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KAPITEL 1, UDEN TITEL, SIDE 5-8  
 
Læreren læser dette kapitel højt. Efterfølgende skal eleverne komme med deres bud på: 

● Hvad laver fortælleren og moren på hospitalet? 
● Hvad er forholdet mellem mor og far? 
● Hvorfor savner fortælleren at komme tilbage til øen? 
● Hvorfor begynder fortælleren at tale om kaskelothvaler? Hvad siger det om hende? 

 
Kapitel 2, Øen - nogle uger tidligere, side 9-34 

● Bed eleverne beskrive stemningen på øen. 
● Vinga fortæller, at alt ikke er, som det plejer at være. Hvad er mon forandret? 
● “For mig har morfar altid eksisteret.” (side 31) Sådan tænker Vigga. Det har hendes 

mor og far også. Hvad er forskellen? 
 
Kapitel 3, Rut, side 35-90 

● Ordet “springgnister” bruges af Vinga flere gange. Hvordan skal dette ord forstås? 
● Rut er klædt helt i sort. Morfar kalder hende for en engel. Prøv at forklare. 
● Normalt er det svært for Vinga at være sammen med andre mennesker. Hvorfor er det 

let med Rut? (side 86) 
 
Kapitel 4, Hvalen, side 91-118 

● Hvorfor “forsvinder” Rut pludselig? 
 
Kapitel 5, Kysset, side 119-126 

● Hvorfor reagerer Vinga så kraftigt på kysset? 
 
Kapitel 6, Far, side 127-196 

● Forklar Vingas splittede forhold til faren og til lillebroren. 
 
Kapitel 7, Jomfrurejsen, 197-201 

● Beskriv Vingas følelser i forbindelse med jomfrurejsen. 
 
Kapitel 8, Morfar, side 202-218 

● Hvad betyder det for den samlede oplevelse af romanen, at morfaren dør til sidst? 
 

 
NÅR ROMANEN ER LÆST FÆRDIG 
 
ROMANENS KOMPOSITION 
 
Romanen er fortalt i et labyrintisk tidsforløb, så det er en vigtig aktivitet at få forløbet foldet 
lineært ud og samtidig lade det være afsæt for at synliggøre Vingas udvikling gennem romanen. 
 
Lad eleverne parvis eller i mindre grupper konstruere en tidslinje over romanens spring i tid 
frem og tilbage. Hvornår er fortællingens “nu”, og hvordan placerer resten af handlingen sig i 
forhold til det?  



3 Undervisningsforløb til billedbogen

Introduktion til læreren

Kort om handlingen:
Sebastian synes, det er kedeligt at skulle i seng om aftenen, og hans mor og far er både i ord 
og billede træt af situationen. De tror, Sebastian er bange for de monstre, han taler så meget 
om, hvilket dog langt fra er tilfældet. I bogen vendes tingene på hovedet, og puttesituationen 
udvikler sig dramatisk, til stor og udelt begejstring for Sebastian, men ikke for mor og far.
Far forsøger at være pædagogisk og vil åbne det skab, Sebastian mener, monsteret gemmer 
sig i ved sengetid. Det skulle han dog aldrig have gjort, for bag skabslågerne venter der hele 
familien noget af en overraskelse i form af et vaskeægte monster. Det viser sig, at det har 
meget til fælles med Sebastian. Masser af popcorn og masser af gyserfilm hører til begges 
absolutte favoritter.
Historien burde egentlig være gyselig, men bliver alt andet end det, måske netop fordi Sebastian 
går monsteret så ubekymret i møde. Det vækker helt sikkert også stor glæde hos mange læsere, 
at det er forældrene, der ender med at være bange og bliver sat noget så eftertrykkeligt på plads i 
deres eget hjem.

Allerede på forsiden af bogen er genren sammensat. Ordet monster skrevet i blodrødt og med 
en “uhyggelig” skrifttype sammen med billedet af en glad Sebastian.

