Læs PAPkasse-højt!

Der kommer en ny baby…

Veronika lyder som harmonika

Simone og de andre

af Rebecca Bach-Lauritsen

af Trine Bundsgaard

En ny by og en ny skole igen igen! Veronika
og hendes lillesøster og mor er endnu engang
flyttet til et nyt sted og Veronika er træt af det.
Alting er svært for Veronika, men så sker der
alligevel noget…
Fra 8 år - Læs selv fra 11 år

Hvorfor fik hun også lige sagt det? Simone
føler sig udenfor i klassen og får sagt noget
rigtig dumt til en af de andre piger. Derhjemme snakker Simones far og hans nye kone kun
om den nye baby, som er på vej. Hvem gider
at høre om det hele tiden? Simone er virkelig
træt af det hele.
Del af serien om 5. klasse fra Rosenmarkskolen
Fra 9 år

Mig og min papfamilie

Mission Slik - Marius midtimellem

af Anja Hitz

af Line Kyed Knudsen

Hvordan tror du lige det er, når ens mor pludselig får en ny kæreste? Alting forandrer sig,
da Roses forældre bliver skilt og hendes mor
får en ny mand. Det giver konflikter, men meget bliver også sjovere i den nye papfamilie!
1. del af serien ’Mig og min papfamilie’
Fra 7 år

Marius prøver virkelig at holde styr på fredagsslikket, for er det smarteste ikke at tage
fredagsslikket med i skole fredag morgen, så
der ikke er nogen i det hele den store papfamilie, der spiser det derhjemme? Marius tror,
at han har udtænkt den bedste plan, men har
han nu også det?
Fra 6 år

Aksel Højhus får en familie

”

Det gik helt fint
med at være skilsmissebarn,
virkelig helt fint, indtil min
mor en dag kom ind på mit
værelse og sagde: ”Skat, der
er noget, jeg må fortælle dig.”
Og så fortalte hun om sin nye
kæreste Frank Femtal, og alle
de planer de havde lagt. Det
der med femtal var noget jeg
fandt på - lige om lidt vil du
vide hvorfor.

Citat fra ’Mig og min papfamilie’ s. 5

Olga har ondt i maven
af Marie Duedahl

Olga skal være hos sin far den næste uge og
hun glæder sig! Men far og hans nye kæreste
står bare og kysser hele tiden og ikke nok
med, at de kysser - de har også en dum nyhed! Olga skal være storesøster.
Del af letlæsnings-serien om Olga
Fra 7 år

af Gitte Løkkegaard

De to venner Aksel og Holger synes ikke, at
de rigtig har noget familie, især nu når det er
blevet sommerferie og alle skal på ferie hos
deres bedsteforældre. Men hvordan får man
lige en større familie?
De to drenge forsøger sig med at besøge plejehjemmet, sætte annonce i avisen og endda
tage toget laaangt ud på landet…
Fra 8 år

Karlas kabale
af Renée Toft Simonsen

Det er ikke altid nemt at være 9 år. Især ikke,
når ens far har svært ved at overholde sine
aftaler, når ens mor har rengøringsvanvid og
oven i købet er flyttet sammen med en anden
mand. For slet ikke at tale om, når ens bedstebedste-veninde slet ikke vil være bedstebedste-veninder mere…
1. del af serien om Karla
Fra 6 år - Læs selv fra 9 år

”

Olga kan ikke falde i
søvn. Hun tænker på det nye
barn. Hvad nu hvis det bliver
en pige? En pige der er meget
smuk. Og sød, sjov og klog.
Måske kan far bedre lide
hende. Hans nye datter. Olga er
træt af den nye baby. Og den er
ikke engang blevet født.
Citat fra ’Olga har ondt i maven’’

