
Letlæsning
 Lupinvej lix 4-18 

Den magiske dyrehandel lix 14-19
 Monsterskolen   lix 15-18 
 Klassekammerater  lix 14-18 

De to minidetektiver lix 16-19 
 Tiger Karlsson  lix 16-20 
 Kommisær Pote   lix 24  

Læs den, hvis du tør! lix 20-21 
Bøgerne om Dunne  lix 20-25

Natur og teknik
Naturoplysning, truede arter, mijljø og klima

Introduktion til tal og sprog
Stimulering af koncentration og hukommelse

Peggy Nille en verden for sig ...

De første 100 ord – flere sprog via QR-kode
Ordbilledbog – med lydord
Kig og snak – til samtaletræning og udvikling af ordforråd
På eventyr ... – Digt, fortæl eller skriv din egen historie med inspiration fra et tema

Krop og følelser
Sundhed og forskellighed

 Dinosaurer
Verdens vildeste dyr
Diverse naturoplysning
Miljø, klima og truede arter

 Livs-cyklus
Kig og snak om natur
10 gode grunde til at ...  

Erhverv og kultur
Jobs, samfund og historie

Diverse
Myldrebøger og gåder

Lær at tælle, få stimuleret fantasi og evne til fordybelse

   Undervisning 20232023

  www.lamberth.dkwww.lamberth.dk

  LAMBERTH  LAMBERTH  ••   



Lena Lamberth med Shutterstock illustrationer
ORDBILLEDBOG
48 s. indbundet, 
276 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-162-3

På 20 opslag med temaer som farver, talrækken, årstider, sport, hjemme, erhverv, parken, 
skolen, rummet m.fl. præsenteres forskellige ord og enkle sætninger. Børnene opfordres til 
helt eller delvis at gentage sætninger eller benytte de ord, som er gengivet på opslaget, fra 
det pågældende tema. Til hvert tema stilles enkle spørgsmål som: Hvad vil Theo være?/ What 
does Theo want to be? eller Hvad hedder du?/ What is your name? som man kan bruge til at 
træne brugen af sproget. Efter hvert ord/sætning på engelsk er der i parantes foreslået en 
forenklet (uden specialtegn) lydret version af det engelske, som giver et hint om udtalen.

Ordbilledbogen er tosproget dansk/engelsk og kan anvendes til at udvide sit ordforråd 
og øve sig i samtale på dansk og/eller engelsk.

Heather Amery og Stephen Cartwright
De første 100 ord
32 s. indbundet, 
285 x 220 mm
ISBN 978-87-7161-222-6

Ny udgave af den klassiske ordbog, opbygget af opslag med situationer omgivet af en 
række navngivne genstande, som indgår i det viste tema. Under overskriften:  Vi tager på 
besøg ser man eksempelvis ordene: bedstemor, bedstefar, hjemmesko, frakke, kjole og hue, 
mens billedet viser en entre med hoveddør, garderobe og trappe, hvor bedsteforældre tager 
imod familie og hund. På alle bogens søde og humoristiske billeder er der masser af begreber 
og ting at pege på og snakke om.

Oversættelsen af bogens danske første 100 ord til engelsk og andre sprog: albansk, 
arabisk, kinesisk, polsk, rumænsk, russisk, serbokroatisk, somali, tamil, thai, tyrkisk, 
urdu og vietnamesisk kan downloades gratis via en QR-kode i bogen eller forlagets 
hjemmeside

Pina Gertenbach
Hvem bryder mønsteret
221 x 291 mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-323-8

På hvert opslag ser man et mylder af f.eks. 
skildpadder, som foretager sig forskellige ting. 
Et af dyrene på billedet er forskelligt fra de andre 
ved f.eks. ikke at være udstyret med hverken 
tørklæde, smykker, slips eller hat. Ud over at finde 
netop det dyr, som adskiller sig, skal man pege på 
to særlige hatte, en lille mus og et dyr af en helt 
anden art. Myldrebog med mange sjove detaljer 
og ting at kigge efter. Løsninger bag i bogen.

Pina Gertenbach
Op og ned - ud og ind! - Følg sporene
296 x 247 mm, 40 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-134-3

Bjørnen Max leder efter sin søster og forfølger de 
spor af krummer, maling, slikpapir mm., som hun 
efterlader. Hjælp med at finde den vej hun er gået.

En sød, labyrintisk myldrebog med mange sjove 
detaljer at kigge på og snakke om.

TÆL OG TAL OM –  HAVETS DYR
32 s. indbundet, 276 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-159-3

Serien TÆL OG TAL omfatter yderligere syv titler.

Lektøren skrev:

Serien er flot og farverig – og at finde f.eks. dino-
saurer eller havfruer er altid sjovt. Sværhedsgraden 
på hvert opslag er let, så selv de mindste kan være 
med, men de store kan også udfordres ved at tælle 
og lægge sammen. Der er også rig mulighed for at 
lære farver og navnene på de forskellige dyr. Der er 
mange timers god leg i disse fine bøger ... 

Intro til tal og sprog
Styrk koncentration og opmærksomhed

Lena Lamberth og Katharina Wieker
KIG OG SNAK OM ORD OG BILLEDER
8 opslag i kraftigt, lamineret pap
250 x 270 mm
ISBN 978-87-7224-021-3

Traditionel ’samtalebog’ med udvalgte ord vist som ikoner ved siden af et større 
billlede. Mange aktiviteter, situationer og emner at snakke om eller fundere over 
på egen hånd. Bag i bogen under overskriften  ’Husker du ordet?’vises ikonerne 
uden ord, så man kan træne koncentration, hukommelse og sprog.

Kyrima Trapp
KIG OG SNAK OM MUSIK, LYD OG INSTRUMENTER
8 opslag i kraftigt, lamineret pap
250 x 270 mm
ISBN 978-87-7224-018-3

Nedslag i forskellige aspekter af musikkens verden, som kan bruges til snak om 
lyd og introducere og inspirere nye små musikere til selv at spille og få en større 
forståelse for forskellige genrer af musik.

Anne Möller
KIG OG SNAK OM DYR, LANDBRUG OG FØDEVARER
8 opslag i kraftigt, lamineret pap
250 x 270 mm
ISBN 978-87-7224-020-6

Ligesom ovenstående er emnet populært og der findes mange andre pegebøger 
med  dyr. Denne titel er anderledes og handler ikke bare om årstider, dyrehold, 
afgrøder og arbejdsgange i landbruget, men også om førvarernes forarbejdning. 
Sidst i bogen laver børnene mad med gårdens produkter.

Christine Thau
TÆL OG TAL OM DYRELIV
32 sider, indbundet
276 x221 mm
ISBN 978-87-7566-088-9

Hvert opslag viser et mylder af dyr, som foretager sig mere eller mindre
 fjollede ting. Man bliver bedt om at finde og tælle forskellige dyr, som 
skiller sig ud. Sidst i bogen er der løsninger og forslag til endnu flere opgaver, 
man kan stille hinanden.

Bliv bedre til at tælle og koncentrere dig sammen med de sjove dyr.

Lily Murray og Essi Kimpimäki
Slip fantasien løs! – PÅ EVENTYR MED PIRATER
256 x 281 mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-030-8

Elsker du sørøverhistorier? Hvad med selv at digte en. 
På hvert opslag får du nogle ideer til, hvem din hoved-
person kan være, hvordan han/hun/den klæder sig, 
hvilken måde rejsen skal foregå, hvilke mulige fjender 
der er, hvad I får at spise osv.  Du vælger selv mellem 
de mange muligheder og tilføjer dine egne ideer.

Undervejs i bogen, som viser et klassisk sørøverunivers 
med fuldskæg, klap for øjet, træben, papegøjer m.v. 
opfordres “fortælleren” til at beskrive farver, materia-
ler og omgivelser, så historien får stemning og kulør. 

Lily Murray og Essi Kimpimäki
Slip fantasien løs! – PÅ EVENTYR I JUNGLEN
256 x 281 mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-029-2

Elsker du historier om urskoven og dens farlige dyr? 
Hvad med selv at digte en. På hvert opslag får du nogle 
ideer, til hvem din hovedperson kan være, hvordan 
han/hun/den klæder sig, hvilken måde rejsen skal 
foregå, hvilke farer der lurer, hvad I får at spise osv.  

Undervejs i bogen, som foregår i et klassisk jungleuni-
vers, med natur, videnskabsmænd, indfødte mv. bliver 
“fortælleren” opfordret til at beskrive omgivelser, 
dufte, farver, materialer osv. 

Lily Murray og Grace Boruch
Slip fantasien løs! – PÅ EVENTYR I RUMMET
256 x 281 mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-031-5

Elsker du historier om rummet? Hvad med selv at digte 
en. På hvert opslag får du nogle ideer til, hvem din 
hovedperson kan være, hvordan han/hun/den klæder 
sig, hvilken måde rejsen skal foregå, mulige fjender, 
hvad I skal spise osv.  Du vælger selv og tilføjer dine 
egne ideer.

Undervejs i bogen, som præsenterer et klassisk 
rumunivers med astronauter, rumvæsner, planeter mv. 
bliver “fortælleren” opfordret til at beskrive farver, ma-
terialer, omgivelser osv. mere indgående, så historien 
får stemning og kulør. 

Lily Murray og Wesley Robins
Slip fantasien løs! – PÅ EVENTYR I FANTASIEN
256 x 281 mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-028-5

Elsker du eventyr? Hvad siger du til selv at digte et. På 
hvert opslag får du nogle ideer til, hvem din hovedper-
son kan være, hvordan han/hun/den klæder sig, hvilken 
måde rejsen skal foregå, nogle mulige fjender, hvad I 
skal spise osv.  Vælg mellem de mange muligheder og 
tilføj dine egne ideer.

Undervejs i bogen, som præsenterer et klassisk univers 
med prinsesser, trolde, havfruer mv. bliver “fortælle-
ren” opfordret til at beskrive farver, materialer, om-
givelser osv.  mere indgående, så historien bliver 
stemningsfuld og spændende. 

Find pingvinen, som er med på rejsen og gemmer sig 
på hvert opslag! Brug bøgerne som oplæg til fantasi-
fulde samtaler eller som inspiration til en helt ny for-
tælling om en rejse i urskoven, et pirattogt eller en 
rumrejse – hvis den da ikke skal handle om prinses-
ser eller trolde ...



Livet på Lupinvej 
Letlæst serie af Janina Kastevik, 
Sarah Utas og Matilda Salmén.

Det klør altså ! Lix 6
24 s. indbundet
146 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-135-7

Lillesøster Asta er så misundelig på Olga, som er syg og 
får al opmærksomheden, at hun tegner røde pletter på 
arme og ben, men pludselig begynder pletterne at klø ...

Min bedste ven Lix 13
24 s. indbundet
146 x 196 mm
ISBN 978-877224-134-0

Olgas ven fra fodbold,  Amira, skal begynde i klassen. 
Olga har store forventninger, men så kommer Amira til 
at sidde ved siden af Lina ...

Den forkerte bus Lix 12
24 s. indbundet
146 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-136-4

Olga er ved at komme for sent i skole, hun løber og når 
den lige akkurat, men den kører ikke den rigtige vej.  
Hun har taget en forkert bus...

Jeg vil også ride Lix 18
24 s. indbundet
146 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-133-3

Emil vil gerne lære at ride. Han følges med Olga og ser, 
hvordan hun rider og passer hesten. Til Emils utilfreds-
hed er der venteliste. En dag prøver han selv på cykel 
at finde hen til rideskolen, men farer vild og ender langt 
ude på landet.

Hej, et monster Lix 18
24 s. indbundet
146 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-132-6

Olga sår nogle frø. De spirer, men en af planterne ligner 
ikke de andre. Den viser sig at være en rigtig ’monster-
plante’, nemlig et græskar, som bliver til en vildt uhyg-
gelig lygtemand ...

Hvad med mig? Lix 12
ISBN 978-87-7161-577-7 

Skal alle andre med til fødseldagsfesten?

Kom ned, Feta!   Lix 4
24 s. indbundet
146 x 196 mm
ISBN 978-87-7161-519-7

En stor pakke!  Lix 4
24 s. indbundet
146 x 196 mm
ISBN 978-87-7161-519-7

På tur!   Lix 7
24 s. indbundet
146 x 196 mm
ISBN 978-87-7161-521-0

EN LØS  TAND! Lix 5
24 s. indbundet
146 x 196 mm
ISBN 978-87-7161-502-9

HURRA! MÅL! Lix 9
24 s. indbundet
146 x 196 mm
ISBN 978-87-7161-514-2 

HVOR ER FETA? Lix 9
24 s. indbundet
146 x 196 mm
ISBN 978-87-7161-576-0

Man må ikke løbe LIX 5 
24 s. indbundet
146 x 196 mm
ISBN 978-87-7161-520-3

Serien er inddelt i fire sværhedsgrader, rød, blå, 
gul og grøn udfra en kombination af lix, antal 
lange ord og tekstens længde. Bøgerne kan læses 
uafhængigt.

Letlæsning
Lix 4-18



DEN MAGISKE DYREHANDEL
Ny letlæst serie med fokus på ensomhed, integritet, 
særlige vilkår og glæden ved dyr.

Lin Hallberg og Jonna Björnstjerna
Leos legekammerat
Serietitel: Den magiske dyrehandel
148 x 210 mm
64 sider, indbundet
LIX 15 
ISBN 978-87-7224-274-3 

Leo bor alene med sin far. Han er lidt urolig og har svært ved at sidde stille i  
skolen. Måske bliver de andre sure på ham. I hvert fald er det svært at få venner 
... En dag møder han Nova, som fortæller om en magisk dyrehandel ...

Lin Hallberg og Jonna Björnstjerna
Esters største ønske
Serietitel: Den magiske dyrehandel
148 x 210 mm
64 sider, indbundet
LIX 19 
ISBN 978-87-7224-273-6  

Ester er lige flyttet og er ikke begyndt i skole endnu. Hun savner virkelig en god 
ven. En dag hører hun en hund gø udenfor huset og kommer til at snakke med 
Leo, som fortæller om en magisk dyrehandel ...

Lin Hallberg og Jonna Björnstjerna
Kims spilopmager
Serietitel: Den magiske dyrehandel
148 x 210 mm
64 sider, indbundet
LIX 14 
ISBN 978-87-7224-272-9

Kim bor alene med sin mor, savner nogen at lege med og sidder mest på sit 
værelse og spiller computerspil, men en dag fortæller en pige, som hedder 
Ester, at der findes en magisk dyrehandel, hvor børn kan få sig en særlig ven ...

