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Maria Speyer Grøn: Et hus med rum i,  
Turbine, 2017, 28 sider (Danmark)
Billedbog. Poetisk fortælling om pigen som bygger et hus med mange rum og 
plads til at dyrke blomster, kukkelure, danse på balkonen og sove sødt. Oppe på 
taget kan man se stjernerne. Men det er sjovest, hvis man er to. 

Anne Sofie Hammer: Hjemme hos mor får jeg altid sushi.  
Høst, 2017, 28 sider (Danmark)
Billedbog. Magda er delebarn. En uge hos far, igen uge hos mor. Lørdag morgen 
starter hos far med at Magda fryser og gerne vil ligge lidt i hans seng, for hjem-
me hos mor ”Er det meget varmere”. 

Stian Hole: Morkels alfabetet.  
Høst, 2016, 44 sider (Norge)
Billedbog. Anna finder mystiske sedler på marken. Det er drengen Morkel, der 
har lagt dem. De to finder sammen og får et helt særligt fællesskab, hvor naturen, 
fuglene og ordene har stor betydning. 

Tove Jansson: Den farlige rejse.  
Lamberth, 2017, sider (Finland)
Billedbog med rimet tekst. Susanne sidder og keder sig og ønsker at alt var an-
derledes. Ønsket går i opfyldelse og hun kommer ud på et eventyr fuld af natur-
katastrofer og uhyrer, men også nye venner. Til sidst møder hun mumitroldene 
og kommer hjem igen.

Rune T. Kidde: Dolly Dyt og de bøvede bamser.  
Alvilda, 2017, 24 sider (Dansk) 
Billedbog. Dolly Dyt må ikke gå ud i skoven for sin bedstemor, der advarer mod 
bumser, bøller og bøvede bjørne. En dag ser Dolly alligevel sit snit til at smutte 
ud, og inden længe finder hun bjørnenes hus. Men ikke alt er som det plejer at 
være.



Janus Kodal: Her lugter af lort!  
Turbine, 2017, 28 sider (Danmark)
Billedbog. Fernanda er på besøg hos Mille, men der lugter ret dårligt. Milles mor 
tjekker osten i køleskabet, under skoene og mener ikke der lugter af noget sær-
ligt. Til sidst viser der sig at være gevinst i lillebrors ble. 

Mauri Kunnas: Når mørket falder på.  
Lamberth, 2016, 44 sider (Finland)
Billedbog. Hvad sker der, når de fleste sover? Det er jo ikke alle, der sover. Nogle 
må arbejde og andre fester. Et kig på livet om natten.

Jan Lööf: Da Felix blev stor.  
Cobolt, 2017, 36 sider (Sverige)
Billedbog. Felix plejer at være en tegneseriefigur. Men han overtaler tegneren til 
at lade ham være hovedperson i denne billedbog. Her møder han pigen Lisa, og 
sammen går de på opdagelse i en eventyrverden med mærkelige størrelsesfor-
hold, tyvagtige bavianer, dyreorkestre og Godzilla-angreb.

Haddy Nije: Om lidt sover du.  
Turbine, 2017, 36 sider (Norge)
Billedbog med rimet tekst. Om vinteren ligger foråret og sover - parat til at våg-
ne og tage over. Når foråret vågner og kommer i gang, ligger sommeren parat, og 
sådan afløser årstiderne hinanden, ligesom børn sover for at hvile og blive klar 
igen.  

Tiina Nopola: Siri finder en musling.  
Turbine, 2017, 24 sider (Finland)
Billedbog med Siri, der gerne vil lære at dykke under vandet ligesom de store 
drenge, og hun øver sig i svømmehallen.



Sven Nordqvist: Hvor er Peddersen?  
Carlsen, 2016, 20 sider (Sverige)
Billedbog. Findus har tegnet en tegning til Peddersen. Men hvor er Pedder-
sen? Findus leder i huset, i værkstedet og udenfor ved hønsene og buklerne.

Linda Pelenius: Tilde kigger på fugle,  
Klematis, 2017, 28 sider (Sverige)
Billedbog. Tilde har fået en kikkert. Hun vil bruge den til at se på fugle - 
hun elsker fugle. Men de er svære at få øje på.

Jujja Wieslander: Mere fart på, Mor Muh!  
Gyldendal, 2016, 28 sider (Sverige)
Billedbog. Mor Muh snorkler i den lille sø. Hun vil kigge på fiskene. Men 
Krage vil hellere have fart på og bygger en motorbåd. Det går selvfølgelig 
helt galt.

Kim Fupz Aakeson: Vitello: 28 historier fra A til Å.  
Gyldendal, 2017, 60 sider (Dansk) 
28 historier om Vitello - én for hvert bogstav i alfabetet. Det hele begynder 
med A i en historie, hvor Vitello er lige ved at begynde i skolen, men giver 
op, da han skal lære alfabetet med de mange bogstaver 
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