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Hill, Eric
Godnat, Plet
Carlsen, 2014. 28 s. 2-4 år
Plet skal i seng, men han er 
ikke spor søvnig.

Holzinger, Michaela
Lukas og hjørnemonsteret
Turbine, 2014. 28 s. 3-6 år
Lukas er sikker på, at der bor 
et monster i et hjørne på hans 
værelse. Mor og far er enige 
om, at der må gøres noget - 
men hvad?

Koppens, Judith
Mila og monstrene
Turbine, 2014. 28 s. 2-5 år
Mila skal sove, men mor har 
glemt at kigge efter mon-
strene under sengen. Sammen 
leder de værelset igennem, så 
Mila trygt kan sove sammen 
med sin monsterjæger-kat.

Sperring, Mark
Max og det store vil ikke i 
seng show

Flachs, 2014. 32 s. 3-5 år
Mine damer og herrer! Drenge 
og piger! Hør historien om 
Max Magnifik som er en 
mester i at udskyde sengetid. 
Det ene trick afløser det andet 
- falder han nogensinde i søvn?

Venskab

Brun-Cosme, Nadine
Store Ulv & Lille Ulv  
- en dejlig appelsin

Arvids, 2014. 32 s. 3-6 år
Lille Ulv bliver væk, da han 
leder efter en appelsin, som 
Store Ulv har kastet til ham.

Hest, Pimm van
Jeg ser, jeg ser
Turbine, 2014. 28 s. 4-8 år
Lægen siger, at Edward har 
brug for briller. Edward vil ikke 
have briller, for han er bange 
for, at andre vil grine af ham. 
Men med de nye briller, ser 
han meget bedre, og verden 
omkring ham virker helt for-
andret.

Lange, Tove Krebs
Kylles kage
Klematis, 2014. 32 s. 3-5 år
Kylle vil bage en æblekage og 
beder sine venner om hjælp. 
De dovne venner har dog 
travlt med at passe deres eget 
- lige indtil Kylles kage er fær-
dig. Kylle lader dem spise med 
- men der er dog en enkelt 
betingelse.

Lindenbaum, Pija
Ska' vi leg'?
Klematis, 2014. 36 s. 4-6 år
Bitten elsker at klippe ting 
med sin nye saks og lege 
alene, men så banker det på 
døren. Berit står udenfor og 
spørger hvad de skal lege, 
men Bitten vil ikke lege med 
Berit.

Melchior, Siri
Rita & krokodille - camping
Gyldendal, 2014. 28 s. 3-5 år
Rita og Krokodille skal sove i 
telt. Da mørket falder på bliver 
det lidt uhyggeligt, for der er 
noget udenfor teltet! Måske 
er det en trold?