Far får en baby
af Mette Egelund Olsen

Mors nye kæreste hedder Bo. Han er flyttet
ind og han har to børn, som larmer og slås. Far
har også fået en ny kæreste. Hun hedder Rikke
og hun er gravid, så nu kommer der faktisk en
papsøster eller papbror mere. Hvordan skal
det gå, når man ikke længere er den lille? Må
man så stadig lege med dukker og må man
stadig gå ind til far om natten?
Del af serien MiniZoom
Fra 7 år

Ane og det lille, nye liv
af Per Gammelgaard

Ane er bare altid den lille! Øv, hvor er hun irriteret over det. Hendes storebror kaster med
sne og driller og så skal Ane også altid ’bare’
sidde på bagsædet.
En eftermiddag ringer far, at han gerne vil
hente dem over til ham og hans nye kæreste.
Der er nemlig noget, de gerne vil fortælle. Måske er det nu, at Ane ikke længere skal være
hende den lille…
Del af letlæsnings-serien om Ane
Fra 7 år

Videre med Vera
af Mette Vedsø

Vera har meget at se til. Hendes far blev forelsket i Miriam og flyttede fra Vera og hendes
mor - og nu er Ryan flyttet ind hos Vera og
moderen. Veras far og Miriam har fået en
baby og har travlt med det og Vera gider ikke
rigtig ’hele den nye familie’. På skolen bliver
hendes ven Jack mobbet af Bo og så er der
Mads, som faktisk er rimelig sød…
2. del af serien om Vera.
Fra 10 år

PAPsøskende
- had/kærlighed!
De første piger på månen
af Anne-Marie Donslund

Luna har arvet sin mors særlige evner for
tarot- og auralæsning. Alberte sin fars skarpe
fornuft. De to piger kan hverken forstå eller
udstå hinanden og de har slet ikke bedt om at
skulle rejse til Island sammen. Men det kommer de alligevel til, for Lunas mor og Albertes
far har forelsket sig i hinanden og planlagt
den helt store ryste-sammen-tur for den nye
familie.
Fra 12 år

”

Far har stået klar
og viftet og zoomet ind og ud
med sit nyindkøbte kamera
i over en halv time, da det
endelig passer min kommende
papsøster og papmor at komme rullende. De svinger med
deres løse ravneblanke hår og
klirrer med deres armbånd og
smiler og vinker. Og så skal der
ellers tages billeder…
Citat fra ’De første piger på månen’ s. 9

Pigerne i Villa Sorrento
af Bodil Bredsdorff

Bella har boet alene med sin far og faster,
så længe hun kan huske. En sommerdag går
hendes far med ned til fjorden for at bade.
Han har noget, han skal have fortalt.
Bellas far skal giftes, så familien tæller nu også
papmoderen Rigmor - og papsøsteren Elinor,
som er på alder med Bella.
Historien foregår i 1950’ erne.
Fra 10 år - også god som højtlæsning

Alice hver anden uge
af Bo R. Holmberg

Hjalmar er forelsket i Alice. Problemet er bare,
at hans far bor sammen med Alices mor, så
Alice er faktisk Hjalmars papsøster. Det er
noget værre rod!
På en ferie i sommerhus fortæller Alice, at deres far og mor måske ikke skal blive sammen.
Hvad skal der nu ske? Får Hjalmar så aldrig
Vera at se mere? Hjalmar har virkelig meget at
tænke over!
Fra 9 år

Kig Bella
af Mette Kappel

Bella forsøger at hjælpe veninden Simone,
som har svært ved at acceptere sin mors nye
kæreste Christine. Heldigvis er det efterårsferie, som rummer både et uventet gensyn
med den italienske dreng Paolo, den første
forelskelse og en ikke helt ufarlig kidnapning.
Fra 9 år

Uh, mors og fars
nye kærester…
Operation Klømås
af Niki Daly

Alistairs forældre er blevet skilt. Det værste
er, at hans mor nu dater den klammeste lærer
på skolen. Alistair og hans bedste ven Sophie
udtænker en skummel plan for at slippe af
med læreren. En skummel plan der indeholder
både stinkbomber, kløpulver og sennepsposer…
Fra 9 år - Højtlæsning fra 7 år

