


Fantasi-venner
Salmiak og Spøge 
af Moni Nilsson-Brännström
Salmiak har længe ønsket sig en ven 
– for det er ikke nemt at hedde noget 
så mærkeligt som Salmiak. Han ville 
hellere hedde Jesus (for ham kan alle 
lide) eller Fantomet (for han bliver 
aldrig bange) eller bare Klaus-Bertil, 
som er ganske normalt i Sverige, hvor 
bogen foregår. Han får sig i stedet 
en usynlig ven, Spøge, som er både 
modig, sjov og en lille smule fræk. 
Men da en ny dreng starter i klassen 
og bliver venner med Salmiak, bliver 
Spøge jaloux, og hvordan takler man 
lige en sur usynlig ven? Bogen er 
skrevet i et dejligt Astrid Lindgren’sk 
ubesværet sprog.
Fra 5-9 år

Mester Mester Mester 
af Thomas Winding
Thomas har en meget klog hund, som 
hedder Mester. De to snakker sam-
men, og Mester er på mange måder 
fuldstændig lige så ligefrem og umid-
delbar som et barn. Mester spørger 
utroligt meget, elsker at høre eventyr 
og spise frikadeller. Men idyllen bry-
des, da en kulsort kat flytter ind. Me-
ster er bestemt ikke tilfreds men med 
tiden bliver Mester og katten Pimme 
dog en slags venner, selv om det hol-
der hårdt. For en ordentlig hund kan 
jo ikke lide katte. Bogen består af små 
underfundige og morsomme samtaler 
og eventyr.
Fra 5-8 år. 
Hele samlingen om Mester kan læses i 
”Den store Mesterbog”

Maya, jeg Maya 
af Annegret Friedrichsen
Hvad gør man, når man forvilder sig 
hjemmefra og kan ikke finde ud af at 
komme tilbage? Katten Maya sender 
breve til sine mennesker om de spæn-
dende ting, hun oplever, og alle de nye 
venner hun får undervejs. På sin rejse 
gennem den store kolonihave lykkes 
det hende at få nye, gode venner og 
at hjælpe Blomster-Johan med hans 
have. Men hvor skal Maya bo, når 
kolonihaven lukker ned for vinteren, 
og finder hun nogensinde tilbage? En 
sød historie om at være venner, når 
der er afstand i vejen, og om at ude af 
øje ikke altid behøver betyde ude af 
sind.
Fra 4-8 år

Uvenner 
og mobning
Kong Karsten 
af Kim Fupz Aakeson
Karsten er klassens tykke dreng, som 
bliver mobbet i skolen. Lærerne piner 
ham i timerne, og frikvartererne er ren 
tortur. Forældrene siger, at Karsten 
bare har tykke konge-knogler, men det 
hjælper ikke rigtigt på humøret. En nat 
bliver Karsten udråbt til konge, og nu 
er det ham, som bestemmer det hele. 
Han hævner sig på dem, der har mob-
bet ham og bliver selv til en konge-
mobber. Heldigvis kommer Karsten 
på bedre tanker og vælger i stedet at 
være en god ven. En fin bog om at 
komme ud af offer-rollen, uden selv at 
blive en mobber. 
Fra 5-8 år

