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Mærk lige -
Lamberth, 2014. 28 s. 2-5 år
Billedbog om følesansen, kom-
mer vi både omkring noget 
blødt, noget slimet og noget 
vådt.

Selvværd

Hest, Pimm van
Vejrdrengen
Turbine, 2014. 28 s. 5-8 år
Når Vejrdrengen er trist, græ-
der skyerne. Når han nyser, 
bøjer træerne sig. En dag får 
Vejrdrengen nok af at skabe 
det vejr, som andre vil have. 
Han finder et lille hus, alene. 
Men en dag banker det på 
døren.

Skattejagt

Barnett, Mac
Svend og Valdemar  
graver et hul

Jensen & Dalgaard, 2014. 44 s. 
3-6 år

Svend og Valdemar graver 
efter noget spektakulært. 
Ligegyldigt hvor de graver, 
kan de ikke finde det, de leder 
efter.

Skilsmisse 

Dahle, Gro
Krigen
Alfa, 2014. 60 s. 6-10 år
Julie er en pige der bor i et 
trygt land, men en dag kom-
mer krigen. Ikke som den 
krig hun har set på TV og i 
aviserne, men en anden krig, 
nemlig mors og fars krig. Julie 

ved ikke, hvem der begyndte 
krigen.

Koppens, Judith
Mila har to senge
Turbine, 2014. 28 s. 2-5 år
Mila bor to steder. Hun har et 
hus, et værelse og en seng hos 
både sin far og sin mor, som 
hun bor hos på skift. Nogle 
gange gør de tingene lidt for-
skelligt, men heldigvis elsker 
de begge Mila lige højt.

Sorg

Sareen, Manu
Alvins farvel
Politiken, 2014. 28 s. 5-7 år
Alvins kanin hedder Molly. 
Da den dør bliver Alvin ked 
af det. Far og Alvin begraver 
den i haven. De to taler også 

om det, og om Alvins mormor, 
som er syg, og alle de tanker 
Alvin har om det. Om natten 
har Alvin en drøm, og da han 
vågner vil han gerne lave en 
"aftale" med sin far.

Walsh, Melanie
Farvel bedste 
Klematis, 2014. 28 s. 3-4 år
Barnets bedstemor er død. 
Moren svarer på de spørgsmål 
barnet stiller om døden, fx 
hvad er døden, hvorfor man 
dør og hvor man kommer hen, 
når man er død?

Sovetid 

Gehm, Franziska
10 små får i drømmeland
Turbine, 2014. 24 s. 3-5 år
10 små får leger kålbold, og en 
falder i søvn, og kun 9 får klæ-
der sig ud. En efter en falder 
de i søvn...


