HØJTLÆSNINGSBØGER
Mopsen, der ville være havfrue
af Bella Swift

VIDSTE DU, at et par kaniner
kan få op til 50 unger på bare
ét år.

(Mopsen, der ville være enhjørning; 3)

Hunden Peggy holder ferie med sin familie ved vandet. Peggy vil gøre alt for at
glæde Chloe, som drømmer om at se en
rigtig havfrue. Men der er ingen havfruer,
så Peggy må klæde sig ud som én!

LETLÆSTE BØGER

Kims spilopmager

Mollys marsvin

(Den magiske dyrehandel; 4)

af Line Kyed Knudsen
Molly har fået lov til få to marsvin og ihhh,
hvor er hun glad. Hun vælger et brunt og
et sort i butikken. Hjemme har det sorte
marsvin det godt, men det brune marsvin
er skræmt. Er der mon noget galt?
FRA 8–9 ÅR - LIX 7

Prinsesse Beatrice finder en dag en sød
hundehvalp i slotshaven, og hun vil gerne
beholde den. Men kongen har forbudt
kæledyr på slottet. Mon ikke den snarrådige prinsesse finder en løsning?
FRA 8–10 ÅR - LIX 27

Lukas og Fenja

Serien Dyrlægen handler om Lukas og
Lukas’ mor, som er dyrlæge. Lukas er tit
med mor på arbejde. En dag genoptræner mor hunden Fenja i bassinet. Fenja
svømmer rundt, men pludselig havner
Lukas selv i vandet.

Papegøjehelikopteren
af Bobbie Peers

(Opdagerklubben; 3)

Børnene i den eventyrlystne opdagerklub
rejser ud i junglen med den magiske
globus. Her skal de finde en papegøjehelikopter, som skal hjælpe hvalbabyerne
inde i hvalnødderne med at komme ud
til havet.

FRA 8–10 ÅR - LIX 15

Rosa & Tot

af Camilla Wandahl
(Hundeklubben; 1)

af Line Pryds

Rosa er lidt ensom, men hun elsker sin
hund, Tot. En dag møder Rosa Anton og
hans hund, Santo. Anton får Rosa og Tot
med til hundetræning. Tot er ikke så god
til hundetræning, men måske kan Rosa
få en ven?

(Vilma & Vega; 3)

FRA 8–9 ÅR - LIX 17

FRA 8–10 ÅR

Vilde, vilde skov!
af Margit Auer

(Skolen med magiske dyr; 11)

Elisa glæder sig til at skulle på lejrtur.
Mange af kammeraterne har deres eget
magiske dyr. Elisa håber, at hun snart får
et. På lejrturen er der noget uhyggeligt på
færde, og de magiske dyr må på banen.
FRA 8–12 ÅR

Et nyt eventyr

Vilma må ikke selv få en hund, men hun
”hundesitter” den søde hund, Vega. En
dag møder de en hund, der springer op
på Vega. Vilma ved ikke rigtig, hvad der
er sket, men senere får Vega to hvalpe.
FRA 8–11 ÅR - LIX 7

Victors kaniner

Hugo og Leo

(Dyrebanden; 2)

(Fire ben; 4)

Victor og farmor har sammen købt to
søde kaniner, og Victor passer rigtig godt
på dem. En dag bliver farmor alvorligt syg
og midt i alt det, begynder kaninerne at
opføre sig underligt. Hvad er på færde?

Katten Leo, som bor hos Hugo, er en
temmelig doven kat. Leo kan altid finde
gode steder at sove. En dag sover Leo på
en mark, hvor der kommer vilde heste, og
nu er Hugo bekymret.

FRA 8–10 ÅR

FRA 8–10 ÅR - LIX 8

af Jenny Alm Dahlgren

FOR 8 ÅR - LIX 14

(Dyrlægen; 4)

Den bortløbne hundehvalp
(Kæledyrsprinsessen; 2)

Kim møder en dag en pige, der fortæller
ham om Den magiske dyrehandel. Alt
hvad man skal gøre, er at lukke øjnene
og ønske sig et kæledyr og VUPTI!

af Ann-Charlotte Ekensten

FRA 8–10 ÅR - LIX 24

af Paula Harrison

af Lin Hallberg

af Louise Roholte

Simba og Kattenapperne

Operation ørkensand

Spøgelser og spilopper

(Simbas farlige rejse; 2)

(Vilde agenter; 3)

(Ponybanden; 1)

Simba, der er kendt fra ComKeans
YouTubekanal, flytter hjem til hunden
Otto. Otto og Simba har det strengt med
hinanden, men da kattenapperne kidnapper Simba, må alle komme til undsætning
– selv Otto.

