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KLIKRAMMER

Klikrammer til A3 og A2
Med denne klikramme kan du nemt udskifte 
dine plakater igen og igen. Rammen er i 25 mm 
profil. 

Bestillingsnummer A3:  47990119
Bestillingsnummer A2:  47990219

UDKLÆDNING & TRÆ
Vi har stadig et udvalg af udklædningtøj  
& vores populære universaltræ

Udklædningstøj fra 350 - 550 kr. ex. moms.
Træ: 5.000 kr. ex. moms.

Kontakt Pia Maiken Henriksen på pih@bibmedia.dk.

De nyeste bøger, film og spil  
omfatter 8 numre á 20-24 sider. 

Nr. 1 udsendes i februar 2021, herefter 
udsendes kataloget med ca. seks ugers 
mellemrum.

Der medfølger en plakat til hvert 
bundt.

Tilbydes også som digitalt abonne-
ment, som kan downloades direkte 
fra vores PR-portal. Her findes folder, 
forside, PDF med bladrefunktion og 
storskærmsbilleder. Alle vores nye 
PDF-udgaver matcher de nye krav om 
læsbarhed.

Redigeres af bibliotekar Anette Thede
Bestillingsnummer: 47010821

DE NYESTE BØGER · FILM · SPIL

De nyeste
Bøger, film og spil - Nr. 1 / 2021

De nyeste
Bøger, film og spil - Nr. 1 / 2021



KONTRAKT
Pas på kloden, 
dig selv og de andre
Vi kan alle sammen gøre verden lidt 
bedre - hver dag! Den oplevelse skal 
børn også have, for ingen er for små til 
at gøre noget stort. 

Med folderen "Pas på Kloden, dig selv 
og andre" hører 100 kontrakter i A5 
med verdensmål for børn. Her kan man 
krydse tre ting af, som man sammen 
kan gøre for at passe på kloden. Lige til 
fx at hænge på køleskabsdøren.

Hvis I ønsker ekstra kontrakter, er det 
også muligt.

For bestilling af ekstra kontrakter afkryds på bestillingsliste
100 stk 47212114 

DET BEDSTE & DET VÆRSTE
BogÅret 2021 er desværre aflyst...
Men vi byder her ind med et lille plaster på såret
Mens vi venter på, at vi atter kan afholde arrangementer på betryggende vis, har vi lavet en afta-
le med de fem populære foredragsholdere. De vil præsentere et lille udpluk af det bedste og det 
værste fra bogverdenen - med den sædvanlig skarphed, bid og humor, som vi kender dem for.

Der vil udkomme fire hæfter i løbet af året, i hvilke de hver især omtaler 11 titler.

De vil være henvendt til biblioteksbrugerne, men bibliotekaren må selvfølgelig gerne læse med!

Der kommer et nyhedsbrev senere, hvor denne udsøgte pakke kan bestilles.
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    DET BEDSTE & DET VÆRSTE
 FRA BØGERNES VERDEN

Steffen Larsen  
Billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger og tegneserier 

Liselotte Wiemer 
Dansk og nordisk skønlitteratur

Carsten Bertelsen  
Oversat skønlitteratur

Bo Tao Michaëlis 
Krimier og klassikere 

Lone Kühlmann
Biografier, debat og kultur PR
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2 / 2021

    DET BEDSTE & DET VÆRSTE
 FRA BØGERNES VERDEN

Steffen Larsen  
Billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger og tegneserier 

Liselotte Wiemer 
Dansk og nordisk skønlitteratur

Carsten Bertelsen  
Oversat skønlitteratur

Bo Tao Michaëlis 
Krimier og klassikere 

Lone Kühlmann
Biografier, debat og kultur PR
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3 / 2021

    DET BEDSTE & DET VÆRSTE
 FRA BØGERNES VERDEN

Steffen Larsen  
Billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger og tegneserier 

Liselotte Wiemer 
Dansk og nordisk skønlitteratur

Carsten Bertelsen  
Oversat skønlitteratur

Bo Tao Michaëlis 
Krimier og klassikere 

Lone Kühlmann
Biografier, debat og kultur PR
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4 / 2021

    DET BEDSTE & DET VÆRSTE
 FRA BØGERNES VERDEN

Steffen Larsen  
Billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger og tegneserier 

Liselotte Wiemer 
Dansk og nordisk skønlitteratur

Carsten Bertelsen  
Oversat skønlitteratur

Bo Tao Michaëlis 
Krimier og klassikere 

Lone Kühlmann
Biografier, debat og kultur



Alle børn elsker bogmærker! De holder styr på, hvor 
langt du er kommet i den bog, du er ved at læse, og 
du slipper for at ødelægge bøgerne med ækle æsel-
ører eller at bruge toiletpapir og klistret slikpapir som 
bogmærke. I denne udgave er bogmærket ikke bare et 
bogmærke, der holder styr på siderne. Det er også et 
bogmærke, der kan give dig inspiration til, hvad du skal 
læse.
Vi har taget nogle af de mest populære bøger på bør-
nebiblioteket og fundet fire andre bøger, som minder 
om. Elsker du fx bøgerne om Kaptajn Underhyler eller 
Skammerens datter? Ja, så kan du med bogmærkerne 
få idéer til hvilke andre bøger, du kan kaste dig over. 

Brug bogmærkerne til udstillinger og formidling på børnebiblioteket. 
Stik dem i bøgerne, put dem i to-go poser eller goodiebags og del 
dem ud til booktalks og biblioteksorienteringer. 

