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Kan købes hos
din lokale boghandler
samt gad.dk

børnebøger

Ungdomsroman ★ Kærlighed ★ Aktivisme ★ Ungdomshuset
Kærlighedsroman om Olivia, der forelsker sig
i Jakob, som er en del af ungdomsbevægelsen
og miljøet omkring Jagtvej 69. Men hvem er
Olivia egentlig mest betaget af, Jakob eller
fællesskabet i miljøet?

Aktivisme
og
Kærlighedsfællesskab historie – både om

spirende kærlighed
mellem mennesker, men også om
kærlighed til fællesskabet og den kraft,
der ligger i at
kæmpe for en
fælles sag.

De tog vores hus – eller
hvordan jeg lærte, at hele
verden faktisk udgår fra
Nørrebro
Forfatter: Laura Eidnes Bregnhøi
ISBN: 9788762736955
Udgivelsesdato: 9. marts 2021
Pris inkl. moms: Kr. 199,95
Rabat: A
Målgruppe: 13+
Sideantal: 195
Varegruppe: 814 - Ungdomsroman
Indbinding: Softcover m. flapper
Format: 14 x 21 cm.

FORFATTER:
Laura Eidnes Bregnhøi, f. 1990, har en BA i musikvidenskab
og arbejder til dagligt i sound design-firmaet Eidnes Studios.
Forfatter af Dagbog til min hjerne.

Ungdomsroman ★ Kærlighed ★ Aktivisme ★ Ungdomshuset

Magisk ★ Realisme ★ Eventyrlig ★ Uhygge
Magisk
realisme

På sin fødselsdag får Sonjas
lillesøster Bibi en håndlavet dukke.
Dukken er lavet af en underlig dukkemager.

Allerede ved første øjekast synes Sonja, at der er
noget faretruende ved dukken, der kan blinke med
øjnene. Bibi sover med dukkens arme om halsen – og
falder i så dyb søvn, at hun ikke kan vågne. Sonja vil
redde sin søster for enhver pris, så hun drager ud for
at finde dukkemageren og løse fortryllelsen.

Dukkemageren
Forfatter: Thorstein Thomsen
ISBN: 9788762737105
Udgivelsesdato: 15. juni 2021
Pris inkl. moms: Kr. 199,95
Rabat: A
Målgruppe: 10+
Sideantal: 200 sider
Varegruppe: 811 - Børnebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 14 x 21 cm.

FORFATTER:
Thorstein Thomsen har
skrevet over 100 børnebøger, 10 romaner til voksne og
omkring 500 sange – de fleste til
børn. Tre af hans bøger er filmatiseret. Han har optrådt flittigt som
storyteller, musiker og foredragsholder på skoler og biblioteker
fra Sydslesvig
til Nuuk.

Magisk ★ Realisme ★ Eventyrlig ★ Uhygge

Selvstændig ★ Rå realisme ★ Fortsættelse til Topscorer ★ Udviklingsroman

Rå
realisme
og fodbold

Selvstændig
fortsættelse til
Topscorer.

Younes har fået en ny chance på
holdet, fordi den tidligere topscorer er i
karantæne på grund af en forfærdelige
bilulykke, hvor en lille pige mistede livet.
Younes var også i bilen som passager, men der er ingen ud over ham
selv, der holder ham ansvarlig. Younes er optaget at levere i sin nye
rolle, men selvom hans fysiske form er god, kan han ikke rigtig rumme
det hele mentalt. En dags adspredelse på galopbanen tænder en ny ild i
Younes, en farlig ild, som truer med at fortære ham.
En selvstændig fortsættelse til TOPSCORER.

Den lange bane
Forfatter: Conrad Fields
ISBN: 9788762737013
Udgivelsesdato: 1. juni 2021
Pris inkl. moms: Kr. 199,95
Rabat: A
Målgruppe: 12+
Sideantal: ca. 200
Varegruppe: 814 - Ungdomsroman
Indbinding: Softcover m. flapper
Format: 14 x 22 cm.

FORFATTER:
Conrad Fields er
barn af en dansk mor
og en amerikansk far og
arbejder som lærer og
med unge med særlige
behov.

Selvstændig ★ Rå realisme ★ Fortsættelse til Topscorer ★ Udviklingsroman

Til den nye generation ★ Moderne stil ★ Tidløse klassikere ★ Faktabokse
Første to bind i ny serie med de velkendte, spændende
og tidløse klassikere om den berømte, fiktive detektiv
Sherlock Holmes og hans ven doktor Watson.

Sherlock Holmes 1: Et studie i rødt
ISBN: 9788762736894

Sherlock Holmes 2: De fires tegn
ISBN: 9788762736900
Forfatter: Arthur Conan Doyle
Bearbejdet af: Stephanie Baudet
Illustrator: Arianna Bellucci
Udgivelsesdato: 8. april 2021
Pris inkl. moms: Kr. 199,95
Rabat: A
Målgruppe: 8+
Sideantal: Ca. 215 sider
Varegruppe:: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: Ca. 13 x 20 cm.

Forkortede
versioner
i forenklet
sprog

Flot
illustreret
i moderne stil.
Flere bind
i serien
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“Det er der, han satte
sin fod, da
han skulle ud. Toby
burde nemt
kunne finde ham. Løb
nedenunder,
tag snoren af ham,
og hold øje med
mig.”
Da jeg kom ned i have

n, kiggede

jeg op og så Holmes
kravle
meget langsomt langs
tagryggen.
Hans lygte forsvandt
om bag
nogle skorstene, men
da jeg gik
om på den anden side
af huset,
kunne jeg se, at han
sad ved et af
hjørneudhængene.

“Kan du få øje på en
stige nogen
steder, Watson?”
17

“Nej.”

“Fanden tage den

fyr! Jeg burde
kunne komme

ned, dér hvor han
klatrede op. Det her
nedløbsrør virker

rimelig solidt. Jeg
prøver.”

Mit hjerte sad helt
oppe i halsen, men
s
han roligt bevægede

sig ned ad røret.

