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Ungdomsliv ★ Striber ★ StineStregen ★ Satire

En lidt ældre teenagepiges hverdag set gennem 
Stinestregens skarpe og hylende morsomme pen.

Hvordan i alverden håndterer man forældre, 
venner, kærester, sex, når man ser voksen ud 

udenpå, men stadigvæk ikke er så voksen indeni?

Forklædt som voksen
Forfatter: StineStregen 
ISBN: 9788762738683
Udgivelsesdato: 20-10-2021
Pris inkl. moms: Kr. 149,95 
Rabat: A
Målgruppe: 14+  
Sideantal: 144
Varegruppe: 839 - Tegneserie, div.
Indbinding: Hardcover
Format:  21 x 21 cm 

ISBN:  9788762735750

Solgt

2.000
eksemplarer 

i Danmark
Solgt til udgivelse 

i Tyskland 
og Island

Stine Spedsbjerg / StineStregen er blandt andet illustrator, 
forfatter og bladtegner. Hun hedder egentlig bare Stine, men 
igen med selvbiografiske hverdagsstriber på en blog, der 
hed StineStregen, og så skete kunstnernavnet bare på den 
måde. Stine nåede lige at blive født i 1980, og i 2009 blev 
hun uddannet journalist. Det første har hun brug en del, det 
andet lidt mindre. I 2016 vandt hun Pentelprisen for Året 
Bladtegner – og det var virkelig en god dag for hende.

Ungdomsliv ★ Striber ★ StineStregen ★ Satire



Ungdomsliv ★ Striber ★ StineStregen ★ Satire

Ungdomsliv ★ Striber ★ StineStregen ★ Satire



Graphic novel ★ Feminisme ★ Girlpower

Noura arbejder i sin bror Alis kiosk, og hun har 
en særlig evne til at blande slikposer, der passer 

lige netop til køberens personlighed. 
Men slikblandingstalentet får fatale følger.

Et 
feministisk 

gys ...

En særlig blanding har skabt et monster, som holder til i butikkens baglokale, 
og som har en forkærlighed for at æde mænd ... Har monsteret noget at gøre 

med, at Nouras nye kæreste Jack er forsvundet?

Sød og blød
Forfatter: Zakiya Ajmi
ISBN: 9788762737563
Udgivelsesdato: 28-10-2021
Pris inkl. moms: Kr. 199,95 
Rabat:  A
Målgruppe: 12+
Sideantal: 72 sider
Varegruppe: 814 
- Ungdomsbøger
Indbinding: Dutch binding
Format: 17 x 24 cm

Nomineret til 
Nordisk råds 
børne- og ungdoms-
litteraturpris 2021.
Shortlistet til
Kulturministeriets 
forfatterpris

ISBN:  9788762738300

En graphic novel fra 
den prisnominerede 
forfatterinde Zakiya 
Ajmi. Illustreret af 
Kathrina Skarosa. 

Graphic novel ★ Feminisme ★ Girlpower



Noveller ★ Hemmelighed ★ Ny serie

Årgang 2022 er en novelleserie for de 13-16 årige. 
Fem kendte forfattere har skrevet en novelle hver, alle 

med samme tema, nemlig HEMMELIGHED. 

Årgang 2022 - Hemmelighed: 
Spørg mig om alt
ISBN: 9788762737617
Forfatter: Zakiya Ajmi
Årgang 2022 - Hemmelighed: 
En muarnin til Eileen Green
ISBN: 9788762738270
Forfatter: Peter Nordahl
Årgang 2022 - Hemmelighed: 
Blodsøstre
ISBN:  9788762738256
Forfatter: Kristina Stoltz
Årgang 2022 - Hemmelighed: 
Toilettet
ISBN: 9788762738232
Forfatter: Sabine Lemire
Årgang 2022 - Hemmelighed: 
Samme sang som sidst
ISBN: 9788762738737
Forfatter: Conrad Fields
Udgivelsesdato: 08-02-2022
Pris inkl. moms: Kr. 69,95 
Rabat: A
Målgruppe: 13+  
Sideantal:  96
Varegruppe: 592 - Skønlitteratur
Indbinding: Hardcover
Format:  14 x 18 

Historierne 
er vidt forskellige, 

men favner på  hver 
deres måde den 

sårbarhed, der tit 
følger med, når 

man har en 
hemmelighed.

Peter Nordahl 
har skrevet flere 
manuskripter og 
værker for både børn 
og voksne, heriblandt 
WILLIAM NIELSEN 
FINDER ET LIG samt 
billedbogsserien DER 
SKER NOGET MED ET 
DYR, der er illustreret 
af Rasmus Bregnhøi.

Conrad Fields skriver 
ungdomsromaner i den 
hårde realistiske genre 
bl.a. DEN LANGE BANE, 
TOPSCORE, MINUSMAND, 
PLUSMAND, DØD MAND 
STÅ. Fælles for historierne 
er, at de foregår i miljøer 
præget af råhed, hvor man 
må træde i karakter for at 
overleve.  

Sabine Lemire 
begyndte at arbejde 
som designer og 
stylist, men har i de 
senere år udgivet en 
lang række bøger til 
børn- og unge. Sabine 
har udgivet over 40 
bøger, hvor flere er 
solgt til udlandet.

Zakiya Ajmi er 
forfatter til børn, 
tweens og unge, 
heriblandt VULKAN, 
der blev nomineret 
til Nordisk Råds 
Børne- og ungdoms-
litteraturpris 2021 
samt shortlistet til 
Kulturministeriets 
forfatterpris.

Kristina Stoltz har 
udgivet både digte, 
noveller, børnebøger og 
romaner og modtaget 
flere priser og legater 
for sit forfatterskab. Hun 
bevæger sig frit mellem 
genrer, og karakteristisk 
for forfatterskabet er, at 
hun med hver udgivelse 
går ad nye litterære veje.

Noveller ★ Hemmelighed ★ Ny serie



Højtlæsning ★ Skilsmisse ★ Delebarn ★ Fødselsdag

Hvordan får man sit inderste ønske opfyldt?
Hjælper det at finde en firkløver? Eller at en måge 

klatter på en? Er en ønskebrønd en mulighed?

Fødselsdagsønsket, 
der blev stjålet
ISBN: 9788762737150
Forfatter: Sofie Souid
Udgivelsesdato: 05-10-2021
Pris inkl. moms: Kr. 199,95 
Rabat: A
Målgruppe: 5+  
Sideantal:  80 sider
Varegruppe: 811 - Højtlæsning
Indbinding: Hardcover
Format: 17 x 24.5 cm 

En 
højtlæsnings-

bog om 
skilsmisse og de 
svære følelser, 

der opstår, 
når familien 

splittes.

CHARLIE ønsker sig hverken rulleskøjter eller sjippetov til sin 
fødselsdag. Hun ønsker sig heller ikke legetøj eller alt muligt andet. Hun 

ønsker sig kun noget, som slet ikke kan pakkes ind. Men hvordan får 
man et ønske opfyldt, når ens familie ikke ønsker sig det samme? 

Sophie Souid debuterede 
i 2018 med DØD OVER 
TANDFEEN fra serien 
ALF OG BJØRN REDDER 
VERDEN

Højtlæsning ★ Skilsmisse ★ Delebarn ★ Fødselsdag



Højtlæsning ★ Klassiker ★ Historiske tekster ★ Løgne

Er Baron Münchausen fuld af løgn i de eventyr, som 
Tore Leifer har samlet og omskrevet til denne bog? 

Eller kan man virkelig flyve på en kanonkugle?

MÜNCHHAUSEN Baronens 
(næsten) sande eventyr
ISBN: 9788762738492
Forfatter: Tore Leifer
Illustrator: Anja Gram
Udgivelsesdato: 14-10-2021
Pris inkl. moms: Kr. 199,95 
Rabat: A
Målgruppe: 6+  
Sideantal:  96 sider
Varegruppe: 811 - Højtlæsning
Indbinding: Hardcover
Format: 17 x 24,5 cm 

Et 
festfyrværkeri 

af historiske 
løgne ... Smukt og 
velformuleret – og 
med målgruppen 

i øjenhøjde. 

DR-radiovært, kulturjournalist og 
forfatter Tore Leifer har bearbejdet 
(og føjet lidt til) nogle af Baron von 
Munchhausens usædvanlige og ret 
usandsynlige eventyr.
Anja Gram er børnebogsillustrator 
med humor og sans for detaljer. 
Hun er uddannet mode- og 
kostumedesigner  og er optaget 
af historiske kostumer og 
eventyrfortælling i det hele taget.
Anja illustrerer til magasiner og 
fagblade, kommuner, hospitaler, 
museer og Cirkus Summarum.