Lin Hallberg og Jonna Björnstjerna
Noahs rejse
Serietitel: Den magiske dyrehandel
148 x 210 mm
64 sider, indbundet
LIX 13 
ISBN 978-87-7566-037-7

Noahs mor bliver syg, så han skal være en tid hos sin ven Ruth og bagefter hos 
sin moster, som bor længere væk. Ruth har jo Pusser, og det får Noah til at 
tænke på, om et kæledyr også ville være godt for ham ...

Lin Hallberg og Jonna Björnstjerna
Ruth og Pusser
Serietitel: Den magiske dyrehandel
148 x 210 mm
64 sider, indbundet
LIX 14 
ISBN 978-87-7566-038-4

Ruth leger mest alene. Også fordi de andre børn i parken siger, hun ikke må 
være der. I skoven møder hun Kim, som har aben Bulder, og ligesom hun selv 
godt kan lide at klatre. Kim fortæller om den magiske dyrehandel, hvor ønsker 
om kæledyr sommetider bliver opfyldt, og sådan møder Ruth Pusser.

Lin Hallberg og Jonna Björnstjerna
Se engang på Inga
Serietitel: Den magiske dyrehandel
148 x 210 mm
64 sider, indbundet
LIX 12 
ISBN 978-87-7566-039-1 

Inga er ked af det. Hendes far har altid travlt og overser hende ... Nova, som 
har hamsteren Guldklump, fortæller om den magiske dyrehandel. Inga ønsker 
sig virkelig et dyr, men vil hendes far synes, det er en god idé?

Lin Hallberg og Jonna Björnstjerna
Bos særlige ven
Serietitel: Den magiske dyrehandel
148 x 210 mm
64 sider, indbundet
LIX 15 
ISBN 978-87-7566-159-6

Bo bor i en stor familie. Der er ikke megen plads eller ro til at lave lektier. Bo har 
svært ved at koncentrere sig i skolen. Han tænker mest på at få et kæledyr, men 
så er der jo det med pladsen derhjemme ...

Letlæsning
Lix 14-19

Nyt letlæsningskoncept med de søde 
venner fra MONSTERSKOLEN!

Sally Rippin og Chris Kennettt
MOLLYS KÆLEDYR
Serietitel: Monsterskolen
148 x 210 mm, 40 sider, indbundet, LIX 15
ISBN 978-87-7566-149-7

Monstrene må ikke tage kæledyr med i skole, men Molly 
snyder sig til at tage sin “Gnøf” med. Det er ikke en god idé 
for den æder alt og raserer hele skolen.

Tekst-eksempel:Tekst-eksempel:
Da Ole siger:  “Den må blive derude,” 
er Molly meget tæt på at tudetude.

Sally Rippin og Chris Kennettt
PETERS STORE FØDDER
Serietitel: Monsterskolen
148 x 210 mm, 40 sider, indbundet, LIX 18
ISBN 978-87-7566-150-3

Det er idrætsdag, men Peter glæder sig ikke. Han synes, 
det er svært at løbe,fordi han har meget store fødder. Men 
da Kat er uheldig og falder i brønden, er han den første til 
at nå frem og hjælpe hende op.

Tekst-eksempel:Tekst-eksempel:
Nu gemmer Peter sig bag et træ, 
og holder trøstende om sine knæ.

Sally Rippin og Chris Kennettt
PETERS STORE FØDDER
Serietitel: Monsterskolen
148 x 210 mm, 40 sider, indbundet, LIX 16
ISBN 978-87-7566-151-0

Finn elsker at forvandle sig, forsvinde og pludselig dukke 
op – bare for sjov – men det kan de andre monstre, som 
bliver forskrækkede og synes han driller, ikke lide.

Tekst-eksempel:Tekst-eksempel:
Hvis Molly vil læse en bog i fred, 
er det svært at finde et Finn-frit sted.

Sally Rippin og Chris Kennettt
LUNA FØLER SIG OVERSET
Serietitel: Monsterskolen
148 x 210 mm, 40 sider, indbundet, LIX 16
ISBN 978-87-7566-152-7

Som andre spøgelser er Luna det meste af tiden usynlig. 
De andre kommer til at springe hende over i køen, og 
glemmer at hun er med, når de leger gemmeleg. Først, 
da hun bliver så vred, at hun bliver helt rød, finder hun 
sammen med Molly ud af, hvad hun kan gøre for ikke at 
føle sig overset.

Tekst-eksempel:Tekst-eksempel:
Molly si’r:  “Hov det var vist mig, 
som kom til at trylle lidt på dig.”

Illustrationerne er farverige og sjove. Karaktererne er søde, 
og historierne handler om “rigtige børns” problemer, som 
drilleri, mindreværd, generthed mv. 

Teksten består af korte rim, hvor børnene efter et par “med-
læsninger”, selv kan være med til at fortælle ved at huske/
læse de ord, som rimer.      

Bagest i hver bog er en huskeleg, hvor man kan parre de 
ord, som rimer. De grønne ord er ikke altid korte, men 
lydrette. De få orange ord rimer på skrift, men udtales for-
skelligt (f.eks. brag og tag), mens de meget få røde ord er 
sværere og rimer på udtalen, men staves forskelligt (f.eks. 
hver og vejr).

Rigtig sød serie, som vil appellere til både piger og drenge, 
af den australske bestsellerforfatter Sally Rippin!



RED TRÆERNE!
Serietitel:  KLASSEKAMMERATER
64 s. indbundet, 
148 x 210 mm 
LIX 20
ISBN 978-87-7566-158-9

Mikkels farfar viser ham, hvordan man kan  byggge en redekasse og hænge den op. Mikkel 
viser klassen, hvordan han byggede redekassen, som får lov at hænge på træet i skole-
gården. Den er lige kommet op, da nogle mænd fra kommuen siger, at træet skal fældes. 
Børnene besutter sig for at gøre noget ved det ... 

Nyeste titel i serien KLASSEKAMMERATER af Helena Bross og Christel Rönns, som er 
velegnet til højtlæsning og selvlæsning fra 0. til 3. klasse – alt efter læsefærdigheder. 
Bøgerne belyser forskellige sider af børne- og skoleliv med fokus på følelser og venskab. 
(LIX 14-20)

Bare bæ og ballade ... 
ISBN 978-87-7224-040-4
LIX 17

Vi vil have diskofest!
ISBN 978-87-7161-634-7
LIX 16

Den sejeste vikar
ISBN 978-87-7161-633-0
LIX 17

RING 112!
ISBN 978-87-7161-509-8
LIX 18

Det skal fejres! 
ISBN 978-87-7224-036-7
LIX 16

Er vi stadig venner
ISBN 978-87-7224-035-0
LIX 17

Den allerbedste ven 
ISBN 978-87-7224-034-3
LIX 15

Vinde eller være med? 
ISBN 978-87-7224-042-8
LIX 16

På udkig efter småkravl 
ISBN 978-87-7224-041-1
LIX 16

Kom nu! Skynd dig!
ISBN 978-87-7224-255-2
LIX 14

Indbrud på skolen
ISBN 978-87-7224-039-8
LIX 17

Holder du fest?
ISBN 978-87-7224-198-2
LIX 16

Faret vild i byen
ISBN 978-87-7224-195-1
LIX 16

Vi kommer for sent! 
ISBN 978-87-7224-038-1
LIX 20

Hej! HELLO!
ISBN 978-87-7224-037-4
LIX 16

SLÅSKAMP
ISBN 978-87-7161-6347-8
LIX 18

Ny i klassen
ISBN 978-87-7161-510-4
LIX 18

Overnatning på skolen
ISBN 978-87-7161-506-7
LIX 17

Letlæsning
Lix 14-20



Et hjem til  Hansen
Serietitel: Tiger Karlsen, Pot(t)emager
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7224-043-5
LIX 16

Da Liv og Lasse leger i skoven hører de pludselig en stemme. 
Det er en fugl, som kan tale. Hvad laver den i skoven?

Lin Hallberg og Karin Åström Bengtsson
Cirkusponyen
Serietitel: Tiger Karlsen, Pot(t)e mager
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7224-044-2
LIX 20

Der er cirkus i byen, men hestetæmmeren har problemer med en pony, 
som ikke vil adlyde. Den kan ikke følge med cirkustruppen mere og skal 
have et andet hjem, men indtil da kommer den i pleje hos Tiger.

Sandy til hvalpetræning
Serietitel: Tiger Karlsen, Pot(t)e mager)
64 s. indbundet, 
216 x 154 mmm
ISBN 978-87-7224-045-9
LIX 20

Lasses skolekammerat har fået en hundehvalp, som er lidt vild og ikke 
har lært at adlyde endnu. Hendes mor og far bliver hurtigt trætte af den 
ulydige hvalp og vil aflevere den i kennelen igen, men måske kan Tiger 
gøre en forskel?

Sælsommer
Serietitel: Tiger Karlsen, Pot(t)e mager
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7224-046-6
LIX 20

Fyr-Kalle kommer forbi og fortæller, at der er født en sælunge ved fyret. 
Liv og Lasse plager Tiger om at sejle ud til øen og se ungen, men da de 
kommer derud, er ungen forladt og ligger og hyler ...

Sød serie for dyreglade børn. Velegnet til højtlæsning 
og selvlæsning fra 0. til 3. klasse.

De to minidetektiver 
Spændende serie af Helena Bross, som er en af 
Sveriges mest flittige og anerkendte nulevende 
børnebogsforfattere. I samarbejde med forskellige 
illustratorer er hun ophavsmand til adskillige gode 
og underholdende bøger. Her 
er det Matthias Olsson som illustrerer.

Her drejer det sig om børnene Dina og Kevin, 
som er naboer og – ligesom deres mødre – bedstevenner. 
De elsker at lege detektiver og kommer på grund af deres 
nysgerrighed og sans for mistænkeligheder ud for forskel-
lige situationer og større eller mindre forbrydelser, som de 
hjælper med at opklare.

OVERVÅGNING
Serietitel:  De to minidetektiver
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7161-507-4
LIX 16

ØDEGÅRDEN
Serietitel:  De to minidetektiver
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7161-505-0
LIX 17

KATTEMYSTERIET
Serietitel:  De to minidetektiver
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7161-504-3
LIX 17

SKJULESTEDET
Serietitel:  De to minidetektiver
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7161-636-1 
LIX 17

I ’Skjulestedet’ finder vennerne en hule oppe i et 
træ med udsigt over parken. Da de sidder der, skjult 
af træets tætte løv, kommer de til at overvære, 
at nogle røvere graver et bytte ned.

TRICKTYVE I BYEN
Serietitel:  De to minidetektiver
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7161-635-4
LIX 19

I ’Tricktyve i byen’ ser Kevin og Dina nogle unge 
kvinder, som tilsyneladende hjælper de ældre, men 
i virkeligheden narrer dem og stjæler deres penge. 
De bestemmer sig for at lægge en fælde for dem.

Tiger Karlsen, Pot (t) e m ager 
Hyggelig serie af Lin Hallberg og Karin Åström 
Bengtsson om det dyreglade søskendepar Liv 
og Lasse.

Dyrene flytter ind 
Serietitel: Tiger Karlsen, Pot(t)emager
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7161-639-2
LIX 16

Søskendeparret Liv og Lasse bor på landet, hvor der ikke sker så me-
get. Men en dag får de nye naboer. Og de er spændende, for det er en 
pottemager med en hel masse dyr. Børnene ser dyrene og lægger også 
mærke til at der står 'potemager' på en cykelanhænger, hvor det ene t 
i pottemager sidder løst og er halvt faldet af. De gætter på, at den nye 
nabo er dyrlæge.

Det pusler i posen
Serietitel: Tiger Karlsen, Pot(t)emager
64 s. indbundet, 
216 x 154 mmm
ISBN 978-87-7161-638-5
LIX 18

Liv og Lasse keder sig, men så spørger den nye nabo, keramikeren Tiger, 
(som hedder sådan, fordi han er opvokset i en dyrepark og har nogle 
forældre, som er vilde med dyr), om de vil med på marked og sælge hans 
lervarer. På markedet finder børnene en pose med kattekillinger efterladt 
ved Tigers anhænger ...

Kaninklubben
Serietitel: Tiger Karlsen, Pot(t)emager
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7161-640-8
LIX 16

Tiger er faktisk træt af alle de dyr, men har ikke hjerte til at afvise dem, 
hvis de trænger til pleje og et sted at være. Og nu gælder det moderløse 
kaniner. Liv og Lasse flasker kaninungerne op og lover at finde nogle 
børn, som kan overtage ansvaret efter et kursus i kaninpasning.

Letlæsning
Lix 16-19

Søde dagligdags historier om et særligt venskab mellem 
to eventyrlystne børn. I ’Overvågning’ afslører de en ind-
brudstyv, i ’Ødegården’ er det en bande cykeltyve, som får 
sin bekomst, og i ’Kattemysteriet’ er det en ældre, dement 
person, som i sin forvirrede tilstand bliver ’kattenapper’. 
Som altid er Kevin og Dina på pletten!



Letlæsning
Lix 16-19

Ny letlæsningsserie med kriminalgåder 
og småforbrydelser, som opklares af den 
trofaste og kloge politihund, Pepsi, som 
også bliver kaldt politiassistent Pote, og 
hans makker Petter! Udk. maj 2023

Katja Reider og Dirk Hennig
POLITIASSISTENT POTE 
holder snuden i sporet
148 x 210 mm, 64 sider, indbundet, LIX 24
ISBN 978-87-7566-155-8

En dreng bliver anklaget for butikstyveri. Pepsi og 
Petter undersøger sagen og opdager, at han er blevet 
presset til at stjæle af nogle større drenge. Makkerpar-
ret får stoppet det ondskabsfulde mobberi, men kort 
efter hører de fra forretningen, at der mangler flere 
varer, end de først troede ...

Katja Reider og Dirk Hennig
POLITIASSISTENT POTE 
på sporet af smykketyven
148 x 210 mm, 64 sider, indbundet, LIX xx
ISBN 978-87-7566-156-5
Udk. maj 2023

Katja Reider og Dirk Hennig
POLITIASSISTENT POTE 
får færten
148 x 210 mm, 64 sider, indbundet, LIX xx
ISBN 978-87-7566-157-2

Gennemillustreret, farverig og hyggelig, 
men også actionpræget serie, som vil 
appellere til både piger og drenge.

Ny letlæst gyserserie baseret på kendte vandrehistorier.
For børn med hang til uhygge, gru og gys, som kan lide 
at få gåsehud og pulsen et par slag op!

Petrus Dahlin og Johanna Kristiansson
SKYGGEN
Serietitel: Læs den, hvis du tør
148 x 210 mm
64 sider, indbundet
LIX 20
ISBN 978-87-7566-148-0

Hvis man skal skynde sig hjem en mørk aften, eller hvis man en dag er alene 
hjemme, kan man få fornemmelsen af, at nogen følger efter en. Er det bare 
noget, man bilder sig ind, eller kan det være skyggen ...?

