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Thomas Brunstrøm er journalist, forfatter og filmanmelder. Han har skrevet
billedbøgerne om Sallys
far, der siden den første
bog om Sallys far udkom i
2015, ‘Dengang Sallys far var
dreng’, er blevet et stort hit
blandt både børn og forældre. Det er Thomas Brunstrøms egne børn og sine
egne oplevelser som far,
der danner udgangspunkt
for fortællingerne. Thomas
Brunstrøms nabo, animator
og filminstruktør Thorbjørn
Christoffersen, står bag
illustrationerne. Thorbjørn
Christoffersen har bl.a. lavet
animationsfilmen ‘Terkel i
knibe’ fra 2004.

F orfat t er

T homas
Brunst røm
Hvorfor skriver du børnebøger?
Fordi det er sjovt, og fordi jeg ikke kan lade være. Og oprindeligt
fordi jeg syntes, at der manglede nogle fædre i børnebøger. Der
findes rigtigt mange fine og udmærkede børnebøger, men i rigtig
mange af dem, jeg læste for arvingerne, var det moderen, der
fyldte mest. Det var altid hende, der tog hovedpersonen i bogen
med til tandlægen/på første dag i børnehaven/ud at handle. Det
var hende, der opdragede, og hende man talte om problemer
med og så videre. Hvis faderen overhovedet var der, blafrede han
tit lidt i baggrunden som en underligt ligegyldig bifigur. Det ligner
ikke rigtigt det liv, jeg lever, hvor jeg og mine børns mor fylder
præcist lige meget i de små menneskers liv.

Hvordan fik du ideen til den første bog
om Sally og hendes far?
Alle ‘Sallys far’-bøgerne er om ikke 100 procent sande, så i hvert
fald kraftigt inspireret af virkeligheden. Da mine børn var små,
kunne jeg godt lide at fortælle dem løgnehistorier – jeg ville
gerne kunne sige, at der var et eller andet pædagogisk formål
med det, men det var mest, fordi jeg syntes, det var sjovt – og
da jeg hjemme i husstanden begyndte at vrøvle om, at jeg havde
tænkt mig at skrive en børnebog, var det faktisk Sally (altså
virkelighedens Sally), der foreslog, at jeg kunne skrive om en far,
der løj helt vildt. Det blev til ‘Dengang Sallys far var dreng’, og da
først formen og universet var på plads, blev det pludselig nemt at
få flere idéer til bøger.

Ved din datter godt, at hun er med i dine bøger?
Ja, for pokker. Hun har meget klare holdninger til, hvordan Sallykarakteren i bogen skal opføre sig. I ‘Sallys far bander’ var der
f.eks. en scene i det oprindelige manuskript, hvor Sally brød sine
principper og selv bandede for at få penge i bandekassen, men
det protesterede virkelighedens Sally kraftigt imod, for det kunne
hun ikke selv finde på. (Hun har faktisk aldrig sagt et bandeord i
sit liv. Hendes lillebror har til gengæld sagt virkelig mange, så husstandsgennemsnittet er nok meget normalt).

Læs mere på side 4
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Er du lige så pinlig i virkeligheden, som Sally synes?

Hvor mange sorte t-shirt har du?

Hvis du spørger mig, så er jeg en totalt cool og sjov far. Hvis du
spørger Sally, så er jeg frygtelig pinlig. Til gengæld er hendes mor
også pinlig, Eddie er pinlig og på det seneste er selv vores hjem
blevet pinligt. Vi kører ikke så meget stramt, minimalistisk nordisk
design på matriklen – stilen kan nok bedst beskrives om ‘beboelig
marskandiserbutik’, og det er åbenbart totalt noller i forhold til,
hvordan Sallys venner bor.

Jeg har lige været i skabet og tælle: 79. Næsten alle sammen
med bandlogo. Det er måske nok lige 10-20 stykker mere, end jeg
egentlig har brug for, men hvis jeg er til en god koncert, virker
det bare rigtigt at købe en T-shirt med bandet. Jeg hader også
at være i tøjbutikker, så på den måde passer det fint, at jeg altid
bare kan købe T-shirts, når jeg er til koncerter.

Læser du Sally-bøgerne højt for dine børn?

Så er jeg journalist og filmanmelder. Det vil sige, at jeg faktisk får
penge for at gå i biografen tre-fire gange om ugen. Det er Eddie
lige dele fascineret af og forarget over.

Jeg læser altid bøgerne for dem, inden de bliver trykt. Sally og
Eddie er både min største inspiration og mest benhårde fokusgruppe. De har intet som helst filter, hvis der er noget, de synes
er uklart eller kedeligt. Til gengæld har de masser af idéer.

Hvor gammel er Eddie og Sally i virkeligheden?
De er 9 og 11. Folk, der har læst bøgerne, bliver tit skuffede, når
de opdager, at især Eddie er meget ældre, end han er i bøgerne,
men der er bare noget sjovere over små børn – de er mere
utilregnelige.

Hvad laver du, når du ikke skriver bøger?

Har du også tegnet tegningerne i bøgerne?
Nej. Det er nok bedst sådan, for ellers ville alle bøgerne kun have
tegninger af tændstikmænd og skæve huse. Jeg er utroligt dårlig
til at tegne. Til gengæld er min gode ven og overbo, Thorbjørn
Christoffersen, animator og tegnefilmsinstruktør og derfor
enormt god til at tegne, så det er et meget forbilledligt samarbejde.

Kommer der flere bøger om Sally?