Højtlæsning ★ Klassiker ★ Historiske tekster ★ Løgne



Byggeprojekter ★ FNs 17 verdensmål ★ genbrugsmaterialer ★ Forklaring af verdensmål

Børn lærer med hele kroppen, så derfor 
tilbyder bogen 17 byggeprojekter, som hver 
tager udgangspunkt i et af FNs verdensmål.

De 17 verdensmål er formidlet 
letforståeligt til børn.

Bygge-
projekterne 

er baseret på 
genbrugs-

materialer.

Byg en bedre verden med 
Shane og de 17 verdensmål
ISBN: 9788762738676
Forfatter: Shane Brox
Udgivelsesdato: 12-10-2021
Pris inkl. moms: Kr. 199,95 
Rabat: B
Målgruppe: 5+  
Sideantal:  96 sider
Varegruppe: 816 
- Fagbøger for børn
Indbinding: Hardcover
Format: 21 x 27 cm 

I kølvandet på Naturhistorisk Museum 
i Århus’ udstilling til børn om FNs 17 
verdensmål udgiver Shane Brox i samar-
bejde med fotografen Ditte Isager denne 
byggebog.

Byggeprojekter ★ FNs 17 verdensmål ★ genbrugsmaterialer ★ Forklaring af verdensmål



Fagbog ★ Stærke havkvinder ★ Myter ★ Eventyr ★ Magiske fakta

 I denne gennemillustreret fagbog får du myter, 
vandrefortællinger og magiske fakta om det 

smukke, selvstændige væsen fra havets bund.

Havfruer - magiske facts 
og fortællinger
ISBN: 9788762734388
Forfatter: Stine Bødker
Illustrator: Emil Landgreen
Udgivelsesdato: 14-09-2021
Pris inkl. moms: Kr. 199,95 
Rabat: B
Målgruppe: 5+  
Sideantal:  40 sider
Varegruppe: 816 
- Fagbøger for børn
Indbinding: Hardcover
Format: 22 x 29 cm 

Da Stine Bødker var 
barn, elskede hun 
havfruer – og hun 
sugede alle fortæl-
linger om de smukke 
sirener til sig. Nu 
er Stine en voksen 
dame, men hun er ikke 
blevet mindre vild med 
havfruer af den grund.
Gennemillustreret af 
Emil Landgreen.

Fagbog ★ Stærke havkvinder ★ Myter ★ Eventyr ★ Magiske fakta



  

Fire historier om Pølse 
(samlebind)
ISBN: 9788762738713
Forfatter: Oliver Zahle
Illustrator: Siri Melchior
Udgivelsesdato: 21 -10-21
Pris inkl. moms: Kr. 249,95 
Rabat: A
Målgruppe: 3+  
Sideantal: 112
Varegruppe: 822 - Billedbøger
Indbinding: Hardcover
Format: 21 x 25 cm 

Billedbøger ★ Højtlæsning ★ Sjove vinkler på hverdagen ★ Børneopdragelse

Der er 
mange ting, som

PØLSE ikke vil, og 
far kan faktisk ikke 
rigtig finde rundt i 
det. Men det kan 

PØLSE!

Fire hyggelige og sjove bøger om PØLSE i 
hverdagssituationer, som mange familier vil 

kunne relatere til: Pølse vil ikke i børnehave, Pølse 
vil ikke spise aftensmad, Pølse vil ikke i bad og 

Pølse vil ikke have, at far er pinlig

Oliver Zahle har i mange år arbejdet med formidling til 
børn og unge – både i bøger, Tv-serier samt film.
Siri Melchior er uddannet animator og har både lavet 
bøger og tegnefilm bl.a. LILI af Kim Fupz Aakeson.

Billedbøger ★ Højtlæsning ★ Sjove vinkler på hverdagen ★ Børneopdragelse



  

THE ATTACKS OF 
SEPTEMBER 11, 2001

by Lauren 
Tarshis

Th e N e w  Y o r k  Ti m e s b e s T s e l l i N g s e r i e s
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A day that will challenge  
the nation . . .

The only thing lucas loves more than football is 
his dadÕs friend benny, a firefighter and former 
football star. he taught lucas the game and helps 
him practice. so when lucasÕs parents decide 
football is too dangerous and he needs to quit, 
lucas has to talk to his biggest fan.

on a whim, lucas takes the train to the city 
instead of the bus to school. itÕs a bright, beautiful 
day in New York. but just as lucas arrives at the 
firehouse, everything changes . . . and nothing will 
ever be the same again.

$5.99 US
$7.99 CAN

When disaster 
strikes,  
heroes are 

made.

scholastic.com
Background image © Stacy  
Walsh Rosenstock / Alamy  
Cover art by Steve Stone

Cover design by Tim Hall
RL4   007–010

THE DESTRUCTION  
OF POMPEII, AD 79

by Lauren 
Tarshis

scholastic.com 
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The beast beneath the  
mountain is restless . . .

No one in the bustling city of Pompeii worries when 
the ground trembles beneath their feet. The beast 
under the mountain Vesuvius, high above the city, 
wakes up angry sometimes Ñ and always goes back 
to sleep.

but marcus is afraid. he knows something is 
terribly wrongÑand his father, who trusts science 
more than mythical beasts, agrees. when Vesuvius 
explodes into a cloud of fiery ash and rocks fall from 
the sky like rain, will they have time to escapeÑand 
survive the epic destruction of Pompeii?

Th e N e w  Y o r k  Ti m e s b e s T s e l l i N g s e r i e s

When disaster 
strikes, 
heroes are 

made.

GRADE 4
READING LEVEL

2ND-4TH GRADERS
APPEALS TO

$4.99 US
$5.99 CAN

Cover art by Steve Stone • Cover design by Yaffa Jaskoll

Historiske begivenheder ★ Fiktive historier ★ Aktion ★ Læs selv

ISBN: 9788762735057 

ISBN: 9788762735064

Historiske begivenheder som en fiktiv 
fortælling, der lægger sig tæt op af historier 

fra virkelighedens verden.

Jeg overlevede 9/11
ISBN: 9788762738829
Jeg overlevede 
ødelæggelsen af Pompei
ISBN: 9788762738805
Forfatter: Lauren Tarshis
Udgivelsesdato: 02-11-21 
Pris inkl. moms: Kr. 99,95 
Rabat: A
Målgruppe: 8+  
Sideantal: Ca. 100 
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 14 x 22 cm 

Spændende
historisk

fiktion

Serien 
har solgt 
2.200 

eksemplarer 
siden udgivelsen 

i marts 
2021

JEG OVERLEVEDE 9/11
11-årige Lucas skulle slet ikke have befundet 
sig på Manhatten den 11. september 2001, og 
hans forældre anede ikke, at han netop var 
stået af toget, da et stort fly nærmede sig 
hustagene med høj hastighed.  

JEG OVERLEVEDE ØDELÆGGELSEN AF 
POMPEI
I år 79 f.v.t bryder vulkanen Vesuvius ud, og 
pludselig befinder den 11-årige Marcus sig 
alene i en by, der falder sammen omkring ham.

Historiske begivenheder ★ Fiktive historier ★ Aktion ★ Læs selv



  

Sorte Sally
ISBN: 9788762736146
Forfatter & illustrator: 
John Kenn Mortensen
Leveringsdato: August 2021 
Pris inkl. moms: Kr. 199,95 
Rabat: A
Målgruppe: 15+  
Sideantal: 256
Varegruppe: 814 - Ungdomsbøger
Indbinding: Softcover
Format: 14 x 18 cm 

Ingen elsker Sally, og næsten alle 
mobber og håner hende.

Moderne gys ★ gysertraditioner hædres på makaber vis ★ IKKE for sarte sjæle

17-årige omsorgssvigtede Sally er både fed, grim og flabet – og bor hos 
sin gamle bedstemor. En eftersøgt seriemorder er flygtet fra sin seneste 

bestialske forbrydelse og jages. Han er hårdt såret og har søgt skjul i huset, 
hvor Sally bor, og det er ikke tilfældigt, at han har søgt hen til dette hus.

SALLY OG SERIEMORDEREN
er spændende og interessant beskrevet, bipersonerne er heller 
ikke kedelige. Kan man overkomme de kvalmende episoder er 
den spændende med et flot flow i handlingen og et godt og 
funktionelt sprogbrug. Lektørudtalelsen

John Kenn Mortensen er 
kendt for sine tegninger 
(blandt andet striben om 
JohnJohn i Politiken og 
en lang række bøger), 
hvor frygt og rædsel og 
diverse gysertraditioner 
hædres på makaber vis.