Garmanns gade 
af Stian Hole
Sidste sommer kastede bøllen Roy 
Garmanns løbesko op i telefonled-
ningerne. De hænger der endnu og 
husker Garmann på, at det er Roy, der 
har bukserne på. Roy har nemlig en 
cykel med 26 gear, som han kan køre 
på uden at bruge hænder. Garmann er 
anderledes. Han samler på planter og 
tanker, og måske især derfor kan han 
ikke få fred for Roy. Snart får han ham 
presset ud i noget værre rod med en 
ildebrand i Frimærkemandens have, 
som ellers er et forråd af spændende 
planter og dyr. Spændende og ud-
tryksfuldt illustreret. En bog hvor det 
dystre lurer lige under overfladen. 
Fra 5-9 år
Bogen er 2. del i serien om Garmann. 
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Ritas venskab 
af  Lilja Scherfig
Rita og Viktor er gode venner, og de 
har et hemmeligt mødested udenfor 
byen. Men da Viktor en dag leger med 
de store drenge, driller han Rita. Hun 
bliver vred og såret over, at han kan 
være sådan men heldigvis møder Rita 
Drengen fra de blå bjerge. En dreng 
der ligner Victor bortset fra, at han 
er helt blå! Han hjælper Rita med at 
få mod til at blive venner med Victor 
igen. Om at føle sig svigtet af sin 
bedste ven, og om hvem der først skal 
sige undskyld for, at det hele kan blive 
godt igen. En smukt illustreret bog om 
venskab og mobning
4-9 år.

Hemmelige venner 
af Helena Bross
Børnene i 1.c er ikke altid søde ved 
hinanden. Derfor kommer lærerinden 
en dag med en krukke med alle bør-
nenes navne i. Nu skal de alle trække 
en hemmelig ven, som de i en hel 
uge skal være ekstra søde ved. Oscar 
trækker Maja, og han spekulerer på, 

hvad han kan gøre for, at hun bliver 
glad, og måske finder ud af, at det er 
ham, der gør hende glad? Og gad vide 
hvem der har Oscar som hemmelig 
ven, og hvad han kan vente sig i løbet 
af ugen? 
Fra 6 år 
En serie på 5 bøger om 1.c, som kan 
læses uafhængigt.

Bedste venner!
Dagmar fra Følfod 
af Lise Stegger
Lotte og Dagmar går i 2. klasse og er 
bedsteveninder. De bor i den lille by 
Følfod, hvor de oplever spændende 
ting med venner, familie og sjove 
mennesker, som de slet ikke kender. 
De ser muligheder alle vegne og har 
en livsenergi og en fantasi som gør, 
at selv om de oplever både store og 
små udfordringer, så vender de det til 
noget levende og spændende. Bogen 
er et sandt overflødighedshorn af 
nysgerrighed, opmærksomhed og 
fantasi. Alt sammen klemt ned i en helt 
almindelig lille by med to helt ualmin-
deligt almindelige piger. For dem, der 
allerede har slugt Karlas Kabale.
Fra 7- 9 år

Krabaterne i Kongelunden 
af Christine Schou
Sammen med ferievennen Sammy 
danner Birger den hemmelige klub, 
Krabaterne. De jagter en skat, og gå-
den bag den uhyggelige frk. Liljendal 
samtidig med, at de kæmper mod den 
magtsyge haveforeningsformand, der 
hader uorden og larmende børn. Begi-

venhederne tager fart, da Krabaterne 
får nys om Landet Bagved, hvor alle 
bøger kan blive til virkelighed, og hvor 
en hemmelig skat ligger gemt. Kun 
få kommer derind, og færre kommer 
ud igen Og så er der jo pigen Eva. 
En skøn historie om venskab trods 
forskellighed og en god introduktion 
til klassiske eventyr. 
Fra 7 år

Karla og Katrine 
af Renée Toft Simonsen
Karla og Katrine er veninder, men 
indimellem sættes venskabet på 
en hård prøve. Pigerne er på ferie 
sammen med Karlas familie, og den 
sommerferie bliver ret meget ander-
ledes, end de havde forestillet sig. 
Pigerne møder Jonas med de brune 
øjne (måske får Karla sit første kys!), 
de stifter Cuba-klubben med speciale i 
kartoffelrov, kommer til bryllup, fanger 
en indbrudstyv og meget andet. En 
sød, spændende, romantisk og sjov 
historie, som også er filmatiseret. 
Fra ca. 7 år
Bogen er 2. del i serien om Karla.