Dyreagenten Agnes og elefantspidsmusen Attie bliver denne gang sendt på
mission til ørkenen, hvor de skal redde en
flok sjældne klippegrævlingeunger. Men
det går ikke nemt. Agnes og Attie bliver
kidnappet!

Den frække shetlandspony, Choko, er
flyttet ind på en gammel gård, hvor der
foregår mystiske ting. Er det mon spøgelser? Choko og de andre ponyer danner
”Ponybanden”, der må hjælpe ejeren og
opklare sagen.

HØJTLÆSNING FRA 8 ÅR

FRA 9 – 12 ÅR.

FRA 8–10 ÅR

Operation red Hugo!

Min bedste ven, Trude

(Pigeliv)

(Min bedste ven Trude; 1)

Alma er startet på rideskole, men hun kan
ikke lide, at pigerne på rideskolen bruger
pisk til hestene. En dag møder hun Johanne, som behandler hestene på en helt
anden måde – hun er ”hestehvisker”.

ster” også, f.eks. når vi køber

Ved havnen får Josefine, Emma og
Amanda øje på en spækhuggerunge,
der har forvildet sig ind i havnebassinet.
Pigerne vil hjælpe den ud i havet igen,
men borgmesteren vil forære ungen til et
havcenter.

meget store lagre af toiletpapir.

FRA 8–12 ÅR

SELVLÆSNING FRA 9–10 ÅR

af Michael Kamp

Kæledyrsproblemer
af Anneli Klepp
(Lines verden; 7)

Line skal passe sin venindes guldhamster, men mor har allergi, så hamsteren
skal gemmes på Lines værelse. Da Lines
fætter kommer på besøg, stikker hamsteren af. Line må være verdens værste
”hamster-passer”!

SELVLÆSNING FRA 9–12 ÅR

af Jennifer Bell

af Suza Kolb

af Sara Ejersbo

FRA 8–10 ÅR - LIX 17

VIDSTE DU, at nogle hamstere
gemmer mad inde i kinderne, så
de har et lille madlager, hvis de
bliver sultne? Mennesker ”ham-

af Elvira Fragola

HØJTLÆSNING FRA 8 ÅR

Med
opskrifter
på snacks
til heste!

Ulvehunden

af Jack London, ved Maj Bylock og Mai
Odgaard Pedersen

Den forsvundne hundehvalp
af Clara Vulliamy
(Dotty Detektiv; 4)

SPÆNDENDE BØGER

Kender du Dotty Detektiv? – Hun er en
skarp detektiv, der elsker at forbinde
prikkerne, løse mysterier, løbe hurtigt og
sutte på sure bolsjer. Da Joes hundehvalp forsvinder må Dot løse mysteriet.
FRA 9–12 ÅR

RobinSamse og Kæledyrscentralen

Listige lemurer

(RobinSamse; 5)

(Dyredetektiverne; 3)

Samrita har fået overtalt Robin til at få en
kattekilling. De tager på tur til Kæledyrscentralen, men der er noget mystisk ved
det hele, og i kvarteret hænger mange
efterlysningsplakater med forsvundne
kæledyr.

Dyredetektiverne Hanna og Theo bor
i Lindegårds Dyrepark, hvor der sommertider sker mystiske ting. En dag
bliver tre lemur-unger syge, og det sker
samtidig med et mystisk besøg. Er der en
sammenhæng?

FRA 8–12 ÅR

FRA 9–11 ÅR

af Kim Langer

Ulvehunden Hvidtand får en hård start
på livet, da den er den eneste hvalp, der
overlever af kuldet. Hvidtand fanges af indianeren Grå Bæver og kommer på både
godt og ondt til at leve med menneskene.
FRA 8-12 ÅR - LIX 26

God til
højtlæsning!

Vælg
selv handlingen

De første ridetimer
af Lin Hallberg

(Lær at ride med Sigge; 2)

Saga og Markus får deres første ridetimer. Vi hører om, hvordan tingene foregår
på rideskolen og hvad Saga og Markus
spørger om. Meget fin og letforståelig
hestebog med tips til de første ridetimer.

af Mona Grivi Norman

HØJTLÆSNING FRA 8 ÅR
SELVLÆSNING FRA 9–10 ÅR

Letlæst
klassiker

VIDSTE DU, at en hests tænder
fylder mere end dens hjerne?