Undervisningsforløbet/idékataloget:
Den primære målgruppe til dette forløb vurderes til at være elever i 0.-3. klasse. Alt efter 
elevernes alder og litterære bagkatalog er der flere intertekstuelle referencer i bogen, som kan 
drages frem. Herunder H.C. Andersens “Fyrtøjet”, og der optræder flere steder en passage og 
et klædeskab som vejen til fantastiske verdener, kendt fra fx Narnia og Harry Potter.
Bogens billedside fremviser på langt de fleste opslag en fantastisk detaljerigdom.  
Derfor vil eleverne få mest ud af arbejdet med bogen, hvis der er flere eksemplarer af bogen 
tilgængelig.

I “Sebastians monster” er der i høj grad tale om, at billederne komplementerer teksten.  
Billederne forstærker og ekspanderer teksten, dog er teksten stadig forståelig uden billederne. 
Det er interessant at se, hvordan billedsiden præsenterer en næsten anarkistisk stemning, der 
langt overskrider det meste af den information, der formidles til læseren gennem teksten. På 
billedsiden udfoldes det fabulerende og legende, det verbale er mere nøgternt beskrivende, 
samtidig med at der dog flere steder bruges forskellige grafiske udtryk.

 Sebastians 
af Martin Glaz Serup 
& Lars Vegas Nielsen

 
Forløb udarbejdet af Lene Sørensen
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forhold til det?  

FØR LÆSNINGEN:

Lad eleverne, individuelt eller i små grupper, tale om følgende:

● Lægger de sig mon altid til at sove, når forældrene beder dem om det? 
● Hvordan forsøger de at trække tiden ud?
● Hvordan reagerer mor eller far?
● Hvad kan være uhyggeligt, når det bliver mørkt og stille?
● Se på både forside og bagside samtidig. Hvis hånd ser man midt i/til venstre i billedet?  
 Er væsenet venligt eller ondt? Prøv at begrunde.
● Hvem er drengen, og hvad synes han om dette væsen? Hvordan kan man se det?
● Se på det første opslag. Beskriv Sebastians ansigtsudtryk. Hvorfor har det mon  
 ændret sig?
● På bagsiden får man at vide, at bogen er en gyser med grin. 
 ○ Hvad er en gyser? 
 ○ Hvad er en komedie? 
● Bliver bogen mon uhyggelig eller hyggelig? 
● Lad hver elev tegne uhyggelige ting og væsener. De skal bruge uhyggelige farver og  
 skrive uhyggelige ord under tegningen, hvis de har alderen til det.

UNDER LÆSNINGEN:

Første gennemlæsning:
Bogen læses højt uden afbrydelser til og med side 10, hvor faren er ved at åbne skabet.  
Lad eleverne komme med deres bud på, om der er noget i skabet, og i givet fald hvad.  
Eleverne ved, at der er tale om en sjov gyser, så det må gerne komme til udtryk i ord eller 
gennem tegninger. 

Hvis eleverne sidder med hver sin bog, kan man overveje at scanne billedet på side 11 og 
præsentere det i stort format på et smartboard, slukke lyset i klassen og læse teksten 
HØJT og UHYGGELIGT. 
(Billedet er identisk med billedet på forrige opslag i dette undervisningsforløb.)

Herefter læses højt til og med side 19. Faren bliver ikke færdig med sin sætning. Var det mon 
bare en drøm, eller…? Tal om, hvad der kommer til at ske på næste opslag.

Indled denne fase med at lade eleverne genfortælle handlingen, sådan som de husker den. 
Dette kan give læreren et indblik i, hvad eleverne har været særlig opmærksomme på, som 
kan give anledning til en god dialog.