Jeg var forbløffet
over Holmes’
mange talenter.
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Til den nye generation ★ Moderne stil ★ Tidløse klassikere ★ Faktabokse

Historiske begivenheder ★ Fiktive historier
Serien JEG OVERLEVEDE fortæller
om ægte historiske begivenheden
i form af en fiktiv historie –
som nærmer sig historier fra
virkelighedens verden.
Jeg overlevede den
nazistiske invasion, 1944
ISBN: 9788762735057

Jeg overlevede Titanics
forlis, 1918

New York
Times
Bestseller

JEG OVERLEVEDE DEN NAZISTISKE INVASION, 1944

I en jødisk ghetto kæmper Max Rosen og hans søster Zena for at overleve,
efter at deres far er blevet ført væk af nazisterne. Det lykkes Max og Zena
at undslippe og flygte ind i en nærliggende skov. Her møder de en gruppe
jødiske modstandsfolk, der tager dem med til en hemmelig lejr dybt inde
i skoven. Men snart regner det med bomber omkring dem.
Kan Max og Zena overleve følgerne af den nazistiske invasion?

ISBN: 9788762735064
Forfatter: Lauren Tarshis
Udgivelsesdato: 16. marts 2021
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

JEG OVERLEVEDE TITANICS FORLIS, 1918 SYNKEFRIT …
INDTIL EN SKØNNE NAT!

George Calder må være det heldigste barn i hele verden. Han og hans lillesøster,
Phoebe, er sammen med deres tante om bord på Titanic, det mest storslåede
skib, der nogensinde er blevet bygget. George kan ikke modstå fristelsen til
at udforske hver eneste centimeter af det utrolige skib, selvom hans tante på
strengeste har forbudt det. Og så sker det umulige – Titanic rammer et isbjerg,
og vandet strømmer ind. George er fanget, alene og bange, på det store skib.
Han har altid rodet sig ud af problemer før … men kan han overleve det her?

Historiske begivenheder ★ Fiktive historier

DR ULTRA quizz ★ Fake eller Fakta ★ Viden på den sjove måde
Børn elsker at quizze, og med Ultra Nyts Fake eller
fakta kan de komme hele vejen rundt
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Ultras store quiz-bog

Quizbog
med Fake
eller fakta fra
DR
ULTRA NYT

ISBN: 9788762737099
Forfatter: DR
Udgivelsesdato: 8. juni 2021
Pris inkl. moms: Kr. 149,95
Rabat: B
Målgruppe: 9+
Sideantal: Ca. 140
Varegruppe: 734 - Spillebøger
Indbinding: Dutchbind
Format: 20 x 20 cm

DR ULTRA quizz ★ Fake eller Fakta ★ Viden på den sjove måde

Fagbog ★ Viden omkring alt der er levende ★ Også inden i dig selv

Liv findes overalt på jorden – lær alt
om, hvordan livet omkring dig spirer og
vokser, om det er dyr eller planter, på
jorden eller i vandet.
Sjove
eksperimenter,
man kan lave
derhjemme

Andre
fagbøger for
børn af samme
forfatter

Livet omkring dig
ISBN: 9788762736610
Forfatter: Mike Barfield
Udgivelsesdato: 14. april 2021
Pris inkl. moms: Kr. 179,95
Rabat: B
Målgruppe: 8+
Sideantal: 64
Varegruppe: 816 - Fagbøger for børn
Indbinding: Hardcover
Format: 29 x 22 cm

Isbn: 9788762735026

Det periodiske
system

Fagbog ★ Viden omkring alt der er levende ★ Også inden i dig selv

Virus ★ Feminisme ★ Dystopi ★ Humor ★ Roadtrip ★ Selvværd

Tempoet i den både dystopiske og humoristiske
trilogi er højt. Det er nemt for læseren at
identificere sig med hovedpersonen Clara, der
prøver at finde vej i en verden, som pludselig er
helt anderledes; med forældrenes skilsmisse og med
fraværet af mænd og drenge.
Første
bind i den
både dystopiske
og humoristiske
trilogi.

Girltopia 1: Pigerne har magten
ISBN: 9788762732636
Forfatter: Hilary Rogers
Leveringsdato: 8. marts 2021
Pris inkl. moms: Kr.199,95
Rabat: A
Målgruppe: 10+
Sideantal: 222
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 14 x 21 cm

Om en
mystisk virus og en
verden uden mænd
og drenge ...
men også om helt
almindelige hverdagsproblemer som
skilsmisse,
usikkerhed og
veninder.

Virus ★ Feminisme ★ Dystopi ★ Humor ★ Roadtrip ★ Selvværd

7 historier du selv kan læse ★ Historier på 20 minutter

Forældreguide

7 spændende fagtekster om dyr samlet
i en bog. Hver tekst kan læses på
20 minutter.
Bogen indeholder forældreguide og
råd omkring læsning samt diverse
læsetekniske angivelser.

Hver historie kan læses
på cirka 20 minutter,
og bogen indeholder
en forældreguide med
vejledninger og tips
omkring læsning.

Læsning
udvikler blandt
andet koncentrationsevnen
og empatien.

Læs 20 minutter om dagen: Dyr

Nyt bind
i den
populære
serie

1

ISBN: 9788762737020
Leveringsdato: 4. maj 2021
Pris inkl. moms: Kr.199,95
Rabat: A
Målgruppe: 6+
Sideantal: 230
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 18 x 22 cm
Isbn: 9788762735019

7 historier du selv kan læse ★ Historier på 20 minutter

Ordløs billedbog ★ 300 fotografier ★ Indlæring ★ Ordforråd
A la BØRNENES
BILLEDBOG,
Marc Høms
bestseller fra
70’erne.

En ordløs billedbog med 300 fotografer fra
verden omkring de mindste. Bogen indeholder
blandt andet billeder af ting, børn, butikker, dyr,
forlystelser, hus og bolig, byen, haven og meget
mere og lægger op til samtale og læring af nye
ord og begreber.
Fotobog
perfekt til
samtaler
med de
mindeste

Se, peg og tal om billeder til
de mindste
Forfatter: Sabine Lemire
ISBN: 9788762736962
Leveringsdato: 26. maj
Pris inkl. moms: Kr. 199,95
Rabat: A
Målgruppe: 1+
Sideantal: 300
Varegruppe: 829 - Billedbøger, div.
Indbinding: Hardcover
Format: 16 x 23 cm

Ordløs billedbog ★ 300 fotografier ★ Indlæring ★ Ordforråd

Puslespil med 100 brikker ★ Indlæring ★ Om kroppen

Bog
og puslespil
om kroppen
til de større
børn.