“

Ork ja. Vi har planlagt ‘Sallys fars fede ferie’, som er lige på trapperne, vi har også talt om en julebog, og i det hele taget er der
idéer nok til masser af Sallys far-bøger, så vi satser på, at der kommer et par stykker om året de næste… mange år.

Hvis du

spørger mig, så
er jeg en totalt
cool og sjov far.
Hvis du spørger
Sally, så er
jeg frygtelig
pinlig...
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FagBILLEDbøger
Dinosaurer
af Anna Claybourne
Carlsen, 2017 - 30 sider
(Scan og lær) (55.5)
Billedbog om dinosaurer med de
forskellige arters vaner, adfærd og
fysiske egenskaber, samt en interaktiv
røntgenscanner på nogle af dyrene,
flapper, faktabokse, top fem-lister
over de sejeste/farligste/mest blodtørstige dyr og skabninger.
4-10 år

Har læst

Hej hår! - om den mærkeligste
kropsdel overhovedet

Jeg kender en sangerinde

af Annica Hedin
og Fredrik Swahn
Klematis, 2018 - 36 sider
(61.279)

af Ralf Butschkow
Lamberth, 2018 - 28 sider
(Lær om jobs) (77.3)

Vil gerne læse

Oskar tager med sin
overbo, Sanne, med på
teatret hvor hun skal
medvirke i en operaforestilling.

Hvorfor har vi hår, hvordan
vokser det og hvorfor
holder det op med at vokse
på nogle? Med hårmoden
gennem tiden.

4-7 år

4-7 år

Har læst

Vil gerne læse

Hold fødselsdag med Alfons Åberg
Gyldendal, 2017 - 28 sider
Efter Gunilla Bergströms billedbogsfigur Alfons Åberg (79.3)

Alfons Åberg har mange
sjove ideer til pynt, mad og
lege, når der skal holdes
fødselsdag.
Fra 4-8 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Vild med grannåle
af Anna Bengtsson
Klematis, 2018 - 28 sider
(58.441)

Myrerne er vilde med
gran-nåle og bruger hele
dagen på at slæbe dem
hjem til boet. De passer
bladlus, finder føde, bygger børneværelser og
har i det hele taget
travlt.
4-8 år

5
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For de
1-4-årige
Carl er sød

En sur citron

Et kys til Giraf

af Ida Jessen
og Hanne Bartholin

af Emma Virke
Turbine, 2018 - 16 sider
De andre frugter synes, citronen
ser sur ud. De prøver at gøre den
glad. Men er citronen overhovedet sur? Billedbog, hvor man kan
stikke fingre gennem små huller
og give liv til tegningerne.

af Judith Koppens
og Suzanne Diederen,

Høst, 2018 - 28 sider
(Carl for de mindste)
Carl elsker sine røde gummistøvler, men de er meget svære
at få på. Heldigvis hjælper hans
storebror ham og bagefter leger
de sammen.

Legind, 2018 - 20 sider
Lille Gris vil gerne give sin bedste
ven Giraf et kys, men der er
meget langt op til Giraf. Lille Gris
er for lille. Hvordan skal han gøre?
2-4 år

1-3 år

1-3 år

Har læst

Hvem er jeg? Smådyr rim med de mindste
af Lotte Salling
og Michael Domino
Sprog & Leg, 2018 - 18 sider
Billedbog med otte smådyr, der
skal gættes ud fra korte rim og et
udsnit af et billede af de otte dyr.
Løft flappen og se, om du kan
gætte hvilket dyr, der beskrives
og illustreres.

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Malles første farver

Vi går til babydisco

Yogabørn

af Lucy Cousins
Lamberth, 2018, 14 sider
(Lær med Malle)
Malle og hendes venner har hver
deres yndlingsfarver, som de
præsenterer i denne bog. Til sidst
smager de hver især på noget,
der har den farve, én af de andre
foretrækker.

af Moa Erikson Sand
og Erik Sandberg

af Fearne Cotton
og Sheena Dempsey

Turbine, 2018, 16 sider
De tre små børn Buster, Molly og
Thor bevæger sig til musikken,
som siger “untz-untz-untz”. Diskokuglen drejer rundt, lamperne
blinker, og børnene hopper,
svinger med armene, synger,
tramper med foden, og Buster
slår også en prut.

Carlsen, 2018, 28 sider
Yogabørnene laver hver især en
yogaøvelse i løbet af dagen. Sara
går f.eks. i bro, Emma står som
træet og Benjamin som hunden.

2-4 år

1-3 år

2-4 år

1-3 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

LÆS LÆS LÆS - VOL. 1 - Juni 2018

10

De
bedste billedbøger
om at holde sommerferie

1

De tre Bukke Bruse vender tilbage
af Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund

De tre Bukke Bruse vil på sommerferie på sæteren,
men ingenting er, som det plejer, og trolden er kommet på plejehjem.

7

Messi og Mysteriet - den skøre sommerferie
af Ninka Reittu

Messi og hans familie tager på biltur i sommerferien.
Familien Kattesen får også selskab af Messis ven
Mysteriet. De møder forskellige folk, der kan hjælpe da
deres bil får problemer.

8

Charterferie
af Hanne Kvist og Cato Thau-Jensen

Familien skal på kanotur, men drengen vil hellere på
charterferie. Så han tager ud i lufthavnen, hvor der er
en anden familie, der tager ham med til sydens sol.

