
I sofaen
På toilettet

Under 
spisebordet

På køkkenbordet

I vindueskarmen

I garderobeskabet

I sengen

Besat
Dennis Gade Kofod: 
(8-12 år)

Hvor blev Bennwy af?
Bette Westera: 
 (4-8 år)

Æggets hemmelighed
Annie Graves: 
 (9-11 år)

Serien om Kokken Konrad
Kirsten Ahlburg

(6-8 år)

Serien om Hr. Struganoff
Kim Fupz Aakeson

(4-6 år)

Smager larver godt?
Jørn Jensen

(9-12 år)

I garderoben
Anne Bengtsson

(3-6 år)

Svendman
Kim Fupz Aakeson

(4-8 år)

Serien om Håndbog 
for superhelte

Elias Våhlund
(9-10 år)

Sussie og de forsvundne får
Reeli Reinaus
 (4-7 år)

Hvem sover på 12. sal?
Wade Bradford
(3-6 år) 

Anton føler skyld
Katrine Marie Guldager
(5-10 år)

Pruttebogen – leksikon over fimser
Stine Dreyer
(6-10 år)

Hr. Pølle
Birgitte Meldgaard Larsen
(4-7 år)

Vi skal på WC!
Harmen van Straaten 
(3-6 år)

Tilly som troede at – 
Eva Staaf

(4-7 år)

Alene hjemme
Kajsa Gordan

(6-12 år)

Hjem
Carson Ellis

(4-8 år)

Historien om dig
Søren Lind
(4-10 år)

Serien om Små mennesker, 
store drømme
Isabel Sánchez Vegara
(4-6 år)

Jessy for evigt
Mette Vedsø
(4-8 år)

Lav en hule under spise-
bordet, tag lommelygten 
i hånden og læs en af de 
tre bøger, der med garanti 
giver spænding og gys.

Her i din egen seng kan 
du dykke ned under 
dynen og læse en af de 
tre bøger, der handler 
om tiden lige før søvnen, 
der ikke altid kommer. 

Sæt dig godt til rette på det lille hus, nyd 
freden og læs en af de tre bøger fyldt 
med gode lokumshistorier.  

Sæt dig til rette på køkkenbordet 
og giv dig i kast med en af de tre 

bøger, der alle har en sjov og skæv 
vinkel på den kulinariske oplevelse.

Kravl ind under tøjet i garderobeskabet, klæd dig 
ud og læs en af de tre bøger, der alle handler om 

at forvandle sig og lysten til at rejse på eventyr.

Find en god plads med 
udsigt til verden udenfor, og 
læs en af de tre bøger, der 
får dine tanker til at vandre 
og drømme til at vokse. 

Synk ned i sofaen, og læs 
en af de tre bøger, der på 

hver deres måde stiller 
spørgsmålet: Hvad er et 

hjem egentligt?

Med 
dette kort i 
hånden kan du 
og din familie gå 
på jagt efter magiske 
læseoplevelser hjemme 
hos jer selv. 

Vi har udvalgt seks læsesteder og 
koblet dem med tre gode bøger, som 
gerne skulle give dig nye, gode og sjove 
læseoplevelser.  Lån bøgerne på biblioteket 
eller reserver dem på vores hjemmeside.

Rigtig god læselyst! 
Alle os i børnebiblioteket

Vi har alle 
et helt særligt 

sted, som vi 
foretrækker, når vi 

skal læse en god bog. 
Måske sætter du dig altid i 

den bløde lænestol, gemmer 
dig under dynen, eller tager 

bogen med i badekarret? 

Men nogle gange sker der noget helt 
magisk, når det sted, vi læser, og den 

litteratur, vi læser, hører sammen  
og skaber en helt ny læseoplevelse.

Vi kan nemlig opleve en bog på en helt ny måde 
afhængigt af, hvor og hvornår vi læser den.
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