Min bedsteste ven
af Lina Lundh
I skolen bliver Lise holdt uden for. Hel-
digvis har hun sin vægtløfter-far, som 
er stor og stærk, og som elsker Lise 
overalt på jorden. Han fortæller hende 
hver dag, at hun er den sødeste og 
bedsteste i hele verden. En dag starter 
Samira i klassen. Hun har kulsort hår, 
hud med samme farve som pebernød-
der, en skriggul rygsæk og en klap for 
øjet. Præcis som en pirat. De to piger 
oplever venskab og uvenskab, og 
lykken ved at have en bedsteveninde, 
man kan betro alt og gøre alt med. 
Fra ca. 7 år
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Josefine og Villa-Ulla 
bliver veninder
af Johan Unenge
Josefine på 8 år bliver veninder med 
den fantasifulde og lidt pralende Villa-
Ulla. De to piger oplever blandt andet 
at få slowmotion-syge, at starte et frø-
cirkus og de prøver at blive superstjer-
ner ved at øve sig foran overvågnings-
kameraerne på tankstationen. Pigerne 
tager alting meget alvorligt, men det 
fatter de voksne tilsyneladende ikke. 
Og hvad gør man så!? 
Fra ca. 7 år
1.del i serien om de 2 umage veninder.

Flyvere på himlen 
af  Annette Herzog
I en lejlighed med altan bor Lidja sam-
men med sin familie. Hun savner nog-
le at lege med og tænker ofte tilbage 
til dengang, hun boede i et andet land. 
Dengang legede Lidja og veninden 
Sanja en dag i den store, frodige have, 
da brummende motorer fra flyvere 
pludselig lød over deres hoveder. Med 
et lå Sanja livløs hen. En sansemættet 
fortælling som uden at være blodig 
og udpenslende fortæller om krigens 
konsekvenser, og om hvorfor der kom-
mer flygtninge til vores fredelige og 
privilegerede land. 
Fra ca. 6 år

Drengevenner,  pigevenner,  
helt nye venner 
og måske en 
kæreste?
Cirkus i skolen
af Lin Hallberg
Forfatteren er mest kendt for sine 
letslugte og populære hestebøger, 
men her er en bog, der vil tiltale piger, 
som måske ikke er så interesserede i 
heste. Samuel bor ude på landet. En 
dag kommer der en ny pige, Amanda 
i hans klasse. Amanda, der vil være 
cirkusartist, og hvis mor er skuespil-
ler, får vendt tingene op og ned i det 
lille samfund. Man ved lige som aldrig, 
hvad der kan ske, når Amanda er med. 
Fra ca. 7 år
1. del i serien Miss Amanda Hill.

Løb! 
af Sverre Henmo 
Maria flytter ind ved siden af Bertil, 
og de skal begge starte i skole efter 
sommerferien. Bertil er rigtig god til 
at spille fodbold, og Maria kan løbe 
stærkt. Men da Marias hund bliver 
væk, og Bertils lillebror bliver taget ”til 
fange” af de store drenge, er gode råd 
dyre! Bogen er godt skrevet og minder 
lidt om de populære Karla-bøger, fordi 
den får sat ord på de følelser, som 
voksne ikke kan forstå eller sætte sig 
ind i. En rigtig fin bog om når drenge 
og piger bliver venner. 
Fra 6 -11 år.

Kærestelus 
af Ditte Steensballe
Gustav har en sød hemmelighed. Han 
er forelsket i Lise. Lise med de brune 
øjne og det lange mørke hår. Men 
da det på kolonien kommer frem, at 
Lise har lus, må Gustav må træde til, 
så hun ikke bliver drillet af de andre 
børn. De to bliver kærester, og selv da 
Gustav bliver smittet med Lises lus, 
gør det ikke noget, for det er deres lus. 
Sød bog om den første kærlighed. 
Fra 6 år