Forelsket for altid

Botilda og hende der Sofie

af Unni Lindell

af Lilian Edvall

Ellas papsøster Christina hopper op på skiliften og hiver Benedikt med sig. Men det er
helt forkert, for det er jo Ella, der er vild med
Benedikt og er de ikke også lidt kærester? Ella
bliver jaloux på Christina, for hun er bare altid
så frisk. Ella prøver at vise sig lidt på skibakken
og også være lidt frisk, men så er det, at det
går virkelig virkelig galt!
Del af Zoom-ind serien
Fra 9 år

Botildas far har fået en ny kæreste, som hedder Sofie. Pludselig er hun der bare, da Botilda
kommer hjem til far. Og Sofie bestemmer
alting!
Botilda vil have, er at hendes mor og far skal
blive forelskede igen. Hun har fået fat i et
kærlighedspulver, som hun putter i deres
kaffe, men det er som om det ikke rigtig virker.
Tværtimod!
Højtlæsning fra 6 år

Lizzie Lynlåsmund

Den usynlige far

af Jacqueline Wilson

af Amelia Fried

Lizzie nægter at tale. Hun vil hverken tale med
sine nye stedbrødre eller med Sam, deres far.
Ikke engang sin egen mor vil hun tale med.
Lizzie er gal over, at hun er tvunget til at bo i
en ny familie. Men så møder hun et medlem
af familien, der er endnu mere stædig end hun
selv er…
Fra 9 år

En dag sidder der en fremmed mand ved
bordet - og lige på fars plads. Paul bliver sur.
Hvorfor skal han komme her, når far stadig er
her? Han skal i hvert tilfælde ikke ligge i fars
seng. Men det gør han også en dag.
Hvorfor kan moderen ikke forstå, at faderen
bare er blevet usynlig? Paul savner sin far og
gør alt for, at moderen skal kunne se, hvor
dumt, det hele er med den nye mand…
Fra 9 år - Højtlæsning fra 6 år

Det er løgn
af Heidi Linde

Annikas søde, sjove og pæne mor har forandret sig. Det er hendes nye kæreste Hennings
skyld - og hans smukke datters. Og nu er det
meningen, at de skal lege lykkelig familie! Men
Annika skal vise dem noget andet. Hun skal
vise dem, at det hele er løgn!
Fra 10 år

Vitello skal have en papfar
af Kim Fupz Aakeson

Mor kysser en skaldet mand, der hedder Gregers ude ved havelågen. Vitello er bekymret,
for hvad det er for noget? Hans hemmelige
kæreste, der hedder Kamma, tror han skal
have en papfar. Vitello bander sine bedste
bandeord, for han har jo allerede en far, der er
sjuft og superengel…
Højtlæsning fra 5 år

”

Vitello listede ud af
huset og over til en der hed
Kamma. Hun var en slags kæreste han havde, men hemmelig
selvfølgelig. Vitello tænkte at
det her var noget tøser havde
forstand på. Når ens mor pludselig kyssede nogen.
”Du har bare fået en papfar,”
sagde Kamma. ”Nul!” sagde
Vitello. ”Jeg vil ikke have nogen
papfar”. ”Det er ikke noget børn
bestemmer” sagde Kamma.
”Det er bare noget de voksne
gør uden at spørge.” Vitello bandede sine bedste bandeord. ”Må
jeg se ham?” spurgte Kamma.
Citat fra ’Vitello skal have en papfar’

PAP-tweens og PAP-teens

Drenge, knas og konfirmander
af Annette Herzog

Klara og hemmeligheden
af Pia Hagmar

Klara bor sammen med sin mor, stedfar og
stedsøster på en gård - og hun elsker heste.
Hun har fået en ny hest Indra efter hun
mistede sin gamle pony. Og så har hun også
kæresten Sandro. Egentlig skulle det hele jo
være så fint, men det er som om, der er noget
Sandro ikke fortæller. Samtidig vil Klaras far
gerne mødes og det plejer heller ikke altid at
gøre Klara i godt humør.
Del af hesteserien om Klara
Fra 10 år

