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Billedbøger ★ Natur

Der sker 
noget med et dyr

Dejlig varm 
og finurlig streg 

af Rasmus 
Breghøi

Anna med den røde hue elsker dyr – og er altid parat, 
når et dyr kommer i vanskeligheder og skal reddes!
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Billedbøger ★ Natur

 Sam og Mimosa

Sam og Mimosa
og mysteriet om de røde bri er

Cathon

Sam og Mimosa
og basilikumba aden 

Cathon

Der sker så mange små mysterier i haven, og 
Sam og Mimosa hjælper med at løse dem. 

Åh nej, nogen har spist af Basilikums 
topskud, mens hun sov. Hendes frisure 
ligner jeg-ved-ikke-hvad. Men hvem er 
den skyldige? Sam og Mimosa beslutter 
sig for at finde ud af det.

Åh, nej, muldvarpens røde briller er 
forsvundet. Han kan intet se. Har han 
mon tabt dem et sted? 
Sam og Mimosa beslutter sig for at 
finde ud af det.



Billedbøger ★ Natur

Billedbøger til de mindste, fulde af flotte fotografier, 
hvor man følger forskellige dyr og ser, hvordan de 
vokser sig større.

Sådan 
vokser dyrene
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Højtlæsning

Lille Pandas forældre beder altid Lille 
Panda om at gøre alle mulige kedelige 
ting: børste tænder, rydde op, vaske 
poter … Men Lille Panda er fuld af gode 
idéer til sjove ting, han kan lave i stedet. 
Han vil for eksempel meget hellere 
kramme en tiger.

Billedbøger ★ Familie ★ Hverdagen

Sjov ved 
puttetid på 

grund af alle 
dyrenes forskellige 

snorkelyde

Hr. Ulv kan ikke sove, for fru Ulv snorker. 
Han drager ud i natten for at finde ud af, 
om det kun er hjemme hos ham, at der bliver 
prustet igennem. Det er det langt fra!



Billedbøger ★ Familie ★ Hverdagen ★ Rim

Fine, 
mundrette 

vers på 
sprøde rim, 
der klinger 
i munden

HøjtlæsningHøjtlæsning

Anna med den røde hue elsker dyr – og er altid parat, 
når et dyr kommer i vanskeligheder og skal reddes!

Når blomsten Ester holder fester, 
så inviterer hun mange gæster. 
Kommer Katten? Kommer Ko? 
Er der kager? Er der flag? 
Bli’r det mon en dejlig dag? 
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Første ordbøger 
til de mindste

Ordforråd ★ Udvikling af læselyst ★ Samtale

Ordløs 
billedbog med 
300 farverige 

fotografier af helt 
almindelige ting 
fra hverdagen 

Solide 
papbøger 

i stort 
format



Søg og find 
med 199199-serien 

Pap ★ Ordforråd ★ Fagbøger ★ Samtale

Lær masser af nye ord ...
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Leg og lær

Aktivitet ★ Fagbøger ★ Ordforråd ★ Leg og lær  

Åbn de over 
50 flapper, og 
lær en masse 
om livet på 
bondegården

3 puslespil 
med 

9 brikker 
samt en fin 

papbog



Sjove og lærerige papbøger 
med pop-op og flapper

Løft flapperne og læs om de forskellige dinosaurer 
– op pas på, at den farlige Tyrannosaurus rex ikke 

springer ud af bogen! Grrrr!

Ordforråd ★ Udvikling af læselyst ★ Samtale
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Hvem gemmer sig bag 
stenene? Hvem står på 
lur bag træet? Mød en 
kæmpestor Diplodocus, 
en dødsensfarlig 
Tyrannosaurus, en 
trehornet Triceratops 
og mange flere flotte 
fortidsdyr.

Lige meget 
hvor de 
små dyr 
bor, elsker 
de deres 
hjem – 
ligesom dig 
og mig

Aktivitet ★ Fagbøger ★ Ordforråd ★ Leg og lær  



Tryk på knapperne 
og hør en masse lyde

Med lys 
og lyd

Ordforråd ★ Udvikling af læselyst ★ Samtale

Sjove bøger, der vækker sanserne ...
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Robuste 
sansebøger

Bøger i kraftigt pap med kendte eventyr, der er 
genfortalt, så de yngste læsere kan være med.