9

Betty møder en superhelt
af Alberte Winding og Rasmus Bregnhøi

Betty er på ferie med mor og far. Hun har fået en
dukke af far, så hun ikke skal kede sig. Violetta er en fin
dukke, der ikke er glad for vilde ting. Så møder Betty
superdrengen Eddie.
3-5 år

5

Kammas ferie
af Cecilie Wallengren og Dorte Pontoppidan Thyssen

Kamma skal med hele familien på ferie. I lufthavnen
kommer far til at tage den forkerte kuffert, så de må
klare sig med de ting, som Kamma har pakket i sin lille
kuffert.
4-7 år

6

Hr. Brum på ferie
af Daniel Napp

Hr. Brum og hans venner kommer på en lang rejse - de
vil sydpå for at slappe af, men sådan kommer det ikke
til at gå!
3-5 år

Molly - verdens kedeligste dag
af Jonas Lindén og Mia Nilsson

Det er sommerferie, og Molly keder sig. Hendes bedste
ven er på ferie, og det regner. Far siger hun skal gå ud
at lege. Udenfor er der snegle - og Olaf fra børnehaven.

Svend og ferieforstyrrerne
af Annika Lundholm Moberg

Svend elsker fred og ro. Hans far og han glæder sig
begge til at nyde den sammen på ferien. Pludselig
kommer der uventet besøg til far og søn.
4-7 år

4-7 år

4

Rosa skal på ferie og ud at flyve for første gang. Sikke
meget hun og mor skal i lufthavnen inden de kan
komme om bord på flyveren.

4-6 år

5-8 år

3

af Anna-Karin Garhamn

3-6 år

3-6 år

2

Rosa skal ud og flyve

10

Olivia skal ud at rejse
af Katerina Janouch og Mervi Lindman

Olivia skal ud at rejse. De skal flyve, bo på hotel og tage
til stranden. Det er alt sammen meget spændende, og
Olivia glæder sig.
2-4 år

7

8
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Bette & Bjerg - bjerget af kager
af Tina Sakura Bestle og Hanne Bartholin
Gyldendal, 2018 - 28 sider
Bette har bagt en bunke kager, som alle forsvinder på mystiske vis. Har der været en tyv
forbi? Berg har ikke set noget, men pludselig
får han meget ondt i maven. Kan det have
noget med Bettes kager at gøre?
3-5 år

De tre Bukke Bruse i skole
af Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund
Høst, 2018 - 44 sider
En dag får De Tre Bukke Bruse brev om, at de
skal begynde i skolen. De skal have den søde
lærerinde frk. Kanina, men da de bliver kaldt
op på rektors kontor, får de deres livs overraskelse.
4-6 år

Har læst

Vil gerne læse

Gumle i dinosauernes verden

Grumlingen
af Benji Davies
Carlsen, 2018 - 36 sider
Hvad er det, der lister gennem natten? En
Grumling er på spil. Men hvorfor stjæler den
politimester Bobs vasketøj?
4-6 år

af Emma Yarlett
Flachs, 2017 - 36 sider
Den er helt galt med det lille bogmonster
Gumle, som er sluppet løs i en bog om dinosaurer. Gumle elsker bøger, men fortidsdyr
kan være farlige. Kan du fange ham inden han
ende i maven på en dinosaurer?

Har læst

Vil gerne læse

Hjertet og flasken
af Oliver Jeffers
Carlsen, 2017 - 36 sider
Den lille pige er nysgerrig og går sammen med
den ældre mand på opdagelse i verden. Manden læser højt for hende fra stolen, men en
dag er stolen tom. Nu er pigens liv også tomt,
indtil der en dag kommer en ny lille pige.
4-8 år

4-6 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse
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Ella Bjørn skal flytte
af Nicola O’Byrne
Flachs, 2018 - 36 sider
Billedbog. Ella og Far Bjørn skal flytte og kører
i to dage, hen til deres nye hus. Undervejs får
de snakket om hvornår man hører til et sted og
om hvad det vil sige at føle sig hjemme.
4-7 år

Har læst

Vil gerne læse

Far spørger, om du vil tage
flødeboller med
af Anne Sofie Hammer og Sira Stampe
Høst, 2018 - 28 sider
(Bøgerne om Magda; 3)
Magdas forældre er skilt. I år skal hun holde
fødselsdag, mens hun er hos sin far. Magda
ved lige hvordan, hun kan snøre sine forældre,
så hun får verdens bedste fødselsdag.

af Trine Bundsgaard og Charlotte Pardi
Gyldendal, 2018 - 28 sider
(Hverdagsungerne Frede og Selma)
Frede kan ikke vågne, og han gider ikke være
med til mandag morgen. Hans friske familie
prøver at få ham i gang med morgenmad og
snak om, hvad der skal ske, men han tænker
kun på at blive hjemme.

4-6 år

3-5 år

Har læst

Vil gerne læse

Hvem har gået med sko indenfor?
af Lars Mæhle
og Odd Henning Skyllingstad
Gyldendal, 2018 - 36 sider
(Mysterierne i børnehaven Kernehuset)
Der skal være fest i børnehaven Kernehuset.
Elin har vasket gulvet, og dækket fint bord.
Forældre og bedsteforældre er på vej. Pludselig er der store mudderpletter på gulvet. [...]
Hvem har gået med sko indendørs. Det må
man ellers ikke. Det er en sag for superdetektiverne, Leon og Liva.

Frede vil ikke være
med til mandag

Jeg har jo sagt kom hjem!