I bogen optræder følgende ord/udtryk, som med fordel kan forklares i fællesskab:

● befippet (side 10): Tegn et ansigt, der er befippet
● nådesløse (side 12)
● glubske (side 12): Tegn et ansigt, der er glubsk
● vaskeægte (side 12)
● fuldt firspring (side 13)
● gennemført (gyseragtigt) (side 13)
● surprise party (side 19)
● spilopmagere (side 19): Tegn en spilopmager

4



5 EFTER LÆSNINGEN:

Teksten:

● Skyg Sebastian, mor og far med fokus på deres replikker.
● Kan man se, om de skifter humør gennem det, de siger?
● På side 7-8 vokser der store “og’er” frem på siderne. Prøv at komme med hvert et bud på,  
 hvad det mon er, mor ville have sagt om, hvorfor det er vigtigt, at Sebastian skal sove.
● Se på taleboblerne på side 11-12. Øv oplæsning med stemmer, der passer til morens, farens  
 og Sebastians reaktioner.
 ○ Hvem er bange, hvem er ikke bange?
 ○ Hvilke ord viser os det?
 ○ Lav selv talebobler. Hvad ville du sige, hvis du lige var havnet i gabet på et monster?  
  Hvad ville din mor/far sige? Tænk her på både ord, farver og former på taleboblerne.
● Find eksempler på, at det er, som om Sebastian befinder sig på et helt andet sted end mor  
 og far (side 13).
● Hvem er egentlig bange, og hvordan kan man se det i teksten (side 15, 18 & 19)?
● Hvorfor taler moren og faren anderledes til Sebastian, end de gjorde i starten af bogen (side  
 25 & 26)?
● Hvorfor vil Sebastian mon gerne have, at monsteret skal møde lige præcis matematiklæreren?
● Hvis elevernes alder passer til det, så lad dem selv skrive uhyggelige lydord med uhyggelige  
 bogstaver. Bagefter læses ordene højt med indlevelse.

Illustrationerne:

Start med at lade eleverne få frie tøjler på billedsiden.  
Giv dem god tid til at “tømme” de enkelte opslag. 

● Hvilket billede er det hyggeligste?
● Hvilket billede er det uhyggeligste?
● Hvad er det skøreste billede?
● Hvilket billede er det mest underlige?
● Hvilket billede er det sjoveste? 

Tal først i mindre grupper og bagefter i fællesskab om elevernes iagttagelser.

Lav også en fælles liste i klassen, hvor hver elev bidrager med tre “jeg-undrer-mig-over-at”-sætninger 
på baggrund af deres oplevelse med bogens billedside. Det vil helt sikkert give anledning til mange 
gode spørgsmål og indbyrdes gode forklaringer.

Herefter kommer en mere lærerstyret aktivitet, der dog nemt kan tage udgangspunkt i elevernes 
observationer:

●	 Skyg følgende personer gennem bogens billeder:
 ○ Sebastian, mor, far, monsteret.
 ○ Hvilken udvikling sker der?
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       “Godnat far, godnat mor,” 
         siger jeg og tager endnu en håndfuld 
     popcorn. Det er så smart. Alle børn skulle 
   have deres eget private monster. Jeg glæder 
mig til i morgen. Der har vi legetøjsdag i skolen, 
     og jeg tager monsteret med. Jeg vil især 
            gerne have, at det skal møde 
                  min matematiklærer.

 ○ Markér undervejs med en prik i grøn (glad), gul (nogenlunde humør) eller rød  
  (vred/bange/ked af det). Sammenlign prikkerne og tal om, hvem af personerne  
  der har det bedst i starten, undervejs og til sidst.
● Hvorfor har mor og far flere end to hænder på nogen af billederne? Det samme har  
 monsteret. Hvorfor mon?
● Hvordan har tegneren forsøgt at gøre monsteret uhyggeligt? Lykkes det? Begrund.
● Se på opslaget side 13-14. Hvor er mor, far og Sebastian henne?
● Se på opslaget side 17-18. Hvorfor er familien så lille i forhold til omgivelserne, og hvorfor  
 er myren så stor?
● Se på billedet på side 25. Hvorfor er farens hoved blevet så lille i forhold til kroppen?  
 Samtidig er morens hoved vokset. Prøv at forklare.
● Farven på monsterets sløjfer skifter. Hvad skal det mon betyde?