Kig gennem 
hullerne, 

og tag med på 
et fantastisk

eventyr 

Aktivitet ★ Fagbøger ★ Ordforråd ★ Leg og lær  

Væk barnets 
nysgerrighed 
for ord med 
disse små se, 
rør- og føle-
bøger.



Papbøger ★ Motorik ★ Leg og lær 

Papbogsserie med masser af 
yndlingsemner for de små. 

Det er ikke min ...
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Papbøger ★ Motorik ★ Leg og lær 

Se, rør- og føle-bøger, som stimulerer føle- og 
synssansen og udvikler de sproglige færdigheder.

Vuggestue



Kreative
Jørgen Pingvin

Skønne billedbøger om Jørgen Pingvin, der har svært 
ved at sidde stille i skolen, men som elsker mandage, 

hvor han har håndværk og design.

Billedbøger ★ Skole ★ Kreativitet ★ Familie

Humoristiske 
og detaljerige 
illustrationer 

af Rasmus 
Bregnhøi.
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Inspirerende billedbøger ★ Kreativitet ★ Vers

Prisbelønnet nysgerrighed 
og fremtidsdrømme på rim 

gendigtet af Lotte Salling

Du kan, 
hvad du vil 
– så vær dig 

selv!

New York Times-bestsellere om alt det, 
man kan blive, når man bliver voksen ...



Billedbog 
om mangfoldighed

Skøn klassisk billedbog om at lære 
farver, om at være sig selv og om at 

acceptere alle, som de er.

Højtlæsning ★ Relationer ★ Hverdagen i børnehøjde



Børnehave

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

Lær om din krop

Højtlæsning ★ Relationer ★ Hverdagen i børnehøjde

Virkelig
 indbydende og 

smuk billedbog om 
en af kroppens meget 

vigtige funktioner. 
Bogen tager dig 
med ind i din 
spændende 

krop



Frække, 
poetiske og sjove rim 

Rim ★ Remser ★ Ordforråd

15 rim og gremser om sovsekander, karse, 
rebelske kakerlakker, enlige bjergtrolde, benløse 

jonglører og sidst og allervigtigst, fredagsslik!
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For omme bag hækken bor nemlig gamle hr. Pok,
som er bitter og prikken som en grøn artiskok.
Han er sur som et løg, hader spektakel og støj,
og lander bolden i haven, går han ganske amok.

Frække, 
poetiske og sjove rim 

Rim ★ Remser ★ Ordforråd

Far og Otto og Oswald og hunden er flyttet i hus. 
Der kan man nemlig larme så tosset man vil. 

Men desværre har de også en nabo ...



Billedbøger 
med budskaber

Højtlæsning ★ Relationer ★ Hverdagen i børnehøjde

På fineste vis skildres 
det både lokkende 
og skræmmende ved 
svømmehallens vippe  
og det dilemma, der 
opstår, når man gør 
noget, man ikke har 
lyst til.

Smukt illustreret 
billedbog, der 
kan inspirere til 
sjove og lærerige 
samtaler om 
ord, sprog og 
tolerance.
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Højtlæsning ★ Dyr

Sød, sjov og 
charmerende 
historie om at 
lære at dele

Dyreatlas med 
ca. 500 dyr 
indeholder et 
Danmarkskort 
samt kort over 
de forskellige 
verdensdele, 
der viser 
denne klodes 
forunderlige 
dyreliv.



Højtlæsning

Højtlæsning ★ Relationer ★ Hverdagen i børnehøjde

Magnus gider ikke altid lege med sin lillesøster, når hun 
vil lege med ham, og mormor gider ikke altid høre på 

Magnus, når han vil hjælpe hende.

Højtlæsning ★ Relationer ★ Hverdagen i børnehøjde
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Højtlæsning ★ Relationer ★ Hverdagen i børnehøjde

Mathilde vil så gerne have et kæledyr, men det er hendes forældre 
ikke med på. Men så finder Mathilde en nullermand under sengen, 
og NULLE viser sig at være et godt kæledyr ... NULLE vokser bare 
lidt hurtigt!