Illustrator: Sabine Brandt

For bestilling af bogmærker afkryds på vedlagte bestillingsliste
4 x 250 stk  47212115
4 x 500 stk  47212116

NOGET-DER-LIGNER-BOGMÆRKER

BOGMÆRKER TIL EMNEFOLDERE

LÆ
Slæs læs8-12 år
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Ekstra bogmærker til 
fem litteraturfoldere
Det er muligt at tilkøbe ekstra bogmærker til 
følgende fem litteraturfoldere:

Noget der ligner Det hemmelige rige 
For bestilling af bogmærker afkryds på vedlagte bestillingsliste
100 stk 47212117

Graphic novels
For bestilling af bogmærker afkryds på vedlagte bestillingsliste
100 stk 47212118

Læs læs læs - Feriebøger 
For bestilling af bogmærker afkryds på vedlagte bestillingsliste
100 stk 47212119

Bøger for dyrevenner 
For bestilling af bogmærker afkryds på vedlagte bestillingsliste
100 stk 47212120

Sommerhusliv
For bestilling af bogmærker afkryds på vedlagte bestillingsliste
100 stk 47212121
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 Hvor står bøgerne om dyr?

Aborre ..................................... 58.6
Aber ....................................... 58.99
Akvariefisk ............................. 64.45    
Alligatorer ................................ 58.7

Bavianer................................. 58.99
Bier ...................................... 58.441
Biller .................................... 58.442
Bjørne .................................... 58.95
Blæksprutter .......................... 58.47
Brandmænd ........................... 58.41
Brilleslanger ............................. 58.7
Bæltedyr ....................58.04 / 64.42
Bævere .................................. 58.93
    

Chimpanser ........................... 58.99

Dafnier ................................... 58.42
Delfiner .................................. 58.96
Dinosaurer ............................... 55.5
Dovendyr ................................. 56.1        
Dromedarer ............................. 58.7        
Duer ..................................... 58.885

Edderkopper .......................... 58.43
Egern ..................................... 58.93
Elefanter ................................ 58.98
Elge ........................................ 58.97

Falke .................................... 58.882
Finker .......................58.888 / 64.43
Firben ...................................... 58.7
Fisk .......................................... 58.6 
Flagermus .............................. 58.92
Flamingoer .............................. 58.8    
Flodheste ............................... 58.97
Fluer .................................... 58.444    
Frøer ........................................ 58.7
Fugle ............................58.8 / 64.43
Får ..............................58.97 / 63.63
Fårekyllinger ............................... 58

    
Geder ........................58.97 /  63.63
Geparder ............................... 58.95
Giraffer .................................. 58.97
Gnuer..................................... 58.04
Gopler .................................... 58.41
Gorillaer ................................. 58.99
Gribbe .................................. 58.882
Grise ..........................58.97 / 63.64
Græshopper .......................... 58.44    
Gråspurve ............................ 58.888
Guldsmede ............................ 58.44

Hajer ........................................ 58.6
Haletudser ............................... 58.7
Hamstere ...................58.93 / 64.42        
Hejrer .................................. 58.889
Heste ............ 58.97 / 63.61 / 79.64
Hjorte .................................... 58.97
Hugorme .................................. 58.7    
Hummere .............................. 58.42
Hunde ........................58.95 / 63.67
Hvaler .................................... 58.96
Hvalrosser .............................. 58.96
Hvepse ................................. 58.441
Hyæner .................................. 58.95
Høns ......................58.883 / 63.651

Insekter.................................. 58.44
Isbjørne ................................. 58.95

Jordegern ............................... 64.42
Jærv ....................................... 58.95

Kalkuner ................58.883 / 63.659
Kameler ................................. 58.97  
Kanariefugle ............58.888 / 64.43
Kaniner ....... 58.93 / 63.681 / 64.42
Katte ..........................58.95 / 63.66
Klapperslanger ......................... 58.7
Koalaer .................................. 58.91
Kobraslanger ............................ 58.7
Kolibrier ............................... 58.889
Krabber .................................. 58.42
Krager .................................. 58.888
Krebs ...................................... 58.42
Krokodiler ................................ 58.7
Kænguruer ............................. 58.91
Køer (kvæg) ...............58.97 / 63.62

Laks .......................................... 58.6
Lamaer ................................... 58.04
Leoparder .............................. 58.95
Lopper .....................58.44 / 61.612
Los ......................................... 58.95
Lus ...........................58.44 / 61.612 
Lærker ................................. 58.888
Løver ...................................... 58.95
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Mambaslange .......................... 58.7
Mariehøns ........................... 58.442
Marsvin ......... 58.93 / 58.96 / 64.42
Mink ...................................... 58.95
Muldvarpe ............................. 58.92
Mus............................58.93 / 64.42
Muslinger .............................. 58.47
Myg ...................................... 58.444
Myrer ................................... 58.441
Myresluger ............................ 58.04
Måger .................................. 58.884
Mårer ..................................... 58.95

Næbdyr .................................. 58.91
Næsehorn .............................. 58.97

Oddere .................................. 58.95
Orme ..................................... 58.41
Orangutanger ........................ 58.99

Papegøjer ................58.886 / 64.43
Pandaer ................................. 58.95
Pindsvin ................................. 58.92
Pingviner ............................. 58.889
Piratfisk .................................... 58.6
Pumaer .................................. 58.95
Python ..................................... 58.7    
Påfugle ................................. 63.659

Rejer ...................................... 58.42
Regnorme .............................. 58.41
Rensdyr .................................. 58.97  
Rotter ..................................... 58.93
Rovfugle ............................... 58.882
Ræve ...................................... 58.95
Rødkælke ............................. 58.888
Rødspætter .............................. 58.6
Rådyr ..................................... 58.97

Salamander ............................. 58.7
Sild ........................................... 58.6
Skildpadder..................58.7 / 64.46
Skorpioner ............................. 58.43
Slanger .........................58.7 / 64.46
Snegle .................................... 58.47
Snoge ....................................... 58.7
Sommerfugle .......................58.443
Storke .................................. 58.889
Strudse ................................ 58.889
Svaler ................................... 58.888
Svaner .................................. 58.881
Sæler ..................................... 58.96
Søheste .................................... 58.6
Søstjerner ................................ 58.4

Tapirer ..................................... 58.9    
Tasmanske djævle .................58.91
Terner .................................. 58.884
Tigre....................................... 58.95
Traner .................................. 58.889
Tudser ...................................... 58.7
Tusindben .............................. 58.43
Tæger ..................................... 58.44

Ugler .................................... 58.887
Ulve ....................................... 58.95
Undulater ................58.885 / 64.43