330.000 følgere 
på Instagram

Moderne gys ★ gysertraditioner hædres på makaber vis ★ IKKE for sarte sjæle



Dansk-engelsk ordbog ★ Fagbog ★ Engelsk ★ Ordforråd ★ Sproglære

Den første ordbog! Dansk-engelsk ordbog med 
1.000 ord på både dansk og engelsk – og med 

masser af illustrationer, der understøtter 
forståelsen og indlæringen af nye ord på engelsk.

1000 engelske ord
ISBN: 9788762738607
Udgivelsesdato: 06-10-2021
Pris inkl. moms: Kr. 149,95 
Rabat: A
Målgruppe: 5+  
Sideantal: 48
Varegruppe: 753 - Ordbøger
Indbinding: Hardcover
Format: 29 x 24 cm 

God 
pris!

Dansk-engelsk ordbog ★ Fagbog ★ Engelsk ★ Ordforråd ★ Sproglære



  .

Klassiker ★ Genudgivelser i læsevenlig udgaver ★ Must-reads ★ Højtlæsning

Must 
 read!

9788762734968 
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GADS LETTE KLASSIKERE

FREDERICK MARRYAT

BØRNENE I 
NYSKOVEN
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   BØRNENE I NYSKOVEN

9788762734975 

HITTEBARNET REMI drager rundt med 
den fattige, gamle gøgler Vitalis og hans dyr 
i 1700-tallets Frankrig for at tjene til livets 

ophold. Under sin søgen efter sin rigtige mor 
møder Remi ondskab og uretfærdighed, 

men også venskab og kærlighed.

HECTOR MALOT (1830-1907) var en 
fransk journalist og forfatter. Hans roman 

Frændeløs fra 1878 blev en klassiker inden for 
børnelitteraturen, selv om den oprindeligt 

ikke var tænkt som en børnebog.
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GADS LETTE KLASSIKERE
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GADS LETTE KLASSIKERE

JULES VERNE
JORDEN RUNDT

I 80 DAGE
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 9788762734982

145mm

24
5m

m

145mm16mm

9 788762 734982 >

GADS LETTE KLASSIKERE

JULES VERNE
EN VERDENSOMSEJLING

UNDER HAVET
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SEJLING UNDER HAVET

9788762735002 9788762736979 9788762736931 9788762736924 

145mm

24
5m

m

145mm13mm

FORÆLDRELØSE HEIDI vokser op hos 
sin bedstefar i hans lille, men hyggelige 

hytte på bjerget. I Alpernes friske natur er 
hun fuldstændig lykkelig. Men efter nogle 

år bliver hun hentet af sin tante og kommer 
til at bo hos den rige familie Sesemann i 

Frankfurt, hvor hun slet ikke trives. 
Hun længes efter sin bedstefar og bjergene, 

men hvordan skal hun komme tilbage?

Den schweiziske forfatter JOHANNA SPYRI 
(1827-1901) tilbragte mange af sin barndoms 
somre i den idylliske landsby Chur i Alperne. 
Landskabet her blev en stor inspirationskilde 

til hendes bøger om Heidi.

9 788762 735002 >

GADS LETTE KLASSIKERE

JOHANNA SPYRI
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Robin Hood 
og hans mænd
Bogen indeholder 17 fortællinger 
om den mesterlige bueskytte fra 
Sherwoodskoven og hans trofaste 
mænd.

Den sidste mohikaner
Det får tragiske konsekvenser, da 
mohikaneren Chingachgook og 
hans søn Unkas sammen med den 
hvide spejder Falkeøje og deres 
engelske venner forsøger at befri to 
kvinder, som er blevet bortført af en 
fjendtlig indianerstamme, under den 
franske og indianske krig i Nordamerika 
i midten af 1700-tallet. 

Gads lette 
klassikere

i læsevenlig 
udgave.

Serien har solgt
over 5.000
eksemplarer

Gads lette klassikere
Robin Hood og hans mænd
ISBN: 9788762738690
Den sidste mohikaner
ISBN: 9788762738706
Udgivelsesdato: 09-09-2021
Pris inkl. moms: Kr. 99,95 
Rabat: A
Målgruppe: 8+  
Sideantal: Ca. 200-250
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 15 x 23 cm 

Klassiker ★ Genudgivelser i læsevenlig udgaver ★ Must-reads ★ Højtlæsning



Fagbøger for børn

Foto-billedbøger ★ Fagbøger ★ Dyr ★ Udvikling

Ny billedbogsserie til mindre børn fuld 
af flotte fotografier, så de mindste kan se 

dyrene vokse sig større. 

Sådan vokser dyrene: 
Husdyr
ISBN: 9788762738560
Udgivelsesdato: 01-02-2022
Pris inkl. moms: Kr. 79,95 
Rabat: B
Målgruppe: 2 +  
Sideantal: 24
Varegruppe: 816 
- Fagbøger for børn
Indbinding: Hardcover
Format: 19 x 24 cm 

Sådan vokser dyrene: 
Kæledyr
ISBN: 9788762738577
Udgivelsesdato: 01-02-2022
Pris inkl. moms: Kr. 79,95 
Rabat: B
Målgruppe: 2 +  
Sideantal: 24
Varegruppe: 816 
- Fagbøger for børn
Indbinding: Hardcover
Format: 19 x 24 cm 

God 
pris!



Fagbøger for børn

Naturvidenskab ★ Underholdende ★ Lærerige ★ Sjove opgaver

Seks spændende billedbøger, der 
på en underholdende og lærerig
måde præsenterer mindre børn 

for videnskabelige emner.

Sjove 
videnskabelige 
opgaver, som 

børnene kan løse 
alene eller 

sammen med 
en voksen.

Hvad er ... ?
HVAD ER …? Elektricitet
ISBN: 9788762736047
HVAD ER …? Lyd
ISBN: 9788762736085
HVAD ER …? Materialer
ISBN: 9788762736078
HVAD ER …? Planter
ISBN: 9788762736092
HVAD ER …? Naturkræfter
ISBN: 9788762736054
HVAD ER …? Lys
ISBN: 9788762736115
Forfatter: Kay Barnham 
Leveringsdato: August 2021 
Pris inkl. moms: Kr. 79,95 
Rabat: B
Målgruppe: 3+  
Sideantal:  32
Varegruppe:  816 
- Fagbøger for børn
Indbinding: Hardcover
Format:  20 x 21 cm. 

????
??

Bemærk prisen



Fagbøger for børn

Dyreliv ★ Atlas ★ Danmarkskort ★ Kort over de forskellige verdensdele

Dyreatlas med kort over de forskellige 
verdensdele samt et Danmarkskort, der 
viser denne klodes forunderlige dyreliv.

Dyr fra hele verden – 
atlas
ISBN: 99788762734470
Forfatter: Jan Mogensen
Leveringsdato: August 2021
Pris inkl. moms: Kr. 179,95 
Rabat: B
Målgruppe: 3+  
Sideantal: 40
Varegruppe: 816 
- Fagbøger for børn
Indbinding: Hardcover
Format: 23 x 29 cm 

Gå på opdagelse, 
og lær hvor på 

kloden de forskellige 
dyr lever, hvordan de 
ser ud, hvad de æder, 
hvordan de kommer 
til verden, og hvilke 

der er farlige for 
mennesker.



Fagbøger for børn

Illustreret fagbog ★ Hekse ★ Traditioner ★ Historie ★ Magi

En illustreret fagbog, der gennemgår 
heksekunstens historie fra tidernes morgen og 
frem til det 21. århundrede. Den fortæller om 

livet som heks forskellige steder på Jorden, og om 
hekseritualer og traditioner før og nu.

En 
tryllebindende 

historie om
hekse og andre 

magikere

Heksetid
ISBN: 9788762736191
Forfatter: Matt Ralphs
Leveringsdato: August 2021
Pris inkl. moms: Kr. 179,95 
Rabat: B
Målgruppe: 7+  
Sideantal: 80
Varegruppe: 816 
- Fagbøger for børn
Indbinding: Hardcover
Format: 22 x 29 cm 



Fagbøger for børn

Astronomi ★ Stjerner og stjernebilleder ★ Tydelige stjernekort

Se stjernerne på en måde, som du aldrig har set 
dem før. En lærerig fag-billedbog. Lær navnene på 
de forskellige stjernebilleder, hvordan man finder 

fjerne galakser, hvad nordlys er og navnene på 
planeterne i vores solsystem hedder.