Har læst

Vil gerne læse

Lagkageulykken eller
Hvordan vi alligevel fik hest

af Jory John og Benji Davies
Høst, 2018 - 36 sider
And glæder sig til at hænge ud med sin nabo
Bjørn, men Bjørn vil på fisketur alene i en hel
uge. Men er det nu så sjovt for Bjørn at være
helt alene på tur og stakkels And. Kan han
være helt alene?

af Gertrude Kiel og Katrine Marie Jensen
Jensen & Dalgaard, 2017 - 28 sider
Karin har tabt bakken med lagkage og
saftevand til lillesøsters fødselsdag. Karins
stedmor er rasende, men myrerne er glade for
festmåltidet. Som tak vil myrekongen opfylde
et ønske. Karin ved ikke rigtigt, hvad hun skal
ønske sig, men det gør myrekongen!

3-6 år

3-7 år

3-6 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

9
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Lasse ved tandlægen
af Pauline Oud
Turbine, 2018 - 28 sider
Lasse skal til tandlægen. Lasses tøjdyr, Kroko,
er også med hos tandlægen. Tandlægen giver
Lasse gode råd om Krokos store tænder.
3-5 år

Lasse-Leif samler på det hele

Leo og klumpen i maven

af Mette Finderup og Annette Carlsen
Alvilda, 2017 - 28 sider
(Lasse-Leif & Luske-Lise)
Lasse-Leif samler på det hele. Perler, kapsler,
klistermærker, sten - alt. En dag får han en bog
til dyremærker af mormor og hele familien
begynder at samle. Til sidst mangler han kun
isbjørnen.

af Christina Lindström og Kajsa Lind
Turbine, 2018 - 33 sider
Leo er kommet til at gøre noget dumt. Han er
rigtig ked af det og har en stor klump i maven.
Heldigvis får han snakket med far og sagt
undskyld til sine venner.
5-6 år

3-5 år

Har læst

Vil gerne læse

Osvalds forunderlige rejse
af Thomas Baas
Arvids, 2017 - 40 sider
Osvald bor alene sammen med den lille fugl
Kvitte-vit, der fløjter hver dag. Men en dag er
den tavs og Osvald er ulykkelig. Han køber en
blomst til fuglen. Næste dag er fuglen væk og
en jungle har overtaget hele byen.

Har læst

Vil gerne læse

Prins Carl skal i skole

Har læst

Vil gerne læse

Pudler og pomfritter

af Caryl Hart og Laura Ellen Anderson
Flachs, 2018 - 36 sider
Prins Carl skal starte i skole og glæder sig til
sit nye eventyr. Selvom han skal hænge sin
rustning på knagen og ikke må bestemme det
hele, bliver det en ret sjov og spændende dag.

af Pija Lindenbaum
Klematis, 2017 - 36 sider
Da der ikke er flere kartofler, og ikke mere
vand i poolen, beslutter hundene Nulle, Luffe
og Kat at finde et nyt hjem. På en fjern strand
møder de tre puddelhunde. Mon de kan bo
hos dem?

3-5 år

3-6 år

4-8 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse
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Sommer voxpop
Trine
Bundsgaard
aktuel med
billedbogsserien
om Frede og Selma
Foto: Rosa Bundsgaard

Hvor skal du holde sommerferie?
Jeg skal i sommerhus forskellige steder i Danmark. Jeg er
meget glad for dansk sommer.

Hvor læser du helst (i sofaen, i hængekøjen etc)?
Jeg har en gyngesofa i min have, som er virkelig god at læse
i, men jeg kan læse alle steder, og jeg har altid mindst en bog
med til stranden.

Hvilken børne- / ungdomsbog vil du anbefale til
sommerferielæsning, hvis du ikke må anbefale en
af dine egne?
Jeg kan bedst lide historier, som både er sjove og triste. Den
kombination findes hos Bjarne Reuter og Kim Fupz, som jeg
altid vender tilbage til, men jeg vil også gerne anbefale Mette
Eike Neerlins Hest, hest, tiger, tiger. Det er en meget fin bog.

Hvad er din favorit is?
Jordbæris. Alle slags jordbæris.

Hvad er det bedste ved sommeren?
At fuglene synger helt tidligt om morgenen, at folk er gladere,
mere imødekommende og flinkere ved hinanden, når solen
skinner, at bade og være på stranden, at vækkeuret ikke
ringer, at være sammen som familie, at komme nye steder hen
- og så selvfølgelig jordbær. Mange jordbær.

11

12
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For de

5å-r1ige0

Lille Virgil hjælper
en ene-og-alene stork
af Ole Lund Kirkegaard
og Rasmus Bregnhøi
Gyldendal, 2017 - 36 sider
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.
5-8 år

Har læst

Mig og min mor
og Emilie og Emilies far
af Kim Fupz Aakeson og Kathrina Skarđsá
Gyldendal, 2018 -28 sider
Det er besværligt, når ens mor er vampyr og sover hele dagen i en kiste.
Om natten forvandler mor sig til en flagermus og flyver rundt i byen. En
dag flytter Emilie og hendes far ind ved siden af. Bare de ikke opdager,
mor er vampyr.

Tomat
af Mette E. Neerlin og Kamila Slocinska
Høst, 2018 - 36 sider
Billedbog om en pige, som tænker det, hun gerne vil sige, men ikke
siger det - indtil en dag, hvor det er vigtigt at få det rigtige sagt.
6-10 år

5-9 år

Har læst

Vil gerne læse

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse
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5x
5 x hurtige facts om

1

Vidste du, at dit barn med
eReolen GO! selv kan
finde bøger, som det har
lyst til at læse eller lytte til
på enten en mobil, pc eller
tablet

5 x bøger fra
, der er
gode at læse og høre sammen
Momo
af Michael Ende
I udkanten af den store by bor Momo, som altid har tid til at lytte til børn og voksne. Men de
grå tidstyve truer menneskeheden, og Momo
tager kampen op mod dem.
Fra 7 år

2
3

4

Vidste du at en del skoler
er tilmeldt med unilogin, så
dit barn ikke skal huske sit
lånernummer til biblioteket, men hurtigt kan logge
ind og finde bøger med sit
unilogin.
Vidste du at alle e-bøger
og netlydbøger kun kan
streames på eReolen GO!
men at dig og dit barn kan
logge ind på eReolen og
downloade bøgerne, så
I kan bruge dem uden at
være online.
Vidste du at der udover
det antal bøger, dit barn
kan låne hver måned, er
en lang række bøger som
det altid er muligt at låne også selvom dit barn har
nået sit max.

