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12 bøger
der er fantastiske at 

læse og nyde sammen

 Læs højt



Her har vi samlet et udvalg af smukke, nyskabende 
og fantasifulde højtlæsningsbøger for børn i alle 
aldre.

Højtlæsning er noget ganske særligt, hvor den voksne 
og barnet er fælles om at opleve fortællingen gennem en 
bog. 
Du kan læse højt for dit barn fra det er ganske lille, og 
selv når barnet bliver stort nok til at læse selv, er det sta-
dig godt og hyggeligt at blive ved med at læse højt sam-
men. Hvis du er rigtig heldig, kan du endda få lov at læse 
højt for dit teenagebarn. :)



De vilde svaner 
af H.C. Andersen (2014):

Pragtudgave af det kendte og elskede eventyr 
fra 1838 om den smukke prinsesse, Elisa og 
hendes brødre; de elleve prinser der bliver 
forvandlet til vilde svaner og landsforvist af 
deres onde stedmoder. Elisa må gå grueligt 
meget igennem, før det hele kan ende lykke-
ligt. 

Lars Gabel modtog 
Kulturministeriets 
Illustratorpris for de 
overdådige illustratio-
ner. 

Den gamle mand og hvalen 
af Stian Hole (2015):

Den gamle, ensomme mand Cornelius bor 
alene ved havet sammen med sin kat. En dag 
finder han en strandet hval og gør alt hvad 
han kan for at få den tilbage i havet. Til sidst 
må han ringe efter sin bror, Halvor, for at få 
hjælp, selvom de har været uvenner i mange 
år. Da de endelig lykkes med at redde hvalen, 
har de også reddet deres venskab. 

Utrolig smuk billedbog lavet i Stian 
Holes unikke collage-stil om en-

somhed, tilgivelse og brødre.     



De grimme børn 
af Kim Fupz Aakeson (2011):  

En mand vil gerne have et interessant arbejde 
og ansættes til at trøste de grimme børn. Han 
bager boller og bliver helt glad for at smøre 
madpakker. Hans afløser, Susanne med luftge-
bisset, viser sig at være ret sød og måske kan 
de skabe en ny familie sammen? 
Morsom billedbog om familieliv og om at se 
forbi hinandens små særheder. Illustreret i 
Rasmus Bregnhøis  vanlige muntre stil med 
knald på farverne. 

Skyggefugl 
af Tina Sakura Bestle (2012):

Alma har hovedet fuld af hvisketanker og føler 
sig som en gammel dame indeni. 
På sin 7 års fødselsdag cykler hun ud i verden 
for at få sit liv tilbage. Undervejs befrier hun 
den sælsomme, enøjede, formalinfyldte kalv, 
Lønborg, fra en glasklokke på Zoologisk Mu-
seum.  Sammen møder de grusomme mødre 
og onde truckere, men også en smuk pige 
med en dagbog og en venlig langturschauffør.  
Betagende højtlæsningsbog om fantasiven-
ner, ensomhed, mod og at finde sig selv. 



Opfindelser, strikkede huer og 
en dum kat 
af Rasmus Bregnhøi  (2015):

Tekst og skæve, udsøgt detaljerede tegninger 
spiller perfekt sammen i denne billedbog om 
den huestrikkende, ensomme Mus. De andre 
mus driller ham og en dag er han ved at blive 
ædt af en dum kat med dårlig ånde. Heldigvis 
dukker Mis op med sin selvopfundne hunde-
sparker og det er begyndelsen på et fantastisk 
venskab. 
Herlig billedbog om venskab og forskellighed. 

