Bøger, der kan læses over flere dage

Kanin & Bjørn - en ordentlig mundfuld

Magda vil selv bestemme

af Julian Gough og Jim Field

af Anne Sofie Hammer og Siri Stampe

(Kanin & Bjørn; 3)
Et dyr falder ned i vandet på Kanin og Bjørns
badetur, men ingen af dem ved hvad det er for
et dyr. Kanin er sikker på, at det fremmede dyr
er farligt, og at det vil æde dem, men er det nu
også rigtigt?
Fra 5 år

(Bøgerne om Magda; 2)
Der er mange ting, Magda ikke helt forstår. Hvorfor hopper de voksne ikke i vandpytter og hvorfor
skal legetøjet ryddes op hver aften, når hun jo
skal lege med det dagen efter?
Fra 4 år

Saga på eventyr - søskendesavn,
kampgejst og en genstridig rokketand
af Josefine Sundström og Emma Göthner

(Saga på eventyr)
Hverdagen er fuld af oplevelser for pigen Saga
og hendes ven, Samir. Det er ikke altid nemt at
være enebarn, have en rokketand, der driller og
blive syg på sin fødselsdag.
Fra 5 år

Viljetyven

Åse, Åge og ånden

af Jan Kjær

af Ulf Stark og Per Gustavsson

(Bog 1)
En viljetyv truer Normernes ellers fredelige verden. Elmo og Noma drager afsted for at redde
Nomerne, men først må de finde pigen Skade i
Klanaka. Måske kan hun hjælpe?
Fra 4 år

Du kan også låne lydbøger og ebøger på

Åse og Åge er gode venner og glade for at lege
ved banen. En dag finder de en lille rusten oliekande med tud. Ud af tuden kommer Mujo, en
genert og temmelig gnaven ånd.
Fra 5 år

Bøger til dem...
...der skal sove hos andre
Anna overnatter hos bedstemor
af Kathleen Amant

...der ikke kan lide at sove alene

Anna skal sove hos bedstemor. Hun glæder sig meget og husker at
tage sin bamse med. Det bliver en hyggelig dag, hvor Anna og bedstemor bager kager og læser godnathistorie.
Fra 2 år

For lille til så stor en seng
af Amber Stewart og Layn Marlow

Lilletiger ikke bange for noget som helst. Ikke om dagen i hvert fald,
med ved sengetid er Lilletiger knap så modig, og det er svært at falde
i søvn uden Tigermor, også selv om Lilletiger tæller til 10.
Fra 3 år

Hvem sover ikke?
af Stina Wirsén

Kanin og Nalle glæder sig til at sove sammen. Men da det bliver aften,
får kanin en smule kolde fødder. Han savner sin familie og er ikke sikker på, at han kan undvære dem en hel nat.
Fra 2 år

Jeg kan ikke sove…
af Elsa Dervernois og Annick Masson

Da Elmer en nat vågner af en ond drøm, lister han ind i sin søsters
seng. Men han fylder det hele, og nu kan Emilie ikke sove! Mon ikke
der er bedre plads i mors og fars seng?
Fra 3 år

Frø overnatter hos Gris
af Max Velthuijs

Lille Bjørn skal sove ovre hos Gris. Sammen med Frø pakker han en
rygsæk og går over til Gris. Gris bager pandekager til Lille Bjørn, men
ved sengetid begynder Lille Bjørn at savne Frø.
Fra 2 år

Gasse Gås og bamsen, der blev væk
af Ulrik T. Skafte og Gunhild Rød

Gab, Gasse Gås er træt efter at have leget med sine venner hele
dagen. Da han går i seng, kan han ikke finde sin bamse. Nu kan han
ikke sove! Et det mon én af hans venner, der har taget bamsen?
Fra 3 år

Laura sover hos Julie
af Liane Schneider og Annette Steinhauer

Laura og Julie skal sove sammen. De hygger sig gevaldigt, men da de
skal til at i seng, får Laura hjemve. De bygger en hule under dynen, og
så falder Laura i søvn.
Fra 3 år

Godnat, Lille Æsel
af Véronique Cauchy og Ginette Hoffmann

Storebror driller Lille Æsel, fordi han er bange for mørket og sover
med sin tøjbamse, Kalle Kanin. Lille Æsel kan sagtens sove alene,
men hvem skal så passe på Kalle Kanin?
Fra 3 år
Selma og mørket og en blød, sort kat
af Trine Bundsgaard og Charlotte Pardi