STUART 
ATKINSON

har skrevet og 
redigeret bøger 
om astronomi og 

rummet i 
30 år

Se på stjerner med 
katten om natten
ISBN: 9788762733640
Forfatter: Stuart Atkinson
Leveringsdato: August 2021
Pris inkl. moms: Kr. 149,95 
Rabat: B
Målgruppe: 6+  
Sideantal: 64
Varegruppe: 816 
- Fagbøger for børn
Indbinding: Hardcover
Format: 22,5 x 29 cm 



Fagbøger for børn

Dyr ★ Natur ★ Fagbøger til børn ★ Jorden rundt ★ Fotos & illustrationer

Kom med rundt i tretten 
forskellige typer natur. 

En tur gennem dyreriget
ISBN: 9788762733640
Forfatter: Derek Harvey
Leveringsdato: August 2021
Pris inkl. moms: Kr. 149,95 
Rabat: B
Målgruppe: 4+  
Sideantal: 96
Varegruppe: 816 
- Fagbøger for børn
Indbinding: Hardcover
Format: 25,5 x 19,5 cm 

Meget fin og velfortalt børnebog med flotte collager, der blander fotos 
af dyrene med grafiske, fotorealistiske og malede landskaber.
• Følg en hvidhovedet havørn, mens den svæver over Rocky Mountains
•  Tag med zebraerne på vandring, når de skal krydse en farlig flod på 

Serengetisletten
•  Mød den sky amurleopard – verdens sjældneste kattedyr – når den jager 

efter føde i Sibiriens iskolde skove

Forfatteren 
er biolog, og  
præsenterer 

informative og nye 
vinkler, så der er noget 

for de læsere, 
der allerede har 
slugt en masse 

naturbøger.



Fagbøger for børn

Helte ★ Virkelige spioner ★ Verdenskrige ★ Myldrebilleder ★ Spiontricks  

Læs om 8 spioner fra virkelighedens verden

SPiontrick

KRYPTOGRAFI

AVANCERET KODENIVEAU
Så snart du er blevet fortrolig med Cæsar-hjulet, kan 

du gøre det endnu sværere for � enden at knække 

koden ved at bruge dobbelt bogstavombytning. 

Det betyder, at du kører din besked gennem 

kodehjulet TO gange i stedet for én.

Du kan også prøve at køre beskeden gennem 

kodehjulet MOD uret første gang for virkelig at 

forvirre dine fjender.

Og for at gøre det endnu sværere kan du køre 

beskeden BAGLÆNS gennem kodehjulet ved at 

enkryptere                  i stedet for                 .

PSST! Jeg hedder Violette Szabo. Hvis du vil være en super-snedig spion 

som mig, må du lære kryptografi ens kunst – det vil sige, at du må lære at kode 

dine beskeder, så kun dine venner kan læse dem. Jeg forvirrede � enden ved at 

omskrive alle de tophemmelige informationer, jeg indsamlede i Frankrig, 

til kodesprog, før jeg sendte dem hjem til hovedkvarteret. På den måde nåede 

nazisterne aldrig at fi nde ud af, at vi planlagde at bombe deres fabrikker.

Når man omskriver en tekst til kodesprog, kaldes det for at enkryptere, og at 

a� ode teksten til almindeligt sprog igen kaldes at dekryptere. Der fi ndes 

hundredvis af måder at gøre det på. Mit eget spionnetværk benyttede sig af den 

såkaldte ‘digtkode’, men for en nybegynder som dig vil det måske være bedst 

at begynde med Cæsar-koden eller forskydningskoden, som den også kaldes. 

Her ser du, hvordan du krypterer ordet ‘spion’ ved hjælp af Cæsar-koden.

1) Skriv alfabetet ind 
i en cirkel som den her:

2) Beslut dig for et hemmeligt 
tal, som herefter vil være din 
nøgle til koden. Vi kan bruge 
tallet tre til at øve os med.

3) For at enkryptere det første bogstav     , 
skal du fl ytte skiven tre takker med uret 
(fordi tre er din nøgle) på kodehjulet. Det 
giver dig bogstavet     . Skriv det ned. 

4) Enkryptér så det andet bogstav,    . Flyt igen skiven 
tre takker med uret, og du får nu bogstavet      . Skriv 
også det bogstav ned.

5) Enkryptér på samme måde resten af bogstaverne:                    
  .  Det gør ikke noget, at 

du når til enden af alfabetet – du fortsætter bare, indtil du sidder tilbage med: 

Du har nu bogstaverne:     

6) For at dekryptere ordet gør du nu bare det hele baglæns. Flyt skiven tre takker MOD 

uret for hvert af bogstaverne indtil du sidder tilbage med ordet:                  
                     

   

  

Glem ikke, at du er nødt til at 

være enig med resten af dit 

spionnetværk om nøglen (altså 

det antal bogstaver, I skal flytte 

skiven), inden I begynder at 

skrive til hinanden.

SPiontrick

KRYPTOGRAFI

AVANCERET KODENIVEAU
Så snart du er blevet fortrolig med Cæsar-hjulet, kan 

du gøre det endnu sværere for � enden at knække 

koden ved at bruge dobbelt bogstavombytning. 

Det betyder, at du kører din besked gennem 

kodehjulet TO gange i stedet for én.

Du kan også prøve at køre beskeden gennem 

kodehjulet MOD uret første gang for virkelig at 

forvirre dine fjender.

Og for at gøre det endnu sværere kan du køre 

beskeden BAGLÆNS gennem kodehjulet ved at 

enkryptere                  i stedet for                 .

nazisterne aldrig at fi nde ud af, at vi planlagde at bombe deres fabrikker.
nazisterne aldrig at fi nde ud af, at vi planlagde at bombe deres fabrikker.

Når man omskriver en tekst til kodesprog, kaldes det for at enkryptere, og at 
Når man omskriver en tekst til kodesprog, kaldes det for at enkryptere, og at 

a� ode teksten til almindeligt sprog igen kaldes at dekryptere. Der fi ndes 

hundredvis af måder at gøre det på. Mit eget spionnetværk benyttede sig af den 

såkaldte ‘digtkode’, men for en nybegynder som dig vil det måske være bedst 

at begynde med Cæsar-koden eller forskydningskoden, som den også kaldes. 

Her ser du, hvordan du krypterer ordet ‘spion’ ved hjælp af Cæsar-koden.

1) Skriv alfabetet ind 
i en cirkel som den her:

2) Beslut dig for et hemmeligt 
tal, som herefter vil være din 
nøgle til koden. Vi kan bruge 
tallet tre til at øve os med.

3) For at enkryptere det første bogstav     , 
skal du fl ytte skiven tre takker med uret 
(fordi tre er din nøgle) på kodehjulet. Det 
giver dig bogstavet     . Skriv det ned. 

4) Enkryptér så det andet bogstav,    . Flyt igen skiven 
tre takker med uret, og du får nu bogstavet      . Skriv 
også det bogstav ned.

5) Enkryptér på samme måde resten af bogstaverne:                    
  .  Det gør ikke noget, at 

du når til enden af alfabetet – du fortsætter bare, indtil du sidder tilbage med: 

Du har nu bogstaverne:     

6) For at dekryptere ordet gør du nu bare det hele baglæns. Flyt skiven tre takker MOD 

uret for hvert af bogstaverne indtil du sidder tilbage med ordet:                  
                     

   

  

Glem ikke, at du er nødt til at 

være enig med resten af dit 

spionnetværk om nøglen (altså 

det antal bogstaver, I skal flytte 

skiven), inden I begynder at 

skrive til hinanden.

(fordi tre er din nøgle) på kodehjulet. Det 
giver dig bogstavet     . Skriv det ned. 

 For at enkryptere det første bogstav     , 

 Enkryptér så det andet bogstav,    . Flyt igen skiven 
tre takker med uret, og du får nu bogstavet      . Skriv 

 Enkryptér så det andet bogstav,    . Flyt igen skiven 

L, R, Q

V, S, L, R, Q

SPION

NOIPS SPION

I, O, N

 Hver spion præsenteres i et myldrebillede, hvor man selv skal finde 
spionen. Spion-trick til den eventyrlystne læser. Derefter følger et 

opslag om spionens liv, kodenavn og karriere.