Villads fra Valby 
af Anne Sofie Hammer
Villads går i børnehave med bedste-
veninden Frida. Villads har en god 
fantasi, og de leger mange sjove lege. 
De voksne er bare ikke helt enige 
med Villads i, hvad der er sjovt - som 
når han fx hjælper en dreng over 
børnehavens hegn, så han kan hente 
sit lyssværd derhjemme, eller når far 
siger, at han næsten kan se, at Villads 
flyver, når han har Superman-kappen 
på, og alligevel får Villads skældud, da 
han forsøger at flyve ud ad vinduet… 
En pragtfuld bog om børns fantasi 
og om muligheder, hvor voksne ser 
begrænsninger. En moderne Emil fra 
Lønneberg! 
Fra  5 år.
1. del i serien om Villads
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Kyssedrengen 
af Ulf Stark
Alle kysser, undtagen Ulf. Hans bror 
har kysset hele 10 gange! I al hemme-
lighed drømmer Ulf om at kysse den 
sødeste pige i hele verden, Katarina, 
men hvad nu hvis han er virkelig dår-
lig til at kysse? Er det så ikke bedre at 
øve sig på én, som man ikke synes er 
sød? Så han snakker med Berit (som 
alle kalder for Den røde hær), og hun 
går med til at kysse Ulf 11 gange, så 
han kan blive lige så sej som sin bror. 
Bogen om det første kys og om at 
skulle leve op til alt det, andre gør. 
Fra ca. 5 år

Vitello graver et hul 
af Kim Fupz Aakeson
Hvis du ikke kender Vitello, så har du 
noget at glæde dig til. Vitello keder sig 
altid noget så skrækkeligt, og i denne 
bog drømmer han om at få en ny ven. 
Han har selvfølgelig tvillingerne Max 
og Hasse, men de er irriterende og 
er i øvrigt ikke hjemme. Den nem-
meste måde er at købe slik, for så 
får man altid venner. Men Vitello har 
ingen penge, og da han går rundt og 
leder efter penge på vejen, følger en 
Møgunge pludselig efter ham. Møgun-
gen foreslår, at de sammen graver et 
hul, for når den nye ven så falder i, 
så bliver han supertaknemmelig og 
vil gerne være venner. Vitello er skør 
og sjov på den skæve måde i bedste 
Aakeson-stil.
Fra ca. 5 år 
Der er flere bøger om Vitello.

Hjertehuset 
af Annette Herzog
Intet andet hus er så dejligt som det 
lille røde hus med de grønne vindues-
skodder og hjertehuset ved siden af. 
I huset bor Den store mand og Den 
lille mand, og hjertehuset er deres fine 
toilet.  Det bliver bygget særligt til, når 
gæsterne fra Den store by, Den tykke 
tante og Den lille indianer, kommer på 
besøg. De to gæster har mange nye 
ideer, og ved bestemt, hvordan man 
gør tingene meget bedre. Den lille 
mand er helt med på vognen men Den 
store mand er mere i tvivl. Er alt det 
nye mon godt, bare fordi det er nyt? 
Fra ca. 6 år

Du er en slem mand 
hr. Gump 
af Andy Stanton
Hr. Gump er en sur, tvær og på alle 
måder uvenlig mand. Han hader alt, 
der er sjovt. Han hader dyr, børn og 
nye kartofler for nu at nævne nogle 
eksempler. Han er et værre rodeho-
ved, som aldrig nogensinde gør rent, 
og derfor er hans (ellers) dejlige hus 
forvandlet til en svinesti. Det eneste 
han holder pænt er haven, der til gen-
gæld er den smukkeste i hele byen. En 
dag møder han en pige med 23 navne, 
men som alle for nemheds skyld bare 
kalder Trine, og kleppert-hunden Poul. 
Gennem noget af et eventyr med bl.a. 
en stinkende, ond slagter som er 
smurt ind i indvolde, ender de med at 
blive venner. 
Fra ca. 7 år. 
1. del i en serie

