventyr og stikker af fra sin 

flok. Han vil opleve friheden 

og leve som en isbjørn. Han 

fanger en sæl, møder en flok 

rensdyr og må kæmpe på liv 

og død med en ung hanbjørn. 

Fra 6 år 

Lille Virgil hjælper en ene-og-
alene stork 
Der bor en ene-og-alene 

stork på købmandens 

skorsten. Købmanden er 

bange for, at skorstenen skal 

falde ned, og han lover Lille 

Virgil og vennerne 3 

lakridspiber, hvis de kan 

finde en mage til storken, så 

den flyver sin vej. 

Fra 5 år 
 

Historien om Hardy 
 
Drengen Jakob bor alene med 

sine forældre, der drikker og 

skændes meget. En dag står 

drengen Hardy med 

guldkappen ude på hans altan 

og vil ind. Det ændrer en hel 

del ved Jakobs liv. 
 
Fra 6 år  

 

Hjemme hos Mor får jeg altid sushi 
 

Magda er delebarn. En uge hos far, 

igen uge hos mor. Lørdag morgen 

starter hos far med at Magda fryser 

og gerne vil ligge lidt i hans seng, 

for hjemme hos mor "Er det meget 

varmere", osv. 

 

For 4 år 
 

 

Lillebitte Lilli 
 
Lillis mor har rigtig travlt og 

hun glemmer at lytte til Lilli 

som begynder at skrumpe. Til 

sidst kan mor slet ikke finde 

lillebitte Lilli. Heldigvis finder 

de sammen en løsning 
 
Fra 3 år 



 