100
brikker

Lær om kroppen, og læg
det fine puslespil.
Bog og puslespil: Lær om
kroppen
ISBN: 9788762736696
Udgivelsesdato: 29. marts 2021
Pris inkl. moms: Kr. 179,95
Rabat: A
Målgruppe: 4+
Sideantal: 24 sider
Varegruppe: 821 - Papbøger
Indbinding: Pap
Format: 20 x 24 cm

Puslespil med 100 brikker ★ Indlæring ★ Om kroppen

3 puslespil ★ Papbog ★ Indlæring

3

puslespil
à 9 brikker

Fin æske, som indeholder tre puslespil
med ni brikker i hver og fin papbog til
puslespilsnybegyndere.

God
pris!

Bog og 3 puslespil: Om natten
ISBN: 9788762736580
Udgivelsesdato: 15. marts 2021
Pris inkl. moms: Kr. 149,95
Rabat: A
Målgruppe: 3+
Sideantal: 10 sider
3 puslespil à 9 brikker
Varegruppe: 821
Indbinding: Pap
Format: 19 x 19 cm.

3 puslespil ★ Papbog ★ Indlæring

Isbn: 9788762735675

Papbøger med kraftige sider ★ Ordbog ★ Søg & Find
Nye bind i den populære 199-serie

Velegnet
til at lære
nye ord for
de små

På lager
primo
maj 2021

Isbn: 9788762733282

Isbn: 9788762733275

199 ting på vejen
ISBN: 9788762737587

199 ting i naturen

ISBN: 9788762737594
Udgivelsesdato: 5. maj 2021
Pris inkl. moms: Kr. 99,95
Rabat: A
Målgruppe: 1+
Sideantal: 16
Varegruppe: 821
Indbinding: Pap
Format: 14 x 25 cm

Papbøger med kraftige sider ★ Ordbog ★ Søg & Find

Isbn: 9788762733305

Pap med flapper ★ Kort og enkelt om virus ★ Undgå smittespredning

Papbog for de yngste, som kort og
enkelt fortæller om virus.
Meget aktuel – med gode råd til,
hvordan man undgår smittespredning.
Løft
flapperne
og få
svaret

Hvad er en virus?
ISBN: 9788762736788
Udgivelsesdato: 8. marts 2021
Pris inkl. moms: Kr. 79,95
Rabat: A
Målgruppe: 4+
Sideantal: 11 sider
Varegruppe: 821 - Papbøger
Indbinding: Pap
Format: 19 x 22 cm.

Højaktuel
og velegnet,
når man skal
forklare
børn om
sygdomme

Pap med flapper ★ Kort og enkelt om virus ★ Undgå smittespredning

Fagbog ★ Fremtid ★ Håb og lyst til handling
Sølvforside

Drømmer du om fremtiden?

vil gennem fortidens, nutidens og fremtidens
vidunderlige opfindelser erstatte frygten for
fremtiden med håb og lyst til handling.
GALTUNGS AVIS

HJERNEFORSKER MADSEN SIGER:

Desværre medvirker medierne – altså aviser og TV og hjemmesider – til at gøre os bange.

Og vi bliver fanget ind af det. Ingen af os kan huske det, vi var bange for, for fem år
siden. Så de kan bare blive ved. Videre!

Drømmer du om fremtiden?
ISBN: 9788762733459
Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Nana Torp
Udgivelsesdato: 10. juni 2021
Pris inkl. moms Kr. 249,95
Rabat: B
Målgruppe: 9-13 år
Sideantal: 192 sider
Varegruppe: 816 - Fagbøger for børn
Indbinding: Hardcover
Format: 20 x 25 cm.

Hvis vi læste den avis, ville vi blive klar over
de udfordringer, vi har, men vi ville først og
fremmest tage os til hovedet og tænke: ”hvor
er vi dog heldige!”

Den ville selvfølgelig have store ulykker og kriser med. Historier om borgerkrige og landegrænser, naturkatastrofer og uddøde dyr. Men
den ville ikke have noget af den politiske larm,
der fylder nyhederne hver dag. Og det meste
af avisen ville nok blive fyldt op med historier

97

FORTIDEN

FORTIDEN

Så hvis nogen siger: “Lige om lidt vil ske noget forfærdeligt”, så kan ingen egentlig
modbevise det. Og når det så ikke sker alligevel, så har vi glemt det og er begyndt at
frygte noget andet.
Medierne, hjemmesiderne og aviserne vil en ting: De vil fange og fastholde vores opmærksomhed. Det er ikke, fordi de er onde, det er sådan, de tjener deres penge. Og
en sikker vinder er “Dit hus oversvømmes om 10 år.” Eller “Terroristerne er her lige om
lidt. Du kan være deres næste offer!”

Overskrifterne, de største af dem, ville handle
om faldet i fattigdommen, om vores længere
levealder, og om de ting, vi troede, at vi ikke
kunne overvinde, som vi alligevel har klaret,
hvalernes uddøen, skovenes forsvinden, luftforurening, madproduktionen.

DEL 1

DEL 1

Nogle af os er bange for at blive syge, andre for fremmede kulturer og religioner og
andre igen for seriemordere eller monstre. Men noget, medierne altid kan få folk til at
frygte, er fremtiden, for den kender ingen. Den er ukendt.

Han forestillede sig en avis med verdens
nyheder, der kun udkom en gang hvert 50. år.
Hvilke historier ville sådan en avis mon bringe? Tror du, at den ville have hver eneste forudsigelse eller udvikling, der ville have fundet
sted i mellemtiden? Alt det, vi er bange for og
stresser over, det, vi følger med i og fokuserer
på, det, vi bliver opdateret om hver eneste
dag? Næppe.

om, hvor meget bedre vi mennesker har det
på jorden.