Afsluttende dialog:

●	 Vend tilbage til den indledende snak om genrer. 
 Var bogen mest uhyggelig, eller var den mest sjov? Begrund.
● Er det synd for Sebastians mor og far? Begrund.

Afsluttende kreativt arbejde:

●	 Se på opslaget side 13-14 endnu en gang. Start med fælles at tømme billedet for alt det, 
  monsteret har spist. Lad hver elev konstruere en verden, som den kunne se ud i et  
 monsters mave. De skal selv finde på, hvilke ting deres monster har slugt. Der skal  
 laves en collage ud af billeder fra ugeblade/aviser eller billeder, der er hentet på nettet.  
 Tal om farvevalg, størrelsesforhold og stemning, inden arbejdet påbegyndes.
● Afslutningsvis skal eleverne tegne deres eget monster. Tal sammen om, hvilke elementer  
 der signalerer uhygge, og hvilke elementer der kan virke modsat. Af tegningen skal det  
 fremgå, hvad monsterets yndlingsbeskæftigelse er. 
● I stedet for collage kan eleverne finde fysiske ting, som deres monster har spist, og lægge  
 det rundt om tegningen, hvorefter der tages et billede af opstillingen. Print eventuelt ud og  
 lav en monsterudstilling, som eleverne hver især præsenterer.

Om Lene Sørensen, udarbejder af undervisningsforløbet: 

Lene Sørensen blev læreruddannet i 2002 og arbejder til daglig som lærer og læringsvejleder 
på Stensballeskolen i Horsens. Master i Børnelitteratur 2006. Forlagskonsulent for Høst & Søn 
2006-2015, primært på fremmedsproget børne- og ungdomslitteratur. Hun bidrog til bl.a.  
bogen Billedromaner i brug, Dansklærerforeningens Forlag 2007 med artiklen “Billedromanerne  
i danskfaglig optik”. Siden foråret 2017 tilknyttet Vild Maskine som ekstern konsulent og  
udarbejder af undervisningsmateriale til bl.a. ungdomsbøgerne Din største fan, Filterløs, Ved 
den yderste spids og Fucking monster samt mellemtrinsbøgerne Helikopter (kortroman) og Lille 
Pil (billedbog) og indskolingsbogen Hvordan hunden fik sin våde snude. Alle materialerne er til 
fri afbenyttelse og kan findes på: www.vildmaskine.dk/undervisning  
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Undervisningsforløb til Sebastians monster
Udarbejdet af Lene Sørensen

Tilrettelæggelse: Mads Heinesen
Korrektur: Christel Sunesen

ISBN: 978-87-7227-353-2 (undervisningshæfte)

Sebastians monster, børne- og ungdomsbog  
skrevet af Martin Glaz Serup og illustreret af Lars Vegas Nielsen.  

Udgivet af forlaget Vild Maskine 2022 d. 31. august 2022.  
Indbundet bog på 36 sider. 2. udgave. 
ISBN: 978-87-7227-299-3 (fysisk bog)
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Kapitel 2, Øen - nogle uger tidligere, side 9-34 

● Bed eleverne beskrive stemningen på øen. 
● Vinga fortæller, at alt ikke er, som det plejer at være. Hvad er mon forandret? 
● “For mig har morfar altid eksisteret.” (side 31) Sådan tænker Vigga. Det har hendes 

mor og far også. Hvad er forskellen? 
 
Kapitel 3, Rut, side 35-90 

● Ordet “springgnister” bruges af Vinga flere gange. Hvordan skal dette ord forstås? 
● Rut er klædt helt i sort. Morfar kalder hende for en engel. Prøv at forklare. 
● Normalt er det svært for Vinga at være sammen med andre mennesker. Hvorfor er det 

let med Rut? (side 86) 
 
Kapitel 4, Hvalen, side 91-118 

● Hvorfor “forsvinder” Rut pludselig? 
 