Vandmænd ............................ 58.41    
Vandrende pinde .......58.44 / 64.46
Vaskebjørne ........................... 58.95
Veraner .................................. 58.97
Vildsvin .................................. 58.97
Vipstjert ................................. 58.83

Zebraer .................................. 58.97

Ænder .................................. 58.881    
Æsler ........................................ 63.6

Øgler ........................................ 58.7
Ørentviste .............................. 58.44
Ørne .................................... 58.882

Ål  ............................................. 58.6
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Illustrator: Ursula Seeberg
Udgiver: © Biblioteksmedier as, Ballerup 2013

Tryk: Nofoprint, Helsingør
Varenr.: xxx
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A
 Amsterdam ............  47.1
 Andalusien .............  47.44
 Athen .....................  47.77
 Australien ..............  48.91   

B 
 Bali .........................  48.247
 Barcelona ...............  47.44
 Berlin .....................  44.4
 Bornholm ...............  46.4
 Budapest ................  44.7

C 
 Costa del Sol .47.44
 Costa Rica ..............  48.676
 Cuba ......................  48.681

D 
 Danmark ................  46

E
 Egypten ..................  48.42
 England ..................  43

F
 Florida ....................  48.64
 Frankrig ..................  42

G
 Galapagos ..............  48.825
 Gotland ..................  45.8
 Gran Canaria 48.448
 Grækenland ...........  47.7
 Grønland ................  46.7

H
 Holland ..................  47.1

I
 Irland .....................  43.8
 Italien .....................  47.5

K
 Kenya .....................  48.478
 Kilimanjaro ............  48.479
 Kina ........................  48.28
 Kos .........................  47.77
 Kreta ......................  47.77
 København .............  46.3

L
 Lissabon .................  47.45
 London ...................  43.7

M
 Madeira .................  48.448
 Madrid ...................  47.44
 Maldiverne ............  48.237
 Mallorca .................  47.44
 Mexico ...................  48.65

N
 Nepal .....................  48.234
 New York ...............  48.64
 New Zealand ..........  48.94
 Norge .....................  45.3

P
 Paris .......................  42.7
 Peru .......................  48.83
 Portugal .................  47.45
 Prag........................  44.91

R
 Rhodos ...................  47.77
 Rom .......................  47.57

S
 San Francisco 48.64
 Skotland .................  43.9
 Skåne .....................  45.8
 Spanien ..................  47.4
 Stockholm ..............  45.8
 Sverige ...................  45.6
 Sydafrika ................  48.487

T
 Tenerife ..................  48.448
 Thailand .................  48.248
 Toscana ..................  47.57
 Tyrkiet ....................  48.21
 Tyskland .................  44.1

U
 USA ........................  48.63

V
 Venedig ..................  47.47
 Wien ......................  44.57
 Vietnam .................  48.246

Ø
 Østrig .....................  44.5

Vi tilbyder 4 forskellige motiver. Str. 35,5 x 100 cm illustreret i farver.
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2. verdenskrig  91.93
11. September  98.636 

ADHD  61.645
Akvarelmaleri  74.01
Alderdom  30.1668 
Antikviteter  76   →
Apps  62.384
Arkitektur  71   →
Arv  34.51
Astrologi  14.1
Astronomi  52   →

Bander  34.31
Besættelsestiden  96.71
Biler  62.722   →
Biografier  99.4
Boligindretning  64.5 
Børneopdragelse  37.2 
Børnesygdomme  61.6011

Coaching  60.136 / 79.601 
Cutting  30.13

Danmark  46   → 
Danskkurser  89.699
Depression  61.643 
Design  68.07 / 76.08
Drinks  64.19

Efterretningstjenester  34.33 / 35.56
Engelsk / amerikansk litteratur  83 / 
83.8
EU  32.79

Film  77.6
Filosofi  10 
Flygtninge  30.1645 / 32.6
Fodbold  79.71
Fonde  38.3
Foto  75.7
Frimærker  65.891
Fugle  58.8 / 64.43
Fysik  53   →
Fødsler  61.68

Geografi  40   →
Graviditet  61.263
Grillmad  64.11

Haver  63.5
Historie  90
Hjernen  61.28 
Hunde  63.67
Husholdning  64 
Høns  63.651
Håndbold  79.75

Idebøger / DIY  68.07 / 76.9   →
Indvandrere  30.1645
Islam  29.7
It  19.6   →
Iværksættere  60.108 

Kager  64.12
Kaniner  63.681
Katte  63.66
Kemi  54   →
Kendte mennesker  99.4 
Klimaændringer  55.8
Kogebøger  64.1
Kommunikation  07.1 / 19.5 / 60.1 / 80.8 
Kostplaner  61.38 / 64.14
Kriminalitet  34.3
Kroppen  61   →
Kræft  61.606
Kunst  70   →
Køkkenhaver  63.54
Kønsroller  30.17   →

Ledelse  60.13
Legater  38.3
Leksika  03 
Litteraturhistorie  81   →
Livskvalitet  15.2 / 61.36 
Love  34.66
Lystfiskeri  79.97
Løb  79.61

Malerkunst  74.1 / 74.6
Matematik  51   →
Meditation  61.36 
Middelalderen  91.6
Miljøbevidsthed  50.1 / 64
Mindfulness  61.36
Mode  68.8
Musik  78   →
Møbler  76.6

Naturkatastrofer  55.3
Navnebøger  89.689

Opera  77.3
Oprydning  14.1 / 64.5 
Ordbøger  89 (under sproget)

Parforhold  30.1751 / 61.6422 
Pension  38.44
Personlig udvikling  15.2 / 61.36  
Politik  32   →
Programmering  19.65   →  
Psykiske sygdomme  61.642
Psykologi  13   →
Tegning  74.9
Teoribøger  62.721
Terror  34.31 / 34.38

Uddannelse  37.09
Unge  30.1664

Vegetarmad  64.15 
Velfærd  32.1 / 33.11   → / 38.4
Virksomhedsledelse  60.1
Vin  66.83
Vægttab  61.38 / 64.14 