EN MILLION FORSKELLIGE
STEDER
Husk også, at når du hører om alt det forfærdelige, der sker ude i verden, så er ude i
verden en million forskellige steder, mens her
bare er et sted. Der, hvor du er. Derfor virker
resten af verden farlig, mens dit eget land
virker sikkert.

DRØMMER DU OM FREMTIDEN - sande, fantastiske historier om mennesker

“MEDIERNE GØR
OS BANGE”
Peter Lund Madsen er hjerneforsker. Han er god til at forklare, at det er vores hjerner, der bliver bange for fremtiden - det
er ikke fremtiden , der er farlig.

DRØMMER DU OM FREMTIDEN - sande, fantastiske historier om mennesker

96

Den norske sociolog Johan Galtung opstillede
et enkelt tankeeksperiment, der kan hjælpe os
med at se, hvor forskruet vores verdensbillede
er blevet, på grund af nyhedmedierne.

FORFATTER:

Jo mere du rejser, særligt til lande, der ikke
ligner dit eget, jo mere du besøger og holder

Kristian Leth er
forfatter, musiker og foredragsholder. Han har udgivet
yderligere tre digtsamlinger,
en roman og tre faglitterære
bøger, blandt andet
Håb – Et forsvar for fremtiden, der udkom i
2018.

Fagbog ★ Fremtid ★ Håb og lyst til handling

ILLUSTRATOR:

Nana Torp er udannet
Production Designer med
speciale i animationsfilm. Siden
har hun arbejdet som filmskaber,
forfatter og illustrator. Den
seneste bog, Stopmotion Lab i
2018, blev nomineret til en
Orla-pris.

øje med eller læser om andre dele af verden,
jo mere finder du ud af, at de for det meste
er fredelige steder, fyldt med mennesker, der
lever ret gode liv, og som vil dig det bedste.

Gads lette
klassikere
i læsevenlig
udgave

Must
read!
Gads lette klassikere

Isbn: 9788762734968

245mm

9 788762 734999 >

Isbn: 9788762734975

9 788762 734982 >

Isbn: 9788762734999

GADS LETTE KLASSIKERE

JOHANNA SPYRI

HEIDI

EN VERDENSOMSEJLING
sin bedstefar i hans lille, men hyggelige

hytte på bjerget. I Alpernes friske natur er

UNDER HAVET

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.

HEIDI

9 788762 734975 >

GADS LETTE KLASSIKERE

JOHANNA SPYRI

ikke var tænkt som en børnebog.

JORDEN RUNDT I 80 DAGE

børnelitteraturen, selv om den oprindeligt

FRÆNDELØS

BØRNENE I NYSKOVEN
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Klassikere ★ Selvlæsning ★ Læsevenlig udgave

ISBN:
Robinson Kruso
9788762736979
Baskervilles hund
9788762736931
Skatteøen
9788762736924
Udgivelsesdato: 9. februar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 99,95
Rabat: A
Målgruppe: 8+
Sideantal: Mellem 120 og 254
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 15 x 23 cm

Isbn: 9788762735002

Klassikere ★ Selvlæsning ★ Læsevenlig udgave

Fagbøger for børn
Gennemillustreret fagbog, som på en
nem måde forklarer det fantastiske
og utrolige ved træer.
Lær om, hvordan træer vokser, hvem
der bor i træerne, og hvordan træerne
understøtter og hjælper hinanden.
En tur i
skoven bliver
aldrig helt det
samme igen.

Træernes ukendte liv
ISBN: 9788762734937
Forfatter: Jen Green
leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 149,95
Rabat: B
Målgruppe: 7+
Sideantal: 80 sider
Varegruppe: 816 - Fagbøger
for børn
Indbinding: Hardcover
Format: 24 x 29 cm

Træernes fascinerende verden ★ Gennemillustreret ★ Aktuel

Fagbøger for børn
To gennemillustrerede fagbøger om nogle
af de mest fascinerende dyrearter. Fulde
af spændende fakta om arten, levesteder,
føde, udbredelse og meget mere.
Bemærk
illustrationerne

ikoniske
rovdyr

Skarp på hajer

Flere
bind
i serien

ISBN: 9788762733664

Skarp på kattedyr
ISBN:9788762733671
Forfatter: Owen Davey
leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 149,95
Rabat: B
Målgruppe: 6+
Sideantal: 40 sider
Varegruppe: 816 - Fagbøger
for børn
Indbinding: Hardcover
Format: 24 x 30 cm

Fakta-pakkede bladre-bøger ★ Ikoniske rovdyr ★ Retro-agtigt udtryk

Fagbøger for børn
Lær om de forskellige lande
og verdensdele.
Indeholder
landenes flag
og forskellige
quizzer

Verdensatlas i billeder
ISBN: 9788762731240
Forfatter: Sam Baer
leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 149,95
Rabat: B
Målgruppe: 6+
Sideantal: 32 sider
Varegruppe: 816 - Fagbøger
for børn
Indbinding: Hardcover
Format: 25 x 31 cm

Verden ★ Flag ★ Quiz ★ Geografi ★ Atlas

Flot
illustreret
atlas

Fagbøger for børn
Pak kufferten!
Tag med elefanterne på et fantastisk
eventyr Jorden rundt. Fra skyskraberne
i Sydney, New York og Tokyo til
Stor og
Amazonas og Madagaskars
spændende
regnskove.
myldre-billed-fagbog
AMAZONAS

med masser af
sjove detaljer og
fakta, der giver en fin
introduktion til
landene storbyer
rundt omkring
i verden

erika. Sejl

r til Sydam s største
avet og komme
verden
I krydser StillehAmazonfloden gennem dyr, fugle og
i kano ned adse nogle af de mennesker,
regnskov, og lever og vokser der.
planter, som

SYDNEY

Kravl op
find dine på toppen af Sydn
omgivet elefantvenner, ey Harbour Brid
med dyreaf gyldne sand der udforsker havnge, og
strande
liv.
og parker, en i en by
som vrim
ler