Har læst

Vil gerne læse

Doktor Proktors pruttepulver
af Jo Nesbø
(Doktor Proktor; 1)
Lise, en dreng ved navn Bulle, en skør professor og noget pruttepulver. Lægger man hertil
et par dumme tvillinger, noget farligt kanonkrudt og en kæmpe anakonda, så betyder det
larm og ballade.
Fra 6 år

Har læst

Vil gerne læse

Skovpigen Skærv
af Kim Leine
Skærv og hendes familie lever et liv i skoven.
Men da den onde fyrste tager Skærvs familie
som slaver, må hun klare sig selv. Hvordan skal
Skærv overleve, når vinteren er kold og hun er
ensom?
Fra 8 år

5

Vidste du, at du ved at
skrive ll=lix i søgefeltet kan
finde bøger, der passer til
dit barns niveau

Har læst

Vil gerne læse

William Wenton
& luridiumstyven
af Bobbie Peers
(William Wenton; 1)
William lever i skjul i Norge sammen med sine
forældre. Da han på en skoleudflugt løser
verdens sværeste kode “Umuligheden”, bliver
det starten på et hæsblæsende eventyr for
William.
Fra 8 år

Har læst

Vil gerne læse

Prinsen
Line Kyed Knudsen
(Pigerne fra Nordsletten; 1)
Tre forældreløse veninder flygter fra børnehjemmet og møder den viltre prinsesse
Victoria. De vil finde deres familier og møder
bjørne, en konge og hekse under opklaringen
af fortidens mysterium.
Fra 7 år

Har læst

Vil gerne læse

Find dem på eReolen GO!
Bibliotekernes ebøger
og netlydbøger til børn
Hent appen eReolen GO!
eller brug www.ereolengo.dk

14

LÆS LÆS LÆS - VOL. 1 - Juni 2018

Letlæsning

Bob og tyven

Drux - den onde heks

Gokart - fart på!

af Kirsten Ahlburg
og Kim Dalsgaard

af Birgit Lund
og Tom Kristensen

af Peter Østergaard
og Rasmus Juul

Elysion, 2018 - 26 sider
(Bob i Balle by; 4)
Som politi har Bob fanget over
100 tyve. Nu er der en, der
stjæler smykker. Han løber
straks efter tyven.

Turbine, 2018 - 36 sider
(Fantasy for dig. 2)
Den onde heks “Drux” har
forhekset kongens søn til en
tudse. Kongen er fortvivlet, og
de modige drenge Milo og Toro
må hjælpe.

Gyldendal, 2018 - 52 sider
(Læs løs (Kbh.) 6)
Maria og Tue elsker biler og fart.
Derfor ser de Formel 1 i fjernsynet. De finder ud af, at der åbner
en ny gokartbane lige ved siden
af, hvor de bor. Kan mor og far
overtales til at tage med?

Lix 5. 7-8 år

Lix 6. 6-9 år

Lix 8. 8-10 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Pip og Pop

Planeten Pony - Bølle-Alf

Rosas mobil

Svend savner sin far

af Kirsten Ahlburg
og Rasmus Jensen

af Kirsten Sonne Harild
og Jan Solheim

af Hans Chr. Hansen
og Jan Solheim

af Trine Bundsgaard
og Kamilla Wichmann

Turbine, 2018 - 22 sider
(ABC-lydret.C)
Pop er en han-due og han vil
meget gerne finde sig en hundue. Pop gør alt, hvad han kan,
men det er ikke helt let.

Turbine, 2018 - 27 sider
(Planeten Pony)
Ponyen Bølle-Alf stikker altid af.
Pludselig står den på cykelstien
foran Liv. Kan hun lokke ponyen
med hjem til rideskolen? Liv er
vild med heste og måske kan
hun få lov til at passe.

Alrune, 2018 - 40 sider
(Rosa-bøger)
Rosa får en mobil af sin far. Hun
må holde det hemmeligt for
sin mor, fordi hun ikke må få en
mobil, før hun bliver 10 år.

2018 - 36 sider
(Læs løs (Kbh.). 5)
Svend savner sin far så meget, at
han kommer til at lyve overfor sin
bedste veninde ved at fortælle
hende, at faren er i Uganda. Nu
savner han ikke blot sin far, men
han er også kommet til at lyve.

Lix 4. 5-7 år

Lix 8. 7-8 år

Lix 10. 7-9 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Lix 9. 7-9 år

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse
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Kai er væk!

Kai ser en kat, splat!