Kapitel 5, Kysset, side 119-126 

● Hvorfor reagerer Vinga så kraftigt på kysset? 
 
Kapitel 6, Far, side 127-196 

● Forklar Vingas splittede forhold til faren og til lillebroren. 
 
Kapitel 7, Jomfrurejsen, 197-201 

● Beskriv Vingas følelser i forbindelse med jomfrurejsen. 
 
Kapitel 8, Morfar, side 202-218 

● Hvad betyder det for den samlede oplevelse af romanen, at morfaren dør til sidst? 
 

 
NÅR ROMANEN ER LÆST FÆRDIG 
 
ROMANENS KOMPOSITION 
 
Romanen er fortalt i et labyrintisk tidsforløb, så det er en vigtig aktivitet at få forløbet foldet 
lineært ud og samtidig lade det være afsæt for at synliggøre Vingas udvikling gennem romanen. 
 
Lad eleverne parvis eller i mindre grupper konstruere en tidslinje over romanens spring i tid 
frem og tilbage. Hvornår er fortællingens “nu”, og hvordan placerer resten af handlingen sig i 
forhold til det?  
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KAPITEL 1, UDEN TITEL, SIDE 5-8  
 
Læreren læser dette kapitel højt. Efterfølgende skal eleverne komme med deres bud på: 

● Hvad laver fortælleren og moren på hospitalet? 
● Hvad er forholdet mellem mor og far? 
● Hvorfor savner fortælleren at komme tilbage til øen? 
● Hvorfor begynder fortælleren at tale om kaskelothvaler? Hvad siger det om hende? 

 
Kapitel 2, Øen - nogle uger tidligere, side 9-34 

● Bed eleverne beskrive stemningen på øen. 
● Vinga fortæller, at alt ikke er, som det plejer at være. Hvad er mon forandret? 
● “For mig har morfar altid eksisteret.” (side 31) Sådan tænker Vigga. Det har hendes 

mor og far også. Hvad er forskellen? 
 
Kapitel 3, Rut, side 35-90 

● Ordet “springgnister” bruges af Vinga flere gange. Hvordan skal dette ord forstås? 
● Rut er klædt helt i sort. Morfar kalder hende for en engel. Prøv at forklare. 
● Normalt er det svært for Vinga at være sammen med andre mennesker. Hvorfor er det 

let med Rut? (side 86) 
 
Kapitel 4, Hvalen, side 91-118 

● Hvorfor “forsvinder” Rut pludselig? 
 
Kapitel 5, Kysset, side 119-126 

● Hvorfor reagerer Vinga så kraftigt på kysset? 
 
Kapitel 6, Far, side 127-196 

● Forklar Vingas splittede forhold til faren og til lillebroren. 
 
Kapitel 7, Jomfrurejsen, 197-201 

● Beskriv Vingas følelser i forbindelse med jomfrurejsen. 
 
Kapitel 8, Morfar, side 202-218 

● Hvad betyder det for den samlede oplevelse af romanen, at morfaren dør til sidst? 
 

 
NÅR ROMANEN ER LÆST FÆRDIG 
 
ROMANENS KOMPOSITION 
 
Romanen er fortalt i et labyrintisk tidsforløb, så det er en vigtig aktivitet at få forløbet foldet 
lineært ud og samtidig lade det være afsæt for at synliggøre Vingas udvikling gennem romanen. 
 
Lad eleverne parvis eller i mindre grupper konstruere en tidslinje over romanens spring i tid 
frem og tilbage. Hvornår er fortællingens “nu”, og hvordan placerer resten af handlingen sig i 
forhold til det?  

nye bøger  

En dag opdager Bonnie en butik. 

den er fuld af de smukkeste dukke-

hoveder. Hun går ind og taler med 

den gamle dame, der ejer butikken, 

og det bliver et møde, som Bonnie 

aldrig vil glemme ... 

Hovedjæger er Bog 1 

i serien 13 historier.  