Yoga  29.4 / 79.53

Økonomi  33   →
Øl  66.84

2. verdenskrig  91.93
11. september  98.636

ADHD  61.645
Al-Qaeda  34.31 / 34.38 / 98.636
Akvarelmaleri  74.01
Anatomi  61.1 / 61.2
Ansøgninger  60.133
Antikviteter  76  →
Arkitektur  71  →
Arv  34.51
Apps  62.384
Astrologi  14.1
Astronomi  52  →
Atomkraft  62.013

Bander  34.31
Besættelsestiden  96.71
Biler  62.722  →
Biografier  99.4
Boliger  64.5
Børn  13.43 / 37.2
Børnesygdomme  61.6011

Coaching  60.136 / 79.601   
Cutting  13.7 / 30.13

Danmark  46  →
Danskkurser  89.699
Design  68.07 / 76.08
Doping  79.601
Drinks  64.19
Drømme  13.6

Efterretningstjenester  34.33 / 35.56
Eventyr  39.1 →
EU  32.79

Facebook  19.639
Film  77.6
Filosofi  10
Flygtninge  30.1645 / 32.6
Fodbold  79.71
Fonde  38.3
Foto  75.7
Frimærker  65.891
Fugle  58.8 / 64.43
Fysik  53  →
Fødsler  61.68

Geografi  40  →
Golf  79.76
Graviditet  61.263

Hash  66.88
Haver  63.5
Hekse  14.1 / 39.3
Historie  90  →
Hjemmesider  19.639
Hunde  63.67
Høns  63.651
Håndbold  79.75

Indvandrere  30.1645
Internet  19.639
Islam  29.7
Iværksættere  60.108
It  19.61  →

Jagt  79.92
Jobsamtaler  60.13  →

Kaniner  63.681
Katte  63.66
Kemi  54  →
Kendte mennesker  99.4 
Klimaændringer  55.8
Kogebøger  64.1
Kommunikation  07.1 / 19.5 / 60.1 / 80.8 
Kriminalitet  34.3
Kræft  61.606
Kunst  70  →

Ledelse  60.13
Legater  38.3
Leksika  03 
Litteraturhistorie  81  →
Love  34.66
Lystfiskeri  79.97
Løb  79.61

Madlavning  64.1
Malerkunst  74.1 / 74.6
Matematik  51  →
Middelalderen  91.6
Mindfulness  61.36
Mode  68.8
Musik  78  →
Møbler  76.6

Navne  89.689
Narkotika  66.88
Naturkatastrofer  55.3

Okkultisme  14
Opera  77.3 
Opgaveskrivning 19.1
Ordbøger  89 (under sproget)

Pc’er  19.61  →
Pension  38.44
Pirater  65.99
Politik  32  →
Psykiatri  61.642
Psykologi  13  →
Pyramider  14.1 / 91.21

Rejseguider  40 (under landet)
Reklame  65.6
Religion  20  →
Rockere  34.31
Romerriget  91.47

Samfund  30  →
Selvmord  13.17 / 30.13 
Sex  13.35 / 30.177 / 61.37
Slægtsforskning  99.7
Spiseforstyrrelser  61.644
Spædbørn  61.39
Sport  79.6  →
Sprogkurser  89 (under sproget)
Statistik  31  →
Strikning  64.64
Svampe  57.4
Sygdomme  61.6
Syning  64.61 / 64.62

Teater  77  →
Tegning  74.9
Teoribøger  62.721
Terror  34.31 / 34.38
Tsunamier  55.3

Uddannelse  37.09
Unge  30.1664

Velfærd  32.1 / 33.11  → / 38.4 
Virksomhedsledelse  60.1
Vin  66.83
Våben  62.62

Word  65.3

Yoga  29.4 / 79.53

Økonomi  33  →
Øl  66.84
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Led det rigtige sted
Denne oversigt viser kun et lille udpluk af emner.
Finder du ikke dit emne her, så slå op i ”Alfabetisk register”,
der indeholder over 30.000 emner med oplysninger om
decimal-klassemærket. Prøv også at slå emnet op i computeren.

- eller spørg bibliotekaren
Emneordsplakat - Hvor finder jeg emnet?
Udgiver: © Biblioteksmedier as, Ballerup 2012
Tryk: Nofoprint, Helsingør
Varenr.: 47911105DK
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MULEPOSER
Muleposer til ethvert formål og med valgfrit billede/logo
Vi kan levere muleposer med individuelt tryk - helt efter jeres eget ønske. 
Mulepose inkl. print fra 17 kr. ex. moms. 
Kontakt Pia Maiken Henriksen på pih@bibmedia.dk for at høre mere om mulighederne. 

Ly
kken er at læse

···SAMMEN···

Du kan selv vælge 
et hvilket som helst 

billede eller logo



Når et barn knækker læsekoden, har læsnin-
gen det med at tage fart som en raket, og 
børnene hungrer efter bøger, der kan stille 
deres nyopdagede læsesult. Som forældre 
kan det være svært at finde ud af, hvad ens 
barns læseniveau er, og hvilke bøger, der 
passer til. Måske bruger skolen let-tal til at 
angive bøgernes sværhedsgrad, mens bib-
liotekaren snakker om noget, der hedder lix. 
Og hvad hvis barnet bare vil læse én bestemt 
bog? Hvordan finder man som forældre ud 
af, om den bog er for let, for svær eller lige 
tilpas?
Med læseraketten kan forældre på en let og 
overskuelig måde finde deres barns læseni-
veau. Læseraketten viser let- og lixtal, klas-
setrin og præsenterer på en enkel måde 
5-finger-reglen, som forældre kan bruge til at 
finde deres barns læseniveau.   

Læseraketten kommer både som plakat og som en pap-
stander i kraftigt karton til at stå på gulvet.

Illustrator: Sabine Brandt
Plakat: 35,5 x 100 cm - Stander: 60 x 160 cm

For bestilling af postkort afkryds på vedlagte bestillingsliste
2 x 250 stk  47212122
2 x 500 stk  47212123
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Mal-selv postkort  
til jul og påske
Send et æggehoved til påske og en julegås til jul

Det luner i hjertet og får smilet frem, når der 
pludselig gemmer sig et håndskrevet julekort 
eller et klippet gækkebrev i postkassen mellem 
krøllede reklamer og triste rudekuverter. Det 
sker desværre sjældnere og sjældnere, men 
med disse postkort er der rig mulighed for at 
puste lidt liv i og forny de gamle traditioner 
med at skrive julekort og sende et gækkebrev 
med prikker, der stikker.

