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StineStregen har 
begået en række 
striber, der med sin 
sædvanlige skæve, 
skarpe og hyldende 
morsomme pen 
indkapsler teenagelivet 
for både de unge og 
deres forældre.

Jeg burde være født 
med bedre hår.

Og en flottere talje.

Og bedre lår.

Bedre humør.

Altså bare LIDT 
mere perfekt, nu alle de 
andre er helt perfekte.

“Alle kvinder 
fortjener at føle 

sig smukke.”

Men INGEN er 
ligeglade.

Det bliver et 
langt liv ...

Det var nemmere, 
hvis jeg bare kunne 

være ligeglad.

Meget bedre læber.
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Hvorfor skal den tid, det tager at absorbere og 
forstå sine følelser, tælle som dovenskab?

Der er ingen, der forstår mig. Jeg forstår mig heller ikke.

KOM SÅ I 
GANG

Striber ★ Tegneserier ★ Graphic novels

Striber og streger
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Louca har brug for hjælp, hvis han 
vil blive en god fodboldspiller og 
populær i skolen.
Heldigvis vil den seje, talentfulde 
Nathan gerne træne ham. Men det er 
ikke uden udfordringer, for Nathan 
er et spøgelse ...

Louca vil gerne tættere på sin 
drømmepige og vise, at han er værdig 
til at spille mod ærkefodboldfjenden 
CONDORS. Og spøgelset Nathan 
forsøger at finde ud af, hvorfor han 
er død ...

Striber ★ Tegneserier ★ Graphic novels

STARTSKUD ANSIGT TIL ANSIGT



Illustrationerne er levende og farverige i 
denne magiske højtlæsningsbog om drømme, 
ensomhed og følelsen af at skille sig ud.

Billed-tegneserie om storbyræven 
Rufus, der betages af en flok vilde 
ræveunger i skoven. Kan Rufus 
vende tilbage til sit naturlige 
element og genfinde sine 
ræveinstinkter?

Striber og streger

Striber ★ Tegneserier ★ Graphic novels
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Fascinerende og dramatisk graphic 
novel-serie i bogformat om umage 

venskaber og skumle fjender.

Visuelle 
godbidder og 
medrivende 

historier

Striber ★ Tegneserier ★ Graphic novels



Myter ★ Eventyr ★ Samtale

Otte eventyr, som stammer fra 
vidt forskellige steder i verden, 
bl.a. Japan, Kina, Irland, Mexico 
og Afrika om modige og seje piger 
og kvinder.

Otte eventyr, som stammer fra 
vidt forskellige steder i verden, 

Eventyrlig læsning

MÜNCHHAUSEN Baronens 
(næsten) sande eventyr
Underholdende 
højtlæsningsbog og et 
festfyrværkeri af historiske 
løgne med BARON VON 
MÜNCHHAUSEN.
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Engelsk-dansk ordbog 
til de sprogglade.

Indbydende 
ordbog og 
underholdende 
myldrebog, der 
rummer 1.000 
engelske ord, 
som er opdelt i 
26 overordnede 
emner.

til de sprogglade.

funny
sjov

sandcastle
sandslot

Ordforråd ★ Sprogtræning ★ Engelsk



Letlæsning ★ Begynderlæsning ★ Fakta

SMÅ FAKTA er en fagbogsserie til de børn, der 
netop har lært at læse. Bøgerne er fyldt med 

flotte billeder og letlæste fagbogstekster. 

Små fakta

Spændende 
fagbøger
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Letlæsning ★ Begynderlæsning ★ Selvlæsning

ALLERFØRSTE LÆSNING er en serie meget lette og korte 
historier for begynderlæsere. Sproget er præget af korte, 
enkle sætninger og mange gentagelser. Illustrationerne 

understøtter og supplerer teksten.

Allerførste læsning

Der er 
mange flere 

bøger i 
serierne. 