Skæg fra det ydre rum

Plop 22

(Kæledyrspatruljen; 2)

(Hundemand; 8)

Den er helt gal i den lille by! Borgmesteren er besat af en skæg-alien. Skæggets
mission er at invadere jorden. Kæledyrsagenterne hunden Biskit og katten Mitzy
må igen på banen, men det bliver ikke let.

Den fuldstændig rablende og gakkede
historie om politi-hundemanden fortsætter. Denne gang har katten Pjevs igen
problemer med Lille Pjevs, Den Fair Fe
og farfar.

FRA 9–12 ÅR - LIX 28

FRA 9–11 ÅR.

af Gareth P. Jones

Læs også
Ismonstret
af samme
forfatter!

af Dav Pilkey

Katte-knægtens tegneklub

Ulvetunge

af Dav Pilkey

(Katte-knægtens tegneklub; 1)

SKØRE OG GAKKEDE BØGER
af Nicole Boyle Rødtnes

Hvis du kender Hundemand og venner og
kan lide at tegne, så skal du være med
her, når Lille Pjevs – også kaldet Katteknægten - holder tegneklub.

(Hjælp! Jeg er en ulv; 1)

FRA 9–12 ÅR

En gal vikar

2.A får en ny vikar, der hedder Igor. Igor
er underlig, og han deler piller ud til
klassen, som skal fjerne al sygdom. Kort
tid efter sker der noget frygteligt. Børnene
bliver forvandlet til dyr. HJÆLP!
FRA 8–9 ÅR - LIX 7

Charlie forvandler sig til en T-rex

HØJTLÆSNING FRA 8 ÅR
SELVLÆSNING FRA 10–12 ÅR

Tegneserie

En dag bliver jeg fanstikolog!
af Sylvia Douyé
(Magiline; 1)

Slimsvin!

af René Toft

af Sam Copeland

(Slimsnegle fra det ydre rum; 2)

(Charlie forvandler sig til en kylling; 2)

En invasiv alien-art har smittet Jens
Hansens svin, og de er begyndt at mutere
til slimsvin, der går til angreb på alt og
alle. Flora, Funder og Trolle må redde
byen sammen med byens knallertbande.
Det bliver crazy!

Charlie kan forvandle sig til forskellige
dyr, men han kan ikke helt styre det. Da
nogle stjæler fra hans fars firma, og hans
familie måske bliver nødt til at sælge
deres hus, forvandler Charlie sig til en
T-rex.

af Sam Thompson
Ordene sætter sig fast i Silas’ hals og vil
ikke ud. Silas føler sig ensom og alene,
men en dag møder han en ulv, der kan
tale! Silas opdager en hemmelig dyreverden, der måske kan hjælpe ham med at
få en stemme.

Tegneserie
om at lære
at tegne

MAGISKE DYR
Eventyret om ulven

Magiline går på en skole for børn, der
vil være eksperter i magiske væsner. På
skolen møder Magiline både venskab
og uvenskab, og da nogle af eleverne
pludselig forsvinder, lærer hun noget nyt
om sig selv.
FRA 9–12 ÅR

af Antje Szillat

VIDSTE DU, at det man i gamle

HØJTLÆSNING FRA 8 ÅR

(Fantastiske Feline; 3)

dage troede var et horn fra en

FRA 8–12 ÅR

SELVLÆSNING FRA 9–12 ÅR

enhjørning, i virkeheden var en

Fing

Rex Dexter og de stendøde
kæledyr

Et såret og skræmt dyr – en hund eller
måske er det en ulv - er kommet til gården. Feline og hendes talende kat, Paulo,
vil gerne hjælpe det sårede dyr,
men dyret bider, så helt
nemt er det ikke...

af David Walliams
Den forkælede pige Felicia kræver en
”Fing”. Men hvad er en Fing? Og hvor får
man én? Det lykkes endelig de kærlige
forældre at skaffe Felicia en Fing, der
til gengæld viser sig at være verdens
værste kæledyr.
HØJTLÆSNING FRA 8 ÅR

af Aaron Reynolds
Rex ønsker sig en hund, men han får
en kylling, som bare 1 ½ time efter er
kørt over af en damptromle. Den døde
kylling og en hel masse andre døde dyr
hjemsøger Rex. De vil have hans hjælp,
men til hvad?