Petrus Dahlin og Johanna Kristiansson
KÆDEBREVET
Serietitel: Læs den, hvis du tør
148 x 210 mm
64 sider, indbundet
LIX 21
ISBN 978-87-7566-147-3

Sigurd modtager et kædebrev som SMS med en vedhæftet fil. Der står, at han 
vil dø, hvis han åbner filen, og at han “bare” skal videresende den til 3 andre 
personer (med fare for at de jo åbner den og dør). Sigurd er bange, men de 
voksne mener, det bare er en spøg ...

Petrus Dahlin og Johanna Kristiansson
SKYGGEN
Serietitel: Læs den, hvis du tør
148 x 210 mm
64 sider, indbundet
LIX 20
ISBN 978-87-7566-146-6

Kan man bare skille sig af med sine plysdyr, hvis man synes, man er blevet for 
stor til dem, eller har de vundet hævd på en plads i værelset ...

Forældrene affejer børnenes bekymring med, 
at det er indbildning eller onde drømme, når alt 
ikke er, som det skal være på børneværelset, 
men se nu bare, hvem der får ret!!!

Bøgerne om Dunne er oversat til mere end 20 sprog 
og populære verden over. De har fået adskillige priser 
og udmærkelser.

Dunne bor alene med sin far, fordi hendes mor er død. Hun 
er meget sammen med sin mormor og morfar og fætteren 
Svante, som har en mor, men tilgengæld ikke kender sin far. 
Dunne har også familie i Italien, hvor hendes far, Gianni, kom-
mer fra. Dem ser hun ikke så tit, men det gør ikke så meget. 
Den, som Dunne allerhelst vil være sammen med, er nemlig 
Ella Frida, som altid er fuld af gode idéer.

Rose Lagercrantz og Eva Eriksson
Livet ifølge Dunne
148 x 210 mm, 112 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-309-2

I denne fjerde bog i serien tilbringer Dunne ferien i Skærgården 
hos Ella Frida og hendes familie. Dunnes far ligger på hospi-
talet med et brækket ben efter en trafikulykke. Dunne savner 
ham og bliver bekymret, da hun hører, han har fået en kære-
ste. Hun synes nemlig, det bare skal være, som det plejer.

Rose Lagercrantz og Eva Eriksson
Vi ses når vi ses
148 x 210 mm, 160 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-310-8

I denne femte bog i serien begynder skolen igen, og Dunne 
skal med sin klasse til Skansen, som er en populær dyrepark 
og frilandsmuseum i Sverige. Det er en tradition for alle an-
denklasser i Sverige at begynde skoleåret med denne udflugt. 
Dunnes bedste ven Ella Frida er flyttet til Norrköping, som 
ligger langt væk, men det utrolige sker: Dunne og Ella Frida 
møder hinanden på Skansen.

Rose Lagercrantz og Eva Eriksson
Lyk’lig den, som Dunne får
148 x 210 mm, 112 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-102-2

I denne sjette bog i serien har Dunne  vinterferie. Hun keder 
sig, men kommer så i tanke om, at Ella Frida har fødselsdag 
ved denne tid. Måske kan hun besøge hende som en overra-
skelse og være “VERDENS BEDSTE GAVE”?

Rose Lagercrantz og Eva Eriksson
Kærlighed er bedre end ingen kærlighed
148 x 210 mm, 160 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-101-5

I denne syvende bog i serien skal Dunnes far giftes med Vera  – 
I Rom. Og Dunnes bedste veninde Ella Frida er ikke inviteret. 
Dunne kan ikke holde ud, at opleve så stor en ting uden Ella 
Frida, og hun er også bange for, at Ella Frida vil blive sur på 
hende ...

Det er ikke altid nemt at være Dunne. Det er heller 
ikke nemt at være Dunnes far, mormor eller farens 
nye kæreste, Vera ... Bøgerne om Dunne beskriver 
livet med alle dets facetter af sorg og savn, tilgivelse 
og glæde. Glæden ved alle de små ting er sødt og 
godt beskrevet, så man bliver helt varm om (veninde)
hjertet. 

BØGERNE OM DUNNE
Lix 20-25



Jennifer Wegerup og Valentin Schönbeck
Flot reddet, Hedvig
155 x 215 mm
64 sider, indbundet, LIX 24 
ISBN 978-87-7224-146-3 

Hedvig har bestemt sig. Hun vil være målmand. Ikke bare 
hvilken som helst målmand – hun vil være den bedste. På 
holdet, i landet, i verden! Men først må hun vise, hvad hun 
kan. Hedvig er helt klar med sine nye handsker. Men så sker 
der det, der ikke må ske: bolden glider ud af hendes hænder!

Jennifer Wegerup og Valentin Schönbeck
Du har den, Hedvig
155 x 215 mm
80 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-296-5 

Andet selvstændige bind om pigen Hedvig, som har bestemt 
sig for at være målmand. Ikke bare hvilken som helst mål-
mand, men den allerbedste. Hedvig har fået verdens bedste 
nyhed; hendes hold skal spille cup! Hedvig træner alt, hvad 
hun kan. Fremfor alt øver hun sig på at bokse bolden væk, og 
være på tæerne, så hun altid er klar til at springe og afværge 
skuddene. Men en dag brækker Hedvig armen! Hvad skal hun 
nu gøre?

Jennifer Wegerup og Maria Källström
Sats alt, Olivia!
155 x 215 mm
104 sider, indbundet, LIX 23 
ISBN 978-87-7224-145-6 

Olivias mor er syg, men der sker der også mange gode ting. 
For eksempel har hun fået en stor rolle i den årlige revy. Og at 
hun skal spille en supervigtig kamp mod det supergode hold 
Falkenberg – et hold, som Olivia rigtig gerne selv vil spille på. 
Derfor må hun træne hårdt, både med at lære sine replikker 
og med sin fodboldteknik. Men pludselig sker der noget, der 
kan ødelægge det hele!

Jennifer Wegerup og Bettina Johansson
Sikke et skud, Olivia!
155 x 215 mm
80 sider, indbundet, LIX 23
ISBN 978-87-7161-673-6

Olivia elsker fodbold og selvfølgelig vil hun gerne score, 
men denne dag er der en helt særlig grund til at Olivia vil 
lave mål, det er nemlig et mål for mor, som har en helt 
anden og sværere kamp at kæmpe ...

Jennifer Wegerup og Maria Källström
Fedt mål, Olivia!
155 x 215 mm
80 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-297-2 

Olivias mor er stadig syg. Heldigvis er hun rask nok til at kom-
me og se Olivia spille, men hun har det ikke godt, og Olivia 
har svært ved at tænke på andet. Men da hun ser Göteborg 
FC’s træner på tilskuerpladserne, ved hun, at hun er nødt til at 
vise, hvad hun kan.

 

Anja Gatu og Maria Borgelöv
Rødt kort, Therese!
155 x 215 mm
80 sider, indbundet, LIX 25 
ISBN 978-87-7224-144-9  

Therese er supergod til fodbold. Teknisk dygtig og hurtig. 
Men da hun skal spille sæsonens første kamp, går alting galt. 
Det er næsten, som om kroppen slet ikke kan huske, hvordan 
man spiller fodbold! Hvad er det, der sker?

Anja Gatu og Maria Borgelöv
Flot finte, Therese!
155 x 215 mm
96 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-295-8  

Therese elsker fodbold. Hun er teknisk dygtig, hurtig og glad 
for sin klub og kammeraterne. Men nu skal hun flytte. Til en 
ny by og en ny skole, men frem for alt et nyt fodboldhold!  
Hvordan vil det gå?

Jennifer Wegerup og Valentin Schönbeck
Kom så, Behrang
155 x 215 mm
104 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-294-1 

KOM SÅ, BEHRANG! er inspireret af den svenske fodbolds-
stjerne Behrang Safaris liv. En dag, Behrang og hans venner 
spiller fodbold nede i gården, kommer Amir. Signe, som er 
rigtig god til præcisionsskud siger, at Amir må være med på 
én betingelse: at han er målskive. Amir siger ja, men er lige 
ved at græde. Det virker helt forkert. Hvad skal Behrang 
gøre?

 

Jennifer Wegerup og Bettina Johansson
Rekord, Fatima!
155 x 215 mm
64 sider, indbundet, LIX 19 
ISBN 978-87-7161-672-9

Fatima og Aayan elsker at spille fodbold og spiller hver dag. 
En dag kommer en stor pige hen spørger om de har lyst til at 
spille i klub ...

Anja Gatu og Maria Källströmn
Flot mål, Kosse!
155 x 215 mm
80 sider, indbundet, LIX 24 
ISBN 978-87-7161-671-2

Kosse og Emma er begyndt at spille i en rigtig klub med  
holdtrøjer og det hele. Nu skal de spille cup  og Kosse er sejr-
sikker, men modstanderne er bedre, end Kosse havde regnet 
med ...

Anja Gatu og Maria Källströmn
Lige i krydset, Kosse!
155 x 215 mm
96 sider, indbundet, LIX 24 
ISBN 978-87-7161-670-5

I frikvarteret styrter Kosse ud for at være først på skolens 
boldbane, men den nye dreng i klassen, Farin, er også ivrig 
fodboldspiller og når bolden først ...

Medrivende og dynamiske fortællinger om ivrige børn/unge, 
der vil deres sport, men også  lægger vægt på kammeratskab 
og ’holdånd’. Bøgerne har hver deres selvstændig handling 
og kan læses uafhængigt.

Oversat fra svensk af Charlotte A. E. Glahn, som kan sit ’fodboldstof’.

Letlæsning
Lix 19-25



Daniela Kunkel
DU OG JEG OG  VI I SKOLEN ...
32 s. indbundet 
221 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-656-9

Som i første bind om VI,  handler historien her om at tage hensyn 
og vælge fællesskab og samvær fremfor at drille, mobbe og gøre 
sig morsom på andres bekostning. Heldigvis finder klassen ’fælles 
fodslag’ og sammenhold igen.

Amanda McCardie og Colleen Larmour
Nye venner - En bog om gode venskaber
32 sider, indbundet
251 x 276 mm
ISBN 978-87-7224-1210

Med udgangspunkt i Sofie og hendes skoleskift beskrives forskellige 
følelser: generthed, tvivl, glæde osv. Børn kan lære at det er små 
ting, som et smil eller en venlig gestus, der bestemmer, om nogen 
føler sig velkommen og har det godt. Hvem er gode venner? Hvor-
dan finder man ud af, hvem der er gode at lege med? 

Om at være åben og imødekommende børn imellem.  Alle er for-
skellige, men det betyder ikke, at man ikke kan være søde overfor 
hinanden og måske blive venner.

Felicity Brooks og Mar Ferrero
Den store bog om FØLELSER
32 sider, indbundet
245 x 296 mm
ISBN 978-87-7224-072-5

Under overskrifter som Kropssprog og signaler, Humøret skifter, Er 
du bekymret og Snak om følelser får man præsenteret forskellige 
børn og voksne som bl.a. i talebobler udtrykker deres følelser. Bogen 
er udformet til dialogisk læsning, hvor børn sammen eller i selskab 
med voksne kan nærme sig det svære emne, følelser, og lære at 
udtrykke sig mere præcist i forhold til, hvordan de har det.

Et godt redskab, bl.a. i skolen, hvor der ofte er mange og store 
følelser på spil.

Felicity Brooks og Mar Ferrero
Den store bog om forskellighed
296 x 247 mm
40 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-327-6
 
Alle mennesker er forskellige. Bogen her er fuld af eksempler på 
hvordan vi bor, klæder os og spiser forskelligt – i det hele taget 
træffer nogle valg hver dag i forhold til evner, traditioner, identitet 
og muligheder.

En kortfattet, men fordomsfri og inkulderende hyldest til diversi-
tet med ordliste bag i bogen.

Felicity Brooks og Mar Ferrero
Den store bog om BEKYMRING OG ANGST
296 x 247 mm
40 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-090-2
 
Det kan være meget forstyrrende – faktisk ødelæggende at bekymre 
sig for meget. Bogen her giver eksempler på, hvordan angst og 
bekymring kan vise sig i dagligdagen, og hvordan man kan tackle 
følelsen, når den opstår.

Udformet med henblik på yngre børn og handler om at genken-
de, forstå og bearbejde angst og uro. Bag i bogen får man en 
række gode råd til at håndtere følelserne og blive mere robust.

Felicity Brooks og Mar Ferrero
Den store bog om VENSKABER
296 x 247 mm
40 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-091-9

Venskaber har stor betydning for børns fysiske og mentale sundhed. 
De opbygger deres selvværd, hjælper dem med at finde ud af, hvem 
de er uden for familien, og giver dem mulighed for at udvikle sociale 
færdigheder. Samvær med andre gør børn mere robuste og lærer 
dem at håndtere skuffelser og problemer.  Vigtigst af alt betyder 
venskaber, at børn udvikler empati, får dem til at interessere sig for 
andre og overveje andres behov. 

Den store bog om VENSKABER  er en bog om at sætte pris på 
hinanden og møde andre med respekt og åbent sind ...

Scot Ritchie
Har du det godt?
Om sundhed og motion
32 s. indbundet, 221x 246 mm
ISBN 978-87-7224-299-6
LIX 31

Hvad kan man gøre for at holde sig sund og rask i forhold til motion og 
bevægelse?

Scot Ritchie
Hvor får vi maden fra?
Om ernæring og fødevarer
32 s. indbundet, 221x 246 mm
ISBN 978-87-7224-298-9
LIX 32

Hvad kan man gøre for at holde sig sund og rask i forhold til den mad 
man spiser, og hvordan den bliver dyrket?

Vibe Juul Sannig og Irene Østergaard Madsen
7 måder at spise på
221 x 221 mm
48 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-112-1
  
Ulrikke og hendes ven Paolo er på udflugt med deres klasse til en gård, 
som driver økologisk landbrug. Med udgangspunkt i gårdens afgrøder og 
avlsmetoder får klassen en snak om mad og spisevaner og får forklaret 
begreber som veganer, vegetar, frugtar, pollotar, pescetar og flexitar.

Om de valg forskellige familier træffer i forhold til fødevarer.

Vibe Juul Sannig og Irene Østergaard Madsen
9 måder at få børn på
221 x 221 mm
40 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-343-6
  
Ulrikke er på besøg hos sin morfar, der er læge. Han er rigtig god til at for-
klare den nysgerrige Ulrikke om graviditet, reagensglasbørn, rugemødre, 
sæddonorer, adoption og andre måder, forskellige familier kan få børn på. 

Om forskellige familieformer og de efterhånden mange måder man 
kan blive forælder på.