Se mere på 
Gad.dk



Letlæsning ★ Begynderlæsning ★ Selvlæsning

Læs 20 minutter 
om dagen

Fabler

7 spændende bøger om dyr samlet 
i en bog. Hver tekst kan læses på 
20 minutter. Bogen indeholder 
forældreguide og råd omkring læsning 
samt diverse læsetekniske angivelser. 
En læselet fagbog for begynderlæsere.

Læs 20 minutter om dagen i serien 
FØRSTE LÆSNING er selvlæsnings-
samlebind med syv historier.
Hver historie kan læses på cirka 20 
minutter, og bogen indeholder en 
forældreguide med vejledninger og 
tips omkring læsning.



SFO og klub

Gads Børnebøger ★ www.gad.dk ★ gb@gad.dk 

Letlæsning ★ Begynderlæsning ★ Selvlæsning

Læs 20 minutter om dagen i serien LÆS SELV er 
selvlæsnings-samlebind med historier for lidt større 
børn, der allerede er godt i gang med læsningen.
Børnedetektiverne Billy, Sulajma og Jack bor i samme 
gård, og sammen opklarer de små mysterier.

Læs 20 minutter om dagen i serien LÆS SELV er 

LÆS 20 MINUTTER OM DAGEN
Bogen indeholder lix- og lettalsberegninger. 

GAD – FØRSTE LÆSNING

GAD – LÆS SELVGAD – LÆS SELV

Isincide debitaquas ex essitatet 
voles ipiciissinus sus eum fugitiat 
milluptas sus ducitiore sitaquam, 

cum re porro odis ut quatiusa 
sitiis arum fugiti imagnam 

simaxim agnatem que nullacc 
aborio. Nequo tem dolor.

Geniae niendent eum que comni 
optusda eprovitio testias persperio 

eventot atibus solut eumquiam fuga. 
Aquis et et quidest, nonsequis.

LÆS 20 MINUTTER OM DAGEN
Bogen indeholder lix- og lettalsberegninger. 

GAD – LÆS SELV
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Billy, Sulajma og Jack 
opklarer mysterier

optusda eprovitio testias persperio 
eventot atibus solut eumquiam fuga. 

Aquis et et quidest, nonsequis.

LÆS 20 MINUTTER OM DAGEN
Bogen indeholder lix- og lettalsberegninger. 

LÆS SELVGAD – LÆS SELV

simaxim agnatem que nullacc 

optusda eprovitio testias persperio optusda eprovitio testias persperio 
eventot atibus solut eumquiam fuga. 

Lemire & Koudahl

læs 20 
minutter
om dagen

Billy, Sulajma og Jack 
opklarer mysterier

Billy, Sulajma og Jack Billy, Sulajma og Jack 



FØRSTE LÆSNING er en serie henvendt til begynder-
læsere og indeholder en historie, der er læseteknisk 

bearbejdet, så den er lettilgængelig for læseren.

Første læsning

Letlæsning ★ Begynderlæsning ★ Selvlæsning

Klassisk velskrevet fantasy fortælling om 
søskendeparret Arn og Birka, hvor det gode 
kæmper mod det onde, og hvor der indgår 
magiske elementer og overnaturlige væsener.

Fantasy 
på begynder-

niveau
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LÆS SELV giver god underholdning og læsetræning til 
børn, der allerede er godt i gang med læsningen. Hver 
bog indeholder enten en længere historie, der er inddelt i 
kapitler eller flere korte historier. Teksterne er læseteknisk 
bearbejdede, og bøgerne er gennemillustrerede med flotte 
tegninger, der understøtter læsningen.

Læs selv

Letlæsning ★ Begynderlæsning ★ Selvlæsning



Superhelte ★ Detektiv ★ Handicap ★ Venskab

Sjov og varm serie om den hørehæmmede 
HOLLY, der pludselig udvikler superhørelse. 
Sammen med sine venner kan HOLLY bruge 

sin nye evne til at løse mysterier.