Klub 4 - tyve i natten

Mi er to år

af Marie Duedahl
og Andreas Erstling

af Marie Duedahl
og Kenneth Hegelund
Straarup & Co., 2018 - 13 sider
(Lyn. 1)
Kai har en nabo, der hedder Bo.
Nabo Bo er ikke rar. Han pudser
sin enøjede kat, Flæns, på Kai,
og hver gang må Kai spæne
af sted med den lede kat lige i
hælene.

af Per Østergaard og Miwer
Alinea, 2018 - 33 sider
(Klub 4; 1)
Klub 4 er på vej hjem efter den
sene biograftur. En varebil
drøner forbi dem, og lidt efter
kommer der en rendegraver. De
bliver nu vidne til, at bankens
pengeboks bliver hugget. Men
Klub 4 er vågne og optager på
mobiltelefonen det, der sker.

af Kirsten Ahlburg
og Peter Hermann

Straarup & Co., 2018 - 11 sider
(Lyn. 0)
Kai falder i søvn i bussen og står
derfor ikke af ved stoppestedet,
hvor mor venter på ham. Opdager chaufføren mon Kai inden
bussen bliver forladt i garagen?
Lix 4. 6-8 år

Lix 5. 6-8 år

Straarup & Co., 2018 - 21 sider
(RAP (Aarhus).2)
Soen Mi fylder 2 år og bliver
fejret med sang, kage og gave.
Fortællingen består af lydrette
ord på max to bogstaver.
Lix 3. 5-7 år

Lix 8. 6-8 år

Har læst

Vil gerne læse

Vestkongens datter
af Anette Ellegaard
og Lathiful Hilman
Egern & Co., 2018 - 47 sider
(Jagten på den magiske blomst; 1)
Vellas lillebror er alvorligt
kvæstet. Kun saften fra en magisk blomst, der ikke er set i 50 år,
kan redde hans liv. Vella sætter
alt ind på at finde blomsten, [...]
men det er en vanskelig opgave
og en kamp mod tiden.

Har læst

Vil gerne læse

Vil gerne læse

Viktor Vaks
- bisser og blodhund

Zombien Zom
- pas på solen

af Maria Frantzen Sanko
og Cato Thau-Jensen

af Ellen Holmboe og Nana Torp
Alvilda, 2018 - 27 sider
(Zombien Zom; 3)
Zom holder fest om natten, og
han lover far at passe godt på
alle gæsterne - særligt Tor og
Vam skal han holde et øje med.
De tåler ikke solens stråler. Men
det er ikke nemt at have ansvar
overfor alle sine gæster.

Gyldendal, 2018 - 30 sider
Viktor er på ferie hos farmor og
hendes blodhud Bob. Farmor
skal have sig en lille lur. Men
Bob vil ikke lade Viktor gå nogen steder. Den knurrer. Hvad
skal han gøre?
Lix 11. 7-9 år

Lix 12. 8-10 år

Har læst

Har læst

Har læst

Vil gerne læse

Øl, te og is
af Kirsten Ahlburg
og Gunhild Rød
Straarup & Co., 2018 - 21 sider
(RAP (Aarhus). 2)
Do og Ib og An er på kanotur en
dejlig sommerdag. An kommer
til at drikke noget som er Ibs.
Fortællingen består af lydrette
ord på max to bogstaver.
Lix 3. 5-7 år

Lix 5. 7-8 år

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse
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Sommer voxpop

Foto: Naomi Herbert

Jørn
Jensen
aktuel med bogen
Fælden

Hvor skal du holde sommerferie?
Jeg skal til Frankrig og cykle op ad Mont Ventoux. Det er et bjerg,
der tit er med i Tour de France.

Hvor læser du helst (i sofaen, i hængekøjen etc.)?
Jeg kan læse hvor som helst, bare der er ro. Helt ro.

Hvilken børne- / ungdomsbog vil du anbefale til sommerferielæsning, hvis du ikke må anbefale en af dine
egne?
’Den faldne djævel’ af Kenneth Bøgh Andersen. Er du til sport:
’Læs med landsholdet’. Både om fodbold og håndbold for drenge
og piger.

Hvad er din favorit is?
Is med chokolade er en klar favorit.

Hvad er det bedste ved sommeren?
Sol og varme er lige mig, for jeg elsker at være ude.
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10 gode familiefilm,
der også er bøger
1

Vitello

2

Jeg er William

3

Den kæmpestore pære

4

Skammerens datter

5

Antboy*

6

Kidnapning

7

Iqbal Farooq

8

Villads fra Valby

9

MGP missionen

10

!

Otto er et næsehorn*

Lån filmene på biblioteket! *findes på filmstriben.dk

Glæd dig til at disse bøger kommer
som film i biografen til efteråret :
Vildheks af Lene Kaaberbøl
Iqbal Farooq og den indiske chip af Manu Sareen
Kaptajn Bimse og Goggeletten af Bjarne Reuter

17

18

LÆS LÆS LÆS - VOL. 1 - Juni 2018

2018
KS
DANMAR

CE!
STØRSTE
URREN
KONK

LÆSE

ste
rks stør
a
m
n
a
D
d åbner
e
n
å
m
i
.
jun
melde
14-årige
n
den 15.
a
7
g
g
a
e
o
d
d
e
r
e
r
s
F
e fo
om at læ .
t
kurrenc
e
n
d
o
r
k
e
e
s
ld
ien
læ
ogen gæ af sommerfer
b
r
lev der
e
b
m
7
1
m
t
0
e
o
2
S
b
I
I
lø
n.
bøger i
ere bør
il at slå
e
t
fl
s
s
d
g
a
e
o
m
m
e
r
e
en
fle
l du vær
a
eltager
k
d
s
r
å
r
t
e
r
ls
Hve
nmelde
a
3
9
d. 25.
0
g
.
a
5
1
d
r
t
e
ø
l
v
la
til
i år?
elt frem
h
n
r
e
og ope
d
r
t
r
t
ie
o
æ
m
s
t
rek
æ
r
r
fo
e fede p
rbogen
d
e
in
v
m
og sjove
n
m
e
a
o
ig
k
l
S
e
u
g
d
yg
2018 og
ode, uh
g
,
e
d
august
n
de
e spæn
y
n
e
g
a
d
iblo.dk/
bøger.
b
å
p
N
GE
MERBO
M
O
S
ere om
Læse m gen/2018
rbo
somme