Maria Löfgren
SORTEMIS på strejftog med fantastiske familier
221 x 291 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-331-3
  
Katten Sortemis strejfer om i nabolaget og besøger familier med 
forskellige interesser og gøremål. Ingen er ens, og der er mange 
detaljer at kigge på og snakke om.
 
Om diversitet.

Nanna Nesshöver og Elanor Sommer
Arnold er riv ruskende rasende
48 s. indbundet, 
276 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-141-8

Har man kendt et barn på 3-4 år, ved man at ukontrolleret vrede er et vilkår, 
der skal overstås og helst uden for mange men på sjælen, hverken hos den 
lille arrigtrold eller andre omkring. Denne søde fortælling om, hvad der gør 
den lille abe Arnold arrig, og de andre dyrs forslag til at komme af med den 
uvelkomne følelse af vrede, er en interaktiv håndbog, hvor barnet kan lære 
at trampe, dunke, løbe eller måske brøle sig ud af følelsen. Bagest en kort 
tekst til de voksne om at foregribe/ imødegå vreden, snakke med barnet 
om årsagen til vreden og ruste det til at overvinde den.

Sød og enkel billedbog om at lære at håndtere egne og andres vredes-
udbrud.

Nanna Nesshöver og Elanor Sommer
Trunte føler sig trist
221 x 276 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-345-0
 
Truntes bamse er væk. Hun er ked af det og får gode råd til at blive i bedre 
humør og finde trøst i andre ting af sine venner. Med efterskrift til den 
voksne medlæser.

Om at genkende og håndtere følelsen af tab og ensomhed. 

Nanna Nesshöver og Elanor Sommer
Vimmer bliver virkelig bange
221 x 276 mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-128-2
 
Vimmer leger skjul med sine søskende og kommer så langt væk hjemmefra, 
at han ikke kan finde tilbage. Han bliver meget bange, men møder heldigvis 
flere venner, som giver ham gode råd om at lægge angsten til side og tage 
det roligt.

Om at genkende og håndtere følelsen af angst og finde sin indre styrke. 

Med efterskrift om børn og angst til den voksne medlæser.

Krop og følelser
Sundhed og forskellighed



Krop og følelser
Sundhed og forskellighed

OVERVEJELSOVERVEJELSER OM FØLELSER OG ADFÆRDER OM FØLELSER OG ADFÆRD
Serien, som i den originale udgave har fællestitlen 
'VICTORY', har til formål at støtte børn i deres person-
lige udvikling. De første fire 4 bind, tager hver deres 
emne eller dilemma op, som kan være svært italesætte 
uden et konkret udgangspunkt. 

Elisenda Roca og Christina Losantos
48 sider, indbundet, 190 x 145 mm
Gennemillustreret. LIX19-25  

DET DER ER MIT!
ISBN 978-87-7224-149-4
Alex skal at lære at dele, men får også hjælp til at forstå, 
hvor følelesen af jalousi og angsten for at gå glip af noget, 
måske kommer fra.

ANGST OG DUMME DRØMME!
ISBN 978-87-7224-151-7
Julius er mørkeræd, og bange for at lægge sig til at sove om 
aftenen, for når mørket og stilheden sænker sig, kommer alle 
monstrene frem af skyggerne. Men er de der i virkeligheden?

FUP ELLER FAKTA?
ISBN 978-87-7224-150-0
Anita bliver revet med af lysten til at underholde og blive 
historiens midtpunkt. Til sidst kan hun slet ikke lade være med 
at pynte på sandheden, indtil ingen regner med, hvad hun 
siger.

MÅ JEG FÅ DEN?
ISBN 978-87-7224-154-8
Joakim har en mani med at bede om alting, men er alligevel 
sjældent tilfreds, når han får, hvad han peger på. Er der andre 
måder at blive glad på, og hvordan bliver man bedre til at
mærke, hvad man har brug for?

KNUS ELLER KNUBS?
ISBN 978-87-7224-148-7
Carl skifter skole og glæder sig til at møde sin nye klasse, som 
desværre er præget af uro og ballade. Det trives han slet ikke 
med.

KAMEL ELLER KANEL?
ISBN 978-87-7224-152-4
Børnene i historien lever lykkeligt  uvidende om at deres 
kammerater synes, de er nussede og og lidt ulækre at være 
sammen med. Da en voksen på skolen tager fat på problemet, 
bliver det bedre for alle. 

GO’MOR’N! HEJ! TAK! FARVEL!
ISBN 978-87-7224-147-0
Vennerne Nora og Mikkel taler helst kun med hinanden. Ofte 
behøver de ikke at sige noget, fordi de kender hinanden så 
godt. Det bliver en vane for dem at forholde sig tavse både 
hjemme og ude ...

 
ER DU PÅ?
ISBN 978-87-7224-153-1
Da Anders en dag får en mobiltelefon, bliver han helt opslugt af 
det digitale univers og glemmer både venner og andre vigtige 
ting ...

Bøgerne kan læses individuelt, hjemme, i børnehaven 
eller i skolen, hvor de kan danne oplæg til samtale om 
svære emner, som man – i hvert fald uden for hjemmet 
– ofte vil søge at undgå, for ikke at provokere eller støde 
nogen. Serien er udviklet  til at støtte børn i forståelsen 
af, at det er i alles interesse, at der er gode grunde til 
normer for omgængelighed.

 

 

På forlagets hjemmeside www.lamberth.dk 
findes ark til udprintning med oplæg til samtale 
og overvejelser omkring hvert problem/dilem-
ma.

Isabel Thomas og Clare Elsom: 
Serietitel: Forstå følelsen LIX 20-25

VREDE
24 s. indbundet, 221x 246 mm
ISBN 978-87-7224-229-3

Der er mange grunde til, at man selv eller andre kan blive vrede, 
men Hvad gør man, når man er vred?, Hvordan må man så reagere? 
og Hvad gør man, hvis andre er vrede?  Overskrifterne på de korte 
kapitler lægger op til debat og samtale, mens teksten og de søde og 
udtryksfulde illustrationer kommer med konstruktive eksempler og 
forslag til, hvordan man kan håndtere følelsen hos sig selv eller støtte 
andre, som har det svært med vrede. LIX 25

BEKYMRING 
24 s. indbundet, 221x 246 mm
ISBN 978-87-7224-242-2

Der er mange grunde til, at man selv eller andre kan blive bekymret, 
men Hvordan føles bekymring?, Er det normalt at bekymre sig? 
og Går bekymringer væk af sig selv? Overskrifterne på de korte 
kapitler lægger op til debat og samtale, mens teksten og de søde og 
udtryksfulde illustrationer kommer med konstruktive eksempler og 
forslag til, hvordan man kan håndtere følelsen hos sig selv eller andre, 
som har tendens til at gruble over tingene og bekymre sig. LIX 23

GENERTHED
24 s. indbundet, 221x 246 mm
ISBN 978-87-7224-241-5

Det kan være svært at overkomme generthed, men Hvordan føles 
det?, Er det en almindelig følelse? og Kan man hjælpe en, som er 
genert? Overskrifterne lægger op til debat og samtale, mens teksten 
og de søde og udtryksfulde illustrationer kommer med konstruktive 
eksempler og forslag til, hvordan man kan håndtere følelsen hos sig 
selv eller støtte andre, som har det svært med generthed. LIX 25

SORG OG SAVN
24 s. indbundet, 221x 246 mm
ISBN 978-87-7224-240-8

Der er mange grunde til, at man selv eller andre kan blive kede af 
det, men Er det okay at være ked af det?, Hvordan føles tristhed? og 
Kan man hjælpe en, som er ked af det? Overskrifterne på de korte 
kapitler lægger op til debat og samtale, mens teksten og de søde og 
udtryksfulde illustrationer kommer med konstruktive eksempler og 
forslag til, hvordan man kan håndtere følelsen hos sig selv eller støtte 
andre, som er kede af mere eller mindre alvorlige ting. LIX 21

JALOUSI
24 s. indbundet, 221x 246 mm
ISBN 978-87-7224-238-5

Der kan være mange grunde til, at man selv eller andre kan blive jaloux, 
men Hvordan føles jalousi?, Hvad gør man, når man bliver jaloux? og 
Er det i orden at blive jaloux? Overskrifterne på de korte kapitler lægger 
op til debat og samtale, mens teksten og de søde og udtryksfulde illu-
strationer kommer med konstruktive eksempler og forslag til, hvordan 
man kan håndtere følelsen hos sig selv eller måske støtte andre, som har 
det svært med jalousi. LIX 25

GLÆDE
24 s. indbundet, 221x 246 mm
ISBN 978-87-7224-237-8

Der er mange grunde til, at man selv eller andre kan føle glæde, men 
Hvordan føles glæde og lykke?,  Hvad gør andre glade? og Kan man 
få sig selv i bedre humør? Overskrifterne på de korte kapitler lægger 
op til debat og samtale, mens teksten og de søde og udtryksfulde 
illustrationer kommer med konstruktive eksempler og forslag til, 
hvordan man kan fremme følelsen hos sig selv eller støtte andre, som 
har svært ved at finde glæden. LIX 22

MEDFØLELSE
24 s. indbundet, 221x 246 mm
ISBN 978-87-7224-236-1

Når man kan se andre er kede af det og bliver påvirket af det, har man 
empati eller medfølelse, men Hvad gør man, når man viser medfølelse?, 
Hvordan viser man omsorg? og Hvad gør man, hvis andre har brug for 
omsorg? Overskrifterne på de korte kapitler lægger op til debat og 
samtale, mens teksten og de søde og udtryksfulde illustrationer kommer 
med konstruktive eksempler og forslag til, hvordan man kan vise empati 
og støtte andre, som har det svært. LIX 24

STOLTHED
24 s. indbundet, 221x 246 mm
ISBN 978-87-7224-239-2

Indimmellem er de fleste heldige at opleve følelsen af stolthed, men 
Hvad er stolthed?, Hvad med dem som ikke får ros? og Er det okay at 
vise sin glæde? Overskrifterne på de korte kapitler lægger op til debat og 
samtale, mens teksten og de søde og udtryksfulde illustrationer kommer 
med konstruktive eksempler og forslag til, hvordan man kan håndtere 
følelsen hos sig selv uden at støde andre, som er mindre heldige. LIX 25

FORSTÅ FØLELSEN hjælper med at genkende og sætte ord på følelser og giver
gode råd til, hvordan man bedst kan udtrykke og håndtere forskellige sindsstem-
ninger hos sig selv og andre. Serien er velegnet til højtlæsning og selvlæsning fra 
2. til 5. klasse. Bag i bøgerne findes en ordliste, som kan bruges som udgangspunkt 
for en snak om følelser. Opgaver til download på www.lamberth.dk.



Ralf Butschkow
Jeg kender en LOKOFØRER
32 sider, indbundet
246 x 246 mm
ISBN 978-87-7224-140-1

Kasper får lov at komme med Frede, som er lokofører, på 
arbejde, se førerkabinen i IC3 toget og køre i et lille diesello-
komotiv på rangerterrænet. Han lærer noget om sporskifte, 
signaler og forskellige togtyper. Kasper elsker også livet på 
banegården, som emmer af folks forventning til at rejse, 
opleve noget andet og møde nye mennesker.

Ralf Butschkow
Jeg kender en sangerinde
32 sider, indbundet
246 x 246 mm
ISBN 978-87-7161-463-3

Her er det klassisk teater med opera, ballet og skuespil, der 
er i focus. Hovedpersonen, Sanne lever af at synge opera og 
har sin nabo, drengen Oscar, med på teatret og forklarer, 
hvordan hun øver sig, og hvordan en forestilling bliver sat 
op. Bogen kommer    også ind på teatrets andre ansatte som 
instruktør, regissør, scenetekniker, kostumier mv.

Ralf Butschkow
Jeg kender en fodboldtræner
32 sider, indbundet
246 x 246 mm
ISBN 978-87-7224-203-3

Hovedpersonen Sanne lever af at synge opera. Hun har sin 
nabo, drengen Oscar, med på teatret og forklarer, hvordan 
hun øver sig, og hvordan en forestilling bliver sat op. Bogen 
kommer også ind på teatrets andre ansatte som instruktør, 
regissør, scenetekniker, kostumier mv.

Ralf Butschkow
Jeg kender en skolelærer
32 sider, indbundet
246 x 246 mm
ISBN 978-87-7224-290-3

Jonas skal begynde i skole efter sommerferien og kommer 
med sin nabo, som er folkeskolelærer, på arbejde, for at se 
hvad der venter ham.

Ralf Butschkow
Jeg kender en arkitekt
32 sider, indbundet
246 x 246 mm
ISBN 978-87-7566-119-0

Martins nabo Lise er arkitekt. Da han besøger hende på 
kontoret, ser han, hvordan en arkitekt arbejder fra idé til 
tegning, model og færdigt byggeri. Han kommer også med 
ud på byggepladsen og ser resultatet af hendes arbejde.

Job og arbejdsplads præsenteres af et barn, der kender en i faget. og får lov 
at komme med på arbejde. Dermed forklares jobbet i grove træk i billede og 
tekst, hyppigt i form af dialog. Serien henvender sig til større børn, som vil vide 
lidt om forskellige erhverv, men kan bruges af yngre børn med interesse for 
emnet. Det er karakteristisk for serien, at man kommer vidt omkring jobbet. 
Jke SKRALDEMAND handler f.eks. også om mijlø og affaldssortering, mens 
Jke SANGERINDE tilsvarende fortæller om andre jobs på teatret som sceno-
graf, regissør, instruktør mv.

Andre titler i den populære serie:

Jke  LASTBILCHAUFFØR 
978-87-7868-285-

Jke  PILOT   
978-87-7868-280-

Jke  BRANDMAND  
978-87-7868-287-1

Jke  TANDLÆGE  
978-87-7868-288-8

Jke  SKRALDEMAND  
978-87-7868-282-6

Jke  BYGNINGSARB.  
978-87-7868-281-9

Jke  KOK    
978-87-7868-303-8 

Jke  DYREPASSER (uds.) 
978-87-7868-304-5

Jke  POLITIBETJENT  
978-87-7868-284-0

Jke  RACERKØRER  
978-87-7868-283-3

Jke  BAGER   
978-87-7868-373-1

Jke  BIAVLER  
978-87-7868-304-5 

Jke  DYRLÆGE (Ny udg.)
978-87-7868-372-4

Jke  SYGEPLEJERSKE  
978-87-7868-474-5

Jke  PROF. FODBOLDSPILLER
978-87-7868-283-

Jke  GARTNER 
978-87-7868-903-0

Jke  ASTRONAUT   
978-87-7868-902-3

Jke  KAPTAJN 
978-87-7161-139-7

Erhverv og kultur
Job og samfund

Ny serie af Lucy M. George og 
Arlo Twin med jobbeskrivelser 
for yngre børn. 

