
Aakeson, Kim Fupz Vitello tigger en masse slik 
Gyldendal, 2014. - 28 sider 
Billedbog. Vitello synes det er vildt uretfærdigt, at der kun er slik-
dag om fredagen. Sammen med møgungen William beslutter 
han at skaffe en masse slik ved at rasle til Halloweeen selvom der 
er lang tid til. Gad vide om det virker? 
 
 

 
 
 

 
Bestle, Tina Sakura: Skyggefugl 
Gyldendal, 2014. - 159 sider 
7-årige Alma føler sig som en gammel dame indeni og cykler ud i 
verden for at få sit liv tilbage. Undervejs møder hun grusomme 
mødre og onde truckere, men også en smuk pige med en dagbog 
og en venlig langturschauffør. 
 
 
Cekic, Özlem: Ayses ramadan 
Gyldendal, 2014. - 60 sider (Læs Let) 
Ayse glæder sig til ramadanen. I år skal hun være med til at faste. 
Hendes veninder Anne og Louise spørger: Hvorfor faster I? Spiser 
I slet ikke noget? Må I heller ikke drikke vand? Ayse glæder sig 
især til eidfesten, men undervejs er der noget, som ikke går helt, 
som det skal. 
 
 
Hoff, Kasper: Gudernes sang 
Gyldendal, 2014. - 81 sider 
Science fiction. Endnu engang sender Mister Wong de to venner, 
pigen Ona og drengen Jos afsted til den forbudte zone for at fin-
de en magisk kasse, der viser sig at være en pladespiller fra Jor-
dens hemmelige og forbudte fortid. Her møder de atter General 
Kondo og hans blodtørstige banditter. 
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Bjerre, Gunvor: Viola og hagesmækken 
Klematis, 2014. - 28 sider 
Billedbog. Viola skal spise og får hagesmæk på. Hun vil hellere 
lege med hagesmækken, men da den lander i yoghurten, synes 
mor det er nok. Viola får ny hagesmæk på, og nu spiser hun sin 
mad. 
 
 
 
Nordahl, Peter: Ib skruer støttehjulene af 
Gyldendal, 2014. - 28 sider 
Billedbog. Ib, den lille hvide hund, skruer støttehjulene af mu-
sens cykel, for så er han ikke lille mere. Men Ib kører selv på tre-
hjulet. 
 
 
 
Rørbæk, Maria: Nej jeg vil ej, sagde krokodillebarnet 
Gyldendal, 2014. - 28 sider 
Billedbog. Krokodillebarnet Karl er blevet større og mener at han 
godt kan bestemme selv, men det går ikke helt så godt med at 
gøre, som han selv vil. 
 

 
 
 

Letén, Lea: Uffes flotte festtøj 
Høst, 2014. - 28 sider 
Billedbog. Uffes forældre skal holde fest, og Uffe glæder sig til at 
få fint tøj på. Men så forærer Uffes mor ham en hat, som han ikke 
kan lide. Hvordan får han sagt, at han synes, huen er grim? 
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Billedbøger for de 3-5 årige 

Strid, Jakob Martin: Mimbo Jimbo og den lange vin-
ter 
Gyldendal, 2014. -  Ca. 100 sider 
Billedbog. Den lille, blå elefant Mimbo Jimbo undrer sig over, at 
det er snevejr, nu hvor foråret burde komme. Sammen med sine 
venner undersøger han, hvorfor vejret opfører sig så mystisk. 
Det bliver en spændende rejse ud i snelandskabet. 
 
Aakeson, Kim Fupz: Gorillaen der var en gorilla 
Gyldendal, 2014. - 36 sider 
Billedbog. Hvor hører en gorilla hjemme? I zoologisk have, i en 
lejlighed i Hvidovre, i Afrika eller hos sin kone og barn i et række-
hus? Det finder en gorilla ud af, da han stikker af fra zoologisk 
have. 
 

 
 
 

Kodal, Janus: En rimelig våd men alligevel temmelig 
perfekt dag i nulte 
Jensen & Dalgaard, 2014. - 28 sider 
Billedbog. Regnen vælter ned og det bliver ved og ved. Karl skal i 
skole og hopper i sine røde gummistøvler. Men der kommer me-
re og mere vand og flere og flere ting flyder ud i Kattegat. Får 
Karl alligevel en god skoledag? 
 
 
Thomsen, Thorstein: Pigen fra Troldehøj 
Carlsen, 2014. - 154 sider 
En flok troldeunger bor sammen med en gammel troldkvinde og 
troldehøvdingen, Mons, i Troldehøj. Mons fortæller troldeunger-
ne uhyggelige historier om de farlige mennesker. Men er det nu 
menneskerne, der er de onde?  
 
 

 

Læs højt eller læs selv for de 5-8 årige 