LÆS LÆS LÆS - VOL. 1 - Juni 2018

Jeg har læst:
Vildheks 3: Kimæras hævn af Lene Kaaberbøl
Den er god fordi: Spændende bog, som kan
læses af drenge og piger og mange af de
personer, som man har læst om i første bog
kommer igen fx Kat.
Jeg vil anbefale den til dem, der: alle, som
kan li’ spændende bøger.
Noah Jacob, 11 år

Jeg har læst:
Jo i tv af Gry Kappel Jensen
Den er god fordi: Jeg selv kan læse den.
Den er sjov fordi der kommer en bi og vil
stikke Jo men hun kommer i tv alligevel.
Jeg vil anbefale den til dem, der: går i 0.
klasse ligesom mig.
Ingeborg, 7 år

...er den bedste af alle bøgerne om Jo

Vil du også gerne fortælle
om en god bog du har læst?
Så skriv til os med dit navn, alder, hvilken bog du har læst,
hvad du synes om den og hvor mange stjerner, du vil give den.
Tilføj også en mail, vi kan kontakte dig på. Hvis du bliver valgt
til at komme med i bladet skriver vi til dig og du vil blive bedt
om at sende et foto, ligesom vi også skal bruge en
godkendelse fra dine forældre.
Send din anbefaling til: pih@bibmed.dk
og skriv “JEG HAR LÆST” i emnefeltet.

19
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Heldigt, at vi findes! - 11 historier
om Totterne
af Håkan Jaensson og Ida Björs
ABC, 2018 - 120 sider
Tvillingerne Tim og Tom kommer til at lave
ulykker, men ender altid med at redde kastanjerne ud af ilden.
4-8 år

Har læst

Pruttebukser og båthorn
af Lars Daneskov og Pernille Lykkegård
Politiken, 2017 - 155 sider
(Tro, håb og gorgonzola; 5)
Antons mor er blevet skør og taler om at flytte.
Det er Anton og Molly naturligvis nødt til at
gøre noget ved, for de kan slet ikke undvære
hinanden.
6-9 år

Har læst

Vil gerne læse

Saga på eventyr
- trampoliner, svømning og en
forsvundet tigermis

Vil gerne læse

Skolen med magiske dyr
- venner på prøve!

af Josefine Sundström og Emma Göthner
Carlsen, 2018 - 86 sider
(Saga på eventyr)
Saga og Samir leder efter naboens kat,
springer lidt for vildt i trampolin og Saga skal
passes alene af morfar for første gang.

af Margit Auer og Nina Dulleck
Bolden, 2017 - 209 sider
(Skolen med de magiske dyr; 4)
Da det bliver Silas’ tur til at få sit magiske dyr,
har han lidt svært ved at finde ud af, hvad han
synes om krokodillen Rick - og kan man overhovedet have sådan et dyr med på lejrskole?

5-8 år

7-12 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse
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Kanin & Bjørn
- en ordentlig mundfuld
af Julian Gough og Jim Field
Flachs, 2018 - 99 sider
(Kanin & Bjørn; 3)
Kanin og Bjørns fredelige badetur afbrydes
af et dyr, der falder i vandet. Kanin er straks
fjendtlig over for dyret, som ingen af dem ved,
hvad er.

Målmanden og havet
af Maria Parr
Batzer & Co, 2018, 238 sider
(Vaffelhjerte; 2)
Vennerne Theo og Lena skal starte i syvende
klasse, men det bliver ikke et let år. Theo forelsker sig, mens Lena må kæmpe for at beholde
sin plads om målmand på fodboldholdet.
7-12 år

5-9 år

Har læst

Noah skal i skole - en højtlæsningsbog om det første skoleår
af Helle Lindahl og Claes Movin
Dansk Psykologisk Forlag, 2018 - 240 sider
Vi følger Noah på seks år som lige er startet i
skole, og får et indblik i hvordan det er at blive
forvandlet fra en stor børnehavedreng til en
skoleelev. Bagerst i bogen et arbejdsmateriale
til hvert kapitel.
5-7 år

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Tiberius Tudefjæs siger farvel

Vildfaren

Åse, Åge og ånden

af Renée Toft Simonsen og Pernille Lykkegård
Politiken, 2017 - 28 sider
(Tiberius Tudefjæs stikker en løgn; 8)
Tiberius Tudefjæs redder en fugleunge fra at
blive spist af naboens kat. Han tager den i pleje
og finder orme til at fodre den med. Desværre
vil den lille fugl ikke spise.

af Dennis Gade Kofod & Aske Schmidt Rose
Jensen & Dalgaard, 2018 - 60 sider
Laust og Lea skal igennem skoven for at
besøge deres mormor. I skoven skal de huske
at hilse på den store sten. Ellers farer de vild.
Men Laust siger intet til den, og pludselig kan
han ikke finde stien længere.