Noor Inayat 
Khan

Noor (med kodenavnet ‘Madeleine’) blev fløjet ind  
i Frankrig med en skjult radio. Hun var den første 
kvindelige radiooperatør, der satte fod i det tysk-
besatte Frankrig. Hendes mission var at sende og modtage 
 hemmelige beskeder mellem Paris og London. Det var et farligt arbejde, for 
nazisterne kunne spore radio signalerne tilbage til den, der sendte dem. Noor  
var derfor nødt til at flytte konstant, så hun ikke blev fanget.
Én efter én blev de andre agenter i Noors gruppe afsløret og arresteret, og  
Noor blev derfor bedt om at vende hjem til London. Men hun ville ikke svigte  
sine franske venner, for hun var deres eneste radioforbindelse til England.  
I tre måneder styrede hun alene et netværk af spioner i Paris. Men en dag  
fandt  nazisterne ud af, hvor hun skjulte sig …  

Det lykkedes hende at stikke af fra nazisternes hovedkvarter og  
flygte hen over de parisiske hustage. Men hun blev hurtigt 
fanget igen og sendt i koncentrationslejr i Tyskland, hvor hun 
døde tre måneder senere. Hendes sidste ord var ‘Liberté’, det 
franske ord for frihed.

Efter krigen blev Noor hædret med et George Cross og et 
Croix de Guerre for sit mod. Der blev også rejst en statue af 
hende i et stille hjørne af London. I Paris er en skole endda 
blevet opkaldt efter hende, og der lægges hvert år blomster 
foran det hus, hun boede i.

Kodenavn: ‘Madeleine’
HER ER DIT LIV

Noor voksede op i henholdvis Paris og London. 
Hendes far var inder og hendes mor amerikaner. 
Noor var sufimuslim og modstander af alle former 
for krig. Men da Anden Verdenskrig brød ud, 
besluttede hun sig alligevel for at kæmpe mod 
nazisterne og gik i træning som spion.

Velkommen til Paris. Anden 

Verdenskrig raser, og 

Noor INayat KhaN er på 

flugt. Kan du også finde denne 

spion? (Tip: Hun har tænkt  

sig at flygte hen over 

hustagene!).

Og Noor blev taget til fange.   

 SPOT SPIONEN

Læs fx om:
Modige unge VIOLETTE, som var spion i Frankrig under Anden 
Verdenskrig, om JAMES, der var dobbeltspion under Den 
Amerikanske Uafhængighedskrig, eller om den engelske kontor-
dame MELITA, der arbejdede som spion for russerne i over 40 år!

Spot en spion
ISBN: 9788762734951
Forfatter: Zoë Armstrong
Leveringsdato: August 2021
Pris inkl. moms: Kr. 99,95 
Rabat: B
Målgruppe: 5+  
Sideantal: 32
Varegruppe: 816 
- Fagbøger for børn
Indbinding: Hardcover
Format: 25 x 25 cm 



Seriebøger
  

Ny serie med de velkendte, spændende og tidløse 
klassikere om den berømte, fiktive detektiv Sherlock 

Holmes og hans ven doktor Watson.

Til den nye generation ★  Moderne stil ★ Tidløse klassikere ★  Faktabokse

Forkortede 
versioner 
i forenklet 

sprog

Sherlock Holmes 3: 
Den Blå Karfunkel
ISBN: 9788762736917
Forfatter: Arthur Conan Doyle
Bearbejdet af: Stephanie Baudet
Illustrator: Arianna Bellucci
Udgivelsesdato: 19-10-2021
Pris inkl. moms: Kr. 199,95
Rabat: A
Målgruppe: 8+
Sideantal: 114 sider
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: Ca. 13 x 20 cm.

ISBN: 9788762736900ISBN: 9788762736894

Tidløse klassikere ★  Faktabokse

Serien 
har solgt over

1.200 
eksemplarer 

siden udgivelsen 
i april 2021

Flot illustreret i moderne stil.
Flere bind i serien

★ ★ ★ ★ ★
Kristeligt Dagblad



Seriebøger
  

Spændende og velskrevet dystopisk thriller i 
dagsbogsform, vekslende mellem flere fortællere, 
om en hverdag, der på grund af en virus pludselig 
ændrer sig fra den ene dag til den anden, og om at 

finde sin vej i en ny tilværelse.

Trilogi ★ Dystopisk thriller ★ Dagbogsform ★ Sveriges gysermester

Af Sveriges 
gysermester og 

Danmarks mesterillustrator.
Magnus Nordin er blevet kaldt 
Sveriges gysermester og har 

modtaget priser for serien 
ZOMBIERNE

Lars Gabel er en af Danmarks 
mest etablerede og 

prisbelønnede 
illustratorer.

RØD ZONE er første bind i en trilogi, hvor vi møder 14-årige Joel, 
der er den eneste overlevende efter en biologisk krig. Han bor i 
Stockholms sønderbombede “Rød zone”. En dag kommer en rød 

ballon svævende. Joel finder snart ud af, at han ikke er alene, og at 
han er en del af et avanceret plan, som er gået helt galt …

Zonerne 1: Rød Zone
ISBN: 9788762736139
Forfatter: Magnus Nordin
Illustrator: Lars Gabel
Leveringsdato: August 2021
Pris inkl. moms: Kr. 129,95 
Rabat: A
Målgruppe: 12+  
Sideantal: 124
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 14 x 22 cm 

“Det bliver svært 
at vente på næste bind!”

Lektørudtalelsen



Seriebøger
  

Trilogi ★ Aktivisme ★ Stor aktualitet ★ Virusangreb ★ Girlpower ★ Humor

Om en 
mystisk virus
og en verden 

uden mænd og 
drenge.

Pigerne 
har 

MAGTEN!

Tempoet er stadig højt i andet bind af denne både 
dystopiske og humoristiske trilogi, hvor en mystisk 

virus sætter alle drenge og mænd ud af spillet.

ISBN: 9788762732636

 Det er nemt for læseren, at identificere sig med 12-årige Clara, der prøver 
at finde vej i en verden, som pludselig er helt anderledes – både med 

forældrenes skilsmisse og med fraværet af mænd og drenge.

Girltopia 2: Bossgirl
ISBN: 9788762736245
Forfatter: Hilary Rogers 
Leveringsdato: August 2021
Pris inkl. moms: Kr. 199,95 
Rabat: A
Målgruppe: 10+  
Sideantal: 226
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 14 x 21 cm 



Seriebøger

Hemmelige Prinsesser 15: 
Dyreinternatet 
ISBN: 9788762732575
Hemmelige Prinsesser 16: 
Filmmagi
ISBN: 9788762732582
Forfatter: Rosie Banks
Leveringsdato: August 2021
Pris inkl. moms: Kr. 129,95 
Rabat: A
Målgruppe: 6+  
Sideantal:  130
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 14 x 21 cm 

Hemmelige Prinsesser 15: 
Dyreinternatet 
ISBN: 9788762732575
Hemmelige Prinsesser 16: 
Filmmagi
ISBN: 9788762732582
Forfatter: Rosie Banks
Leveringsdato: 
Pris inkl. moms:
Rabat: A
Målgruppe: 6+  

  ANDRE BIND I SERIEN
1. Den magiske halskæde 

 2. Delfineventyret

 3. Sommerlejr

 4. Popprinsesse

 5. Hvalpemagi

 6. Præmiepony

 7.  Killingeønsket

 8. Kaninoverraskelsen

 9. Møde med mode

 10. Barsk bagedyst

 11. Glimrende gymnastik

 12. Magisk maleri

 13. Stjernevidenskab

 14. kostskoleliv

Hemmelige 
Prinsesser og 

Det Hemmelige Rige
har solgt mere 
end 150.000

eksemplarer i 
Danmark og millioner 

på verdensplan.

Veninder ★ Magi ★ Fantasy ★ Parallelverdener ★ Glimmer

Til fans af 
Det Hemmelige 

Rige
20 bind i 

serien



Seriebøger

Dyr ★ Selvlæsning fra 7 år ★ Højtlæsning ★ Rigt illustreret ★ Læsemotivation

Første bind i den hyggelige og spændende serie 
Kæledyrsprinsessen om prinsesse Beatrice, 
som redder en dyr i nød. Men man må ikke 

have kæledyr på slottet.

Kæledyrsprinsessen 1: 
Den frække killing
ISBN: 9788762732445
Forfatter: Paula Harrison 
Leveringsdato: August 2021
Pris inkl. moms: Kr. 129,95 
Rabat: A
Målgruppe: 7+  
Sideantal:  112
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 14 x 22 cm 

Store 
bogstaver, flot 

farverig forside og 
et emne, som vil 
tiltrække mange. 
God i overgangen 
til “rigtige” børne-

romaner.
Lektørudtalelsen

PRINSESSE BEATRICE er en pige med et stort 
hjerte, og hun er nem at identificere sig med, da 
hun træffer forkerte beslutninger og begår fejl 

ligesom alle andre mennesker.

