
Alene i London af Mette Vedsø 
Jensen & Dalgaard, 2017. - 68 sider  
Tove skal til London og besøge sin onkel Don. Don har ingen kæreste, 
og det er da lidt mærkeligt, når der bor 10 millioner mennesker i Lon-
don. Måske kan Tove hjælpe.  
 
 
 
 
 
 
Harry Potter og fangen fra Azkaban (ill. af Jim Kay) 
Gyldendal, 2017. - 336 sider 
Den første illustrerede udgave af J. K. Rowlings magiske klassiker er 
spækket med pragtfulde farveillustrationer af den prisvindende bør-
nebogsillustrator, Jim Kay.  
 
 
 
 
 
 
De forunderlige bøger om Amaia og Gustau af J. L. Badal 
Jensen & Dalgaard, 2017.  - 480 sider  
Bedstefar Drus bor på loftet hos Amaia og Gustau. Omgivet af stakke-
vis af bøger og genstande. Da de mister noget i skoven, kan det kun 
findes ved hjælp af en gammel nøgle til brønden i haven. Heldigvis 
har bedstefar Drus nøglen.  
 
 
 
 
 
Hest horse pferd cheval love af Mette Vedsø  
Jensen & Dalgaard, 2017. - 132 sider  
Naja er hestepige med stort H. Men det kan være svært, når ens bed-
ste veninde pludselig begynder at interessere sig for andre ting. Og 
hvad så? Leger lige børn virkelig bedst eller stikker et venskab dybere 
end som så?  
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Lille krokodille bløder af Birde Poulsen 
ABC Forlag,  2017. -  28 sider 
Lille Krokodille vågner tidligt og er sulten. Han smører sig en sylte-
tøjsmad, men skærer sig på kniven og får plaster på. Lille Krokodille 
og Lille Isbjørn leger med sablen. Pludselig bløder Lille Isbjørn over 
det hele - det er heldigvis kirsebærsaft.  
 
 
 
 
 
Træet, dyrene og os af Hanne Kvist 
Gyldendal, 2017 -  32 sider  
To børn, en elg, en ræv og en slange spiller Matador inde i en skov. 
Et træ rykker tættere og tættere på dem. Træerne vil også være med 
til at spille. Må de det? Hvordan er reglerne?  
 
 
 
 
 
Nivemaskinen af Anita Krumbach 
Høst, 2017. - 36 sider 
Lille og "jeg" sidder og afventer Stores vrede. De lytter, holder vejret 
og krammer indtil vreden rammer. En dag beslutter de sig for at byg-
ge en nivemaskine, der kan svare igen.  
 
 
 
 
 
Anton og den tungeste byrde af Katrine Marie Guldager 
ABC Forlag, 2017. - 28 sider 
Anton er ked af det, fordi han bærer på den tungeste byrde. Men 
ingen hører efter, hvad han siger eller forstår ham. Først da far spør-
ger, hvad den tungeste byrde er, får Anton det sagt og får det bedre.  
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Vitello redder verden af Kim Fupz Aakeson 
Gyldendal, 2017. - 32 sider  
Mor ser nyheder en tirsdag morgen og bliver i rigtig dårligt hu-
mør: ”Sult og forurening og elendighed,” siger hun og forud-
ser jordens snarlige undergang. Det bekymrer selvfølgelig Vitel-
lo, der ser en lysende fremtid for sig med stor rigdom og en 
sportsvogn - det vil han ikke risikere at gå glip af, så han går ud 
for at hente sine venner, så de sammen kan redde verden.  
 
 
 
Pigen der kunne tale med hunde af Kim Leine 
Gyldendal,  2017. - 61 sider  
Sofie elsker hunde og kan tale med dem, men ikke alle hunde 
forstår hende. En dag bliver hun bidt og må på sygehuset.  
 
 
 
 
 
 
Lille Virgil og Dragen af Ole Lund Kirkegaard 
Gyldendal, 2017. - 36 sider  
Oscar har set en drage nede ved vandmøllen med 4 hoveder og 7 
ben. Lille Virgil ved ikke hvad en drage er for en størrelse, men 
han kunne godt tænke sig at se sådan en drage, der spiser prin-
sesser og ild.  
 
 
 
 
Bettinas badekar af  Flemming Quist Møller 
Klim, 2017. - 48 sider  
Bettina på otte år vil hellere bygge opfindelser end at lave lekti-
er. Med far på genbrugspladsen bygger hun en baderaket og 
rejser ud i rummet til vilde planeter og sære rumvæsner. 
 
 
 
 

 