Uheldige helte

Spændende detektivhistorier, hvor Holly udvikler superhørelse, efter at hun får 
høreapparat. Men selv med superhørelse har man brug for gode venner, når man 
skal opklare forbrydelser og mystiske hændelser. 
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Samtale ★ Svære emner ★ Følelser

Humoristisk serie, der samtidig tager 
sit underliggende tema om stærke 

bekymringer alvorligt.



En usædvanligt indlevende og realistisk 
skildring af et skilsmissebarns dilemmaer 

og et særligt venskab med en hund.

BUSTER

ROS ROBERTS

OG

MIG

”En skøn historie fortalt med 
hjertet og fuld af håb”
– Forfatter Gill Lewis

BUSTER O
G

 M
IG

Udkommer 
april 2022

Venskaber

Kæledyr ★ Venskaber ★ Hverdag
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Hverdagsliv i børnehøjde 
og om venskaber til trods 

for forskelligheder

Venskaber ★ Hverdag



Fagbøger for børn ★ Viden ★ Verdensrummet

Verdensrummet
Indbydende og lærerig fag-billedbog med 

overskuelig tekst og tydelige tegninger om 
at se på stjerner og planeter.
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Fagbøger for børn ★ Viden ★ Verdensrummet

Detaljeret gennemgang 
af den mystiske planet 
Mars, hvordan Mars blev 
til, om solsystemet, måner, 
mytologi, vulkanudbrud, 
om rumforskning, 
marslandinger, fremtiden på 
Mars og meget mere.

Alt mulig nyttig og 
overflødig viden om ufoer er 
samlet i denne fagbog for 
de lidt større børn. Bogen 
gennemgår i illustrationer, 
fotografier og
tegneseriesekvenser, 
hvordan
man i tidens løb har 
opfattet ufoer.



Fagbøger for børn ★ Myter ★ Mystik ★ Magi

Magiske fakta

En række verdensberømte 
enhjørningeksperter deler ud af deres 
viden og giver en hel ny indsigt i 
Enhjørningernes hemmelige verden.

Havfruer er de skønneste væsner med 
smukke og overjordiske fortryllende 
stemmer. Stærke, selvstændige og nogle 
gange farlige. Men er de naturånder? 
Fabeldyr? Gudinder? Eller bare 
hemmelige havdyr?

I en blanding af fakta og fortælling i letforståelige 
bidder, og, i samspil med flotte og farverige illustrationer, 

formidler emnerne på en rigtig spændende måde.
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Fagbøger for børn ★ Myter ★ Mystik ★ Magi

Læs om VALHALLA, aser, jætter, trolde 
og elverfolk, om underverdenen HEL og 
om, hvordan det hele ender i Ragnarok.

Lær alt om de forskellige hekse 
og de myter, legender og dens 
magi, der knytter sig til dem op 
gennem historien.



 Naturvidenskab 

Velfortalt, flot og umådelig spændende bog, der kommer 
rundt om 20 emner, der kan være svære at forstå for 
både børn og voksne. Hvert ord bliver forklaret fra en 
filosofisk og en naturvidenskabelig vinkel. 

Fagbøger for børn ★ Filosofi
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Følg den store videnskabsdetektiv SHERLOCK OHMS, 
mens han grundigt udforsker og formidler svære emner. 
Illustrationerne og de sjove fakta-bokse gør svær viden 

lettere forståelig og vedkommende. 

Stort set ALT I UNIVERSET 
er sammensat af blot 92 
grundstoffer!

Der er liv overalt på jordkloden. 
Endda inde i dig selv! 7 temaer om 
alt, der er levende omkring dig.

Fagbøger for børn ★ Naturvidenskab



Fagbøger for børn ★ Ikoniske ★ Vilde dyr

Visuelle festfyrværkeri af børnefagbøger, 
der er sprængfyldt med velformidlet og 

spændende fakta.