(Hverdagsungerne Frede og Selma)
Det er sengetid og Selma skal i seng. Hos far er Selmas nattøj stribet.
Hos mor er Selmas nattøj prikket. Pludselig savner Selma sin far.
Mon han også tænker på hende?
Fra 3 år

Peter Pedal og pyjamasfesten
af Anna Grossnickle Hines og Monica Perez

Soveposen er afprøvet. Tandbørsten er pakket. Peter Pedal glæder
sig til pyjamasfest hos vennerne Caroline og Tom. Men da Peter skal
sove, savner han pludselig sin seng.
Fra 3 år

Bøger til dem...
...der er lidt bange
Da Carl næsten sov i telt
af Ida Jessen og Hanne Bartholin

...der ikke vil sove

Den lille elefantunge Carl skal sove i telt med sin bedste veninde,
Fanny. Da mørket falder på, og det er på tide at lægge sig til at sove,
vil Carl allerhelst ind i huset til mor og far.
Fra 3 år

Kaninen, mørket og kagedåsen
af Nicola O’Byrne

Hvis det nu aldrig bliver mørkt, så behøver man slet ikke gå i seng! Kanin beslutter sig for at fange Mørket i en kagedåse. Men kanin finder
ud af, at Mørket gør mange gode ting.
Fra 3 år

En aften vil Bamse være stor
af Ulf Stark og Charlotte Ramel

Bamse er stor nok til at sove alene. Men der er nu meget mørkt, og
hvad er det for nogle underlige lyde? Bamsen må over til drengen igen,
så de kan sove sammen.
Fra 3 år

10 minutter til sengetid - lille enhjørning
af Rhiannon Fielding og Chris Chatterton

Der er 10 minutter til sengetid, men den lille enhjørning, Glimt er slet
ikke færdig med at lege, og mens far tæller ned fra 10, går Glimt på
opdagelse i Landet Slumre.
Fra 3 år

Hvordan bekæmper man mareridt?
af Catherine Leblanc og Roland Garrigue

Det er ikke sjovt at have mareridt, men heldigvis er der en række ting,
man kan gøre, så de forsvinder. Man kan tegne dem og smide dem i
skraldespanden eller lave en drømmefanger.
Fra 4 år

Krammefanten og Lenny
Af Nina Hundertschnee og Nina Dulleck

Tante Mona skal passe Lenny og Krammefanten. Lenny lover far, at
de ikke vil lave ballade, men da de skal i seng, kan hverken Lenny eller Krammefanten sove. Og Krammefanten kan godt lide ballade.
Fra 3 år

Lille Krokodille kan ikke sove
af Birde Poulsen

Lille Isbjørn og Lille Krokodille leger monstre men da det er tid til at
komme i seng, bliver Lille Krokodille lidt bange og ser et monster i
mørket. Heldigvis er det bare katten!
Fra 2 år

Godnat, sagde Katten
af Glenn Ringtved og Rasmus Bregnhøi

Det er det samme hver aften. Lucas vil ikke sove. Far læser to godnathistorier, men det er slet ikke nok. Far skal finde på sin helt egen
historie, og dén historie griber om sig.
Fra 3 år
Mor vil bare ikke sove
af K. F. Pedersen og Julie Gry Sveistrup

Hvad gør man, når mor bare ikke vil sove? Den lille pige henter et glas
vand, spiller klaver, skaffer et symfoniorkester, en flok cirkusartister og
en elefant, inden mor endelig falder i søvn.
Fra 4 år

Mila og monstrene
af Judith Koppens og Anouk Nijs

Mor har glemt at kigge efter monstrene under Milas seng, og nu kan
Mila ikke sove. Sammen leder de værelset igennem, så Mila kan falde
i søvn med sin kat, der heldigvis er monsterjæger.
Fra 2 år

Bøger med flere historier i én

5 minutters eventyr

Mine første godnathistorier

Godnat og sjov godt

af Peter Gotthardt, Sussi Bech

af Xanna Eve Chown, Sarah Conner

af Lars Daneskov og Pernille Lykkegård

og Bente Bech (39.12)

og Jacqueline East

En guldgrube af eventyr, der alle er forkortet og
gjort mere enkle, så de kun tager 5 minutter at
læse højt. Bogen har både kendte og mindre
kendte eventyr og smækfuld af flotte illustrationer.
Fra 3 år

