Luse-bøger
Vejle Centralbibliotek

Fagbøger
58.44
Lus / Karen Hartley, Chris Macro og Philip Taylor ; oversat af Allan Flachs ; læseteknisk
bearbejdet af Anette Hellemann ; tegninger: Alan Fraser. - 1. udgave, 1. oplag. - Holte : Flachs,
2000. - 32 sider : ill. i farver. - (Småkravl) (Lette Flachsbøger)
Lix 13,6 (Ml 7,6 + Lo 5,9)
Bl.a. om hvad en lus er, opbygning og udseende, føde, levevilkår,
fjender samt lus på mennesker. I tekst og billeder
Originaltitel: Head louse
Fra 7 år

58.44
Birch, Robin
Tæt på hovedlus / Robin Birch ; oversat af Jesper Wad. - Holte : Flachs,
2005. - 32 sider : ill. i farver. - (Tæt på -)
Indhold: Fantastiske hovedlus! ; Hvor lever hovedlusene? ; Hovedlusens
kropsdele ; Hovedlusens munddele ; Fødenåle ; Følehorn og øjne ;
Forkrop og bagkrop ; Ben til bevægelse ; Inde i en lus ; Hovedlusens
æg ; Æg og klækning ; Unge hovedlus ; Hovedlus og os
Med henvisninger til litteratur, videoer og internetadresser
Originaltitel: Head lice up close
Fra 9 år

61.612
Dus med lus : en bog om hvordan du effektivt bekæmper hovedlus! /redaktion: ABC Public
Relations A/S. - Hørsholm : Norpharma, [2003]. - 28 sider : ill. i farver
På omslaget: En bog om den effektive lusebekæmpelse
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61.612
Solway, Andrew
Hvad lever der på din krop? / Andrew Solway ; oversat af Jesper Wad. Holte : Flachs, 2004. - 32 sider : ill. i farver ; 29 cm. - (Skjult liv)
Originaltitel: What's living on your body?
Om de bittesmå dyr der lever på menneskekroppe og hvor af nogle lever
af at spise hud eller suge blod
Fra 12 år
*** Med litteraturhenvisninger og internetadresser

Billedbøger
Gotthardt, Peter
Max & Mille og de lumske lus / forfatter: Peter Gotthardt ; illustrator: Gunhild Rød. - 1.
udgave. - [Kbh.] : Carlsen, 2011. - [28] sider : alle ill. i farver ; 26×26 cm + 1 tættekam
Billedbog. Tvillingerne Max og Mille får lus og sammen med mor og far går de til kamp mod
lusene. Men næste dag i børnehaven bliver Mille drillet af Sofie, fordi hun har lus
Originaludgave: 2011

Guldager, Katrine Marie
Lise Lus og Luse-Lars / [skrevet af] Katrine Marie Guldager ; illustreret af Chato Thau-Jensen.
- [Kbh.] : Branner & Korch, 2006. - [32] sider : ill. i farver
Billedbog. Sigrid får lus, da hun låner en kam. Det er Lise Lus og Luse-Lars, der slår sig ned
i Sigrids hår. Vil det lykkes far at kæmme dem ud igen?
Fra 4 år
Originaludgave: 2006

Moss, Miriam
Vi har lus / fortalt af Miriam Moss ; illustreret af Delphine Durand ;
oversat fra engelsk af Peter Dürrfeld. - Kbh. : Apostrof, 2001. - [28]
sider : alle ill. i farver ; 29×26 cm
Originaltitel: Scritch scratch
Billedbog om lusen der kom ind i et klasseværelse. Ingen lagde mærke til den. Den fandt sig et
hjem på lærer Bodils hovede, og snart kløede alle børn i håret.
Fra 4 år
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Os, Erik van
Aaadddr, en lus! / forfattere: Erik van Os & Elle van Lieshout ; oversat af Jacob Wisby ;
illustreret af Paula Gerritsen. - [Galten] : Wisby & Wilkens, 2001. - [20] sider : alle ill. i farver
Originaltitel: Iiieeek, een luis!
Billedbog med rimet tekst om Jan der har fået en ven i sit hår. Det er
lusen Peter. Mor bliver hysterisk da hun opdager den. Så kommer
luseshampooen frem, men hvad sker der med Peter ...
Fra 3 år