Virtus og Lille Lorteunge
 af Kaper Hoff 
og Maria Sangiorgio
Blodige Bent hedder byens bøddel, og 
han er Virtus’ far. Nogen ville måske 
synes, at det er sejt med en far, der 
kan hugge hovedet af folk, men Virtus 
synes nu ikke, at det er særligt sjovt. 
Når han selv bliver stor, skal han 
nemlig også være bøddel, og det har 
han ikke spor lyst til.  Hver dag går 
drengen ned i kælderen til fangerne 
med farens lækre mad, men en dag er 
det ikke en voksen, der skal halshug-
ges, men et barn! Man kan da ikke 
halshugge et barn, synes Virtus, og 
slet ikke når det er en pige - heller ikke 
selvom hun hedder Lille Lorteunge. 
Om store farer, et utroligt mod og 
venskab, der overvinder alt. 
Fra ca. 6 år
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Klassikerne
Ronja Røverdatter 
af Astrid Lindgren
Fortællingen om røverbørnene Birk og 
Ronja, der trods forældrenes nedarve-
de stridigheder, i smug bliver venner 
for livet. Hygge og uhygge, underlige 
væsner, dramatiske skænderier og 
ikke mindst vigtigheden af, at de 
voksne måske ikke altid ved, hvem der 
er egnet til at være din bedste ven… 
En smuk fortælling af Astrid Lindgren, 
der ligesom god ost, kun bliver bedre 
med årene, og som med fordel kan 
læses (højt) med jævne mellemrum. 
Fra ca. 7 år

Charlottes tryllespind 
af E. B. White
På en dejlig bondegård bor Julie, 
og en morgen fødes en lille pjokket 
gris, som Julies far vil slå ihjel, fordi 
grisen er for lille til at overleve. Julie 
græder og sammen med den smukke 
og opfindsomme edderkop Charlotte, 
der bor i stalden sammen med grisen 
Wilbur, iværksætter de en snedig plan, 

der skal redde den lille gris. Bogen er 
filmatiseret og har efterhånden opnået 
klassikerstatus. Det er med rette, for 
det er en både sød og kærlig historie 
om at gå gennem ild og vand for sine 
venner. 
Fra ca. 6 år

Lillebror og 
Karlsson på taget
af Astrid Lindgren
Oppe på taget bag skorstenen i et lille 
bitte hus med skodder for vinduerne 
bor Karlsson på taget, og han er ikke 
helt almindelig. Karlsson er nemlig 
verdens modigste mand, verdens 
bedste tallerkenkaster, verdens 
bedste kødbollespiser, verdens bedste 
himstregims-snedker, ja, kort sagt, 
verdens bedste til alting, hvis han selv 
skal sige det. Når Karlsson med sin 
propel i ryggen flyver ned til Lillebror, 
tager begivenhederne fart, og det 
bliver hurtigt tydeligt, at Karlsson ikke 
er som alle andre fantasivenner. En 
dejlig fortælling om en noget speciel 
fantasiven.
Fra ca. 7 år
Der findes flere bøger om Karlsson

Den lille prins 
af Antoine de Saint-Exupéry
Den lille prins er historien om forfat-
teren selv, der nødlander i Saharaør-
kenen. Han møder den lille prins, 
som kommer fra rummet og fortæller 
piloten om sin egen hjemmeplanet, 
som ikke er større end et lille hus, og 
hvor man kan se 44 solnedgange på 
en dag. Han er kommet til Jorden for 
at få nogle venner, men også for at 
få hjælp til at redde sin elskede rose, 
som er ved at blive ædt af Baobab-
træer. På rejsen har han blandt andre 
mødt kongen, der er herskesyg og 
drankeren, der drikker for at glemme, 
at han er flov over at drikke, og den 
lille prins kommer til den konklusion, 
at voksne er mærkelige. 
Fra ca. 7 år
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