FAKTA OM
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strækker sig og
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bia
Peru, Colom
Brasilien,
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seks andre
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Der tales spans forskellige
150
og mere end i Amazonas.
stammesprog
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Amazonas
fugletræer, 1.300
milliarder
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pattedyrarte
er
arter, 427
er og million
3.000 ﬁskeart
af mennesker.
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Elefanter på tur En søg og find-rejse
jorden rundt

Hola!
Inkatemplerne i Peru
Kødædende piranhaer
i Amazon-ﬂoden, (men
pas på ﬁngre og tæer!)
Smukke håndﬂettede
kurve
Ceviche (rå ﬁsk
opblødt i citrussafter)

30/06/2020 14.45

ISBN: 9788762733657
Forfatter: Guillaume Cornet
leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 149,95
Rabat B
Målgruppe: 4+
Sideantal: 52 sider
Varegruppe: 816 - Fagbøger
for børn
Indbinding: Hardcover
Format: 26 x 33 cm
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Opgaver
og løsninger
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Myldre-billed-fagbog ★ Fakta om lande og byer

Fagbøger for børn
Lækker kvadratisk bog i handy format.
Opgaverne i bogen er udformet med flotte
grafiske motiver, som fx smileys, frugter,
enhjørninger, kager og katte.

Find disse fire ansigter:

Tigeren er det største medlem
af kattefamilien.

Hjernegymnastik og
sjov til flere timer
for alle, der elsker
at træne hjernecellerne og løse
opgaver.
ODD ONE OUT_ins_DK.indd 14

30/06/2020 11.36 ODD ONE OUT_ins_DK.indd 15

Spot fejlen

30/06/2020 11.36

Find de tre grin,
som skiller sig ud.

ISBN: 9788762733688
leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 79,95
Rabat: B
Målgruppe: 5+
Sideantal: 60 sider
Varegruppe: 816 - Fagbøger
for børn
Indbinding: Hardcover
Format: 20 x 20 cm

Studier har påvist, at mindst
15 minutters latter om dagen kan
forlænge livet med cirka to dage.

ODD ONE OUT_ins_DK.indd 50

30/06/2020 11.37 ODD ONE OUT_ins_DK.indd 51

30/06/2020 11.37

Hjernegymnastik ★ Klare farver med kendte symboler ★ Løsninger bag i bogen

Fagbøger for børn
Flot, farverig hobbybog med
kreative projekter.

huskespil

Spilleregler:

Den første spiller sætter en af sin tre brikker
på en rude på spillepladen. Den anden
spiller gør det samme. Man skiftes, indtil alle
seks brikker står på brættet. Derefter flytter
man en brik ad gangen, når det er éns tur.
Den, som først får sine tre brikker på stribe,
vinder!

N!
gør såDA
1. Find et lige antal låg fra mælke- eller juicekartoner.
Det kan tage et stykke tid at samle mange, men jo
flere du har, desto sjovere (og sværere) bliver dit spil.

1

2

3

4

2. Find nogle forskellige ting, der kan limes fast på
indersiden af låget – det kan være plastikøjne, et
stykke papir eller nogle perler. Der skal være to
af hver slags, så man kan se, hvilke låg der hører
sammen.
3. Lim tingene fast på indersiden af låget.
4. Når limen er tør, vender du alle lågene, så de ligger
med den hvide side opad. Find en ven, og spillet kan
begynde.

DU SKAL BRUGE:

Du kan udfordre en
ven til et spændende
spil tre på stribe. Den,
der først får alle
tre ﬁgurer på stribe,
vinder.

Plasticlåg Forskellige ting at
Saks
putte i lågene,
Lim
fx papir, perler
og pomponer

Find nogle plasticlåg, nogle
småting og lim, så har du snart
et sjovt huskespil.

tre på stribe

Enkle trinfor-trininstruktioner

N!
gØr såDA
1. Find nogle gamle legetøjsfigurer. Del dem i to hold
med tre figurer i hver. Tag perler i to forskellige
farver og en firkantet perleplade.

1

2

3

4

2. Markér ni ruder i to forskellige farver som på billedet.
Det skal blive din spilleplade.
3. Lav perleplanen færdig, og bed en voksen om at
stryge den. Læg bagepapir på, inden I stryger.
4. Lad pladen køle af under noget tungt (fx en bog)
i fem minutter, så den ikke bliver skæv. Træk så
papiret af.

DU SKAL BRUGE:
Firkantet perleplade
Gamle legetøjsfigurer

Bagepapir
Strygejern
Perler

SlikvafLer

Kreativa Karins Pyssel_ins_DK.indd 12
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ViNTERFERIEN

N!
GØr sÅDA
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1

1. Fyld en vaffel med forskelligt slik.

2

Krea-sjov året rundt!

2. Tryk forsigtigt slikket ned, så det sidder godt fast
i vaflen.
3. Læg vaflerne i en gennemsigtig pose, og bind en
sløjfe øverst. Klip en sol af gult papir. Skriv en glad
sommerhilsen på solkortet, og før en tråd gennem
kortet.
4. Bind kortet fast rundt om vaflen. En perfekt
sommergave til venner eller lærere.

Lav fine kort med
perler til
dine lærere eller
venner.

3

Tips! Find perlemotiver i bøger
eller på nettet.

4
DU SKAL BRUGE:

Isvafler
Papir
Slik
Nål
Gennemsigtige Tråd
plasticposer
Saks
Bånd

sommErkort
N!
gør såDA
1. Lav en is på en perleplade.
2. Bed en voksen om hjælp til at stryge perlepladen.
Husk at lægge bagepapir imellem.

1

2

3

4

3. Sæt en ispind bag på isen med lim.
4. Lav et kort af karton, og sæt perlepladerne fast
på kortet med lim eller dobbeltklæbende tape.

22
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DU SKAL BRUGE:
Perler
Perleplade
Ispinde
Saks

Strygejern
Bagepapir
Lim
Karton

Lav sommerlige
slikvafLer
til dine venner.