Schultz, Per
Idas familie - den birkes har ben / [tekst] Per Schultz ; illustreret af Dorte Karrebæk. - [Kbh.] :
[Mallings], 1984. - 29 sider : alle ill. ; 25 cm
Lix 19 (Ml 7,8 + Lo 11,2)
En dag får Karl brev med hjem fra skolen, om at der er
konstateret lus blandt klassens elever. Der bliver vild opstandelse i
familien, og for Karl og faderen får det hårrejsende følger

Iversen, Astrid
Lusen Luske / [tekst] Astrid Iversen ; & [illustrationer] Lilian Brøgger . - 1. udgave, 1. oplag. Kbh. : Forum, 2004. - [28] sider : ill. I farver ; 29 cm
Billedbog. Lusen Luske lever på Idas hoved. Luske får både børn og børnebørn, inden Ida får
en seddel med hjem fra skole med en opfordring til forældrene om at undersøge børnenes hår
for lus
Originaludgave: 2004
Fra 4 år

Småbørnsbog
Larsen, Bente
Monika har lus! / [tekst af] Bente Larsen ; med tegninger af Kirsten Raagaard. - 3. oplag. [Hellerup] : Tellerup, [1989]. - 15 sider : alle ill. ; 20 cm. - (Monika-bøgerne. Blå serie)
Lix 09 (Ml 4,3 + Lo 4,3)
Danny og Allan driller Monika, fordi hun har lus. Men Monika er ikke den eneste i 2. a, som
har lus
Originaludgave: 1985
Let at læse
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Andre bøger om lus
Hansen, Hans Chr.
Har du lus, Leif? / [tekst af] Hans Chr. Hansen ; illustreret af René Terney. - 1. udgave, 4. oplag.
- Glamsbjerg : Alrune, 1999. - 16 sider : alle ill. ; 21 cm. - (Leif-bøgerne ; 4)
Lix 06 (Ml 4,7 + Lo 0,8)
Leif har et nyt spil kort med i skole. Men ingen vil spille med ham. Lotte siger, han har lus.
Ligesom Søren, Leifs bedste legekammerat
Tidligere: 1. udgave. 1985
Originaludgave: 1985

Møller Hansen, Elly
Eventyret om Krible og Krable / Elly Møller Hansen ; illustreret af Irene Caspersen. - [Tjele] :
Pediculus, 2006. - 59 sider : ill. i farver
De to lus, Krible og Krable, hygger sig i Lulus hår lige nede bag
øret. Men med tættekam og hårbalsam bliver de to endelig fordrevet.
Med quiz om lus
Fra 5 år
Egnet til højtlæsning
*** Med internetadresser

Sharf, Sally
Lucy & Lucifer : en luset affære / forfattere: Sally Sharf, Trine Vendius ; illustrator: Edward
Wainer Sharf. - 1. udgave. - [S.l.] : Gefion Press ; [Kbh.] : i kommission hos Forlaget
Underskoven, 2010. - [32] sider : ill. i farver
To lus mødes på Peters hoved. Her lever de i sus og dus og får en stor
familie. Lige indtil Peter bliver ked af al den kriblen og kløen, og
hans mor finder lusekammen frem

Steensballe, Ditte
Kærestelus / [forfatter:] Ditte Steensballe ; illustrator: NG Hammer. - [Kbh.] : Lindhardt og
Ringhof, 2001. - [28] sider : ill. i farver
Gustav har en hemmelighed. Han er forelsket i Lise. Ingen må vide det,
men da Lise får lus på kolonien, må Gustav træde hjælpende til
Originaludgave: 2001
Velegnet til oplæsning

4

Fra 6 år

Vellev, Helle
Oskar og Laura har lus / Helle Vellev ; illustreret af Lars Lauge ; opgaveark: Helle Vellev ;
redaktør og læsepædagogisk bearbejdelse: Grete Sonne. - 1. udgave, 1. oplag. - Kbh. : Alinea,
2000. - 23 sider : ill. i farver + 1 opgaveark. - (Let ps)
Oskar opdager at der er lus i Lauras hår. Laura skal have en lusekur
og næste dag bliver hun drillet. Men så får Oskar også lus
Originaludgave: 2000
Let at læse
Fra 8 år
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