6-9 år

8-12 år

af Ulf Stark og Peter Gustavsson
ABC, 2018, 122 sider
Åse og Åge har drømme og ønsker til livet,
og de er gode venner og glade for at lege på
Skrotten ved baneskråningen. Der finder de
en dag en lille rusten oliekande med tud. Der
kommer lyde og en arrig stemme fra dens
indre.
5-7 år

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse

Har læst

Vil gerne læse
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Mini interview

Nicole Boyle
Rødtnes
Nicole Boyle Rødtnes er uddannet fra Forfatterskolen for
Børnelitteratur i 2010 og har skrevet over 50 bøger for børn
og unge. Heriblandt de populære serier Zombie-jægerne,
Elverskud og Ilttyv. Hendes nyeste serie Star Girl udkom i
foråret og er allerede trykt i 2. oplag.

Hvem er Star Girl?
Star Girl er en berømt sangstjerne. Men i virkeligheden er hun også bare pigen Nanna fra
Ryhavn, men det er der ingen, der ved. For siden Nanna lagde en video på YouTube og
blev opdaget af et pladeselskab, så har hun forsøgt at skjule sin sande identitet,
så hun kan leve et normalt liv.

Hvordan opstod ideen til serien?
Jeg var inspireret af min egen folkeskoletid, hvor jeg lavede et
band sammen med min veninde. Vi skrev vores egne sange
og drømte om at blive sangstjerner. Vi optrådte til flere
skoleafslutninger.

Er du selv god til at synge?
Desværre ikke. Og i dag er jeg meget taknemmelig for, at der ikke findes nogle optagelser
af mig, der optrådte, for jeg kunne ikke
synge rent. Og de tekster vi havde lavet
var på meget dårligt engelsk. Jeg har dog
en mormor, der var operasanger på Det
Kongelige Teater. Men jeg har desværre
ikke arvet hendes talent for at kunne
synge.

Drømte du også om at blive en
berømt sangstjerne, da du var
barn?
Ja, det gjorde jeg. Men lige som Nanna
var jeg lidt nervøs for tanken om at
skulle blive berømt, så hvis jeg havde
kunnet synge, så havde jeg nok lavet en
hemmelig identitet ligesom Nanna gør i
Star Girl.
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LYDBØGER
Pigen der kunne tale med hunde

Bare for sjov!

af Kim Leine
Gyldendal, 2018, Cd mp3, 37 min.
Indlæser: Peter Secher Schmidt
Sofie elsker hunde og kan tale med dem,
men ikke alle hunde forstår hende. En dag
bliver hun bidt og må på sygehuset.

af Line Kyed Knudsen
Audioteket, 2018, Cd mp3, 25 min.
Indlæser: Maria Winther Nørgaard
(K for Klara; 17)
Klara og hendes klasse spiller et nyt computerspil i en vikartime. Klara synes det er
megasejt, men der er også noget ubehageligt ved det. Hvad er det mon?

5-8 år

Har hørt

Vil gerne høre

8-10 år

Har hørt

Vil gerne høre

Genfærd

Dusørjægerens hævn

af Nicole Boyle Rødtnes
Alvilda, 2017, Cd mp3, 2 t., 7 min.
Indlæser: Sofie-Mai Beckles Graae
Emilie tager med klassen på studietur til
Grønland. Med i bagagen har hun sin bedste
vens selvmord. Men hvorfor begynder hun
at se hans genfærd, og hvorfor fortsætter
folk med at dø omkring hende?

af Søren Ellemose og Morten Ellemose
Audioteket, 2018, Cd mp3, 4 t., 8 min.
Indlæser: Jakob Svarre Juhl
(Rummets detektiver; 3)
Xander har fået fat i en magisk tidsbog, og
nu er han og hans nye venner jagtet af universets bedste dusørjægere og en mindre
hær af rasende Timecops.

13-15 år

11-14 år

Har hørt

Vil gerne høre

Har hørt

Vil gerne høre

For enden af din pegefinger

Hun bad selv om det

af Kristina Aamand
Audioteket, 2017, Cd mp3, 5 t., 33 min.
Indlæser: Thea Boel Gjerum
17-årige Sheherazade føler sig klemt mellem
forventningerne til hende som en god muslimsk pige og hendes egne ønsker til livet.
Da hun møder den jævnaldrende Thea åbner der sig en helt ny verden af muligheder.

af Louise O'Neill
Gyldendal, 2018, Cd mp3, 8 t., 48 min.
Indlæser: Karin Nordly-Holst
18-årige Emma lever et forkælet og
overbeskyttet overklasseliv i den lille irske
by Ballinatoom. Indtil den dag hun til en fest
tager nogle stoffer og bliver udsat for gruppevoldtægt. Emmas liv ødelægges, og hun
er på randen af selvmord.

13-16 år

Har hørt

Vil gerne høre

15-16 år

Har hørt

Vil gerne høre

Provinspis

The hate u give

af Ditte Wiese
Audioteket, 2018, Cd mp3, 5 t., 14 min.
Indlæser: Malene Tabart
Ida er tæt på at være færdig med 3.g og det
kan kun gå for langsomt med at komme
væk fra provinshullet, når først hun har fået
studenterhuen. Men der er en del ting, der
spænder ben for Ida, ikke mindst hende selv.

af Angie Thomas
Gyldendal, 2017, Cd mp3, 9 t., 30 min.
Indlæser: Laura Drasbæk
Starr er vidne til, at hendes ubevæbnede
ven, Khalil, bliver skudt og dræbt af en hvid
politimand. Da nedskydningen kommer i
medierne, bliver Starr nødt til at beslutte,
om hun vil medvirke til, at betjenten, der
gjorde det, bliver dømt.

15-16 år

Har hørt

Vil gerne høre

14-16 år

Har hørt

Vil gerne høre

