
Aakeson, Kim Fupz:  Søndag 
Gyldendal, 2011. 44 sider 

Billedbog. Drengen Torsten er bekymret for den nye baby, 

der er på vej. For babyer er nuttede og lugter godt. Men hvad 

vil hans forældre så synes om ham? 

 

 

 

 
 

Sareen, Manu:  
Iqbal Farooq og den jyske forbandelse 
Politikens Forlag,  2012. - 214 sider 

Onkel bliver kidnappet af en kutteklædt sekt. Han tager med 

vennen Muhammed, Hr. Wibrandt og hippien Christian til 

Jylland i forsøget på at redde onklen fra sekten og dens le-

der, Mørkets Fyrste. 

 
Bøgh Andersen, Kenneth: Antboy - tissemyrens 
bid 
Høst, 2011. -  168 sider 

Pelle bliver mobbet i skolen. Han er Terror-Tvillingernes ynd-

lingsoffer, lige indtil den dag, han bliver bidt af en tissemyre - 

og bliver til superhelten Antboy - Myredrengen. Og så sker 

der ellers ting! 

 
  
Kaaberbøl, Lene: Vildheks 
Forlaget Alvilda, 2010. -  155 sider 

Fantasy. Clara er en helt almindelig pige på 12 år. Tror hun 

da. For et møde med en sort kat fører hende ind i vildhekse-

nes verden, hvor hun selv er heks. 

 

 

 

Listen er udarbejdet i forbindelse med Litteratursiden tema:  

Nye danske børnebøger. 

Du kan se temaet og listen på Litteratursiden.dk 

Litteratursiden.dk er bibliotekernes website om litteratur. 

Læs selv: 8-12 år 

Nye danske børnebøger 



Fupz Aakeson, Kim: Lili er vild med gaver 
Gyldendal, 2012. - 28 sider 

Lili er vild med at få store gaver, for sløjfen, papir og papkassen 

er det sjoveste at lege med sammen med hendes hund. 

 

 
Poulsen, Birde: Se mig! 
ABC, 2011. - 16 sider 

Pegebog med flapper. Den lille, legesyge elefantunge viser sine 

dyrevenner alle de ting, han er så dygtig til. 
 
 
 

 

 
Letén, Mats: Kaj læser bog 
Gyldendal, 2012. –32 sider 

Kaj får en bog af mor, som hun læser for ham. Men Kaj kan også 

læse den for dukke Lise.  

 

 

 

 

 

 
Jessen, 

Ida: Ca Carl blev rasende 
Høst, 2012. - 36 sider 

Billedbog. Carl vil lege alene med veninden Fanny. Men storebror 

Albert får hende ud på sin tømmerflåde. Carl falder i vandet på 

vej ud på tømmerflåden. Han bliver våd og rasende. Alligevel 

ender alt godt.  

Nye danske børnebøger 

Pegebøger: 0-2 år 

Billedbøger: 2-5 år 

 

 
Strid, Jakob Martin: Da lille Madsens hus blæste væk 
Gyldendal 2008, -  44 sider 

Billedbog. Stormen blæser i Byen ved Skrænten. Lille Madsens 

hus river sig løs og lander på toppen af Ben-Brækker-Bjerget. 

Hvordan skal Lille Madsen få mad, og kan man redde ham tilba-

ge til byen? 

 
 
Hesselholdt, Christina: Plet, langøre og et bjerg af 
kaninlort 
Høst, 2011 - 28 sider 

Billedbog. Sola og hendes mor har to kaniner - Plet og Langøre - 

som giver meget arbejde, for de to kaniner kan ikke være ude 

samtidig, og de lægger lorte alle vegne. Måske skulle de få sig en 

hund i stedet? 

 

Daneskov, Lars: Tro, håb og gorgonzola 
Politiken, 2013. - 148 sider 

Anton og nabopigen Molly vil finde den perfekte mand til Antons 

mor. Antons mor er ostehandler, og hun er vild med skuespille-

ren Don Amore. Så ham skal de have fat i. Men tror du, det er 

nemt og uden komplikationer? 

 

 

 
Ottesen, Josefine: Heltemod og kragelort 
Høst , 2008 - 118 sider 

Hullerikkerne Birk og Ask fra Syvstammetræet har taget lille Ella 

med op i toppen af træet, hvor hun bliver bortført af en krage, så 

de må på en farlig rejse for at redde hende. 

 

Læs højt: 5-8 år 