Brug postkortene til udstillinger i biblioteket til påske eller 
til jul. Tegn, mal eller lav æggehoveder i børnebiblioteket i 
påskedagene eller brug julekortene til at pynte et juletræ 
med julehilsner fra bibliotekets brugere.  
  
Illustrator: Pauline Drasbæk



Noget der ligner Det hemmelige rige (8 siders hæfte)

Bøgerne om Ella, Sofie og Jasmins magiske oplevelser i Det Hemmelige Rige, der trues af den onde 
Dronning Malice, hører til de mest populære serier blandt de 6-10-årige piger. Mikset af magi og 
eventyr, sødme og glimmer tilsat en god portion venskab og et snert af spænding taler til mange 
piger, og serien, der er oplagt til både højtlæsning og selvlæsning, er læst af mange. Her er hjælp til 
dig, der har læst alle bøgerne i serien, og som gerne vil læse noget, der ligner!
I dette hæfte har vi udvalgt serier, der ligesom Det Hemmelige Rige, emmer af magi, glimmer og 
glitter og er til de piger, der elsker at læse om alfer, feer, enhjørninger og magiske 
verdener, der altid kan reddes med et godt hjerte og et tæt venskab. 

Udarbejder: Bibliotekar Marion Tirsgaard
Illustration: Anita Sølver
Bestillingsnummer: Folder: 47212101 - Plakat: 47232101
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Pas på kloden, dig selv og de andre

Vi kan alle sammen gøre verden lidt bedre - hver dag! Den oplevelse skal børn også have, for ingen 
er for små til at gøre noget stort. Folderen præsenterer en række nyere fag- og skønlitterære bør-
nebøger for de 3-9-årige, der kan tale ind i arbejdet med FN’s verdensmål. Under overskrifterne 
’Pas på kloden’, ’Pas på dig selv’ og ’Pas på de andre’ vises det på en enkel og inspirerende måde, 
hvordan du kan arbejde med de aktuelle verdensmål i børnehøjde. Folderen indeholder også sjove 
opgaver og udfordringer, som både kan bruges derhjemme, i børnehaven eller i skolen.

Med folderen følger et opgaveark, hvor børn og voksne sammen kan finde inspiration til, hvad der kan gøres 
for at passe på kloden, sig selv og hinanden. Arket kan hænges op på køleskabet derhjemme, på 
opslagstavlen i skolen og i dagtilbuddene, eller bruges i forbindelse med en udstilling på biblioteket.

Udarbejder: Bibliotekar Rikke Østergaard Hansen
Illustration: Sabine Brandt, Sisterbrandt.dk
Bestillingsnummer: Folder: 47212102 - Plakat: 47232102
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Læs dialogisk - for de 3-6-årige  

Dialogisk læsning er i de senere år kommet på manges læber. Det kan lyde indviklet, men dialogisk 
læsning går i al sin enkelhed ud på at have en dialog med sit barn, mens man læser højt. Det er ikke 
bare hyggeligt og en god måde at skabe nærvær, ro og fordybelse på. Det er samtidig et godt greb 
til at stimulere barnets sprog og udvide dets ordforråd og begrebsverden.
Alle billedbøger egner sig til dialogisk læsning, men nogle billedbøger er bedre end andre. I denne 
folder har vi udvalgt en række nyere billedbøger, der egner sig særligt godt til at snakke om. Snak 
om forsiden, snak om teksten og det, der sker i bogen og snak om billederne. Vælg gerne bøger, 
der interesserer dit barn og som det kan relatere sig til - det er altid et godt udgangspunkt for at 
læse dialogisk! God fornøjelse.  

Udarbejder: Bibliotekar Dorthe Grønbæk
Illustration: Lea Leten 
Bestillingsnummer: Folder: 47212103 - Plakat: 47232103

M
A

R
TS

Så læs dog!

Vi kender alle en desperat forælder, der mangler læsestof til sit barn, og som har fået at vide, de 
skal læsetræne mere derhjemme. Fortvivl ikke, for her kommer guiden, der indeholder en bland 
selv slik hylde af gode læseoplevelser, som kan kickstarte læselysten.
Folderen giver både børn og forældre inspirerende bud på gode læseoplevelser for de 10-14 årige, 
og indholdet spænder vidt fra bøger, der er alt for sjove, der har noget på hjertet, der er alvorlige 
og tankevækkende samt bøger med mystik, spænding og fart over feltet. Fælles for titlerne er, at 
de har en overkommelig længde, og at handlingen tager fart fra start.

Udarbejder: Bibliotekar Gritt Bang Elmeskov
Illustration: Kristian Eskild Jensen
Bestillingsnummer: Folder: 47212104 - Plakat: 47232104
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Krig

Krige har eksisteret til alle tider lige fra Napoleonskrigene til 2. Verdenskrig og Vietnamkrigen. Med 
al deres brutalitet og uvirkelighed har krige altid været et emne, der har fascineret mange, såvel 
voksne som børn og unge, og med 75-året for Danmarks befrielse i 2020 er der kommet fornyet 
interesse for at skrive og læse om skyttegrave og bombninger, soldater og modstandsfolk og 
besættelsesmagter.  
I denne folder har vi samlet bøger, der handler om krig - både de historiske krige som 1. og 2. 
Verdenskrig og de krige, der hærger verden i dag. Folderen indeholder et bredt udvalg af både 
nyere fag- og skønlitteratur og henvender sig til dig på 9-14 år.