At arbejde som ... (serietitel)
ASTRONAUT
227 x 246 mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-040-7

At arbejde som ... (serietitel)
DYRLÆGE
227 x 246mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-057-5

 

At arbejde som ... (serietitel)
POLITIBETJENT
227 x 246 mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-045-2

At arbejde som ... (serietitel)
BIBLIOTEKAR
227 x 246 mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-044-5

At arbejde som ... (serietitel)
SKOLELÆRER
227 x 246 mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-046-9

At arbejde som ... (serietitel)
BRANDMAND
227 x 246 mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-043-8

  

At arbejde som ... (serietitel)
PRAKTISERENDE LÆGE
227 x 246mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-041-4

At arbejde som ... (serietitel)
BYGGEARBEJDER
227 x 246 mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-042-1
  

Bagest i hver bog findes en lidt 
sværere uddybende tekst med info 
til større børn eller voksne med-
læsere om branchen, beslægtede  
jobs eller et historisk perspektiv.  



Erhverv og kultur
Job og samfund

Laura Cowan og Bonnie Pang
HVAD SKER DER OM NATTEN
32 s. indbundet 
246 x 296 mm
ISBN 978-87-7161-624-8

Det er ikke alt som går i stå, selvom mange ligger 
og sover. Både i naturen – i havet, i junglen, i 
ørkenen og ude i  rummet – såvel som i storbye
rnes huse, og fabrikker, er der noget på færde. 
Fragt og transport foregår også i døgndrift.

Store detaljerede illustrationer med masser 
af stof, man kan fordybe sig i, tænke over og 
snakke om.

Katja Rieder og Christian Zimmer
Noget om RIDDERE
32 s. indbundet, 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-097-8

Om middelalderens feudale system med borgherrer, 
riddere og turneringer. Enkle illustrationer med en lidt 
mere omfattende tekst, der forklarer lidt om tiden, livet 
på en borg og arbejdet som ridder/soldat. Bagest i bogen 
oplæg til dialog og yderligere info.

Introducerende fagbog om middelalderen og riddertiden.

Katja Rieder og Markus Zöller
Noget om PIRATER
32 s. indbundet, 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-099-2

Om pirater, kaperskibe og søroverliv gennem tiderne. Enkle 
illustrationer med en lidt mere omfattende tekst, der forklarer 
lidt om tiden, livet til søs og arbejdet som sørøver. Bagest i 
bogen oplæg til dialog og yderligere info.

Om pirateri før i tiden og i dag.

Johan Anderblad og Filippa Widlund
Lasse og metroen
221 x 291 mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-154-1
  
Lasse leger metro med toget under dynen. Kender Lasses mor 
mon noget til at køre metrotog og bygge tunneller? Ja da! Tro 
det eller ej – hun har engang arbejdet som metrofører. Den 
historie får Lasse at falde i søvn på.

Underholdende fakta med mor i ’helterollen’.

I samme serie:

Mauri Kunnas og Tarja Kunnas
LIVET I GAMLE DAGE – PÅ LANDET
48 sider, indbundet
291 x 221mm
ISBN 978-87-7161-628-6

Med udgangspunkt i familien Potes gård i Vovse-
lund – en typisk landsby, som den så ud i de fleste 
nordiske lande for omkring 150 år siden – beskrives 
afgrøder, håndværk og dagligliv i en munter og 
detaljeret form, som er typisk for Mauri Kunnas.

Mauri Kunnas og Tarja Kunnas
LIVET I GAMLE DAGE – I KØBSTADEN
48 sider, indbundet
291 x 221mm
ISBN 978-87-7161-629-3

Børnene fra  Vovselund er på besøg hos deres 
familie i Købstaden Hundekøbing. Med ’hvalpenes’ 
undrende øjne skildres håndværk, industri og byliv 
med herskab og tjenestefolk, som det så ud på 
vores tip-tipoldeforældres tid.

Kunnas sætter sig ind i stoffet, og bøgerne er 
ikke bare sjove, men også historisk korrekte og 
spækket med interessante detaljer.  

Fatti Burke
Find Tom i en anden tid
DET GAMLE EGYPTEN
40 sider, indbundet
245 x 296 mm
ISBN 978-87-7224-069-5

Lær om arkæologi, mumier, pyramider, landbrug, 
livsstil religion, håndværk og handel i den gamle 
ægyptiske kultur.

Fatti Burke
Find Tom i en anden tid
DET GAMLE ROM
40 sider, indbundet
245 x 296 mm
ISBN 978-87-7224-070-1

Lær om arkæologi og få noget at vide om den 
gamle romerske kultur med gladiatorer, stridsvog-
ne, livsstil religion, håndværk og handel ... 

Historisk viden på en underholdende måde med 
den gennemgående figur Tom, hvis bestemor er 
ærkæolog.Tom og katten Pyrus gemmer sig på 
hvert opslag bogen igennem, ligesom læseren på 
hvert opslag bliver sat på opgave med ting, som 
skal findes. Løsninger bag i bogen.

Lasse og gravemaskinen 
ISBN 978-87-7566-o16-2

Lasse og brandbilen 
ISBN 978-87-7161-416-9

Lasse og politibilen  
ISBN 978-87-7161-415-2

Lasse og traktoren - 
ISBN 978-87-7224-08-0

Lasse og ambulancen 
ISBN 978-87-7224-197-5

En bog om uddannelse, arbejdsplads-etik og mob-
ning, som alle unge ville have gavn af at læse, for 
at være bedre ‘klædt på’ til arbejdsmarkedet, som 
mange steder desværre stadig er præget af mand-
schauvinisme/sexisme tilmed racistisk sprogbrug og 
attitude.   

Bogens titel, DRÆN, refererer til militært slang om 
en ugidelig eller kluntet person, men også til hvordan 
store udfordringer og svære situationer kan tappe dig 
for al energi.

Peter Pilegaard og Jon Skræntskov
JAGTEN PÅ EN SPORT
64 s. indbundet, 
154 x 2216 mm
ISBN 978-87-7224-256-9

Humoristisk og sød fortælling om en overivrig far og 
hans pre-teen søn,  William, der leder efter den rette 
sport. William afprøver forskellige discipliner som 
bordtennis, vægtløftning, tennis, judo, svømning og 
håndbold, der  bliver beskrevet med et glimt i øjet. 

Anton Skriver Olesen
DRÆN
96 s. indbundet, 154 x 216 mm
ISBN 978-87-7224-073-2



Natur og teknik
Dinosaurer mv.

Rachel Firth,  og Nick Wakeford,
LAD DINOSAURERNES TID 
UDFOLDE SIG
16 siders leporello, som foldes ud 
til to-sidet panorama, indbundet
176 x 276 mm (udfoldet 1360 x 270 mm)
ISBN 978-87-7224-128-9

Godt overblik over den periode på om-
kring 180 millioner år, hvor dinosaurerne 
dominerede Jorden. Se hvilke dinoer, der 
levede hvor og hvornår, og få nogle 
fascinerende fakta om forskellige arter.

Enkel og overskuelig oversigt.

Eric Geron • Mat Edwards
Dinosaurer mod maskiner
221x 246 mm, 32 sider, indbundet, 
ISBN 978-87-7566-019-3

10 af de mest kendte dinoasurer og flyve-
øgler møder nogle moderne maskiner 
i dueller, hvor ikke bare vægt, men også 
hurtighed og fleksibilitet, spiller ind.  
Hvem klarer sig bedst?

Dino-fakta på en ny og under-
holdende måde.

Stacey Roderick og Kwanchai Moriya
DINOSAURER - FRA HOVED TIL HALE
40 sider, indbundet
221 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-683-5

I farvestrålende papirklip vises forskellige 
dinosaurer. Først ser man en karakteristisk 
detalje, udfra hvilken man kan gætte ar-
ten, derpå et helt opslag med det forhisto-
riske dyr i dets rette omgivelser.

Stacey Roderick og Kwanchai Moriya
FUGLE - FRA HOVED TIL HALE
40 sider, indbundet
221 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-681-1

I farvestrålende papirklip vises forskellige 
fuglearter. Først ser man en karakteristisk 
detalje, udfra hvilken man kan gætte 
arten, derpå et helt opslag med fuglen i 
dens rette omgivelser. 

Stacey Roderick og Kwanchai Moriya
SMÅKRAVL - FRA HOVED TIL HALE
40 sider, indbundet
221 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-682-8

I farvestrålende papirklip vises forskellige 
leddyr. Først ser man en karakteristisk 
detalje, udfra hvilken man kan gætte ar-
ten, derpå et helt opslag med dyret i dets 
rette omgivelser.

Annette Bay Pimentel og Daniele Fabbri:
TØR DU MØDE EN DIPLODOCUS?
32 s. indbundet, 221x 246 mm, LIX 30
ISBN 978-87-7224-338-2

Hvis du havde en tidskapsel og var rigtig modig og 
eventyrlysten, kunne du rejse tilbage i tiden og møde 
dinosaurerne. Følg med på en rejse 150 mio. år tilbage 
til Jura, hvor diplodocusserne fandtes, og lær noget om 
deres levested, størrelse, føde, fjender mv.

Annette Bay Pimentel og Daniele Fabbri:
TØR DU MØDE EN T-REX?
32 s. indbundet, 221x 246 mm, LIX 32
ISBN 978-87-7224-341-2

Tag med på en fantasirejse 66 mio. år tilbage i tiden til 
Kridt og mød en Tyrannosaurus Rex. Du skal nok være lidt 
forsigtig, så du ikke risikerer, at den æder dig.

Annette Bay Pimentel og Daniele Fabbri:
TØR DU MØDE EN TRICERATOPS?
32 s. indbundet, 221x 246 mm, LIX 31
ISBN 978-87-7224-340-5

Hvis du havde en tidskapsel og var rigtig eventyrlysten, 
kunne du rejse 66 mio. år tilbage til Kridttiden, møde 
nogle triceratopser og se, hvor og hvordan de levede.

Annette Bay Pimentel og Daniele Fabbri:
TØR DU MØDE EN STEGOSAURUS?
32 s. indbundet, 221x 246 mm, LIX 32
ISBN 978-87-7224-339-9

Tag med på en fantasirejse 153 mio. år tilbage i tiden til 
Jura, hvor stegosaurusserne levede og se, hvor store de 
var, hvad de spiste mv.

Selvom tidsrejserne med såvel piger som drenge i 
førersædet er fri fantasi, er de oplysninger, man får om 
de fire dinosaurer, baseret på faktiske fund af knogler 
med bidmærker, forstenet lort og andre fossile rester, 
som fortæller en masse om de store, fascinerende dyr.

Dieter Wiesmüller
RAPFOD - Historien om en lille, letbenet 
dinosaurus
32 s. indbundet 
276 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-580-7

Den lille dinosaur Rapfod, må konstant flygte og skjule 
sig for at overleve. Da han finder sammen med artsfællen 
Liva, og de får unger, mærker Rapfod både at det giver 
kræfter at have noget at kæmpe for, men også at det kan 
være en fordel at være lille.

Flotte helsides illustrationer, der er stemningsfulde og 
dramatiske og klæder den medrivende historie om den 
lille ensomme compsagnatus.

Sara Hurst og Lucy Cripps
Skjult viden om dinosaurer
32 s. indbundet, 
266 x 266 mm
ISBN 978-87-7224-227-9

Hold bogen op mod lyset, så ’skyggebilledet’ dvs. mo-
tivet – udformet som en silhuet på bagsiden – afslører, 
hvad der gemmer sig under jorden. 

Joachim Mallok og Johann Brandstetter
DINOSAURER
32 s. indbundet, 2421 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-575-3

Hvor og hvornår levede dinosaurerne, hvor store var de,
og hvordan forsvarede de sig imod rovdinoerne. Hør om, 
hvilke dinosaurer, der kunne flyve, hvordan de arter, som 
levede i havet, så ud, og om hvorfor de ikke findes mere.

Flot illustreret faktuel bog om de gigantiske dyr.



Om serien, som snart er oppe på 
33 spændende  titler, skrev lektøren: 
“... fremragende fagbøger med gode og 
relevante fakta om dyrene. Bøgerne har 
en meget overskuelig opbygning uden for 
mange grafiske forstyrrelser, med skarpe, 
smukke farvefotos, der underbygger de 
faglige informationer.” 

Kate Riggs med div. fotos
LEOPARDER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-183-8

Valerie Bodden 
med div. fotos
PINGVINER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-182-1

Valerie Bodden 
med div. fotos
KOALA
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-181-4

Verdens vildeste dyr
Lix 20-30

Valerie Bodden 
med div. fotos
NÆSEHORN
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-096-1

Valerie Bodden 
med div. fotos
GIRAFFER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-088-6

Valerie Bodden 
med div. fotos
PANDA
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7161-657-6

Kate Riggs 
med div. fotos
DELFINER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-086-2

Kate Riggs 
med div. fotos 
FLODHESTE  
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-334-4

Valerie Bodden 
med div. fotos
JAGUARER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7161-657-6

Kate Riggs 
med div. fotos
KÆNGURUER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-086-2

Valerie Bodden 
med div. fotos 
HAJER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-092-9

Valerie Bodden 
med div. fotos
LØVER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7161-659-0

Kate Riggs 
med div. fotos 
ULVE
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-337-5

Valerie Bodden 
med div. fotos
ABER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-090-9

Valerie Bodden 
med div. fotos
SLANGER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-185-2

Kate Riggs 
med div. fotos
SPÆKHUGGER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-187-6

Kate Riggs 
med div. fotos
ELEFANTER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-087-9

Valerie Bodden 
med div. fotos
ISBJØRN
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7161-658-3

Valerie Bodden 
med div. fotos
KROKODILLER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-096-1

Valerie Bodden 
med div. fotos 
TIGRE
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7161-660-6

Valerie Bodden 
med div. fotos
GORILLAER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-089-3

Valerie Bodden 
med div. fotos 
SURIKATER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm  
ISBN 978-87-7224-335-1

Kate Riggs 
med div. fotos 
ALLIGATOR
32 s. indbundet 
246 x 196 mm  
ISBN 978-87-7224-333-7

Kate Riggs 
med div. fotos 
BLÆKSPRUTTE 
32 s. indbundet 
246 x 196 mm 
ISBN 978-87-7224-336-8

Valerie Bodden 
med div. fotos 
GOPLER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm  
ISBN 978-87-7566-142-8
Udk. maj 2023

Kate Riggs 
med div. fotos
ELEFANTER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-332-0
Udk. maj 2023

Kate Riggs  
med div. fotos
HAVSKILDPADDER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7566-144-2
Udk. maj 2023

Kate Riggs 
med div. fotos
VASKEBJØRNE
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7566-143-5
Udk. maj 2023

Kate Riggs 
med div. fotos 
KAMELER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7566-138-1
Udk. maj 2023

Kate Riggs 
med div. fotos
KOLIBRIER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7566-141-1
Udk. maj 2023

Kate Riggs 
med div. fotos 
CHIMPANSER
32 s. indbundet 
246 x 196 mm  
ISBN 978-87-7566-140-4
Udk. maj 2023

Valerie Bodden 
med div. fotos 
ALLIGATOR
32 s. indbundet 
246 x 196 mm  
ISBN 978-87-7566-139-8
Udk. maj 2023

Kate Riggs
med div. fotos 
FLAGERMUS
32 s. indbundet 
246 x 196 mm  
ISBN 978-87-7566-137-4
Udk. maj 2023



Inga Marie Ramcke og Christine Kugler
Benny Bæver. Den bortkomne nøgle
32 sider, indbundet
291 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-243-9

Anden Andrea venter brev med en særlig opskrift på 
pandekager, men da posten kommer, er nøglen til 
postkassen væk. Ella, havde travlt med at samle 
vinterforråd i nat. Måske har hun ved en fejl begravet 
den sammen med en nød? Andrea, Benny og Ella 
må ud i skoven for at lede efter nøglen, og der 
venter både eventyr og store naturoplevelser.