SELVLÆSNING FRA 10–12 ÅR

FRA 10–12 ÅR

FRA 8–10 ÅR

tand fra en narhval?

Tegneserie

Falkevinge
af Thilo

Dræbermarie og de
eksploderende bladlus

(Animal heroes; 1)

af Anders Kofoed

Pepe optages i superheltegruppen Animal
heroes, der består af børn med magiske
dyreegenskaber. Pepe får superheltenavnet Falkevinge, men to af vennerne bliver
kidnappet af de onde Beast Boys.

(Du tror, det er løgn!)

byttet ned og gemmer det, til de

Mariehøns, de er da søde!. Men i virkeligheden er mariehøns de rene dræbermaskiner i jagten på de lækre bladlus. Det
bliver blodig krig, når myrerne melder sig
på banen.

bliver sultne igen.

FRA 10–12 ÅR

Til fans
af spillet
Star Stable

FAKTABØGER OM DYR
En tur gennem dyreriget (58)

Mørk magi

af Linda Chapman
(Stjernevenner; 4)

FRA 9–12 ÅR - LIX 24

Ildens enhjørning
af Daisy Meadows

(Enhjørningemagi; 1)

Aisha finder sammen med nabopigen
Emilie en magisk enhjørningefigur, der
kan trylle dem til en dal med enhjørninger.
Her er alt dejligt, men en ond enhjørning
vil tage magten og har stjålet 4 magiske
medaljoner.
FRA 8–10 ÅR - LIX 25

Jorvik kalder

kan æde på én gang? Så graver de

FRA 9–12 ÅR- LIX 20

Masser af
action

Maja kan ikke styre sin magiske evne,
og hun bliver nemt sur og uvenner med
sine veninder. En dag beder hun sin stjerneven, ræven Bregne, om at forsvinde.
Alle i byen er i dårligt humør. Der er mørk
magi på spil.

VIDSTE DU, at ræve nogle
gange fanger flere dyr, end de

Med fakta

Farlig fremtoning
af Katja Brandis
(Seawalkers; 1)

En dag da Tiago er ude at svømme, får
han et chok. Han er en tigerhaj! Tiago
er en changer, et menneske, der kan
forvandle sig til et dyr. Det lærer han
mere om, da han sendes på en særlig
kostskole for changere.
FRA 11–12 ÅR

MELLEM FAKTA OG FIKTION

af Derek Harvey
Besøg dyr, der bor mange forskellige
steder som fx på tundraen og i bjergene. I
regnskoven møder vi verdens langsomste
dyr, dovendyret, der sådan set ikke er
dovent. Det sparer blot på energien.
FRA 8 - 12 ÅR

Vilde vidunderlige dyr
- fantastiske fortællinger fra
Danmarks natur (58.2)
af Elisabeth Kiertzner
Dette er en perfekt familiebog, hvor vi
besøger skoven, havet og kysten, søer
og vandløb og byen. Hør fx om rævmors
kamp for at skaffe føde til hendes små
hvalpe.
God til
højtlæsning!

(Sjælerytterne, Star Stable; 1)

Lisa er flyttet til den mystiske ø, Jorvik,
med sin far. Ondskab fra fortiden truer, og
det er en kamp, som Lisa spiller en rolle
i. Hun får brug for gode venner og for at
opnå sjælebånd med hesten, Starshine.

Sif er glad for sin dværghamster Sne,
og hun passer godt på den. Men en dag
siger hendes bror, at han vil fodre sin
kornsnog med Sne. Da Sif kommer hjem
fra skole, er hamsterburet tomt. Har King
ædt Sne?

FRA 10–12 ÅR

FRA 8–9 ÅR - LIX 11

af Jens Porsborg
Hvor meget ved du, om danske pattedyr?
Ud fra ledetråde, skal du gætte dyr og på
næste side kan du se, om du har gættet
rigtigt. Til sidst i bogen får du en masse
gode fakta om de forskellige dyr.
FOR 8–10 ÅR

Dyr, der gemmer sig (56.1)

af Line Renslebråten
Wow! Det her er en flot bladrebog, der er
perfekt til at gå på opdagelse i dyrenes
verden – hvis du da ellers kan finde dem.
I denne bog gemmer de sig nemlig!
HØJTLÆSNING FRA 8 ÅR