Udarbejder: Bibliotekar Anine Sander Kaas
Illustration: Inge Rand
Bestillingsnummer: Folder: 47212105 - Plakat: 47232105
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 Jeg elsker fodbold (Rundt format)

Offside, tackling og obstruction! Er du én af de mange, der elsker fodbold, så ved du allerede, hvad 
de tre ord betyder, og så kan du glæde dig til dette hæfte, der ikke bare er rundt som en bold, men 
som giver dig en masse inspiration til bøger for de 8-12-årige, der handler om fodbold. 
Her er tips til de bedste fakta-serier om fodboldspillere, klubber og turneringer, og inspiration til 
skønlitterære serier om piger og drenge, der starter til fodbold. Du kan også finde forslag til bøger 
om børn, der drømmer om at blive professionelle fodboldspillere, og bøger om fodboldhold, der 
snubler over deres egne ben og knap nok ved, at bolden er rund. Her er kort sagt alt, hvad hjertet 
kan begære… om fodbold.

Udarbejder: Bibliotekar Marion Tirsgaard
Illustration: Andreas Erstling
Bestillingsnummer: Folder: 47212106 - Plakat: 47232106
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Graphic novels & tegneserier

Bøger, der blander tekst, tegneserier og billeder, kan noget helt særligt! Dyk ned i folderen, som 
byder på et veloplagt udvalg af graphic novels og tegneserier for de 9-14-årige. Her finder du flotte 
og dragende visuelle fortællinger om alt, lige fra hverdagens kvaler og skøre idéer til hemmelige 
portaler, parallelle verdener og uhyggelige væsner, der alle kan fungere som appetitlige porte ind i 
læsningens fantastiske verden.  
I de seneste år er der udkommet en imponerende række af tegnede fortællinger, og allerede kend-
te værker får nye klæder i grafisk form. Det tegnefilmsagtige udtryk og den komprimerede tekst 
gør også bøgerne oplagte til dig, der ikke er klar til en omfangsrig roman eller som  
ønsker at give læselysten et velsmurt boost. 

Udarbejder: Bibliotekar Jette Holmgaard Greibe
Illustration: Lars Horneman
Bestillingsnummer: Folder: 47212107 - Plakat: 47232107
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Læs læs læs - Feriebøger (8 siders hæfte)

Ferietid er lig med fri fra skolen, at sove længe, sjov med vennerne og spændende oplevelser - og 
ferietid er lig med læsetid! Men hvilke bøger skal du pakke ned i kufferten, når der er så utroligt 
mange at vælge i mellem?
Denne folder hjælper dig med at finde de bøger, der passer lige præcis til dig. Vi giver forskellige 
bud på fantastiske bøger, som du kan læse i haven, på stranden, på bagsædet af bilen eller i som-
merhuset på en regnvejrsdag. I listen finder du spændende og sjove bøger om alt lige fra mystiske 
væsner og magiske portaler, geniale gamere og gådefulde mysterier til pinlige 
forældre, skolen, vennerne og det der med kærligheden.
God ferie og god fornøjelse!

Udarbejder: Bibliotekarerne Marion Tirsgaard, 
Dorthe Svendsen og Annie Christensen
Bestillingsnummer: Folder: 47212108 - Plakat: 47232108
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Den lille professor

Hvordan blev verden skabt? Er træers rødder så følsomme, at de kan mærke forurening i jorden? 
Tisser den kinesiske blødskildpadde virkelig ud gennem munden? Og kan det passe, at du på en 
måned slår så mange prutter, at det er nok til at puste 20 balloner op? Alt dette og meget mere får 
du svar på i folderen, som byder på et veloplagt udvalg af særdeles flotte, spændende og indby-
dende fagbøger, der kalder på begejstring, fordybelse og undren for hele familien.
Udover at bøgerne gør dig klogere på en lang række spørgsmål om alt muligt mellem himmel og 
jord, så finder du også sjove facts, og inspiration til vilde rekorder, forsøg og eksperimenter.

Udarbejder: Bibliotekar Annie Christensen
Illustration: Rasmus Juul
Bestillingsnummer: Folder: 47212109 - Plakat: 47232109
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Løs mysteriet

Er du bidt af at opklare krimisager og mordgåder? ‘Koldt blod’-serien har i flere år været et stort 
hit hos mange børn, men der er i høj grad også kommet mange andre gode krimier og spændings-
romaner i den seneste tid. Folderen henvender sig til dig på 8-12 år, og den indeholder en række 
medrivende og fængslende bøger, hvor det gælder om at holde tungen lige i munden og overskue 
alle ledetrådene i jagten på hvem, der gjorde det?
Her er ingen vampyrer, zombier, engle eller dæmoner, men krimier og mysterier fyldt med spæn-
ding, der fanger læseren fra første side, og hvor det er et must at læse til sidste side for at opklare 
forbrydelsen. 

Udarbejder: Bibliotekar Dorthe Svendsen
Illustration: Simon Bukhave
Bestillingsnummer: Folder: 47212110 - Plakat: 47232110
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Stimuler dit barns sprog

Folderen byder på et væld af bøger! Bøger der alle sammen kan være med til at støtte op om børns 
sproglige udvikling. Bøger kan nemlig være med til at udvikle børns ordforråd, styrke børns kom-
munikative kompetencer og sætte nuancer på den fantastiske, farverige og finurlige verden, vi 
lever i – hvad enten det er pegebøger, billedbøger eller billedfagbøger. I folderen vil der også være 
en række gode råd og tips til, hvordan forældre til børn 0-5 år kan læse og lege med deres børn – 
alt sammen for at styrke børnenes sprog gennem gode læseoplevelser.
Åbn bogen, og lad bøgerne åbne for børns (og voksnes) glæde ved sprog og læsning!

Udarbejder: Bibliotekar Camilla Kvist Jepsen
Illustration: Jeannette Brandt 
Bestillingsnummer: Folder: 47212111x - Plakat: 47232111
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Hele fine mig

Vi har alle brug for at føle os set - også de alleryngste, som skal vokse op og mærke sig selv og den 
verden, der omgiver dem. Det er vigtigt, at børn ikke føler sig forkerte i egne kroppe, og at de får 
lov til at blomstre og tage deres plads i livet, uanset hvem de er, og hvordan de ser ud. Her kan 
bøger tilbyde fine og livsbekræftende spejlingsmuligheder.
Under overskrifter som ”Min krop er fin”, ”Det er okay at føle”, ”Ro på indeni” og ”Husk at drøm-
me stort” sætter folderen fokus på nyere billedbøger, der med både nænsomhed og gennemslags-
kraft taler ind i tematikker omkring (køns)identitet, selvværd, kropsbevidsthed og fællesskabets 
kraft. Folderen henvender sig til de 2-6-årige og deres voksne.