9 788793 404816

ISBN 978-87-93404-81-6

i samme serie: 

I Gameboy møder vi Sebastian, 

der en aften opdager et nyt spil 

på sin computer. Han aner ikke, 

hvor det kommer fra, men det er 

vanvittigt spændende. Det viser 

sig dog at være langt farligere, 

end han kunne have forestillet sig ... 

Gameboy er Bog 1 

i serien 13 historier.  

9 788793 404809

ISBN 978-87-93404-80-9

i samme serie: 

140x200 COVER Gameboy.indd   165

29-06-2019   16:14:07

140x200 COVER HOVEDJÆGER.indd   165

02-07-2019   00:40:53

fra vild maskine 
indskoling  
– billedbøger

 

Chris er lige � yttet. En dag møder han 

nabodrengen Morten, som bor rodet 

og beskidt. Morten siger, at hans far 

pusler rundt i kælderen, og at hans 

mor er syg, så de kan gøre lige, hvad de 

vil. Men hvorfor er der så mange � uer? 

Og taler Morten sandt?

Lærestreg er Bog 5
i serien 13 historier.  

9 788772 270722

ISBN 978-87-7227-072-2

i samme serie: 

125x200 COVER LÆRESTREG.indd   165125x200 COVER LÆRESTREG.indd   165

07-04-2020   12:50:0007-04-2020   12:50:00

En dreng og hans forældre er taget på 

ferie for at glemme. Det er et år siden

ulykken skete, og alt er forandret. 
Drengen træner i poolen, han skal 
bare slå rekorden. Han kan holde vejret 

længere og længere. En dag sker der 

noget mærkeligt, han ser noget under 

vandet. En blå badedragt og langt, sort 

hår bølger imod ham. Kan det være 

hans lillesøster som er kommet tilbage?

Fridykker er Bog 7
i serien 13 historier.  

9 788772 271101

ISBN 978-87-7227-110-1

i samme serie: 

� omas’ skøre lillesøster tror på alt: 
julemænd, alfer, havfruer. Han må 
hjælpe hende. Rense ud i hendes 
fantasier. Det går � nt – lige indtil 
det bliver tandfeens tur ...  

Tandfeen tryller er Bog 3
i serien 13 historier.  

9 788772 270456

ISBN 978-87-7227-045-6

i samme serie: 

Tester cover tandfeeen nyeste.indd   165Tester cover tandfeeen nyeste.indd   165

11-03-2020   15:16:2811-03-2020   15:16:28

Chris er lige � yttet. En dag møder han 

nabodrengen, Morten, som bor rodet 

og beskidt. Morten siger, at hans far 

pusler rundt i kælderen, og at hans 

mor er syg, så de kan gøre lige, hvad de 

vil. Men hvorfor er der så mange � uer? 

Og taler Morten sandt?

Lærestreg er Bog 5
i serien 13 historier.  

9 788772 270722

ISBN 978-87-7227-072-2

i samme serie: 

125x200 COVER LÆRESTREG.indd   165125x200 COVER LÆRESTREG.indd   165

06-04-2020   03:06:5306-04-2020   03:06:53

Tanja ønsker sig en kat, men hendes 

forældre siger nej. En dag opdager 
hun et faldefærdigt hus i skoven. Ved 

den rustne havelåge står en gammel 

dame med meget lange negle. »Jeg 
har en kattekilling, som du gerne må 

få. Hvad siger du til det ...?«

Hundemad er Bog 4
i serien 13 historier.  

