
Jørgen Pingvin er tilbage med nye opfindelser og en kreativ makker 

 

Sabine Lemire og Rasmus Bregnhøi: Jørgen Pingvin ... limer noget, der ikke vil ligge stille 

I tredje bog i serien om den kreative Jørgen Pingvin bliver Jørgen udfordret på jalousi, kreativitet 

og navnematch, da det viser sig, at hans nye klassekammerat, Jørgen Kanin, også er både kreativ 

og opfindsom.  

 

I Jørgen Pingvin limer noget, der ikke vil ligge stille får Jørgen en ny klassekammerat. Hun er pige, 

hun hedder Jørgen … Jørgen Kanin, og så er hun kreativ – meget endda. Det er lige ved at være for 

meget af det gode. Hun tegner seje tegninger og får vilde ideer, men da Jørgen opdager, at Jørgen 

Kanin også elsker at bygge ting, bliver han alligevel helt varm indeni. 

 

Sammen bygger de en særlig maskine, men da den skal prøvekøres, bliver de to Jørgener hurtigt 

enige om, at de må have fat i en forsøgsperson. En, der ikke gennemskuer de farer, der kan lure 

forude. 

 

Sabine Lemire og Rasmus Bregnhøi har endnu engang skabt en sød og sjov historie om den lille 

idérige pingvin og hans opfindelser, der ofte er lige ved at ende galt.  

  

Billedbøgerne om Jørgen Pingvin er skønne hverdagsfortællinger, hvor en lun humor indgår både i 

sproget og på billedsiden. Figuren Jørgen Pingvin minder desuden om tegneren 

og børnebogsforfatteren Jørgen Clevin, der fra 1950'erne tryllebandt mange børn med sine 

kreative børneprogrammer i tv. Bøgerne om Jørgen Pingvin er skrevet som en serie, men de kan 

læses uafhængigt af hinanden. 

 

Anmeldercitater: 

Om seriens to første bøger, Jørgen Pingvin bygger en hund, der hedder Arne og Jørgen Pingvin 

bygger noget, der kan flyve meget højt, 

skrev anmelderne: 

 

"Jørgen Pingvin er en vidunderlig hyldest til Jørgen Clevin, der kunne skabe alt med saks, lim og 

papir. Jeg er helt overbevist om, at det bliver en rigtig populær serie for alle børn fra ca. 4 år." - 

Litteratursiden 

 

"Bøgerne er hyggelige, fyldt med humor og historierne er handlingsmættede. Ingen tvivl om, at de 

nok skal blive populære. Bogens illustrationer, som er i retro-stil, er udtryksfulde og morsomme og 

understøtter historierne på bedste vis." - Lektørudtalelse, DBC 
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