SOMMERFERIE
21/02/2018 09.36
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Kreativitet ★ Hobby ★ Pynt ★ Højtider ★ Gaver

Forfatter: Karin Andersson
ISBN: 9788762730472
Leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 79,95
Rabat: B
Målgruppe: 6+
Sideantal: 46 sider
Varegruppe: 816 - Fagbøger
for børn
Indbinding: Hardcover
Format: 20 x 23 cm

Seriebøger
3

4

Enhjørningemagi 3:
Jordens Enhjørning
ISBN:9788762735484

Enhjørningmagi 4:
Vandets Enhjørning
ISBN:9788762735491
Forfatter: Daisy Meadows
Udgivelsesdato: 10. februar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 129,95
Rabat: A
Målgruppe: 6+
Sideantal: 105 sider
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 14 x 21 cm

1

Perfekt
til fans af
bestsellerserierne
Det Hemmelige
Rige og
Hemmelige
Prinesser.

Isbn: 9788762733886

Magi ★ Fantasy ★ Venskab ★ Rigt illustreret

2

Isbn: 9788762733893

Seriebøger

5

Mange har ventet på det sidste bind i serien
om Mærkelige Mynthe. Hvad skal Mynthe
egentlig bruge sine særlige evner til?
Mynthe står over for en stor beslutning.
1-3

4

Dorte Roholte
fik Skriverprisen
og blev nomineret til
ORLA for første bind
i serien.

Sidste
bind
i serien

Mærkelige Mynthe (5)
Kun for Mynthe
Forfatter: Dorte Roholte
ISBN: 9788762733718
leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 99,95
Rabat: A
Målgruppe: 10+
Sideantal: 160 sider
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Softcover
Format: 14 x 22 cm

Isbn: 9788762732667

Isbn: 9788762733701

FORFATTER:
Dorte Roholte (født 1958) er egentlig apoteksuddannet, men forlod i 1989
faget til fordel for skriveriet. Hun har udgivet 77 bøger, langt de fleste for
børn og unge. I mange af dem vender hun tilbage til temaer som gys og
diabetes, og hun har en forkærlighed for det uforklarlige. Dorthe Roholte
har skrevet hele sit liv og begået en meget lang række bøger til børn og
unge. Hun mestrer kunsten at skabe et plot, der er så medrivende, at man
ikke har lyst til at lægge bogen fra sig.

Teenageliv ★ Overnaturlige fænomener ★ Det paranormale ★ Kærlighed

Seriebøger
2

Flere
bind på
vej!

Fire historier med magiske misforståelser om
Ellen og hendes fe-mor, hvor hverdagsliv piftes
op med lidt tryllestøv. Piger i alderen fra 5 år vil
nyde at få læst højt af denne sjove serie, mens
de kigger på de søde illustrationer.
Mig og min fe-mor 2 –
Fe in spe

1

Forfatter: Sophie Kinsella
ISBN: 9788762733619
Leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 149,95
Rabat: A
Målgruppe: 5+
Sideantal: 168 sider
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 14 x 18 cm

Af
bestsellerforfatteren
Sophie Kinsella,
kendt for
Shopaholicserien.

Isbn: 9788762730809

4

historier
+
opgaver

FORFATTER:
Sophie Kinsella (født 1969), forfatter og tidligere journalist,
har skrevet en lang række bøger. Hun fik sit store gennembrud
med bestsellerserien Shopaholic (for voksne).

Feer ★ Fantasy ★ Familie ★ Humor

Seriebøger

En fin, illustreret serie med fire
piger, der er stjernevenner.

2

De har hver en dyreven og forskellige magiske
evner. Serien formår både at skildre børns
hverdagsliv og problemer samt fange læserens
interesse med sine fantasyelementer.

Sød historie
med både venindeproblemer og en kamp
mod mørke og
ukendte kræfter.
Flere
bind i
serien!

Stjernevenner 2 Ønskefælden
Forfatter: Linda Chapman
Illustrator: Lucy Fleming
ISBN: 9788762733312
Leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 129,95
Rabat: A
Målgruppe: 6+
Sideantal: 160 sider
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 14 x 20 cm

1

Det er uhygge på den
hyggelige måde. De søde
tegninger passer rigtig
fint til historien.

Isbn: 9788762730922

FORFATTER:
Linda Chapman har skrevet
mere end 200 bøger for børn.

Fantasy ★ Hverdagsliv ★ Uhygge & hygge ★ Dyr ★ Venskab

Seriebøger

ANDRE BIND I SERIEN
13

14

Skøn
prinsesseserie
med en masse
genkendelige
følelser på
spil

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

Hemmelige Prinsesser 13 –
Stjernevidenskab
ISBN: 9788762732551

Hemmelige Prinsesser 14 Kostskoleliv

Til fans af
Det Hemmelige
Rige

ISBN: 9788762732568
Forfatter: Rosie Banks
Leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 129,95
Rabat: A
Målgruppe: 6+
Sideantal: Hhv. 160 + 124 sider
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 21 x 14 cm

Veninder ★ Magi ★ Fantasy ★ Parallelverdener ★ Glimmer

Seriebøger
Rigt
illustreret
samt
striber med
fodboldfinter

En serie med masser af fart og fodbold.
Også for læsere, som ikke interesserer sig for
fodbold, da serien også omhandler holdets
hverdag uden for fodboldbanen.

Løb med bolden.

Foregiv et spark
uden at røre bolden.

Nu gælder det om
at bremse så hurtigt
som muligt …

… og løbe i den
modsatte retning
med bolden.

Fortuna Girls 1:
Spillet begynder
ISBN: 9788762730038

En sej
fodboldserie for
piger. Skrevet af
forfattere med
stort kendskab
til fodbold!

Fortuna Girls 2:
Intet kan stoppe os
ISBN: 9788762731868
Forfatter: Nia Künzer og Peter
Grossmann
Leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 129,95
Rabat: A
Målgruppe: 8+
Sideantal: Hhv. 144 + 136 sider
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 22 x 16 cm

FORFATTER:
Nia Küzer (f. 1980 i Botswana), professionel
fodboldspiller og forfatter. Peter Grossmann
(f. 1963 i Tyskland) idrætslærer og forfatter.