Udarbejder: Bibliotekar Annie Christensen
Illustration: Anna Margrethe Kjærgaard
Bestillingsnummer: Folder: 47212112 - Plakat: 47232112
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Bøger for dyrevenner

Udbryder du “Nåååh”, når du ser en kattekilling? Klapper du alle hunde, som du møder på din vej? 
Plager du konstant dine forældre for at få en dværghamster eller en pony? Og er Zoologisk Have 
det absolut bedste sted, du ved? Ja, så er du intet mindre end en sand dyreven! 
I denne folder præsenterer vi nyere bøger og serier til alle dyrevenner på 8-12 år. Her er bøger om 
alt fra kæledyr til vilde dyr og mærkværdige dyr, der findes i magiske verdener og uddøde dyr, der 
slet ikke findes mere. Læs om heste, hunde og grise - og om dinosaurer, magiske dyr og børn, der 
som dig elsker dyr og er sande dyrevenner. 

Udarbejder: Bibliotekar Marlene Lønholdt
Illustration: Bodil Bang Heinemeier 
Bestillingsnummer: Folder: 47212113 - Plakat: 47232113
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#MeToo – fra krænkelser til overgreb

Fra mediefolk til musikere, kunstnere og læger. For ikke at snakke om politikere. Lige siden Sofie 
Linde i september på tv henvendte sig til ’en stor tv-kanon’ og sagde ”Du ved godt selv, hvem du 
er”, har en tsunami af historier om krænkelser væltet ind over Danmark. Denne litteraturliste gen-
nemgår litteraturen i kølvandet på de overgreb, som bl.a. den amerikanske filmproducer Harvey 
Weinstein og den såkaldte ’Kulturprofilen’ i Nobelpriskomiteen i litteratur udsatte kvinder for. 
Litteraturlisten er primært faglitteratur, men der vil også blive plads til lidt romaner.

Udarbejder: Bibliotekar Anette Thede
Illustration: Designhood & Birgit Bjerre
Bestillingsnummer: Folder: 47112101 - Plakat: 47132101
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Black Lives Matter

Siden politidrabet på den sorte George Floyd har USA stået på den anden ende, og den øvrige 
verden har rettet sit søgelys mod racisme, ligestilling og sortes rettigheder. Men problematikken 
er ikke ny, og den amerikanske litteratur flyder over med eksempler på sorte stemmer, der gør 
opmærksom på uligheden og splittelsen i samfundet. 
Denne folder giver dig et indblik i det litterære opråb fra et hav af stemmer, nye som gamle. Fra 
“Huckleberry Finn”, “Onkel Toms hytte” og “Farven lilla” til “Americanah” og “The Hate U Give”.

Udarbejder: Bibliotekar Jesper Just Nielsen
Forsidedesign og illustration: Henriette Mørk
Bestillingsnummer: Folder: 47112102 - Plakat: 47132102
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Nye kvindelige stemmer i dansk litteratur

Tine Høeg, Stine Pilgaard, Olga Ravn, Asta Olivia Nordenhof, Caroline Albertine Minor, Niviaq 
Korneliussen, Hanne Højgaard Viemose og mange, mange flere. Et usædvanligt stort vækstlag af 
danske kvindelige forfattere slår igennem i disse år. Litteraturlisten præsenterer både de helt nye 
talenter, og de forfatterskaber, som er vokset sig store inden for de sidste fem år.
Udarbejderen har arbejdet som journalist i 15 år og har lavet flere portrætter til Forfatterweb.

Udarbejder: Journalist og cand.mag. i litteratur Karina Søby Madsen
Illustration: Andreas Kjærgaard
Bestillingsnummer: Folder: 47112103 - Plakat: 47132103
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Læs dig rundt i Danmark

En litterær appetitvækker for de mange, der vil holde ferie indenlands i år. Et udvalg af såvel nyere 
som mere klassisk skønlitteratur, der emmer af lokalkolorit, suppleret med et udvalg af den knap 
så oplagte faglitteratur – altså den, der ikke står i gruppe 46.

Udarbejder: Bibliotekar Mie Henriksen
Illustration: Sabine Brandt, Sisterbrandt.dk
Bestillingsnummer: Folder: 47112104 - Plakat: 47132104
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Bøger til den danske sommer

Her er den evigtgrønne klassiker. Et godt udpluk af de bedste titler, der egner sig til strandtasken 
og til sommerhuset. Nedslag i de nyeste bredt anvendelige titler, som også ville være at finde på 
en bogudstilling i biblioteket. Både fag- og skønlitteratur til voksne. Til voksne der gerne vil have ny 
inspiration, som de kan tage med ud i den danske sommer.

Udarbejder: Bibliotekar Lene Hedengran Rasmussen
Illustration: Imperiet
Bestillingsnummer: Folder: 47112105 - Plakat: 47132105
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Sommerhusliv

Mod alle odds satte salget af sommerhuse rekord under sommerens Coronaepidemi. Mange plan-
lægger derfor ferier i deres sommerhus. Da vi endnu ikke ved, om vi kan rejse udenlands næste 
sommer, vil mange derudover snart begynde at planlægge deres sommerferie i Danmark. En del af 
dem skal også i sommerhus.
Sommerhusliv handler om alle de aktiviteter, man kan lave ved stranden, skoven og indendørs i en 
stille sommerregn. Det er primært for voksne, men der vil også være aktiviteter for hele familien. 