Smådyrenes verden (58.4)

af Sandra Schwartz
(Vild med dyr)

Gæt og lær om danske pattedyr
(58.9)

SELVLÆSNING FRA 10–12 ÅR

King er sulten

af Helena Dahlgren

Med
opskrifter

Med
forslag til
aktiviteter

af Jess French
Denne smukke bog går helt tæt på de
bitte små krible-krable dyr. Du kan lære
alt om forskellige dyregrupper. Hvordan
de små dyr ser ud, hvilke egenskaber, de
har og hvordan de formerer sig.
HØJTLÆSNING FRA 8 ÅR
SELVLÆSNING FRA 9-12 ÅR

Med fakta
om katte

Den fantastiske bog om farlige dyr
(58.04)
af Tom Jackson
Vidste du, at løven hvert år dræber ca.
250 mennesker? At havhvepsen har
gift nok i sine føletråde til at dræbe 30
mennesker, og at ulven næsten aldrig
angriber mennesker?

Med sjove
opgaver og
quiz

Vilde spørgsmål, vilde svar - Dyr!
(58.04)
af Andrea Mills
Vidste du at en slimål kan slå knude på
sig selv? At en pelikan kan have hele 13
liter vand i sit næb? Få en masse gode
spørgsmål i denne bog og en masse
fuldstændig vilde svar tilbage.

HØJTLÆSNING FRA 8 ÅR

HØJTLÆSNING FRA 9 ÅR

SELVLÆSNING FRA 10–12 ÅR

SELVLÆSNING FRA 11–12 ÅR

Verdens 100 mest truede dyr (56.1)

VIDSTE DU, at verdens mindste

af Sebastian Klein
Mange kender allerede Sebastian Kleins
herlige dyrebøger. Denne handler om 100
truede dyrearter rundt omkring i verden.
Efterhånden som der bladres frem i
bogen, bliver dyrearterne mere og mere
truede.
HØJTLÆSNING FRA 8 ÅR
SELVLÆSNING FRA 10–12 ÅR

Dinosaurerne (55.5)
af Kristian Gintberg

hund, chihuahuaen Molly kun er
9,65 cm høj?

(Kristian på sporet af; 4)

Efter at have læst en god
dyrebog, kan det være en
sjov idé at prøve kræfter med
at lave sine egne yndlingsdyr
i rørperler.

Kristian er taget tilbage til den forhistoriske tid, hvor dinosaurerne gik på jorden.
Lær alt de mange forskellige dinosaurarter, deres udseende, hvad de spiste og
hvordan de levede.
HØJTLÆSNING FRA 8 ÅR
SELVLÆSNING FRA 10–12 ÅR

T-rex og andre Tyrannosaurer
(55.5)

Læs også de andre bøger i
Sebastian Kleins serie om
verdens 100 dyr og udfordr
dig selv med Sebastian Kleins
store quiz om dyr.

af Johan Egerkrans
T-rex er den mest kendte og skræmmende dinosaurer. Men faktisk levede der
flere slags af tyrannosaurus-arten. Læs
om 25 forskellige tyrannosaurer, men
husk: det er ikke en bog for sarte sjæle!
HØJTLÆSNING FRA 8 ÅR
SELVLÆSNING FRA 10–12 ÅR.

Rebelske katte - Fortællinger fra
kattenes vilde virkelighed

Læs også
de andre i
serien om
prutter
og tis

Snot med dyrene (bi 56.3)

af Paul Mason
Snøft og Snot – YAKS! hvor klamt! Men
vidste du, at du selv producerer 4 kopper
snot hver dag, og at nogle dyr bruger snot
som våben, forsvar eller som medicin,
mens andre bevæger sig rundt ved hjælp
af slim.
HØJTLÆSNING FRA 8 ÅR

af Kimberlie Hamilton
Er du vild med katte, så skal du have
poterne i denne bog, der fortæller om 30
kattes fantastiske historie. Mød Mourka,
der var balletdanser og Oscar, der kunne
forudsige, hvornår nogen på plejehjemmet ville dø.

SELVLÆSNING FRA 9–11 ÅR

og skider, samtidig med at den
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HØJTLÆSNING FRA 8 ÅR

svinger halen, så det hele bliver
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SELVLÆSNING FRA 10–12 ÅR

spredt mest muligt?

VIDSTE DU, at når flodhesten
føler sig truet, vender den
rumpen mod fjenden og prutter
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