Fodbold ★ Venskaber ★ Flytning ★ Sammenhold ★ Tolerance

Seriebøger

4 bind i serien
med hver deres
superhelt i
ANIMALHEROES

Animal Heroes 1: Falkevinge

Medrivende og velskrevet serie om
superheltegruppen ANIMAL HEROES,
som kæmper mod de onde BEAST BOYS.
Korte
kapitler
med større
skriftstørrelse.

ISBN: 9788762730748

Animal Heroes 2: Rokkepil
ISBN: 9788762733824
Forfatter: THiLO
Illustrator: Jan Birck
Leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 129,95
Rabat: A
Målgruppe: 9+
Sideantal: Hhv. 172 + 184 sider
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 22 x 15 cm

FORFATTER:
THiLO (Thilo P. Lassak, f. 1970) er en tysk børnebogsforfatter. Han er uddannet journalist og har arbejdet med radio
og tv. Hans bøger er blevet oversat til 20 forskellige sprog.

De figurative
illustrationer er
fulde af detaljer
og skaber en god
stemning

Superhelte ★ Fantasy ★ Dyr ★ Action ★ Korte kapitler ★ Større skrift

Seriebøger
ANDRE BIND I SERIEN
1. Kampen om Skyggesværdet
2. Terravingernes angreb
3. Reptilernes genkomst
4. Skeletkrigeren
5. Kampen om den skjulte by
6. Skorpionkrigen
7. Dræberfalken
8. Skyggeslangernes oprør
9. Isulvene
10. Skyggehingsten

11

Serie
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Team Hero 11 – Mørkets hær
ISBN: 9788762730748

Team Hero 12 – Dragekvindens
hævn
ISBN: 9788762733824
Forfatter: Adam Blade
Leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 129,95
Rabat: 50 %
Målgruppe: 8+
Sideantal: Hhv. 120 + 126 sider
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 21 x 14 cm

Sidste
bind
i serien

Action ★ Fantasy ★ Superhelte ★ Sci-fi ★ Bind 12 er sidste bind

Seriebøger
En mørk skole kan være et uhyggeligt sted.
Lærerne på Nordskolen opfører sig mærkeligt,
og der sker mystiske ting. Tre venner
forsøger at løse mysteriet.
Både piger
og drenge

8+

Skandinavisk
spændingsserie tilsat
krimi, gys, lidt
kærlighed
og humor

Robofobia 1: Dødens skole
ISBN: 9788762729346

Robofobia 2 – Ukendt fare
ISBN: 9788762731936
Forfatter: Jan Tore Moreng
Leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 129,95
Rabat: A
Målgruppe: 8+
Sideantal: Hhv. 128 + 198 sider
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 20 x 13 cm

FORFATTER:
Jan Tore Noreng (f. 1968) er en norsk forfatter
og lærer. Robofobia er hans debut.

Robotter ★ Krimi ★ Gys ★ Spænding ★ Humor ★ Teknologi

Papbøger
Rør- og føl-bøger til de allermindste.
Mærk dig frem gennem bogen, og
find til sidst den fineste enhjørning.

Det er ikke min enhjørning
ISBN: 9788762736498
Leveringsdato: 11. januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 79,95
Rabat: A
Målgruppe: 0+
Sideantal: 10
Varegruppe: 821 - Papbøger
Indbinding: Pap
Format: 16 x 16 cm

Stimulerer
både føleog synssansen
og udvikler
sproglige
færdigheder

På
lager igen
Isbn: 9788762732612

Aktivitetsbøger ★ Se ★ Rør ★ Føl

Isbn: 9788762732605

Papbøger
Gennemillustrerede og udstansede papbøger
i kraftigt pap med kendte eventyr, der er
genfortalt, så de yngste læsere kan være med.
Kig ind i et eventyr:
Den lille havfrue
ISBN: 9788762734432

Kig ind i et eventyr:
Rødhætte og ulven

Kig
gennem
hullerne, og
tag med på
et fantastisk
eventyr.

ISBN: 9788762732414
Leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 79,95
Rabat: A
Målgruppe: 2+
Sideantal: 14 sider
Varegruppe: 821 - Papbøger
Indbinding: Pap
Format: 17 x 20 cm

Udstansede papbøger ★ Farverige illustrationer ★ Kendte eventyr for de yngste

Papbøger
Lærerig papbog med pop-op og flapper
Vi møder dyrefamilier i danske søer,
koralrevet, savannen, troperne og det
kolde nord.

Jeg elsker mit hjem - Popop-bog om dyrefamilier og
deres hjem
ISBN: 9788762736184
Leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 99,95
Rabat: A
Målgruppe: 2+
Sideantal: 10 sider
Varegruppe: 821 - Papbøger
Indbinding: Pap
Format: 21 x 25 cm

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

Papbog ★ Pop-op ★ Flapper ★ Dyrefamilier

Papbøger
De to søde børn fra Æblegården tager
de mindste læsere med ud og kigger på
dyr og planter i naturen.

Ud i naturen med Polly
og Per
ISBN: 9788762736672
Udgivelsesdato: 15. februar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 79,95
Rabat: A
Målgruppe: 3+
Sideantal: 18
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Pap
Format: 22 x 23

En
papbog
fra cirka
to år.

Billed-fagbog ★ Dyr ★ Planter ★ Fine illustrationer ★ Inspiration til naturen

Selvlæsning
Ella er den nye pige i skolen. Hun kender
ingen af de andre børn. Hun har ingen venner,
og hun bærer på en forfærdelig hemmelighed.
En gribende og spændende historie om
angst og om at stå ved den, man er.
Mange vil
kunne genkende
sig selv i den
sympatiske Ellas
udfordringer
med
veninderne

Både
til drengeog pigelæsere
fra
8-12 år.

Ella i udkanten
ISBN: 9788762731349
Leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 199,95
Rabat: A
Målgruppe: 9+
Sideantal: 249 sider
Varegruppe: 811 - Børnebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 20 x 14 cm.

FORFATTER:
Cath Howe er udover at være børnebogsforfatter også skolelærer og skriver indsigtsfuldt og troværdigt om børn.