Skarp på ...

Et sikkert 
hit til 

dyreglade og 
videbegærlige 

drenge og 
piger
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Alfabetisk 
gennemgang af 
dinoer til en yngre 
målgruppe.  Alle 
fortidsdyrene 
kan ses i detaljer 
og i de rigtige 
størrelsesforhold.

Fortidsdyr

Fagbøger for børn ★ Dinosaurer ★ Urtiden

Masser af spændende 
fakta om mere end 40 
fantastiske, uddøde 
forhistoriske dyr, 
som næsten kommer 
til live gennem 
rekonstruktioner.

Kom tæt
 på de største, 
hurtigste og 

mærkeligst fortids-
dyr, der nogensinde 

har levet på 
jorden



Fagbøger for børn ★ Natur ★ Kryb ★ Træer

Naturen

Følg en hvidhovedet havørn, mens den svæver over Rocky 
Mountains eller den sky amurleopard – verdens mest 
sjældne kattedyr – når den er på jagt efter føde i Sibiriens 
iskolde skove.
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Fagbøger for børn ★ Natur ★ Kryb ★ Træer

Der lever smådyr og insekter alle 
mulige og umulige steder, og deres 
levevis og adfærd er meget forskellig 
og meget mere fascinerende. Bogen er 
rigtig illustreret og giver mulighed for 
i detaljer at se dyrenes nogle gange 
særprægede udseende og levesteder.

Når man har læst bogen, der forklarer 
træernes komplekse univers for børn, 
bliver en tur i skoven aldrig helt det 
samme igen.



Fantasy ★ Hverdagsliv

Fin, illustreret serie 
med fire piger, der 
hver har en dyreven 
(stjerneven) og 
forskellige magiske 
evner, som kan besejre 
mørke kræfter.

Fin, illustreret serie 
med fire piger, der 
hver har en dyreven 
(stjerneven) og 
forskellige magiske 
evner, som kan besejre 
mørke kræfter.

Stjernevenner

Spænding, 
magi og 
veninde-

problemer
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Hyggelig og spændende serie om prinsesse 
Beatrice, der elsker dyr, men hendes far, kongen, 

har forbudt kæledyr på slottet.

DDen bortløbne hundehvalpen bortløbne hundehvalp

med kaffe. Beatrice satte sig på hug ved 
siden af Rosies trækasse. Det gibbede 
i hende. Den lille hvalp bevægede sig 
overhovedet ikke og sagde ikke en lyd.

“Rosie, er du okay?” Beatrice kiggede 
ind i kassen. Rosie var krøbet helt sammen. 
Hvalpens store, sørgmodige øjne blinkede. 

Beatrices bryst snørede sig sammen. 
Hvad hvis Rosie var syg? Det var virkelig 
ondt af fru Striks, at hun havde efterladt 
Rosie uden andet end en skål vand.
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Kæledyrsprinsessen

Repræsentation ★ Hverdagsliv

Bind 3 og 4 
på vej



Billy elsker arkitektur – og 
en dag står han pludselig 
foran et mystisk palæ, hvor 
brædderne på verandaen 
danser og dørene i huset 
åbner og lukker. Billy 
undersøger med sine venner 
fra Spørgebanden, nemlig 
SALLY, MILLE og VERA det 
ejendommelige hus.

Arkitektur ★ Opfindelser ★ Aktivisme ★ Videnskab

Spørgebanden

Kan du genkende personerne 
fra bogen? De optræder nemlig 
også i den prisbelønnede 
billedbogsserie på vers.
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Actionmættet 
fantasy om fire 
superhelte, 
der hver især 
besidder magiske 
dyreegenskaber. 
De kan nemlig hhv. 
flyve som en falk, 
svømme som en 
rokke, løbe som en 
gepard og klatre 
som en gekko.
Med flotte 
illustrationer.