Udarbejder: Bibliotekar Christina Hæstrup Jespersen
Illustration: Maja Svensk
Bestillingsnummer: Folder: 47112106 - Plakat: 47132106
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Find den på hylden  - Gedigne romaner

Fokus er de gode romaner, der er garant for en god læseoplevelse. Her findes både de titler, som 
mange har hørt om, som ”Hvor flodkrebsene synger” og de gode, der faldt mere under radaren. 
Kvalitetsromaner med pluk fra bagkataloget. Her medtages ikke de allernyeste bestsellere, hvor 
der er ventetid. Men romaner med et år eller flere på bagen, som fortjener at blive trukket frem og 
husket på. Vil også kunne bruges som inspiration til læsekredse og BK.

Udarbejder: Litteraturformidler & Cand.Mag. Maria Guldager Rasmussen
Illustration: Sabine Brandt. Sisterbrandt.dk
Bestillingsnummer: Folder: 47112107 - Plakat: 47132107
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Vildmarksmænd og ultrakvinder

For nogle er det rigeligt med en let løbetur i medvind. For andre er målet at krydse kontinenter, 
bestige bjerge og teste sig selv til det yderste, ofte i en kamp mod klodens geografi og naturens 
luner. Ekstremløb, alene i vildmarken, base jumping, triatlon og ironmen. Det er individets kamp 
mod sig selv, 
De faglitterære bøger i denne folder fortæller om de seje mænd og kvinder, der frivilligt presser sig 
selv til det yderste og længere endnu. Dem, som ser sig selv og døden i øjnene - og vinder, både 
fysisk og mentalt. 

Udarbejder: Bibliotekar Jesper Just Nielsen
Illustration: Eyelab
Bestillingsnummer: Folder: 47112108 - Plakat: 47132108
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Oversete krimiperler

Vi kender det alle sammen. Nyeste bind i krimiserierne låner sig selv ud og bliver ofte støvsuget 
væk fra hylderne af lånerne, mens enkelttitler - ofte af lidt ukendte forfattere – trods gode anmel-
delser får lov at stå tilbage. Denne litteraturliste, som er udarbejdet af en garvet bibliotekar, slår et 
slag for disse gode krimier.

Udarbejder: Bibliotekar Kirstine Thomasen
Illustration: Peter Stolze
Bestillingsnummer: Folder: 47112112 - Plakat: 47132112

Historiske romaner (fra det 20. og 21. århundrede)

Historiske romaner siger næsten sig selv som genre. I denne folder fokuseres på historiske roma-
ner der foregår indenfor de sidste par hundrede år. Her finder du de episke fortællinger om det 
tyvende århund¬rede og de svungne nedslag i krige, samfundsomvæltninger og samfundsudvik-
linger inden for perioden. Her finder du ikke middelalderromaner eller bøger fra renæssancen. Vil 
også kunne bru¬ges som inspiration til læsekredse og BK.

Udarbejder: Bibliotekar Sanne Caft
Illustration: Eyelab
Bestillingsnummer: Folder: 47112111 - Plakat: 47132111

Franske fristelser

Revolution og elegance, croissanter og vin fra Sydfrankrig, et sensuelt sprog og store filosoffer. 
Og selvfølgelig Paris, byernes by. Frankrig er rig på historie og kultur, og især litteraturen har høj 
status. Litteraturpriser som fx ”Le prix Goncourt” giver prestige og omtale. Her præsenteres en 
blomsterbuket af nyere franske skønlitterære værker oversat til dansk krydret med et par klassi-
kere, tips til franske film på Filmstriben, forfatterportrætter og oversigt over de vigtigste litterære 
priser i Frankrig.  

Udarbejdere: BA Litteraturvidenskab Nadine Lensborn og Bibliotekar Felicia Lensborn
Forsidedesign og illustration: Henriette Mørk
Bestillingsnummer: Folder: 47112109 - Plakat: 47132109
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Psykisk sygdom

Psykisk sygdom er tabubelagt for mange. Samtidig er psykisk sygdom noget, som mange danskere 
kæmper med enten som syg eller som pårørende. På linje med andre svære sygdomme er psykisk 
sygdom både komplekst og belastet. Med denne liste ses de psykiske sygdomme i øjnene, og den 
oplister litteratur, der kan hjælpe både syge og pårørende med at blive klogere på sygdommens 
mange forskellige udtryk, begrænsninger og muligheder. Her listes et mindre udvalg af relevant 
faglitteratur og her er fokus på skønlitteraturen og den måde, psykisk sygdom kan behandles lit-
terært. Her findes bl.a. romaner og lyrik, der giver sygdommen et sprogligt og litteraturmæssigt og 
litterært udtryk. Udvalget medtager både litteratur til børn, unge og voksne.

Udarbejder: Bibliotekar Sanne Caft 
Illustration: Andreas Kjærgaard
Bestillingsnummer: Folder: 47112110 - Plakat: 47132110
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Romannøglen kommer allerede i maj. 2021 i 22. udgave. 
Romannøglen kan ikke undværes i et udlån – stort eller lille. 
Kataloget bør findes ved bibliotekarbordet og i ”snor” ved reolerne. 
Husk det udkommer kun hvert andet år.
Ca. 110 sider med farveforsider.

Redigeres af bibliotekar Ricki Elsgaard og bibliotekar Felicia Lensborn
Bestillingsnummer: 47101121
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Årets Lydbøger 2020/21 omfatter et redigeret udvalg af årets bredt anskaffede og bedste lydbøger 
inden for såvel skøn- som faglitteratur. Inddelt i brede emnegrupper. Indlæserens navn og antal 
cd’er oplyses foruden forfatternavn, titel, bogens original år samt indholdsnote.

Redigeres af bibliotekar Annemette Schønberg Johnsen
Bestillingsnummer: 47121121
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Det uundværlige referenceværktøj for både bibliotekarer og lånere.
Romanserier og selvbiografiske serier bør findes ved bibliotekarbordet og i "snor" ved reolerne. 
Romanserier og selvbiografiske serier er inddelt i to afsnit: 
Romanserier for voksne 
Selvbiografiske serier for voksne 

Redigeres af bibliotekar Pia Harder
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Romanserier

N
O

VE
M

B
ER

ÅRETS LYDBØGER

ROMANSERIER

Udkommer 

NOVEMBER
2021

Udkommer 

NOVEMBER
2021