4 bind i serien



Seriebøger
  

Gys ★ Humor ★ Fantasy ★ Interaktiv ★ Læsemotivation

Et interaktivt gysereventyr for frygtløse børn!
Med en blanding af uhyggelige og sjove historier, 

opgaver og gåder bliver læseren ført gennem bogen 
og er med til at bestemme, hvordan handlingen 

skal udvikle sig.

Sjov, 
uhyggelig 
og ganske 

anderledes bog, 
for dem, der 

kan lide gyser-
historier og 
gådeløsning.

Elskede historien og klukkede 
flere gange af grin og nød at 

knække gåderne og finde den 
rigtige vej.” Æseløre.dk

“

og er med til at bestemme, hvordan handlingen 

ISBN: 9788762730045

Den lille onde bog (2): 
Nu endnu farligere
ISBN: 9788762732117
Forfatter: Magnus Myst
Leveringsdato: August 2021
Pris inkl. moms: Kr. 129,95 
Rabat: A
Målgruppe: 8+  
Sideantal: 150
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 16 x 22 cm 



Seriebøger
  

Natur ★ Fantasi ★ Eventyrlyst ★ Spænding ★ Venskab

Spændende, lyrisk og relevant hyldest til naturen og fantasien. 
For enden af haven i Vilmas nye hus er der et stort tilgroet 

område, Vildnisset. Når Vilma krydser grænsen til Vildnisset, 
træder hun ind i en verden, hvor magi møder natur; en verden af 

hemmeligheder og skygger, hekse og uhyrer. 

Vilma 
Vildbasse vil 

opmuntre børn 
til at udforske, til 
at være nysgerrige 

og eventyr-
lystne

Skønne, 
udtryksfulde 
illustrationer

Vilma Vildbasse og 
sumpuhyret (1)
ISBN: 99788762736153
Vilma Vildbasse og 
drageægget (2) 
ISBN: 9788762736160
Forfatter: Gill Lewis
Illustrator: Rebecca Bagley
Leveringsdato: August 2021
Pris inkl. moms: Kr. 129,95 
Rabat: A
Målgruppe: 7+  
Sideantal: 142
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 14 x 20 



Seriebøger

Gåder ★ Mystik ★ Humor ★ Familie ★ Flytning

  

Spændende og sjove fortællinger fuld af gåder, underlige 
skabninger, grumme slægtninge og en masse SLIK

Dundoodle-mysterierne (1) 
Spøgelset på chokolade-
fabrikken
ISBN: 99788762730588
Dundoodle-Mysterierne (2)
Tandlægen fra Helvede
ISBN: 9788762733879
Forfatter: David O’ Connell
Illustrator: Claire Powell
Leveringsdato: August 2021
Pris inkl. moms: Kr. 129,95 
Rabat: A
Målgruppe: 8+  
Sideantal: 200
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 14 x 21 

Uhygge på 
den hyggelige

måde

“Guf for unge læsere!” 
The Bookseller

Archie har arvet et gods OG en hel chokoladefabrik – så det 
vil sige et nyt hjem, en formue og et helt livs forsyninger af 
slik på én gang! Det lyder jo ret lækkert … men så nemt går 
det ikke, for først skal Archie bestå seks svære prøver.



Seriebøger
  

Dagbogsform ★ Overskuelige kapitler ★ Mysterier ★ Humor ★ Venskab ★ Familie

Mød Dot – hun elsker at løse mysterier, 
løbe hurtigt og sutte på supersure bolsjer!

En sød og sjov serie i dagbogsform, 
med mange illustrationer – og med en 
hovedperson, der tackler udfordringer 

med en positiv tilgang.

ISBN: 9788762726369ISBN: 9788762726369

Format 
og tykkelse 

giver 
fornemmelse 

af en 
‘rigtig’ bog. 

Dotty Detektiv 3
Midnatsmysteriet
ISBN: 9788762732018
Dotty Detektiv 4: 
Den forsvundne 
hundehvalp
ISBN: 9788762736634
Forfatter: Clara Vulliamy
Leveringsdato: August 2021
Pris inkl. moms: Kr. 99,95 
Rabat: A
Målgruppe: 7+  
Sideantal: 150
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 15 x 21 cm 

ISBN: 9788762726376



Børneromaner

Børnekrimi ★ Detektiv ★ Venskab ★ Mysterier ★ Papirklip

Spændende børnekrimi af Kristian Mørk.
Illustreret med papirklip af Simon Bukhave

Walter og Sibylle 1: 
En sag mellem venner
ISBN: 9788762733787
Forfatter: Kristian Bonde Mørk
Leveringsdato: August 2021
Pris inkl. moms: Kr. 199,95 
Rabat: A
Målgruppe: 9+  
Sideantal: 248
Varegruppe: 811 - Børneromaner
Indbinding: Hardcover
Format: 14 x 21 cm 

Sibylle er byens bedste børnedetektiv. 
Det synes hun i hvert fald selv. Walter 
synes mest bare, at hun er vildt underlig 
og irriterende. Men da alle pengene fra 
klubkassen bliver stjålet, falder mistanken 
på en af Walters bedste venner. Så bliver 
der pludselig brug for en dygtig detektiv!

Kristian Mørk er 
IT-chef og forfatter 
til adskillige 
fagbøger for børn, 
blandt andet 
sammen med sin 
bror, komiker Oliver 
Zahle.

Særdeles velskrevet krimi for børn. Historien 
foregår i et realistisk hverdagsmiljø og hand-
lingen har et godt flow, som fanger læseren fra 
første side. Bogens tekst er skrevet med stor 
skrift i et klart og letforståeligt sprog.
Lektøren



Børneromaner

Thriller ★ Humor ★ Hjertevarm ★ Dannelsesrejse ★ Familie ★ Venskab

Freddie Yates’
supermirakuløse rejse
ISBN: 788762732728
Forfatter: Jenny Pearson
Leveringsdato: August 2021
Pris inkl. moms: Kr. 199,95 
Rabat: A
Målgruppe: 8+  
Sideantal: 300
Varegruppe: 811 - Børneromaner
Indbinding: Hardcover
Format: 14 x 20 cm 

Freddie Yates’ supermirakuløse rejse har det hele; 
den er virkelig sjov, rørende, velskrevet, spændende 

og fuld af sjove illustrationer.

Hjerteskærende og hylende 
sjov must-read.”

Sunday Express
“

Elleveårige Freddie opdager, at hans biologiske far 
måske er i live, og han beslutter at opsøge ham.

Freddie drager sammen med sine venner ud på en super-
mirakuløs, skør og sørgelig rejse, der får ham til at indse, at 
ikke alt kan måles, vejes og forklares – og at det, man leder 

efter, nogle gange er lige foran næsen på én …

Rettighederne 
er solgt til 18 lande, og 
den britiske debutant 

JENNY PEARSON
spås en betydningsfuld 

forfatterkarriere. 
Shortlisted til 

Costa Children’s Book 
Award 2020.



Børneromaner

Alene hjemme
ISBN: 9788762733725
Forfatter: Kajsa Gordan 
og Sofia Nordin
Leveringsdato: August 2021
Pris inkl. moms: Kr. 99,95 
Rabat: A
Målgruppe: 6+  
Sideantal: 70
Varegruppe: 811 
- Børneromaner
Indbinding: Hardcover
Format: 14 x 21 cm

Varm og humoristisk fortælling om, hvor forskellige 
vores hjem kan være. Historien er bygget op 

omkring utrygheden ved at være alene hjemme, 
samtidig med at den beskriver et spirende venskab 

trods forskelligheder.

Realisme ★ Venskab ★ Forskellighed ★ Fine og udtryksfulde illustrationer

Egnet 
som højtlæsning, 
hvor bogen, med 

sine vigtige emner, 
kan inspirere 

til lærerige 
samtaler.



Vinter- og juletitler

Lotte juleko
ISBN: 9788762738720
Forfatter: 
Alexander Steffensmeier
Udgivelsesdato: 01-10-2021
Pris inkl. moms: Kr. 199,95 
Rabat: A
Målgruppe: 3+  
Sideantal: 16
Varegruppe: 822 - Billedbøger
Indbinding: Hardcover
Format: 23 x 31 cm

Ny jule-myldrebog med den altid charmerende
og humoristiske ko LOTTE

Jul ★ Bondegård ★ Myldre-billedbog ★ Koen Lotte

Koen Lotte elsker jul, og endelig er det den 
24. december. Men så indser Lotte noget 
katastrofalt – hun har glemt at poste alle 
ønskesedlerne fra gårdens beboere, og nu 

kommer julemanden ikke med julegaver! Mon 
det bliver jul på bondegården i år?