Børn vil kunne 
spejle sig i den 
letforståelige og 
hverdagsnære 

handling



Højtlæsning

Højtlæsning ★ Relationer ★ Hverdagen i børnehøjde

Kan en sneugle og en mumf blive venner, 
når den ene sover vintersøvn, og den 

anden elsker sne? 
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Højtlæsning ★ Relationer ★ Hverdagen i børnehøjde

Nogle gange kan fødselsdage være 
svære, især når man ikke kan få det, 

man ønsker sig allermest. 



Fagbøger ★ Videnskab

Hvad er …? 
Lær om naturvidenskabelige emner! Hvor kommer 

lys fra? Hvorfor vokser planterne? 
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Aktiviteter ★ Viden ★ Opgaver

Læs 
historierne 

og få masser 
af viden 

om vigtige 
emner



Højtlæsning

Højtlæsning ★ Relationer ★ Hverdagen i børnehøjde

Hjertevarm fortælling om det særlige 
bånd, der ofte knytter sig mellem 
bedstemødre og deres børnebørn. PRINSESSE FJOLLEHOVED er 

en lille pige, der bobler over 
af opfindsomhed og fantasi, 
men hun bekymrer sig også om 
mange ting, børn kan relatere til.
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Højtlæsning ★ Relationer ★ Hverdagen i børnehøjde

Fire hyggelige og sjove bøger om PØLSE og 
hendes far i hverdagssituationer, som mange 

familier vil kunne relatere til.

• Pølse vil ikke i børnehave
• Pølse vil ikke spise aftensmad
• Pølse vil ikke i bad
• Pølse vil ikke have at far er pinlig



Hvem er FIMS? En alf? En vampyr? Eller måske 
en vampyralf? Mød søde, sjove og frække FIMS 

i denne eventyrlige fortælling.

Højtlæsning ★ Relationer ★ Hverdagen i børnehøjde

Højtlæsning
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Højtlæsning ★ Jul
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Bag hver af de 24 låger 
gemmer der sig en bog ...



Højtlæsning: 
Eventyrlyst og fantasi

Natskygge har mistet sin røde hue. Følg 
med hende gennem skoven, når hun leder 
efter den. 

En virkelig fin og stemnings-
fuld historie om drømme og 
samarbejde.

Højtlæsning ★ Fantasi ★ Venskaber ★ Relationer



Børnehave

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

Skøn billedbog om 24 vilde, festglade kæle-enhjørninger 
og en fødselsdagsfest. Hvordan skal det dog gå?

Højtlæsning ★ Fantasi ★ Venskaber ★ Relationer



Højtlæsning

Sød og hyggelig serie om vennerne KANIN & 
BJØRN, der inviterer til en samtale om, hvad der 
kendetegner gode venskaber, relationer og mod.

Højtlæsning ★ Relationer
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KaninsKanins
dårligedårlige
vanevane

Kanins 
Kanins 

dårlige vane
dårlige vane

“Sig mig engang, Kanin ... så jeg dig lige 
spise din egen bæ?” spurgte Bjørn og 

spekulerede på, om hun havde set rigtigt.
“Øhm, ja, men kun en lille smule,” 

svarede Kanin.
“En lille smule af DIN EGEN BÆ?” 
spurgte Bjørn og spekulerede på, 

om hun havde hørt rigtigt.

En sød og sjov fortælling om venskab, 
tyngdekraft og en lille smule bæ.

JULIAN GOUGH & JIM FIELDJULIAN GOUGH & JIM FIELD

 JULIAN GOUGH 
 JULIAN GOUGH 
&  JIM FIELD
&  JIM FIELD

KANIN 
& BJØRN

KANIN & BJØRN
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En plage uden m
age

Kanin er ved at gå ud af sit gode skind. 
Hans ven Bjørn snorker, og oppe i 
træet er der nogen, der banker. 

BANG! BANG! BANG! siger det. Hele 
tiden! Det er til at få spat af – og 

Kanin ved, at han simpelthen er nødt 
til at gøre et eller andet.

Men højt oppe mellem grenene kan 
Bjørn måske lære Kanin at se verden 

fra en lidt anden vinkel.

En historie om venskab, visdom og om, 
hvordan man larmer VIRKELIG MEGET.