9 788772 270494

ISBN 978-87-7227-049-4

i samme serie: 

125x200 COVER HUNDEMAD_nyeste ny forside.indd   165
125x200 COVER HUNDEMAD_nyeste ny forside.indd   165

09-03-2020   12:34:5409-03-2020   12:34:54

Udskolingsbøger med vigtige emner som mobning, gruppepres og racisme, at rejse ud i verden, deling af nøgenbilleder 
og sociale medier, reality, klima, kærlighed, venskab, håb og dét at vokse op i et diktatur. Der er udarbejdet gratis under-
visningsforløb til alle viste udskolingsbøger. Ungdomsromanen Din største fan af Anna Arendse Thorsen har udgivelses-
dato 3. september 2022. Find forløbene på: www.vildmaskine.dk/undervisning

letlæsning     

udskoling – bøger med gratis undervisningsforløb

mellemtrin – bøger med gratis undervisningsforløb    

Slimfjorden vandt BLIXENPRISEN 2022 i kategorien Årets Børnebog. Det er en magisk-realistisk billedroman om drengen Elias, der 
en dag møder Elgen og Ulven. Katten med den knurrende mave er et moderne eventyr med lige så eventyrlige illustrationer. 
Drømmecykler og fodboldhunde af Carsten René Nielsen er digte til børn, smukt illustreret af Mette Marcussen. Lille Pil er en 
billedbog om girl power, hvor en lille pige bliver en stjerne til at bokse. Lillepigen fra Lolland er en smukt gennemarbejdet 
graphic novel, som handler om slægt og historie. Karen Filskovs Det sner med fjer er eminente figurdigte om fugle med 
tilhørende skriveøvelser. Find forløb til alle bøgerne på: www.vildmaskine.dk/undervisning

"Usædvanligt smuk billedbog …  
Pædagogisk poesi, hvor den 
åbenlyse intention om at formidle 
kendskab til naturens mang-
foldighed er kombineret med 
kreativt og sprudlende sprog." 

                                   

         – Weekendavisen

Pigerne mod drengene
 og Lærerne mod eleverne 

13 historier-serien  
– nu er 12 ud af 13 bøger udgivet! 

FREJ-bøgerne Carlo Garn-bøgerne Den lille gyserbutik 

“... en sjældent smukt  
skrevet bog ...” 

★★★★★★ Berlingske

Lilla monster har fått en kattekilling. 
Den er utroligt sød og blød. Lille monster  
vil kæle med den hele tiden.

En dag er lille monsters killing forsvundet! 
De leder overalt, men ingen har set killingen.  
Og hvorfor er Store Monster så stille? 

Monsterkilling er endnu en bog i den populære
serie om vennerne Store Monster og lille monster.

Læs også: Store monstre græder ikke,  
Monstre i mørket, Monsterpest, Monsterbesøg, 

Monsterklammeri og Monsterhøjder
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Á s l a u g  J ó n s d ó t t i r

9 788772 272801

ISBN 978-87-7227-280-1

VILD MASKINE

M
onsterkillingen

killing

Billedbøger med både humor og dybde, som lægger op til samtale. Frank mig her blev nr. 2 i Grundt-
vigsk Forums store LGBT-børnebogskonkurrence. Ib er et æg er en smuk, rørende og flot anmeldt 
billedbog af Lisa Aisato om kærlighed, angst og venskab. Nøglen er en eventyrlig billedfortælling af den 
mesterlige tjekkiske billedbogsskaber Pavel Cech, som også har stået bag den ordløse graphic novel A.  
Hilbert, af prisvindende og stærkt anmeldte Bárður Oskarsson, fortsætter hvor Træet slap, men er et 
selvstændig værk med humor og filosoferen, om venskab, løgn og fantasi. Chokoladeeskapade er en 

  “Wuaw!” 
♥♥♥♥♥♥  
POLITIKEN

genudgivelse af Kirsten Hammann og Dina Gellerts nyklassiker fra 1998.  
General Brushane er ordspil, humor og illustrationer i usædvanligt veloplagt stil 
af Cato Thau-Jensen. Den højt elskede Troldetårnet samt den finurlige søster-
bog Heksehullet af Mette Kappel og Rasmus Bregnhøi er netop genudgivet.  
Til sidst er der nyt i serien om Store Monster og lille monster: Monsterhøjder og 
Monsterkilling samt nye udgaver af  Monsterpest og Store monstre græder ikke. 