Fantasy ★ Superhelte ★ Action

Animal Heroes 

Nyt 
bind til 

efteråret



Sød og sjov fantasyserie med både hverdags-problematikker, magiske eventyr-
elementer og natur. Rigt illustreret og med flotte, glitrende omslag.

Fantasy ★ Hverdagsliv  ★ Højtlæsning ★ Selvlæsning

Enhjørningemagi
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Et interaktivt humoristisk gysereventyr for 
frygtløse børn. Med forskellige sjove opgaver og 

gåder er læseren med til at bestemme handlingen.

Den lille onde bog

Interaktiv ★ Gåder ★ Højtlæsning ★ Selvlæsning



De glimmerglitrende universer byder på eventyr, 
spænding, venskaber og hemmeligheder.

Seriebøger ★ Fantasy ★ Højtlæsning ★ Selvlæsning

Prinsesser

Populær 
læse-

motivation
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Mød artige Emre og hans kaotiske ven Ömer i Emres tankevækkende 
og hylesjove beskrivelser af sin hverdag. Det overskuelige omfang og 
de skøre illustrationer vil også appellere til mere modvillige læsere.

Mød artige Emre og hans kaotiske ven Ömer i Emres tankevækkende Mød artige Emre og hans kaotiske ven Ömer i Emres tankevækkende Mød artige Emre og hans kaotiske ven Ömer i Emres tankevækkende 

Repræsentation ★ Humor ★ Højtlæsning ★ Selvlæsning 

Emres håndbog



Serie i dagbogsform om detektiven DOTTY, der 
tackler udfordringer med en positiv tilgang.

Seriebøger ★ Højtlæsning ★ Selvlæsning 

Dotty detektiv
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Den lille nuttede mops PEGGY med et hjerte af 
guld, vil gøre alt for at glæde sin familie glad.

Seriebøger ★ Humor ★ Højtlæsning ★ Selvlæsning

Mopsen



Seriebøger ★ Klassikere ★ Højtlæsning ★ Selvlæsning

Gads lette klassikere
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Seriebøger ★ Klassikere ★ Højtlæsning ★ Selvlæsning
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GADS LETTE KLASSIKERE

FREDERICK MARRYAT

BØRNENE I 
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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

HECTOR MALOT
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GADS LETTE KLASSIKERE

JULES VERNE
JORDEN RUNDT

I 80 DAGE
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   JORDEN RUNDT I 80 DAGE
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GADS LETTE KLASSIKERE

JULES VERNE
EN VERDENSOMSEJLING

UNDER HAVET
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SEJLING UNDER HAVET
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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
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Seriebøger ★ Historisk spænding

Tidløse klassikere til den nye generation med den 
berømte, fiktive detektiv Sherlock Holmes og hans 

ven doktor Watson. Bøgerne er forkortede versioner 
i forenklet sprog og med moderne illustrationer.

børnebøger

De underlige lyde, som ikke 
er blevet hørt, siden Julia 

døde, er tilbage. Julias 
søster er klar over, at det 
kun er et spørgsmål om tid, 

før hun selv kommer til 
at lide samme skæbne. Der 
er lagt en ondskabsfuld 
plan, og forbryderen 

kan kun afsløres ved 
at gå direkte i en 

dødsensfarlig fælde …

Vi må med stor sorg 

meddele, at miss Julia 

Stoner fra godset Stoke
 

Moran er afgået ved 

DØDEN. Dødsårsagen er 

fortsat UKENDT.

9 788762 739390

Sherlock Holmes
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Seriebøger ★ Historisk spænding

Fortællinger, der lægger sig tæt op ad 
historiske begivenheder.