Flotte, 
farverige 

illustrationer 
med masser af 
detaljer, man 
kan tale med 

barnet om.



Vinter- og juletitler

Nattoget
ISBN: 9788762736603
Forfatter: Matilda Woods
Illustrator: Penny Neville-Lee
Leveringsdato: Oktober 2021
Pris inkl. moms: Kr. 99,95 
Rabat: A
Målgruppe: 5+  
Sideantal: 84
Varegruppe: 811 – Børneroman
Indbinding: Hardcover
Format: 13 x 20 cm 

Drømme ★ Vinter ★ Højtlæsning ★ Håb ★ Magisk, unik og poetisk

Sneenglen
ISBN: 9788762736276
Forfatter: Tony Mitton
Illustrator: Diana Mayo
Leveringsdato: Oktober 2021
Pris inkl. moms: Kr. 99,95 
Rabat: A
Målgruppe: 3+  
Sideantal: 32
Varegruppe: 822 – Billedbøger
Indbinding: Hardcover
Format: 24 x 30 cm 

En virkelig fin og stemningsfyldt 
historie om drømme.

Nattoget er på vej mod 
Soveby, hvor det skal være 
fremme inden midnat, for 
ellers kan passagererne ikke 
nå at optræde i børnenes 
drømme. I drømmene 
skal balletdanseren for 
eksempel nå at danse for 
dronningen, og yetien skal 
på opdagelsesrejse til 
Nordpolen. Men et stort træ 
vælter ned over skinnerne, 
og minutterne går. Hvad skal 
passagererne gøre for at nå 
frem til alle de børn, der i 
drømme venter på dem?

Smukt illustreret og rimet 
vinterfortælling, der luner.

Sneenglen drager afsted fra sin sky for at finde 
et jordisk hjem. Byens gader bliver hurtigt 
tomme, da hun ankommer. I skoven er der ensomt 
og uhyggeligt, men pludselig hører Sneenglen to 
børn, som længes efter vintervejr.

“ En dejlig bog, 
som meget fint formidler 

børns glæde ved 
snevejr. På grund af 

den rimede tekst er den 
rar at læse op og giver 
en særlig stemning ... 
Kombineret med titel 
og snefnug trykt med 

skinnede glimmertryk på 
forsiden er den meget 

appellerende ... En smuk 
og poetisk billedbog, 

som vil glæde både små 
og lidt større børn. 

Lektørudtalelsen

Smukt illustreret hyldest 
til samarbejde.



Vinter- og juletitler

Eventyr ★ Fantasi ★ Trold ★ Natur ★ Magi

Fims leder efter nisse
ISBN: 9788762736818
Forfatter: Thomas Hjorthaab
Leveringsdato: Oktober 2021
Pris inkl. moms: Kr. 99,95 
Rabat: A
Målgruppe: 3+  
Sideantal: 84
Varegruppe: 822
Indbinding: Hardcover
Format: 25 x 25 cm 

Hvem er FIMS? En alf? En vampyr? Eller måske en vampyralf?
Det er der ingen, der rigtig ved, men sød og sjov det er han! 
Mød Fims og hans venner i to nye fortællinger til mindste.

Hvem er FIMS? En 

Thomas Hjorthaab er 
illustrator og debuterer som 
forfatter med historierne om 
Fims. Thomas er uddannet 
tegneserietegner i 2012 
fra Serieskolan i Malmö og 
har siden arbejdet fuldtid 
som illustrator af primært 
børnebøger.

To nye 
bøger om 

FIMS! 
Fims og den hemmelige hat
ISBN: 9788762736801
Forfatter: Thomas Hjorthaab
Leveringsdato: Oktober 2021
Pris inkl. moms: Kr. 99,95 
Rabat: A
Målgruppe: 3+  
Sideantal: 30
Varegruppe: - Billedbøger
Indbinding: Hardcover
Format: 25 x 25 cm 

“ Historierne er enkle 
og eventyrlige. 

Universet i skoven 
er rart og trygt. 

Bøgerne er perfekte 
til højtlæsning for de 
yngste poder (…) Der 

er masser at se og 
snakke om.” – æseløre.dk

Det er to lækre og dejlige billedbøger med enkle og varme historier 
fulde af charme og humor. Illustrationerne er på helt hvid baggrund, 
så de stærke farver træder klart frem, og de meget grafiske billeder 
er fulde af bevægelse, energi og personlighed. 
Det er bøger, som bliver et hit hos læserne”. Lektørudtalelsen

“



Vinter- og juletitler

Højtlæsning ★ Jul ★ Kæledyr ★ Familie ★ Kærlighed ★ Hjælpsomhed

Mopsen der ville være et 
rensdyr
ISBN: 99788762732506
Forfatter: Bella Swift
Leveringsdato: Oktober 2021
Pris inkl. moms: Kr. 129,95 
Rabat: A
Målgruppe: 5+  
Sideantal: ca. 150
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 14 x 20 cm 

Mopsen der ville være en 
enhjørning
ISBN: 9788762732506
Forfatter: Bella Swift
Leveringsdato: Oktober 2021
Pris inkl. moms: Kr. 129,95 
Rabat: A
Målgruppe: 5+  
Sideantal: ca. 150
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 14 x 20 cm 

Søde og sjove julefortællinger om mopsen PEGGY,
der vil gøre alt for at glæde sin familie.

Søde 
højtlæsnings-

bøger i juletiden 
– særligt til de 

hundeglade 
børn

Der 
kommer flere 
titler i serien 
om mopsen 

PEGGY



Billedbøger

Billedbog ★ Storby ★ New York ★ Venskab ★ Ensomhed

Den lille polkaprikkede elefant ELLIOT bor i en storby 
i 1940’erne, hvor ingen rigtig lægger mærke til ham. 
Hvordan finder ELLIOT en ven i en helt fremmed by? 

Måske der, hvor han mindst venter det ...

Lille Elliot i storbyen
ISBN: 9788762734463
Forfatter: Mike Curato
Leveringsdato: August 2021
Pris inkl. moms: Kr. 99,95 
Rabat: A
Målgruppe: 3+  
Sideantal: 32
Varegruppe: 822 - Billedbøger
Indbinding: Hardcover
Format: 22 x 29 cm 

“ Ualmindelig fin billedbog, der på stilfærdig vis fortæller om at være anderledes 
og ensom og pludselig opdage, at man i fællesskab og med venskab kan det 
meste. Kombinationen af den lille nuttede elefant, der lyser op i 1940’ernes 

amerikanske, upersonlige og dunkle storby, er meget virkningsfuld og 
understreger bogens tema.” Lektørudtalelsen



Billedbøger

Hjertevarm billedbog ★ Eventyr ★ Kærlighed til bøgernes magiske verden

En herlig, inspirerende opdagelsesrejse i 
bøgernes og læseglædens verden.

Den meget generte Olivia er vild med bøger og oplever verden gennem 
dem. Men så stjæler en historietyv alle bøger i byen. Og tyven ved 
ikke engang, hvad man bruger en bog til (selv om han har mange 
fantasifulde og sjove forslag). Nu må Olivia bruge al den viden, hun har 
fra sine bøger, til at skaffe alle tyvekosterne tilbage ...

“Et blik på den iøjnefaldende forside er nok til, at man 
får fornemmelsen af, at man får en skøn oplevelse 

med denne smukke, spændende og hjertevarme bog.”
Lektørudtalelsen

Historietyven
ISBN: 9788762735811
Forfatter: Graham Carter
Leveringsdato: August 2021
Pris inkl. moms: Kr. 99,95 
Rabat: A
Målgruppe: 3+  
Sideantal: 36
Varegruppe: 822 - Billedbøger
Indbinding: Hardcover
Format: 26 x 27 cm 



Papbøger

Udvid barnets ordforråd og sæt ord 
på de ting, der omgiver os i byen.

Stor letaflæselig papbog med flapper 
til de mindste. Løft flapperne og 

se, hvad der gemmer sig fra byen 
nedenunder!

Højtlæsning ★ Sproglære ★ Udvikler Læselysten ★ Styrker koncentrationen

ISBN: 9788762733589 

Mine første 100 ord 
om BYEN
ISBN: 9788762737600
Udgivelsesdato: 04-11-2021
Pris inkl. moms: Kr. 149,95 
Rabat: A
Målgruppe: 6 mdr.+  
Sideantal: 16
Varegruppe: 821 - Papbøger
Indbinding: Pap
Format: 25 x 30 cm 

FORÆLDREGUIDE:
Væk børnenes 

nysgerrighed over for 
verden med robuste 
sansebøger, som de 

kan røre ved, lege med 
og få læst højt. Når 
man ser, mærker og 

samtidig hører, styrkes 
erindringen 

og indlæringen af 
nye ord.