Mød de to koalabjørne Karl og Karla, der sover i
træet. Kirsten Krokodille, der skal sove i telt med
alle sine venner, og den lille ræv, der helst ikke
rydder op inden sengetid.
Fra 4 år

I Ottos hoved popper de store spørgsmål altid
op, når han skal i seng. Heldigvis har Ottos mor,
far og barnepigen altid en god godnathistorie i
ærmet, der kan besvare Ottos mange spørgsmål.
Fra 4 år

Sigurds samlede godnathistorier
af Sigurd Barrett, Jeanette Brandt
og Tove Krebs Lange

Godnathistorier med alle de populære figurer,
som Sigurd Barrett er kendt for. Mød fx Bjørnen
Bjørn, Spidsnæserne og De grønne Pilfingre.
Fra 4 år
Godnathistorier for rebelske piger 2

Nannas nathistorier

af Elena Favilli og Francesca Cavallo (30.172)

af Inge Duelund Nielsen og Annika Øyrabø

100 fortællinger om aktivister, jurister, ballerinaer, pirater og astronauter. Alle fortællingerne
handler om kvinder, der er og har været lidt ud
over det sædvanlige.
Fra 5 år

Når Nanna er tæt på at falde i søvn, sker der
alt muligt. En gang imellem kommer Nannas
mormor på besøg. også selv om hun er død. De
snakker, og somme tider cykler de op til skyerne
og besøger Gud.
Fra 5 år

Du kan også låne lydbøger og ebøger på

En dag i Zoo
- 8 godnat-historier med dyrene fra Zoo
af Jan Mogensen

Alle dyreungerne i Zoo skal sove, men strudseungerne vil først lege gemme, bjørneungen vil
se hvor honningbien bor, og zebraungen vil vise
zebramor, at den kan springe og stejle.
Fra 3 år

Bøger med hjælp til dem, der ikke kan sove

En prik og en streg
- godnateventyr til at tegne til ryggen

Fililumbur i drømmeland - Godnathistorier der virker - styrk dit barns selvværd

Fåret, der ikke kunne falde i søvn

af Mette Hegnhøj

af Carsten Sommerskov og Birdie Poulsen

Øv altså, alle på gården sover undtagen fåret
Helene, der bare ikke kan falde i søvn. Når søvnen ikke vil komme til hende, må hun jo gå ud og
finde den…. og det er faktisk lidt udmattende...
gab!
Fra 3 år

Natbjørnen Tjugga
- søvnmeditation for børn

Natten vågner

Traktoren der så gerne ville sove - en ny
bog der kan få dit barn til at falde i søvn

Prik og Streg triller til bageren, bugter sig som
slanger og opfinder deres eget alfabet i denne
bog helt uden billeder. En bog, der skal læses
højt mens Prik og Stregs spilopper tegnes på
ryggen.
Fra 3 år

af Emilie Melgaard Jacobsen

Bjørnen Tjugga tager dit barn med på en rejse,
hvor barnet skal putte sig i bjørnens lune arme
og gabe og trække vejret roligt, mens de sammen rejser gennem et land med skove og søer.
Fra 3 år

Sovedyret kan ikke sove, fordi det har fået
skæld-ud af Godnattergalen. Mes dragen Fililumbur tager dit barn med til drømmeland, hvor
det skal hjælpe Sovedyret og Godnattergalen,
lulles det i søvn.
Fra 3 år

af Louise Greig og Ashling Lindsay

Max har et et helt særligt skrin på sit værelse.
Først når han låset skrinet op, kommer natten ud
og bytter plads med dagen. Max er ikke bange
for natten er tavs og rar og passer godt på ham.
Fra 3 år

af Andrea Schomburg og Karsten Teich

Carl-Johan Forssén Ehrlin og Sydney Hanson

Den røde traktor har svært ved at falde i søvn og
tager rundt til bondegårdens dyr for at få gode
råd. Med instrukser til hvordan historien skal læses højt, så den virker søvndyssende.
Fra 3 år
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