Veninder ★ Hemmeligheder ★ Psykisk sygdom ★ Forældre i fængsel

Selvlæsning
Velskrevet, rørende og original
spøgelseshistorie om 12-årige Kit, der
beslutter at besøge sin morfar, som bestyrer
klædedragtsmuseet MOONSTONE, hvor de
udstillede mannequindukker i misligholdte
dragter spøger om natten!
Midnat på Moonstone
ISBN: 9788762732629
Forfatter: Lara Flecker
Illustrator: Trisha Krauss
Leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 199,95
Rabat: A
Målgruppe: 9+
Sideantal: 248 sider
Varegruppe: 811 - Børnebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 21 x 14 cm.

Smukt
omslag og smukke
gennemgående
illustrationer.
Super spændende
og rørende
plot.

FORFATTER:
Britiske Lara Flecker har i mange år været ledende konservator på
Victoria & Albert-museet. Hun er specialist i udstilling af klædedragter og forfatter til både fag- og skønlitteratur.

ILLUSTRATOR:
Trisha Krauss er en amerikansk kunstner, bosiddende i
Storbritannien. Hun har illustreret en række børnebøger.

Spøgelser ★ Familie ★ Venskab ★ Spænding ★ Forventningspres

Højtlæsning
Graphic Novel om Kalle, der er vild med
rumrejser. Kalle vil nemlig være det
første menneske på Mars! Han bygger en
rumraket og drager på fantasirejse
til Mars.

Højtlæsning
for både piger
og drenge 6+

Raketdrengen
ISBN: 9788762733909
Forfatter: Katie Jennings
Illustrator: Joe Lillington
Leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 99,95
Rabat: A
Målgruppe: 6+
Sideantal: 84 sider
Varegruppe: 811 - Børnebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 20 x 13 cm.

Opløftende
historie om
fantasiens kraft.
Smukke
helsides farveillustrationer

FORFATTER:
Katie Jennings er en britisk forlagsredaktør og forfatter.
ILLUSTRATOR:
Den britiske illustrator Joe Lillington har illustreret flere børnebøger.

Graphic novel ★ Fantasi ★ Rumrejser ★ Raketter

Højtlæsning
Smukt illustreret i farver.
Med lækkert blødt og
tykt omslag og læsesnor.

Klassiske
dyrefabler
velegnet til
højtlæsning

Kiplings dyrefabler
for børn
ISBN: 9788762731813
Forfatter: Rudyard Kipling
Illustrator: John Joven
Leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 199,95
Rabat: A
Målgruppe: 4+
Sideantal: 160 sider
Varegruppe: 813 - Eventyr
Indbinding: Hardcover
Format: 22 x 17 cm.

Padded
cover

Fabler ★ Dyr ★ Højtlæsning ★ Blødt omslag ★ Læsesnor

Myldrebøger / Letlæsning
En flot, stor og
humoristisk søg-ogfind- bog med fine
illustrationer og masser
af ting at lede efter og
tale om.

Læs
selv
Historier om vampyrer
ISBN: 9788762733190
Leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 69,95
Rabat: A
Målgruppe: 9+
Sideantal: 64
Varegruppe: 815 - Seriebøger
Indbinding: Hardcover
Format: 14 x 20 cm.

En hyggelig
findebog for de
yngste, som holder
af det velkendte
univers med koen
Lotte.

Lotte gemmer sig

Vase

!
BRUG KLOKKEN

Klokke

Vækkeur

Rødkælk

FLACHS – LÆS SELV

Æggebæger

Hvad finder Lotte?
Den store søg-og-findvrimlebog
ISBN: 9788762735835
Forfatter: Alexander Steffensmeier
Leveringsdato: Januar 2021
Pris inkl. moms: Kr. 99,95
Rabat: A
Målgruppe: 2+
Sideantal: 14 sider
Varegruppe: 821 - Papbøger
Indbinding: Papbog
Format: 32 x 24 cm.

Spand

Vandkande

Lotte
bader
Bog

Rive

Bold

Fotografi

Gulerod
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Lampe

13/05/2020 12.47

Stige
Ribs

Bil

God læsetræning til børn, der
er godt i gang med læsningen.
Hver bog indeholder enten en
længere historie eller flere korte.
Teksterne er læseteknisk bearbejdede, og bøgerne er gennemillustrerede med flotte tegninger,
der understøtter læsningen.

Ged

Skilt
Pindsvin

And

Was sucht_ins_CMYK_DK.indd 4-5

Skøjteløber

Guldsmed

Frø

Badehætte

Redningskrans

Fiskestang

13/05/2020 12.47

Bondegård ★ Myldrebøger ★ Indlæring ★ Læsetræning

På lager igen

På
lager
igen juni
2021

Dinosaurer fra A til Z
ISBN: 9788762733275
Leveringsdato: Juni 2021
Pris inkl. moms: Kr. 149,95
Rabat: A
Målgruppe: 6+
Sideantal: 144
Varegruppe: 816 - Fagbøger
for børn
Indbinding: Hardcover
Format: 26 x 30 cm

Bestseller

DET BLIVER ET LANGT LIV

140 sider med scener fra et teenageliv ...
set gennem StineStregens skæve blik og
hylende sjove pen.
“Stinestregen er og bliver altså bare genial.
Hun formår at ramme hverdagen og livet
så spot on med den helt rigtige humor, så
det simpelthen er umuligt ikke at fnise med
undervejs.” – @froekengroenanbefaler

MIT NAVN ER JUSTICE
Spænding, mystik og humor i et klassisk
kostskolemiljø.

HOVEDBRUD
Johan Olsen

Vincent F. Hendricks

“Det er en helt fantastisk bog, de
har skrevet. Den rammer som regn i
ørkenen. Danske børn er heldige og vi
andre med. Det bliver min bedste julegave at give til dem, jeg kender.”
– Professor Anja C. Andersen, Niels Bohr
Institutet, Københavns Universitet

“Jeg blev draget
af denne børnebog
og ville sådan have
ønsket, at den havde
været der, da jeg
var barn. Der havde
vi bøgerne om De
fem, og denne er i
min verden på højde
med dem. Lad jeres
børn læse den i deres
sommerferie!”
– Ude og Hjemme

