
Bøger omMØRKE
for de 0-5 årige

Bøger �l at læse når det
bliver mørkt

Sov godt lille ræv af Hanna
Bergenkull
Flot billedbog �l familier med børn fra ca. 1/2 år, som
skal lære gode sovevaner. Her er viden og gode råd �l
de voksne om børns søvn og en godnathistorie �l børn
fra ca. 2 år om Lille Ræv, som skal pu�es. Fra 2 år

Sove�d - fald i søvn sammen med
dine dyrevenner
Følebog om sove�d med bløde billeder af dyr. Bogen
kan bruges �l indsovning for børn fra ca. 1 år og op.

Lille Pinds pu�e�d af Elvira Fragola
Pindsvinet Lille Pind kan ikke sove, for hun har alt for
mange tanker i hovedet. Pindemor snakker med Lille
Pind om de mange dejlige �ng, de skal lave sammen
fremover. Til sidst bliver Lille Pind rig�g træt og falder i
søvn. Fra 3 år.

Elefanten der så gerne ville sove af
Carl-Johan Fossén Ehrlin
Ellen Elefant er træt og vil gerne sove, hun tager dig
med en tur gennem den magiske skov. Undervejs bliver
I mere og mere træ�e. Sovehjælpsbog �l børn. Fra 3 år.



I skumringen af Anne Möller
Naturen i skumringen lige før det bliver mørkt er fuld af
spændende dyr og fænomener, fx ka�e, myg, grævling,
na�ergale og kirkeugler eller knitrende bål og snobrød.
Fra 3 år

Bøger om dyr i mørket

Det meget meget farlige monster af
Rebecca Bach-Lauritzen
Stakkels monster! Det er slet ikke så skræmmende, som
det troede; i al fald bliver drengen overhovedet ikke
bange. Måske kan drengen hjælpe monstret med at
blive lidt mere farligt? Fra 3 år.

Monsterbange af Be�na Birkjær
På lo�et bor et monster, der er så s�lle, at man må
bruge sine lange ører for at høre det. Mor siger, det ikke
findes. Hun siger, at det bare er et dyr, men barnet ved
bedre. Monsteret er der, og det er i gang med at bygge
en børnefælde. Billedbog for 3-6-årige.

Lukas og hjørnemonsteret af
Michaela Holzinger
Lukas er sikker på, at der bor et monster i et hjørne på
hans værelse. Mor og far er enige om, at der må gøres
noget - men hvad? Fra 3 år

Jeg vil høre en uhyggelig historie af
Sean Taylor
Lille monster vil høre en uhyggelig historie, som han
selv er en del af. Historien må ikke være for uhyggelig.
Hver gang fortælleren begynder en ny historie, synes
lille monster, det er for farligt. Han vil selv være den
mest skræmmende. Fra 3 år.

Fantas�ske flagermus afMar�n
Emtenäs
Mange synes, at flagermus er nogle sære, lidt
fryg�ndgydende væsner. Men i virkeligheden er de
fantas�ske dyr med mange gode egenskaber, som
bogen her fortæller om. Fra 3 år.

Dyrene i skoven af Anne Möller
Om dyr der naturligt findes i de danske skove, nemlig
skovskade, egern, ræv, hasselmus, kronhjort og vildsvin.
Fra 3 år.

Hvem er jeg af Lo�e Salling
Billedbog med flapper. Du skal gæ�e o�e dyr, der er
ude om na�en. Du får et rim om hvert dyr og et udsnit
af et billede, og under den store flap kan du se, om du
har gæ�et rig�gt. Fra 2 år.

Bøger om monstre i mørket