Lær om de træer, buske, bregner, mosser, svampe og 
dyr, som Benny Bæver og vennerne ser på vejen.

Bag i bogen er der forslag til hobbyprojekter med ting fra 
skoven og selvfølgelig bedstemor Ands særlige opskrift 
på pandekager med syltetøj af friske bær, som man kan 
plukke i skoven.

Natur og teknik
Diverse

Oskar Jonsson
VIPS ved stengærdet
221 x 291 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-344-3

Bøgerne om spidsmusen Vips er en sød blanding af 
eventyr og naturoplysning. Denne gang er det ved 
at være efterår, og Vips møder bl.a. et markfirben.

Oskar Jonsson 
VIPS på glatis 
221 x 291 mm
32 sider, indbundet
ISBN 978-87-7224-196-8

Carren Brown og Becky Thorns
Hvad gemmer sig i havet
32 s. indbundet, 
266 x 266 mm
ISBN 978-87-7566-006-3

Følg med på en rejse til de syv verdenshave og lær om dyre- og 
planteliv ved koralrev, i ishavet og det mørkeste dybhav. De 
meget forskellige vilkår ved levestederne betyder, at der er en 
utrolig variation.

Carren Brown og Georgina Tee
Hvad gemmer sig under sneen?
En skyggespilsbog ...
32 s. indbundet, 
266 x 266 mm
ISBN 978-87-7566-105-3

Vinteren er en udfordring for mange dyr. Der er mangel på 
mad, og kulden betyder, at mange dyr må gå i hi og sove det 
meste af vinteren for at spare på energien. Men hvor gemmer 
de sig? Og kan hjorte eller andre dyr måske finde noget spise-
ligt i sneen?

Susie Behar og Essi Kimpimäki
Hvad gemmer sig på gården?
En skyggespilsbog ...
32 s. indbundet, 
266 x 266 mm
ISBN 978-87-7566-104-6

Hvad gemmer sig under hønen? Hvad foregår der inde i en 
ballepresse? Hvilke grøntsager har afgrøden under jorden? Og 
hvad sker der i stalden? 

Hold bogen op mod lyset, så ’skyggebilledet’ dvs. motivet 
– udformet som en silhuet på bagsiden – afslører, hvad der 
gemmer sig i have og oceaner af dyr og fisk. 

Joanna Rzezak
1001 fra en tue
32 s. indbundet, 
291 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-210-1

Sjov og anderledes naturinfo om myrer.  Skovmyrerne bevæ-
ger sig ud af tuen i en lang række gennem bogens landskab 
og ender i et træ, hvor de fortsætter fra grenen ud ad en lang 
lyserød ting, der, som en sjov overraskelse,viser sig at være en 
grønspættetunge. Sådan! – Et myreliv fra ende til anden ...

Joanna Rzezak
1001 fra en sværm
221 x 291  mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-163-3
 
Lidt af hvert om honningbier og deres betydning for ikke bare 
den vilde flora, men også for produktiviteten i dansk land-
brug og frugtavl, hvor biernes betydning for bestøvningen af 
planterne på nogle afgrøder betyder et mere end fordoblet 
udbytte. Lær om de sociale insekters imponerende liv og om 
biavlerens høst af honning.

Joanna Rzezak
1001 fra en stime
221 x 291  mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-162-6

Lidt af hvert om livet i havet – om små og store fisk, hvaler, 
krabber, havskildpadder og om den tiltagende forurenig med 
plast i naturen.

Inga Marie Ramcke og Christine Kugler
BENNY BÆVER – Fra dårlig stil til keglespil
221 x 291 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-118-3
  
Benny Bæver og hans venner, som man måske ken-
der fra den naturoplysende “Benny Bæver – Den 
bortkomne nøgle”, er altid ude i naturen. Denne 
gang forsøger de med hjælp fra odderne at løse 
problemerne omkring en oversvømmelse, der 
opstår, fordi plastflasker og andet affald hober sig op 
ved bæverdæmningen. Vennerne bliver enige om at 
rydde op, sortere og genbruge hvad de kan.

En sød fortælling om miljø og affaldshåndtering, 
der kan læses som en almindelig underholdende 
historie, men som med inddragelse af tekster i 
faktabokse (udformet som affaldssække) er god 
og relevant indføring i et aktuelt emne.

Hyggelige genbrugsprojekter og pandekageopskrift 
bag i bogen!



Natur og teknik
Diverse

Min lille bog om ...Min lille bog om ...
Indbydende fotoillustreret 
serie med korte tekster 
om populære dyr!

Camilla de la Bédoyère
Min lille bog om livet i havet
64 sider, indbundet
216 x 216 mm
ISBN 978-87-7161-648-4

Nicola Jane Swinney
Min lille bog om heste og ponyer
64 sider, indbundet
216 x 216 mm
ISBN 978-87-7161-650-7

LIGNER DYRENE DIG OG MIG?
Dyrs anatomi og adfærd vs. menne-
skets. 

Svenja Ernsten og og Tobias Pahlke
HAR PANDAEN TO TOMMELTOTTER?
32 sider, indbundet
221 x 221mm
ISBN 978-87-7161-690-3

Hvert opslag har en overskrift/et tema som øre, næse, tænder, 
hænder bagdel mv. Med flotte detaljerede illustrationer af 
dyrene sammenlignes den viden, vi har om fællestræk mellem 
de mere end 50 forskellige dyrearter og mennesket i anatomisk 
henseende?

Jens Poschadel og Tibias Pahlke
GRINER ABER, NÅR DE VISER TÆNDER?
32 sider, indbundet
221x 221 mm
ISBN 978-87-7161-627-9

Viser dyr følelser, og i så fald hvordan? Kan dyr have samme 
følelser som mennesker, og udtrykker de sig på samme måde 
med mimik, og gestik? Hvilke fællestræk er der mellem de mere 
end 50 forskellige dyrearter, som er flot og detaljeret tegnet, 
og menneskets adfærd?

Svenja Ernsten og og Tobias Pahlke
GÅR VASKEBJØRNE TIDLIGT I SENG?
32 sider, indbundet
221 x 221mm
ISBN 978-87-7161-691-0

Leger dyr? Hvordan går dyr på WC? Hvordan vasker dyr sig? 
Hvordan og hvor meget drikker de? Er der fællestræk mellem 
forskellige dyrearter og menneskers adfærd? Med flotte detalje-
rede illustrationer af dyrene sammenlignes den viden, vi har om 
os selv/mennesket i forhold til dyrenes alsidige adfærd.

Marta Prims, Núria Roca og Alejandro Algarra 
EDDERKOPPEN - En ottebenet overlever
Serietitel: Vilde fakta 
32 sider, indbundet, 251 x 251 mm
ISBN 978-87-7161-616-3

Der findes mere end 45.000 forskellige arter rundt-
omkring på Jorden bortset fra Antarktis. Hvis man 
omregner det anslåede antal edderkopper til bio-
masse, svarer det til ca. 25 mio. tons. Den store 
mængde edderkopper er med til at holde bestanden 
af insekter og smådyr nede ved at spise mellem 400 
og 800 mio. tons af disse hvert år og er en vigtig del af 
Jordens øko-systemer.

Lidia di Blasi, Núria Roca og Alejandro Algarra 
KLAPPERSLANGEN - Et giftigt bekendtskab
Serietitel: Vilde fakta 
32 sider, indbundet, 251 x 251 mm
ISBN 978-87-7161-613-2

Den sydamerikanske klapperslange, som er en af 
verdens giftigste klapperslanger. Lær om dens sanser 
og jagtmetoder og om, hvordan den får unger og skifter 
ham. Vidste du at ‘ranglen’, som klapperslangen rasler 
med, når den føler sig truet, ikke er medfødt? Hør også 
lidt om andre arter af klapperslanger og om slanger i det 
hele taget. 

Marta Prims, Núria Roca og Alejandro Algarra 
FLAGERMUSEN - Det flyvende ekkolod
Serietitel: Vilde fakta 
32 sider, indbundet, 251 x 251 mm
ISBN 978-87-7161-615-6

Læs om flagermus i alle afskygninger – lige fra verdens 
mindste flagermus, som bare er 3 cm lang, til de store 
frugtflagermus, flyvende hunde, som kan have et 
vingefang på op til 1,5 meter. De flagermus, som lever 
af insekter, kan jage uforstyrret af rovfugle og andre 
fjender. De jager nemlig om natten og har derfor ud-
viklet en særlig teknik med ekkolokalisering til at op-
spore byttet.

Flotte naturtro farveillustrationer og interessante 
fakta om spændende dyrearter.

Peggy Kochanoff
Kender du strandens mysterier?
206 x 21 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-304-7
  
Får ’opklaret’, hvad en “havfruepung“ er, hvem der 
efterlader de underlige u-formede, gummiagtige 
ringe, om man kan spise tang og mange andre 
spørgsmål, som kan opstå, når man færdes på 
stranden og gør mystiske fund.

Peggy Kochanoff
Kender du mosens mysterier?
206 x 21 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-306-1
 
Få ’opklaret’, hvordan man kender forskel på frø og 
tudseæg, om dunhammere er spiselige og om igler 
er farlige samt mange andre mystiske spørgsmål, 
som melder sig når man færdes ved sø, å og mose.

Peggy Kochanoff
Kender du naturens mysterier?
206 x 21 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-307-8

Få ’opklaret’ nogle af de mange små mysterier 
naturen byder på, som hvordan man ser et træs 
alder, hvorfor der opstår flod og ebbe og hvorfor 
ildfluer ikke bliver varme, når de tænder og slukker 
hele tiden.

Peggy Kochanoff
Kender du byens naturmysterier?
206 x 21 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-305-4

Find ud af om der er færre stjerner over byerne, om 
kakerlakker kan være farlige? og om man kan spise 
vild gulerod samt mange andre mysterier, som 
melder sig, når man undersøger byens vilde natur.

Med baggrund som bl.a. zoolog og dyre-
passer har forfatter og illustrator Peggy 
Kochanoff udarbejdet denne serie, som 
blev nomineret til OLA Silver Birch Express 
Award. 



Ruth Gellersen og Anne Ebert
Sol, blæst, sand og vand
32 s. indbundet, 
221 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-199-9

Hvad sker der i og ved havet? Hvordan kan kysten se ud, og 
hvad kan man finde af planter og dyr? Hvad betyder flag og bø-
jer ved kysten og på havet og hvordan er trafikken til søs. Lidt 
af hvert om allle mulige aspekter af havet, vejret og kysten.

Hyggelig og oplysende med indbygget quiz.

Cordula Thörner og Kyrima Trap
Noget om REGNSKOV
32 s. indbundet, 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-015-2

Hvilke dyr og planter finder man i regnskoven? Enkle 
illustrationer med en lidt mere omfattende tekst, der 
forklarer lidt om klima og artsrigdom. Bagest i bogen 
oplæg til dialog og yderligere info.

Lektør:
“En rigtig fin bog om regnskoven, der vil egne sig godt til 
emnearbejde i dagtilbud og indskoling eller som bladrebog 
derhjemme”

Cordula Thörner og Steffen  Walentowitz
Noget om SKOVEN
32 s. indbundet, 
246 x 196 mm
ISBN 978-87-7224-098-5

Hvilke dyr og planter finder man i skoven? Enkle 
illustrationer med en lidt mere omfattende tekst, der 
forklarer lidt om klima og artsrigdom. Bagest i bogen 
oplæg til dialog og yderligere info.

Andrea Reitmeyer
Herman hører til hos os
221 x 221 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-326-9
  
En koloni af kongepingviner finder et æg og ender med 
at adoptere en guldlokket pingvinunge. Efterhånden 
bliver alle klar over, at de er forskellige, men hvad 
betyder det? 

Om at vide hvem men er og være glad for det.

Andrea Reitmeyer
Petter er en kræsenpind
221 x 221 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-320-7
  
Hvad betyder det, hvis et pindsvin, som skal fedes op 
inden vintersøvnen, er kræsent og dermed ikke får mad 
nok? Det kan gå helt galt, men heldigvis møder pinds-
vinet Petter et venligt egern, som tilbyder at dele sit 
vinterforråd med ham.

Ligesom eksempelvis Disney personificerer forfatte-
ren historiens dyr, så børn nemt kan sætte sig ind i 
deres livsbetingelser og adfærd. 

Gabriela Krümmel, Sabine Chomski og Anne Ebert
SOLSORTEREDEN
221x 221mm, 32 sider, indbundet, 
ISBN 978-87-7566-130-5

Et søskende par opdager en solsort, som bygger rede     
i haven og følger med , da der kommer unger i reden.

Gabriela Krümmel, Sabine Chomski og Anne Ebert
EGERNET
221x 221mm, 32 sider, indbundet, 
ISBN 978-87-7566-164-0

Et søskende par opdager et egern som samler forråd      
i haven og følger med, da der kommer unger i egernets 
rede. En af ungerne falder ud og må til vildplejestati-
onen for at overleve. D den bliver stor og stærk nok til 
at kler e sig i naturen bliver den sat ud, og det kommer  
børnene og overværer.

Bärbel Oftring og Anne Ebert
HER I NATUREN - en billedordbog
32 s. indbundet, 221 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-530-2

Helsides illustrationer af skov, hav, eng m.fl. suppleres 
af mere end 100 små ikoner med navne på dyr og ting, 
de foretager sig: bygger rede, flyver, løber osv. Man 
kan lede efter de pågældende dyr og planter i de store 
billeder og bruge bogen som ’myldrebog’.