“FRED OG RO,” råbte Kanin. “DET ER 
DET ENESTE, JEG FORLANGER.”

 JULIAN GOUGH 
&  JIM FIELD

JULIAN GOUGH & JIM FIELD

En plage 
uden 
mage

KANIN 
& BJØRN

KANIN & BJØRN

ISBN 978-87-627-2815-8

Kanins
dårlige
vane

Kanins 
dårlige vane

“Sig mig engang, Kanin ... så jeg dig lige 
spise din egen bæ?” spurgte Bjørn og 

spekulerede på, om hun havde set rigtigt.
“Øhm, ja, men kun en lille smule,” 

svarede Kanin.
“En lille smule af DIN EGEN BÆ?” 
spurgte Bjørn og spekulerede på, 

om hun havde hørt rigtigt.

En sød og sjov fortælling om venskab, 
tyngdekraft og en lille smule bæ.

JULIAN GOUGH & JIM FIELD

 JULIAN GOUGH 
&  JIM FIELD

KANIN 
& BJØRN

KANIN & BJØRN

ËxHSSHQCy727137z
ISBN 978-87-627-2713-7
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Morale ★ Hverdagen i børnehøjde



Viggo er bange. 
Han er bange 
for alt – løbske 
dinosaurer, onde 
egern og brune 
bananer. Men 
han er allermest 
bange for 
VINDEN. 

Sjov og finurlig 
billedbog af 

Thorstein Thomsen 
om tre røvere og en 

pølseløve på rov. Det 
kan kun ende galt ...

Skønne detaljerige 
illustrationer af 

Rasmus Bregnhøi.

Højtlæsning ★ Fantasi ★ Venskaber ★ Relationer

Billedbøger 
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Billedbøger ★ Mad ★ Opskrifter

Der bor mange forskellige mennesker fra 
hele verden i opgang i Havegade 10. Og de 
laver mad på hver sin måde. Mød beboerne 
og få deres fine opskrifter – så du selv kan 
lave retter fra hele kloden.

I Blomsterby dyrker man grøntsager 
alle steder, i haverne, på altanerne og 
på tagene. Og beboerne laver en masse 
skønne retter af de dejlige grøntsager.

Havegade Havegade 
nummer nummer 1010

opskrifter fra opskrifter fra 
hele verdenhele verden

Året rundt i Året rundt i 
BlomsterbyBlomsterby
opskrifter fra haver, opskrifter fra haver, 

tage og altanertage og altaner

Billed-
opskrift-bøger



Viden ★ Flapper ★ Fagbøger 

Så snart du har taget den første bid, 
sender du din mad på en fantastisk 
rejse gennem din krop. 

Så snart du har taget den første bid, Så snart du har taget den første bid, 
sender du din mad på en fantastisk 
rejse gennem din krop. 

Se mere end 100 ting, du kan blive – fra 
sygeplejerske til musiker eller måske 
astronaut.

Kig ind bag 
flapperne og få masser 

af ny viden
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Puslespil ★ Aktivitetsbøger ★ Kroppen ★ Leg og lær

Lær om kroppen

Puslespil med 
100 brikker 

og en bog om 
kroppen

Et vigtigt og 
aktuelt emne, 

som forklares på 
en børnevenlig 

måde

Viden ★ Flapper ★ Fagbøger 



I denne spændende og lyriske serie i fire bind 
hyldes børns fantasi og leg i naturen og sættes 

fri i en fortælling om venskaber.

I denne spændende og lyriske serie i fire bind I denne spændende og lyriske serie i fire bind 

Højtlæsning ★ Fantasi ★ Venskaber ★ Relationer
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Bogen indeholder 17 kreative bygge-projekter 
med genbrugsmaterialer. Blandt de 17 verdensmål 
er STOP SULT, SUNDHED & TRIVSEL, MINDRE 
ULIGHED, KLIMA, FRED.

Fagbøger ★ Samtale ★ Bæredygtighed ★ Genbrug

 Byg en bedre 
verden med Shane 

– og de 17 verdensmål
BYG EN BEDRE VERDEN MED SHANE er en samtale- 

og byggebog, som forklarer FN’s 17 Verdensmål, så de 
er nemme at forstå og lette at huske.
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