Kun en måned til konfirmationen! Emma,
Jessie og Ida har travlt med at finde det rigtige
tøj. Og selvom Emma glæder sig til sin nonfirmation, så frygter hun alligevel, at festen
bliver pinlig. For hvordan skal det gå, når mor
skal være sammen med fars nye familie? Og
mors nye kæreste - skoleinspektøren - ham
har Emma absolut ikke lyst til at invitere.
5. del i serien om Emma
Fra 10 år

Victoria Roses to liv
af Gitte Løkkegaard

Victoria Rose på 11 år er skilsmissebarn og
dødtræt af det. Ikke fordi der er noget galt
med hverken hendes far, mor, papfar eller nye
halvsøskende. Men Victoria lever i en såkaldt
7/7-ordning, så hver fredag flytter hun fra én
familie til en anden. Og hun hader det!
Så da hendes farfar flytter på plejehjem og
hans lille kolonihavehus bliver ledigt, overtaler
Victoria sin bedste ven Storm, der også er
skilsmissebarn, til at flytte sammen i kolonihaven - og så er det de voksnes tur til at leve i
7/7-ordningen!
Fra 9 år

Fanny flytter - skolefesten

Linse og Gordon - Sommer, hemmeligheder og en gammel guitar

af Kirsten Sonne Harild

af Moni Nilsson

Fanny er flyttet til Bornholm med hele sin
sammenbragte familie: Fannys mor, papfar
Hans, pap-tvillingebrødrene Laurits og Konrad
og den lille halvsøster Liv. Fannys nye veninde
Kirstine er vild med Laurits og Fanny er vild
med den blåhårede Bob. Der er party på
skolen, men så er der også lige skænderierne
derhjemme. Fanny synes bare, at det bliver for
meget og hvad gør hun så?
3. del af serien om Fanny
Fra 11 år

Linses forældre er blevet skilt og hendes mor
er begyndt at kysse Otto. Linses bedsteven
Gordon vil stadig øve langtidskysning, og så
synes Linse faktisk, at Linus fra klassen er
virkelig sød. Men det kan hun jo ikke sige til
Gordon. Samtidig planlægger Linse og Gordon
i al hemmelighed at opsøge Linses farfar, som
hun aldrig har set.
2. del i serien om Linse
Fra 10 år

”

Jeg vågnede ved lyden
af snak og mor, der fniste. Jeg
rejste mig og gik ned ad trappen. Mor stod i entréen og
kyssede nogen. Jeg ved ikke, om
nogen af jer har set jeres mor
stå og snave i entréen, altså
med en, I ikke engang kender.
Hvis I har, ved I, at maven
trækker sig sammen på en ret
så ubehagelig måde. Som om
man får akut tyndskid midt om
sommeren og bare har lyst til
at kaste op. Jeg bakkede lige så
stille op ad trappen igen, men
desværre knirkede den (det gør
den altid på femte trappetrin)
og den ukendte person åbnede
øjnene og trak tungen ind i sin
egen mund igen. Jeg vendte mig
om og sprang op ad trappen.
”Linse?” råbte mor til min ryg.
”Linse!”
Citat fra ’Linse og Gordon - Sommer,
hemmeligheder og en gammel guitar’
s. 54

Og så PAP-kendisserne
Antboy - Operation Skæbnespil

Splatter og Eventyr
med hele papfamilien

af Kenneth Bøgh Andersen

Hvad gør man som vaskeægte superhelt, når
man opdager at ens forældre skal skilles?
Antboy har klaret både indbrudstyve og løbske
elefanter, men hvad gør man når éns mor og
far er vokset fra hinanden og Antboys far flytter ud af huset - og hans mor måske har noget
kørende med en af lærerne på skolen?
2. del af serien om Antboy
Fra 10 år