Historisk fiktion

Seriebøger ★ Historiske begivenheder ★ Fiktive historier

JEG OPLEVEDEJEG OPLEVEDEJEG OPLEVEDEJEG OPLEVEDEJEG OPLEVEDEJEG OPLEVEDEJEG OPLEVEDEJEG OPLEVEDEJEG OPLEVEDEJEG OPLEVEDEJEG OPLEVEDEJEG OPLEVEDE

DEN SORTE DØDDEN SORTE DØDDEN SORTE DØDDEN SORTE DØDDEN SORTE DØDDEN SORTE DØD

Peter Gotthardt

I efteråret 
udkommer 

ny serie med 
danske historiske 

begivenheder 
som en fiktiv 

fortælling



Magisk realistisk spænding om 
Sonja, der for enhver pris må 
finde en underlig dukkemager, 
fordi hendes lillesøster Bibi er 

faldet i dyb søvn efter at have 
modtaget en håndlavet 

dukke af dukkemageren.

Magisk realistisk spænding om 

Mystik ★ Historisk spænding ★ Selvlæsning

Historiske romaner

Spændingsroman i 50’erne 
om den seje københavnerpige 
Vera, der pludselig befinder 
sig i en dramatisk situation, 
da hun skal til Bornholm og 
aflevere en konvolut med 
penge for sin syge mor.

Flere bind 
i serierne



SFO og klub

Gads Børnebøger ★ www.gad.dk ★ gb@gad.dk 

Første bind i historisk romanserie med 
en ung modeduo i hovedrollerne. Foregår 
i 1920’ernes London med skandaløse 
hemmeligheder, oprør og fester.

Mode ★ Spænding ★ Seje heltinder

Første bind i historisk romanserie med 

Mode

Flere bind 
på vej



Spænding ★ Fortsættelse til klassikeren

Maggies far er besat af at finde det monster, som 
Victor Frankenstein skabte. Som et sidste forsøg 
vil faren drage til Arktis, og Maggie tager med 
som blind passager. Der venter dem en rystende 
overraskelse: Frankensteins monster har en søn!

Historisk gys

Dansk titel 
på vej

Udkommer 
4. maj

Genial og åndeløst spændende 'fortsættelse' til 
Mary Shelleys klassiker. En historisk roman, der 

strækker sig fra iskolde egne til cirkus i New York.
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Detektiv ★ Spænding ★ Kostskoleliv

Detektiven Justice 
Jones skal begå 
sig i et snobbet, 
konkurrencepræget og 
dystert kostskolemiljø 
i 1930’ernes England.

Detektivhistorier

dystert kostskolemiljø 
i 1930’ernes England.



Mynthe opdager, at hun har nogle 
ganske særlige paranormale evner.

Overnaturlige evner

Mystisk ★ Okkult ★ Kærlighed
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Der er højt 
tempo i denne 
dystopiske og 
humoristiske 
trilogi, hvor en 
mystisk virus 
gør, at alle 
drenge og mænd 
forsvinder fra 
kloden.

Virus ★ Feminisme ★ Dystopi

Girlpower



Læsemotivaton ★ Fantasy

Action og spænding
En ny generation skal læres op til at blive de nye 
vogtere af Avantia, der stadig hærges af den onde 

troldmand Malvel.

Flere bind 
i serierne
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Virus ★ Fremtid ★ Dystopi

Dystopisk fremtidstrilogi, der foregår 
i en ikke så fjern fremtid, hvor den 
verden, man kender, forandres på 
grund af politiske konflikter og en 
altødelæggende virus.



Aktiviteter ★ Findebog ★ Film ★ Hollywood

Gæt 300 ikoniske film ud fra tegningerne. 
Masser af timers underholdning til hele familien.

Hjernegymnastik
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Hjernegymnastik 
og sjov for alle, der 
elsker at træne 
hjernecellerne og 
løse opgaver.

Med ULTRA NYTS 
Er det fake eller fakta? 
får man afprøvet sin 
viden om blandt andet 
kendte, sport, dyr, 
rekorder og verden 
omkring dig.

Quizbøger ★ Hjernegymnastik ★ Aktivitetsbøger
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