Bärbel Oftring, Christine Henkel og Maria Mähler
HER I SKOVEN - en billedordbog
32 s. indbundet, 221 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-602-6

Helsides illustrationer med scener fra skoven suppleret 
af små ikoner med navnene på dyr og ting, de foretager 
sig. Man kan lede efter de pågældende dyr og planter i 
de store billeder og bruge bogen som ’myldrebog’.

Søde illustrationer med oplysende tekst samt mere 
end 100 ord man kan have glæde af, når man oplever 
og/eller snakker om naturen ...

Natur og teknik
Diverse

Riina og Sami Kaarla
Mumitroldene til søs - Øen med fyrtårnet
221 x 291 mm, 48 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-292-76  

Bogen her er en gendigtning af  Mumifar og havet, hvor 
Mumifamilien besøger øen med fyrtårnet. Man lærer om 
skærgårdens særlige natur og hør om de fisk, dyr og planter, 
og bliver motiveret til at være med til at bevare naturen i og 
omkring Østersøen.

 

Etta Kaner og David Anderson
OG VINDEREN ER ...
De vildeste verdensmestre
32 sider, indbundet
276 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-694-1

Hvem kan løbe hurtigst eller hoppe længst? Og hvem er 
stærkest eller mest udholdende? Det hele bliver humoristisk 
kommenteret og sagligt bedømt. Mange mindre dyr er 
faktisk ret seje og hopper utrolig langt eller løfter mange 
gange deres egen vægt, så det ikke altid er det største dyr, 
som vinder.  

Hvad er de forskellige dyrearter hver især særligt gode til?

Lær lidt om livet til søs og naturen i skærgården 
og Østersøen, som er en stor del af de dejlige 
historier om Mumitroldene! Bag i bogen får du 
og dine venner nogle tips til, hvad I selv kan gøre 
for at bevare naturen – både i skærgården og hvor 
I selv bor!

Katy Tanis og Carron Brown
Dyrenes olympiade
221 x 246 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-064-3

Dyrene kæmper om guldmedaljen i 12 forskellige discipli-
ner: hvem af de tre finaledeltagere er bedst til højdespring, 
100 meter løb, maraton, boksning, vægtløftning 
mv. Det er ikke altid de største dyr, som løber med medal-
jen, for dommeren kigger også på forholdet mellem dyrets 
størrelse og dets præstation.

Underholdende og interessante fakta om dyrs adfærd.



Friederun Reichenstetter og Hans-Günther Döring
De røde skovmyrer og tuen i skoven
221 x 291 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-250-7 

I en skovmyretue, som er cirka en meter høj, bor måske 
omkring 50.000 myrer. Det er spændende, hvordan de 
mange myrer organiserer sig: Nogle henter mad, andre 
sørger for ynglen, mens andre igen holder vagt. Hvem 
der gør hvad, er bestemt af duftstoffer, som også hjælper 
myrerne med at finde vej. 

Friederun Reichenstetter og Hans-Günther Döring
Bøgetræet og andet liv i skoven
221 x 291 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-245-3

Et lille nyt træ er skudt op i skovbunden. Stammen og gre-
nene på den lille bøg er spinkle og kan ikke bære så meget 
endnu. De omkringstående høje træer beskytter det unge 
træ og giver det læ mod vejr og vind, så det i ro og mag kan 
vokse sig stort og kraftigt. Det er vigtigt, for fugle og andre 
redebyggende dyr, som egern, har brug for trækronerne til 
at skjule sig og bygge rede i, og bøgens frø er vigtig føde 
for mange dyr. Bøgetræer har stor betydning – ikke bare 
for skovens dyr.  Træerne renser nemlig den forurende luft 
og gør den frisk og iltholdig, og det har næsten alle levende 
væsner på kloden brug for.

Friederun Reichenstetter og Hans-Günther Döring
Dyr, som forvandler sig
221 x 291 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-251-4 

Der flyder en gennemsigtig, geleagtig klump i dammen. 
Det er frøæg. Når æggene klækkes, ser man det næste 
stadie i frøernes liv, som er små fiskeagtige haletudser. Ha-
letudserne udvikler lemmer og bliver i sidste ende til grøn-
ne frøer. Men det er ikke bare frøer, som gennemgår det, 
man kalder fuldstændig eller ufuldstændig forvandling. 
Det gør mange andre dyr f.eks. sommerfugle, græshopper, 
bier, ål og krabber også.

Friederun Reichenstetter og Hans-Günther Döring
Dyr i underjordiske gange og huler
221 x 291 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-248-4

Når man går en tur, ser man sommetider en lille dynge 
jord, et hul eller andre tegn på, at der foregår noget under 
overfladen. Mange af de dyr, som graver gange og bygger 
rede i en underjordisk hule, er faktisk nataktive og kommer 
sjældent frem i dagtimerne, så man ser dem ikke så tit, 
men under overfladen er der gang i spændende ting og 
sager. Kort oplysende og underholdende tekst om muld-
varpe, regnorme, ræve, kaniner, skrubtudser, hamstere, 
skarnbasser og andre dyr, som lever i naturen rundtom-
kring i Europa.

Friederun Reichenstetter og Hans-Günther Döring
Blåmejsen og andre fugle i naturen
221 x 291 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-246-0
  
Hvad er det for fugle, som kvidrer i haven? Søskendeparret 
August og Amalie har opdaget et ynglende mejsepar. Solsor-
ten har også bygget en rede i nærheden af huset, og de kan 
se den fodre sine unger fra vinduet. Det varer ikke længe, før 
ungerne er flyvefærdige. 
 
En sød historie om fuglelivet omkring os. Fin serie med na-
turalistiske billeder og informativ tekst, der giver en god 
introduktion til dyrelivet omkring os, og gør det sjovere 
for hele familien at færdes i naturen.

Natur og teknik
Diverse

Friederun Reichenstetter og Hans-Günther Döring
Pindsvinet og dets unger
221 x 291 mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-247-7
 
Sidst på sommeren kommer fire pindsvin til verden. Alt, 
hvad de skal kunne for at overleve, lærer de af pindsoen, 
som er alene om at opfostre dem. De lærer, hvor de kan 
finde vand og mad, hvordan de skal skjule sig for rovdyr, og 
hvordan de skal gå i hi, når det bliver vinter.

En sød og underholdende historie med fakta om pinds-
vin og andre dyr, som sover vintersøvn.

Friederun Reichenstetter og Hans-Günther Döring
Ræven og dens hvalpe
221 x 291 mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-252-1

Hør om, hvordan rævehvalpene kommer til verden og vok-
ser op i kuldet med deres søskende. En af dem er særligt 
eventyrlysten og længes efter at udforske skoven med alle 
dyrene, og det er lige ved at gå galt, inden rævemor finder 
den. Da hvalpen bliver større og kan klare sig selv, graver 
den sin egen hule. Nu mangler den bare en mage, og der 
går ikke længe, før en hun dukker op, hvorpå historien gen-
tager sig, og hvalpen selv bliver far. 

Sød historie med fakta om ræve og andre dyr i skoven. 

Chris Packham og Jason Cockcroft
Vilde dyr og deres reder
221 x 246 mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-302-3 

Et udvalg af spændende måder at bo og bygge på hos dyr 
fra hele verden. Smukt illustreret i en lidt ’retro’ naturali-
stisk og genkendelig stil.
 
Chris Packham og Jason Cockcroft
Vilde dyr og deres unger
221 x 246 mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-303-0

Dyr har forskellige måder at yngle og drage omsorg for 
deres unger på. Nogle må klare sig selv, mens eks. visse 
frøarter sluger haletudserne og har dem i maven den tid, 
de er mest sårbare. Først når de har fået lemmer og kan 
klare sig selv, bliver de sluppet ud i naturen.
 
Spændende læsning om fascinerende dyreliv fra hele 
verden. Flotte illustrationer i en hyggelig lidt 'retro' 
stil og korte faktuelle tekster, som ældre læsere kan 
supplere med ekstra info om de enkelte dyr, som ses 
bag i bogen.

Sam Smith og Peter Donnelly
SE VORES SOLSYSTEM UDFOLDE SIG
Leporello, som foldes ud til to-sidet panorama, indbundet
176 x 276 mm (udfoldet 136 x 27)
ISBN 978-87-7224-017-6

Godt overblik over himmellegemernes indbyrdes place-
ring. Faktabokse med navne og særpræg på de største 
planeter, Solen, diverse rumfartøjer og deres missioner.

Om denne titel skrev lektøren:
“Bogens funktion med at folde siderne ud giver et over-
blik og en spændende vinkel, som uden tvivl hjælper 
på forståelsen ...“  “.. Sjov og anderledes brug af bogen 
som medie”

Mauri Kunnas
LANGT UDE I RUMMET
56 sider, indbundet, 221x 291 mm
ISBN 978-87-7161-631-6

I Kunnas’ velkendte humoristiske stil – fuld af skøre, fantasifulde 
indfald – berettes om en ekskursion i rum- met i 2030. Klassens 
rumfartøj lander på hver planet i solsystemet, og lærerne forklarer 
og størrelse, tyngdekraft, vind- og temperaturforhold mv. Da 
klassen returnerer til jorden, bliver det tydeligt for alle, hvor vigtigt 
det er, at vi passer på Jorden, så det er muligt for mennesker og dyr 
at leve her.

En sjov og fantasifuld, men også lærerig tekst om rummet. Til 
oplæsning fra 6-7 år eller selvlæsning fra 10-12 år.



Bärbel Oftring, Christine Henkel og Maria Mähler
Kig og snak om LIV I SKOVEN
215 x 280 mm
8 opslag i kraftig, lamineret pap
ISBN 978-87-7566-074-2
  
Billedordbog med forskellige almindelige insekter, fugle 
og dyr fra den danske natur gengivet i vignetter ved 
siden af scener fra skoven på forskellige tidspunkter og 
årstider. Brug evt. bogen som en helt simpel myldrebog 
og lad børnene udpege den enkelte art i billedet.
 
Om dyre- og planteliv i de danske skove, men også en 
kort tekst om forskellige andre skovformer rundtom-
kring i verden bag i bogen.

Bärbel Oftring, Estrid von Hacht og Maria Mähler
Kig og snak om VERDENS DYR
8 opslag i kraftigt, lamineret pap
215 x 280 mm
ISBN 978-87-7566-076-6

Billedordbog med alverdens vilde dyr. Bogens otte 
opslag viser et verdenskort med placeringen af de seks 
kontinenter: Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien, 
Afrika og  Australien. Dyrelivet i de nævnte kontinenter 
og dets leveområder får hvert et 
opslag, mens sidste kapitel beskriver det mangfoldige 
dyreliv i have og oceaner.

Traditionel præsentation af alverdens vilde dyr.

Lena Lamberth og Anne Ebert
Kig og snak om HESTE
8 opslag i kraftigt, lamineret pap
215 x 280 mm
ISBN 978-87-7566-084-1

Mange – både børn og voksne – har en drøm om at kom-
me tættere på disse store, smukke dyr. Måske kan man 
lære at ride? Her kan man få en introduktion i, hvad 
hestehold kræver af omgivelserne – landskab, opstald-
ning, fodring og pleje. Der er også lidt om drægtighed, 
hestefarver/tegninger og rideskole.

Hyggelige billeder fra folden, stalden og rideskolen 
med mange detaljer at kigge på og snakke om.

Christine Henkel
Kig og snak om SØ, MOSE & Å
7 opslag i kraftigt, lamineret pap
215 x 280 mm
ISBN 978-87-7161-246-2

Christine Henkel
Kig og snak om MARK & ENG 
7 opslag i kraftigt, lamineret pap
215 x 280 mm
ISBN 978-87-7161-247-9

Christine Henkel 
Kig og snak om SKOV & KRAT
7 opslag i kraftigt, lamineret pap
215 x 280 mm
ISBN 978-87-7161-249-3

Bärbel Oftring, Christine Henkel og Maria Mähler
Kig og snak om FUGLE
215 x 280 mm
8 opslag i kraftig, lamineret pap
ISBN 978-87-7224-143-2
  

Christine Henkel 
Kig og snak om NATUREN
8 opslag i kraftigt, lamineret pap
215 x 280 mm
ISBN 978-87-7161-452-7

Christine Henkel 
Kig og snak om ÅRSTIDERNE
8 opslag i kraftigt, lamineret pap
215 x 280 mm
ISBN 978-87-7161-579-1

Christine Henkel
Kig og snak om SMÅKRAVL
7 opslag i kraftigt, lamineret pap
215 x 280 mm
ISBN 978-87-7224-324-5

Billedordbog med spændende insekter og smådyr, som 
man finder i komposten, skovbunden eller måske søen. 
Hvert dyr er gengivet i vignet og betegnet, ved siden af 
scener fra forskellige biotoper på forskellige årstider, 
så man kan lære navnet at kende og evt bruge bogen 
som findebog og lade barnet udpege arten på det store 
billede.

Christine Henkel
Kig og snak om DYREUNGER
7 opslag i kraftigt, lamineret pap
215 x 280 mm
ISBN 978-87-7224-155-5

Billedordbog med spændende insekter og smådyr, som 
man finder i komposten, skovbunden eller måske søen. 
Hvert dyr er gengivet i vignet og betegnet, ved siden af 
scener fra forskellige biotoper på forskellige årstider, 
så man kan lære navnet at kende og evt bruge bogen 
som findebog og lade barnet udpege arten på det store 
billede.

Nicoline Hagen
Danske dyr og planter
215 x 280 mm
7 opslag i kraftig, lamineret pap
ISBN 978-87-7224-342-9
  
Billedordbog med forskellige almindelige insekter, 
fugle og dyr fra den danske natur gengivet i vignetter 
ved siden af scener fra forskellige biotoper på for-
skellige årstider. Brug bogen som en enkel myldre-
bog og lad børnene udpege den enkelte art samtidig 
med at  de lærer noget om naturen.
 
Lær navne og findesteder at kende på nogle 
almindelige danske dyre- og plantearter.

Christine Henkels bøger er mere populære og 
efterspurgte end nogensinde, nu hvor vores 
opmærksomhed i højere grad er rettet mod 
betydningen af både små og store dyrs trivsel 
i naturen.

Gå på opdagelse ved forskellige levesteder 
rundtomkring og lær navnene på nogle af 
de mange forskellige arter af pattedyr, fisk, 
fugle, bløddyr og insekter, som findes her. 

En fin introduktion til det mylder af liv, man 
kan være heldig at opleve, hvis man er lidt 
opmærksom på den omkringliggende natur.



10 gode grunde 
til at elske ...

NY FLOT OG FARVERIG SERIE 
10 opslag med enkelt layout og fakta  
med fascinerende karaktertræk ved
hver af de pågældende arter.