Højtlæsning 
skaber nærvær, 

og læsestunderne 
udvikler læselysten.

Læsning styrker 
koncentrationen 

og giver et godt og 
varieret sprog – og gør 
det lettere for barnet 

at lære at læse.



Papbøger

Solid papbog med lyde – og enhjørninger! 
Tryk på knapperne og hør lydene!

Enhjørningens fødselsdag
ISBN: 9788762738836
Udgivelsesdato: 10-03-2022
Pris inkl. moms: Kr. 149,95
Rabat: A
Målgruppe: 1-3 år 
Sideantal: 10
Varegruppe: 821 - Papbøger
Indbinding: Pap med lyd
Format: 21 x 21 cm 

Papbog med lyd ★ Enhjørninger ★ 1-3 år

“Det er min fødselsdag i morgen!” siger 
den lille enhjørning Rosa. “Så skal vi have lagkagelys!”

“Jeg er ked af det, men vi har ingen lagkagelys,”  
siger enhjørningemor. “Men måske kan vi 

 finde noget andet, som glimter.” 

“Ih, tak!” siger Rosie. “Se, hvor den skinner …”
“Lad os lede efter flere glitrende ting” siger enhjørningemor.

      “Vil du have en
  af mine blanke

fjer?”

“Åh, hvad er det for en  
smuk lyd?” spørger Rosie. 

“Det er mig!” svarer føniksen.

BA

SKE, RINGLE



Papbøger

ADVARSEL! Produktet indeholder knapbatterier (LR1130), som kan være farlige. Søg omgående læge, hvis barnet kommer til at 
sluge dem. Forskellige slags batterier (fx alkaline- og zink) eller nye og brugte batterier må ikke blandes. Kun batterier af samme 
eller den anbefalede type må bruges. Batterierne skal indsættes korrekt. Opbrugte batterier skal fjernes fra produktet. Må ikke 
kortsluttes. Batterier må ikke komme i kontakt med ild. Batterier bør ikke blive siddende i produktet, hvis det ikke bruges i 
længere tid. Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet inden genopladning. Børn må ikke genoplade batterier.  

Produktet indeholder batterier og elektronik, som kan skade miljøet, og som derfor ikke må kasseres sammen med almindeligt 
husholdningsaffald, men skal afleveres på en genbrugsplads.     

Sådan fjernes og installeres batterierne: Fjern skruen på batteribeholderen med en skruetrækker, og løft låget. Sørg for at 
holde begge dele uden for børns rækkevidde. Indsæt nye knapbatterier (3 x LR1130) som vist i polaritetsangivelsen (+/-) inden 
i batteribeholderen. Læg låget på igen, og skru skruen i. 

Sådan lyder vilde dyr
2021 Gads Børnebøger | Gads Forlag A/S
Oversat af Berit Sørensen
Originaltitel: Wild Animals Sound Book
Først udgivet i Storbritannien i 2021 af Usborne Publishing 
Ltd., Usborne House, 83-85 Saffron Hill, London EC1N 8RT

ISBN 978-87-627-3855-3
Trykt i Kina, 2021     7167/1
Gads Børnebøger | Gads Forlag A/S
Fiolstræde 31-33
1171 København K
gb@gad.dk  •  www.gad.dk

Skrevet af Sam Taplin
Illustreret af Federuca Iossa

Designet af Claire Ever
Lyde af Anthony Marks

Tryk på knapperne, og lær de forskellige 
dyrs lyde at kende i denne smukt 

illustrerede bog.

Sådan lyder

vilde dyr

9 788762 738553

Sådan lyder

vilde dyr

Try
k og hør lydene
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Sådan lydervilde dyr

Papbøger ★ Lyde ★ Vilde dyr

Sådan lyder vilde dyr 
MED LYD
ISBN: 9788762738553
Udgivelsesdato: 18-10-2021
Pris inkl. moms: Kr. 149,95 
Rabat: A
Målgruppe: 6 mdr.+  
Sideantal: 10
Varegruppe: 821 - Papbøger
Indbinding: Pap med lyd
Format: 21 x 21 cm 

Endnu en skøn papbog med lyde
– tryk på lydknappen og hør de vilde 

dyr brøle, knurre og hyle! 

 skøn papbog med lyde
– tryk på lydknappen og hør de vilde 

dyr brøle, knurre og hyle! 

Skrevet af Sam TaplinSkrevet af Sam Taplin
Illustreret af Federica IossaIllustreret af Federica Iossa

Designet af Matt DurberDesignet af Matt Durber
Lyde af Anthony MarksLyde af Anthony Marks

Tryk på knapperne, og mød alle de Tryk på knapperne, og mød alle de 
larmende dyr på bondegården larmende dyr på bondegården 
i denne smukt illustrerede bog.i denne smukt illustrerede bog. M

uuh

Pip pip

Bzzz

Vru
m

Sådan lyder bondegården
2020 Gads Børnebøger | Gads Forlag A/S
Oversat af Berit Sørensen
Originaltitel: Farm Sounds
Original serietitel: Usborne Sound Books
Først udgivet i Storbritannien i 2018 af Usborne Publishing 
Ltd., Usborne House, 83-85 Saffron Hill, London EC1N 8RT

ADVARSEL! Produktet indeholder knapbatterier (LR1130), som kan være farlige. Søg omgående læge, hvis barnet kommer til at 
sluge dem. Forskellige slags batterier (fx alkaline- og zink) eller nye og brugte batterier må ikke blandes. Kun batterier af samme 
eller den anbefalede type må bruges. Batterierne skal indsættes korrekt. Opbrugte batterier skal fjernes fra produktet. Må ikke 
kortsluttes. Batterier må ikke komme i kontakt med ild. Batterier bør ikke blive siddende i produktet, hvis det ikke bruges i 
længere tid. Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet inden genopladning. Børn må ikke genoplade batterier.  

Produktet indeholder batterier og elektronik, som kan skade miljøet, og som derfor ikke må kasseres sammen med almindeligt 
husholdningsaffald, men skal afleveres på en genbrugsplads.     

Sådan fjernes og installeres batterierne: Fjern skruen på batteribeholderen med en skruetrækker, og løft låget. Sørg for at 
holde begge dele uden for børns rækkevidde. Indsæt nye knapbatterier (3 x LR1130) som vist i polaritetsangivelsen (+/-) inden 
i batteribeholderen. Læg låget på igen, og skru skruen i. 

Kyk
elikyyyy

Try
k og hør lydene

ISBN 978-87-627-3566-8
Trykt i Kina, 2020      04076/13
Gads Børnebøger | Gads Forlag A/S
Fiolstræde 31-33
1171 København K
gb@gad.dk
www.gad.dk

ISBN: 9788762735668 

Papbøger
med lyd



Papbøger

Papbøger ★ Rør og føl ★ Motorik ★ Leg og Lær

Det er ikke min traktor …
ISBN: 9788762738621
Udgivelsesdato: 16-08-2021
Pris inkl. moms: Kr. 79,95 
Rabat: A
Målgruppe: 6 mdr.+  
Sideantal: 10
Varegruppe: 821 - Papbøger
Indbinding: Pap - rør og føl
Format: 16 x 16 cm 

To nye bind i den populære rør- og følpapbogsserie, 
denne gang om en traktor og en dinosaur.

Det er ikke min dinosaur …
ISBN: 9788762738614
Udgivelsesdato: 04-10-2021
Pris inkl. moms: Kr. 79,95 
Rabat: A
Målgruppe: 6 mdr.+  
Sideantal: 10
Varegruppe: 821 - Papbøger
Indbinding: Pap - rør og føl
Format: 16 x 16 cm 

Isbn: 9788762732612

Isbn: 9788762732605

Isbn: 9788762736498

Stimulerer 
sanserne; se, 

lyt og rør!



Papbøger

Papbøger ★ Pop-op ★ Flapper ★ Forhistoriske dyr ★ Leg og lær

Jeg elsker min dinosaur 
Pop-op og flapper
ISBN: 9788762737136
Udgivelsesdato: 20-09-2021
Pris inkl. moms: Kr. 99,95 
Rabat: A
Målgruppe: 2 år+  
Sideantal: 10
Varegruppe: 821 - Papbøger
Indbinding: Pap - pop-op og flapper
Format: 24 x 20 cm 

God 
pris!

Skøn papbog med pop-op og flapper med de 
bedste dinosaurer til de små hænder og øjne.

Isbn: 9788762736184