Molly – den lille smuglerhund 
af Isabelle Halvarsson (2012): 

Den lille Jack Russell-hvalp Molly bliver smuglet 
ind i Sverige under kummerlige forhold, men 
heldigvis køber Maries storebror Molly til hende 
i 9-års-fødselsdagsgave, og mormor hjælper med 
at overbevise mor om, at det er en bedre gave 
end en ny computer. 
Sød serie om venskabet mellem pigen Marie og 
den kære, lidt frække hundehvalp. Især egnet til 
børn, der drømmer om egen hund eller elsker 
dyr.
Bind 1 i serien ” Bøgerne om 
Molly”

 



Tork og hest
af Louis Jensen (2012):
Drengen Torks vugge er en kuffert, og da han 
har lært det mest nødvendige i skolen, bog-
staverne ABE, drager han ud i verden. Her mø-
der han Hest, der er virkelig god til at regne. 
De to venner har mange spændende oplevel-
ser, før historien ender som alle gode eventyr 
og Tork får prinsessen. 
Pia Halses spændende illustrationer giver bo-
gen en ekstra dimension. 
En charmerende fortælling om fantasi, rejser 
og venskab.

Anton og tingenes sjæl
af Katrine Marie Guldager (2010):

10-årige Anton spekulerer over om tingene har 
en sjæl. Hvad tænker fx cykel og skoletaske, når 
han smider dem fra sig. Mor og far morer sig 
lidt over ham, men morfar forstår ham og hans 
tanker. Filosofisk anlagt billedbog om nogle af 
de komplekse tanker, som tænksomme børn 
kan have. Kirsten Raagaard har illustreret An-
tons tanker og verden i dejligt varme farver og 
en blød udtryksfuld streg. 



Højtlæsning er en af livets fineste oplevelser. 

Astrid Lindgren”



Nogle gange fylder de 
mindste ting, mest i dit 
hjerte!

Peter Plys

”



Vinden i piletræerne
af Kenneth Grahame (2006):

Elsket og udødelig klassiker om de fire 
venner Hr. Tudse, Hr. Grævling, Hr. Muld-
varp og Hr. Rotte og deres mange eventyr 
og kampen mod de onde væsler. Handlin-
gen er en blanding af eventyr og mystik 
med stærkt fokus på moral og venskab. 
Flot udgave med illustrationer af Ro-
bert Ingpen udgivet for at fejre bogens 
hundredeårs jubilæum

Brune
af Håkon Øvreås (2014):

Om dagen bliver drengen Rune plaget af de 
store drenge, men om natten bliver han til 
superhelten Brune, der iført brunt tøj tager 
hævn med brun maling. Efterhånden bliver 
Runes venner Morten og Åse også til super-
helte, og de tre får et stærk sammenhold. Om 
natten snakker Rune på magisk vis med sin 
afdøde bedstefar. 
En meget fin bog om 
mod, savn og venskab.
Bogen vandt Nordisk 
Råds Børne- og Ung-
domslitteraturpris i 
2014. 



Hurtige Henning Historier
af Oscar K (2008):

Samling af rablende skøre historier om dren-
gen Henning. Eller faktisk om de 5 rødhårede, 
fregnede drenge, der alle hedder Henning og 
tilsammen er et geni, der er nr. 1 i klassen til 
det hele. Hunden hedder faktisk også Hen-
ning! 
Skæv humor med illustrationer i 
Dorte Karrebæks meget ka-
rakteristiske streg.  

Doktor Proktors sensationelle 
samling af D.D.V.Ø.I.F. – Dyr Du 
Ville Ønske Ikke Fandtes 
af Jo Nesbø (2013):

Håndbog med optegnelser af 23 dyr, der 
ville være helt vildt mareridtsagtige, hvis de 
fandtes i virkeligheden! Læs fx om Syvfo-
det Peruviansk Sugeedeerkop, som suger 
din hukommelse ud eller om Varmblodet 
kastanjegnaver, der spiser dit kæledyr hurti-
gere end du kan sige Fido. 
Sprudlende humor og sjove billeder af alle 
de sære fantasidyr. 



Det vigtige er at blive ved 
med at stille spørgsmål

Albert Einstein
”
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