En papfar fra helvede
af Morten Dürr

Dæmonen Belial elsker smagen af menneskekød og pludselig er han så heldig igen at få adgang til menneskenes verden. Noahs papfar er
også vild med kød. Han arbejder på et slagteri
og elsker at grille. Men så begynder drengene
i kvarteret en efter en at forsvinde…
Der er gys for alle grillbøfferne!
Fra 10 år

Askepot

Englejagten
af Jacob Tingleff

Elias får en englefjer af sin farmor. Fjeren er
glasagtig og stærkere end stål og den bliver
starten på et fantastisk eventyr fuld af nisser
og engle, som slet ikke er som i andre historier. Elias forvandles også selv til en nisse og
hvirvles ind i masser af mystik og slag, der skal
kæmpes - også i forhold til hans egen skilsmissefamilie.
Fra 11 år - Højtlæsning fra 8 år

En god PAP-film!

af Susanna Davidson

Amandas to verdner - film

Eventyret om den nok mest berømte papsøster - nogensinde! Askepots elskede mor
dør og hendes far gifter sig med den onde
stedmoder, som har sine to skrækkelige døtre
med. Dagen lang må Askepot slide og slæbe
og om aftenen må hun sove i asken for at
holde varmen… Heldigvis findes der gode feer
og en smuk og sød prins!
Flachs - første læsning
Fra 8 år

Amandas forældre blev skilt, da hun var 3 år.
Nu er hun 11 år og hun har for længst fået nye
familier hos både sin mor og far. En historie fra
virkelighedens papfamilier.
Fra 9 år

Harry Potter og de vises sten
af J. K. Rowling

Udover at være ualmindelig god til troldomskunster, må Harry Potter også finde sig i sin
møgforkælede og virkelig irriterende fætter.
Harry vokser godt nok op hos sin tante og
onkel, men den familie må alligevel gå hen i
historien, som en af de ondeste papfamilier
EVER!
1. del af serien om Harry Potter
Fra 11 år

”

Vagn var allerede
i gang ved grillen. En duft af
glohed olie, timian og stegende kød fyldte haven. ”Vagn
har skaffet det lækreste kød,”
sagde Noahs mor. ”Vil du spise
med, Max?” Max nikkede
ivrigt. Noah skulede til Vagn.
Vagn havde taget forklæde på.
Det var farens forklæde. Kunne
den mand ikke bare bruge sit
eget tøj?
Citat fra ’En papfar fra helvede’ s. 31

Sofia den første
af Cathy Hapka

Tænk pludselig at blive prinsesse! Sofias mor
gifter sig med en konge, så nu er Sofia ikke
bare Sofia, men prinsesse Sofia. Men hvordan
er det nu man skal opføre sig, når man er prinsesse? Og hvad gør man med en stedsøster,
der driller hele tiden?
Serie om Prinsesse Bella
Fra 7 år - Højtlæsning fra 5 år

Pendlerkids
Serien fra DR om børnetoget, der kører gennem Danmark fuld af pendlerkids, som skal fra
deres mor til deres far - og omvendt! Toget er
fuld af musik og shows, kærlighed, venskaber
osv. osv. - og ikke mindst den emsige togmand,
som skal passe godt på børnene hele vejen…
Fra 7 år

Karla og Katrine
Historien om Karla på film! Her er det anden
film om Karla.
Karla skal på sommerferie med sin mor og
papfar og søskende - og så Katrine, som hun
håber kan blive hendes allerbedste veninde.
Fra 7 år

Udarbejder: Frederikke Markussen
Illustrator: Kirsten Raagaard
Udgiver: © Biblioteksmedier as, Ballerup 2015
Tryk: Nofoprint, Helsingør
Varenr.: 47211509