Catherine Barr og Hanako Clulow 

Løver
32 sider, Indbundet
Indbydende cover med udstansning
256 x 196 mm

ISBN 978-87-7224-011-4

Catherine Barr og Hanako Clulow

Hvaler
32 sider, Indbundet
Indbydende cover med udstansning
256 x 196 mm

ISBN 978-87-7224-014-5

Catherine Barr og Hanako Clulow

Pingviner
32 sider, Indbundet
Indbydende cover med udstansning
256 x 196 mm

ISBN 978-87-7224-012-1

Catherine Barr og Hanako Clulow

Elefanter
32 sider, Indbundet
Indbydende cover med udstansning

256 x 196 mm

ISBN 978-87-7224-010-7

Catherine Barr og Hanako Clulow

Havskildpadder
32 sider, Indbundet
Indbydende cover med udstansning

256 x 196 mm

ISBN 978-87-7224-013-8

Catherine Barr og Hanako Clulow

Bjørne
32 sider, Indbundet
Indbydende cover med udstansning

256 x 196 mm

ISBN 978-87-7224-009-1

Ud over korte tekster med fakta 
om arterne indeholder bøgerne 
tips til, at søge flere oplysninger 
på nettet, hvad man kan gøre for 
at bevare de forskellige arter mv.

Natur og teknik
Diverse

En livscyklus: fra... til ...

FLOT FOTOILLUSTRERET SERIE 
om seks udvalgte arters udvikling. 
Enkelt overskueligt layout med korte fakta 
om hver af de pågældende dyr.

Camila de la Bedoyere med div. fotos

fra LARVE & PUPPE til SOMMERFUGL
32 sider, Indbundet

221 x 246 mm

ISBN 978-87-7566-024-7
Udk. maj 2023

Camila de la Bedoyere med div. fotos

fra ÆG & LARVE  til HONNINGBI
32 sider, Indbundet
221 x 246 mm

ISBN 978-87-7566-025-4
Udk. maj 2023

Camila de la Bedoyere med div. fotos

fra HALETUDSE til FRØ
32 sider, Indbundet
221 x 246 mm

ISBN 978-87-7566-026-1
Udk. maj 2023

Camila de la Bedoyere med div. fotos

fra HØNSEÆG til KYLLING
32 sider, Indbundet
221 x 246 mm

ISBN 978-87-7566-036-9
Udk. maj 2023

Camila de la Bedoyere med div. fotos

fra ÆGKAPSEL til HAJ
32 sider, Indbundet
221 x 246 mm

ISBN 978-87-7566-027-8
Udk. maj 2023

Camila de la Bedoyere med div. fotos

fra HVALP til HUND
32 sider, Indbundet
221 x 246 mm

ISBN 978-87-7566-099-5
Udk. maj 2023



Natur og teknik
Miljø og klima

Vil du vide mere om ...
Vi taler meget om naturbevarelse, ‘klima-
venlighed’ og miljøbevidsthed. Men hvad er det 
for en natur, vi skal passe på? Her kan yngre 
børn i store træk lære om Universet, klimaet, 
havet og Jorden med det forunderlige dyre- og 
planteliv! 

Núria Roca og Rosa M. Curto
Vil du vide mere om UNIVERSET? 
32 sider, indbundet
221 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-172-2

Vores planet hører til et system af planeter, der kredser omkring Solen. 
Nogle af planeterne er kæmpestore kugler af gas, mens andre, som 
Jorden, er lavet af fast materiale som jord og sten. Universet er enormt 
og fuldt af lysende stjerner, klippestykker, is og støvpartikler. Læs med 
her og få noget mere at vide om vores solsystem – ja, hele Universet!

Núria Roca og Rosa M. Curto
Vil du vide mere om KLIMAET? 
32 sider, indbundet
221 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-169-2

Når du skal have tøj på om morgenen, kigger du måske ud ad vinduet 
– på himlen, men også på, hvordan folk på gaden er klædt. Er det koldt 
eller varmt? Er det vådt eller tørt? Igennem året skifter temperatur 
og nedbør alt efter, hvor du er i verden og hvilken årstid det er. Hvor 
meget det blæser, er der også stor forskel på.  I det daglige taler man 
om vejret, men når man ser på temperatur og nedbør et bestemt sted 
over længere tid, taler man om klimaet. Klimaet er meget vigtigt for 
mennesker, men også for alt andet liv på Jorden. 

Hjælp vores planet!
En introduktion til miljøbevidsthed for yngre 
børn. Hvad kan man gøre for at spare på Jor-
dens ressourcer og bevare  naturen.

Nuria Jimenez, Empar Jimenez og Rosa M. Curto
AFFALD 
Hjælp vores planet! 
32 sider, indbundet
221 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-173-9

Mange af de ting, vi køber eller bruger i hverdagen, skaber affald. 
Hvor kommer affaldet fra, og hvordan slippe vi af med det. Man 
lærer også noget om, hvad man selv kan gøre, for at begrænse 
mængden af affald i naturen – ja, i det hele taget. 

Nuria Jimenez, Empar Jimenez og Rosa M. Curto
ENERGI 
Hjælp vores planet! 
32 sider, indbundet
221 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-174-6

Mange af de maskiner og hjælpemidler vi bruger hverdag – computer, 
vaskemaskine, fjernsyn mv. kræver strøm for at virke. Men strøm 
er ikke bare noget, man har. Det skal fremstilles – og det er ikke 
ligemeget hvordan. Hør hvor energien kommer fra, lær noget om 
grøn (naturvenlig) energi, og om hvordan du kan spare på energien.

Nuria Jimenez, Empar Jimenez og Rosa M. Curto
LUFT 
Hjælp vores planet! 
32 sider, indbundet
221 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-175-3

Ren luft er en betingelse for at mennesker, dyr og planter kan leve. 
Derfor skal vi passe godt på den. I denne bog kan du finde ud af, 
hvorfor den er så vigtig, og hvorfor den luft, vi indånder, bliver 
forurenet. Du kan også lære noget om, hvad du selv kan gøre for 
at begrænse unødig forurening.
 

Kan vi gøre noget?
Den berejste, miljøbevidste panda Gingko er 
naturvejleder og introducerer de lidt voldsom-
me emner, på en overskuelig måde med en 
opfordring til en mere naturvenlig adfærd ...

Josep Palau og Rosa M. Curto
NATURKATASTROFER – Kan vi gøre noget? 
32 sider, indbundet
221 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-177-7

Jordskælv, oversvømmelse, storme eller vulkanudbrud … 
Naturens kræfter kan udslette landsbyer, afbrænde skove og 
lægge områder øde. Men er du klar over, at vi mennesker er 
medvirkende til omfanget og hyppigheden af disse katastrofer. 
Vi forbruger hensynsløst af naturens ressourcer, og forurener 
vand og natur. 

Josep Palau og Rosa M. Curto
FORURENING OG EROSION – Kan vi gøre noget? 
32 sider, indbundet
221 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-179-1

Jordbunden er afgørende for livet på vores planet. Uden 
uforurenet og frugtbar jord kan planter og træer ikke overleve, 
og hverken dyr eller mennesker ville få mad. Forurening, 
miljøaffald og hensynsløs udnyttelse af naturens begrænsede 
resurser udpiner vores planet og gør den ubeboelig. Der må ske 
noget! 

Josep Palau og Rosa M. Curto
SKOVRYDNING – Kan vi gøre noget? 
32 sider, indbundet
221 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-180-7

Rundt omkring i verden ser man, at store dele af den skov, som 
har vokset på Jorden i tusindvis af år, forsvinder på grund af 
fældning og forurening. Især regnskoven er rig på arter, vi ikke 
engang kender fuldt ud, og værdifulde resurser forsvinder måske 
for altid. Der må ske noget! 

 

Angela Mc Allister og Hvass&Hannibal
DYRENES LEVESTEDER
221 x 291 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7566-065-0
 
Kom med på opdagelse i den vilde natur. Følg med til forblæste 
bjergtoppe, fugtige regnskove, mudrede sumpe, glasklare bjergsøer, 
sandørkner eller issletter og fornem, hvorfor hvert sted er helt sit eget. 
Hør om det fantastiske plante- og dyreliv som vi deler vores smukke 
Jord med. Men hør godt efter for levestederne ændrer sig konstant. 
Den vilde natur er truet og har brug for vores opmærksomhed. Det 
smukke og fascinerende habitater, vi ser nu, kan være væk, inden vi 
når at reagere.

En smuk opfordring til alle om at at spare på energien og andre res-
sourcer, og gøre hvad vi kan for at beskytte naturen, mens den stadig 
er der ...

Anita van Saan og Dorothea Tust
Dyrenes miljø- og klimakonference
221 x 276 mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-346-7
 
Alverdens vilde dyr mødes for at diskutere de vilkår, 
som dyr lever under. Forskellige arter fra bier til gorillaer beskriver 
hver deres problem. Dyrene ved ikke, hvad de skal stille op med 
tørke og forurening, men bliver enige om at skrive en billedbog, 
som kan fortælle børn om problemerne så de vil bede deres foræl-
dre om at gøre noget. 

Blanding af fakta og fiktion om forurening, tørke og andre 
menneskeskabte påvirkninger af levesteder.

Markus Motum
AND OVER BORD!
32 s. indbundet,  256 x 256 mm
ISBN 978-87-7224-204-0

Følg en lille plastikands utrolige rejse og lær noget om hvad 
forurening med plastik og andet affald af hav og kyster betyder for 
fisk og andet dyreliv. Historien er en opfordring til alle om at gøre 
en forskel for det miljø-
problem plastik udgør for vores planet.

En utrolig, men sand, historie om en container, som røg over 
bord fra et fragtskib på vej fra Kina til USA.

Birgit og Stefan Kippenberger og Studio Caepsele
HVOR BLEV DEN AF?
Lort fra ende til anden ...
32 s. indbundet, 236 x 256 mm
ISBN 978-87-7161-533-3

Søskendeparret Malthe og Ida besøger byens rensningsanlæg, og 
lærer en masse om den proces, som spildevand gennemgår for igen 
at blive til rent vand.

Efterhånden bliver en stor del af vores husholdnings affald sorteret 
og genbrugt. Det gælder også spildevandet med 
lort, papir mv. God viden om menneskeligt affald, som kan anven-
des til plantegødning, når det er renset or bakterier og kemikalier. 
Humoristisk og enkel info om biogas. 



Peggy Nille
Fantasino-dino 
– Kan man regne med dinosaurer?
32 s. indbundet, 246 x 246 mm
ISBN 978-87-7224-209-5

Fantasilandskaber med dinoer som læseren 
skal finde og tælle f.eks. 3 triceratopser.    
Hvis 2 stegosaurusser kommer til, hvor 
mange dinosaurer er der så? Og hvor mange 
f.eks. horn eller vinger har de tilsammen? 
Regnestykkerne er forholdsvis simple,          
og man kan selv finde på endnu flere ... 
Løninger bag i bogen. 

Peggy Nille en verden helt for sig selv ...
Tæl og få stimuleret fantasi og koncentrationsevne

Peggy Nille
Skjult i JUNGLEN  
- En myldrebog
32 s. indbundet, 
221 x 291 mm
ISBN 978-87-7161-596-8 

Peggy Nille
Skjult i HAVET  
- En myldrebog
32 s. indbundet, 
221 x 291 mm
ISBN 978-87-7161-597-5

Peggy Nille
Skjult i rummet 
- En myldrebog
32 s. indbundet, 
221 x 291 mm
ISBN 978-87-7161-664-4

Flotte, farverige myldrebøger til større børn! 

Peggy Nille
Mareridt og monstre for fuld udblæsning 
– En myldrebog
32 s. indbundet, 
221 x 291 mm
ISBN 978-87-7566-066-7

Så snart drengen falder i søvn, befolkes hans 
drømme af grumme gespenster og uhyggelige 
uhyrer, som serverer heksesuppe med snegleslim 
og øjenæblekage. Drengen tror, han skal i suppe-
gryden og bliver bange, men opdager, at de for-
færdelige drømmevæsner er venlige og rare at 
være sammen med, og de får en herlig fest med 
masser af musik ...
 
Få en afvæbnende snak om fantasi og onde 
drømme, samtidig med at I kigger efter spøgleser, 
trolde, slanger og andre skræmmende figurer.

Peggy Nille
Fugleflugten - En myldretællebog
32 s. indbundet, 
221 x 291 mm
ISBN 978-87-7566-094-0

Hvor skal fugle tage hen, hvis de mangler mad 
og fred og ro? Nogle af dem har hørt om Fugleøen, 
og én efter én slår de mange forskellige arter af 
fugle følge med flokken, som vil derhen. Hvor 
mange kommer der til hver gang? Hvor mange 
af fuglenes forskellige fødeemner eller fjender, 
kan man se på hvert opslag? Og hvor mange fugle 
når frem til øen?
 
Tæl og lær navnene på mange smukke, 
små og store fuglearter at kende.

Peggy Nille
Tæl dyrene på min gård - En myldretællebog
32 s. indbundet, 
221 x 291 mm
ISBN 978-87-7224-226-2

På hvert opslag ser man en dyreart fra bonde-
gården, der myldrer af liv. Her er høns, ænder, 
køer, heste, æsler, gæs og geder mv. i forskelligt 
antal, som man kan førsøge at finde i vrimlen, 
pege på, snakke om og tælle.

Peggy Nille
TÆL DYRENE i årets løb - En myldretællebog
32 s. indbundet, 
221 x 291 mm
ISBN 978-87-7224-312-2

12 frodige, farverige scenarier fra naturen i årets løb 
som hver især gemmer på forskellige dyr, blomster, 
træer og frugter, som man skal finde og tælle. Lær om 
naturen og øv dig i at tælle med denne usædvanlige, 
smukke myldrebog!

Peggy Nille
SØG LYKKEN
221x 276 mm, 32 sider, 
indbundet
ISBN 978-87-7566-145-9

Smuk bog om at finde lykken. 
Måske har man allerede 
fundet den, og så kan man 
jo kigge efter de 17 forskellige 
dyr, som gemmer sig i hvert 
af de store billeder.



Jon Kabell 
De hemmelige ting 
i dyrenes verden
32 sider, indbundet 
220 x 276 mm
ISBN 978-87-7161-645-3

Jon Kabell 
De hemmelige ting 
i verdenshistorien
32 sider, indbundet 
220 x 276 mm
ISBN 978-87-7224-119-7

Jon Kabell 
Jagten på 
De hemmelige ting
32 sider, indbundet 
220 x 276 mm
ISBN 978-87-7161-539-5

Jon Kabell 
De hemmelige ting 
på fjerne planeter
32 sider, indbundet 
220 x 276 mm
ISBN 978-87-7224-119-7

Jon Kabell 
De hemmelige ting 
på dinosaurernes tid
32 sider, indbundet 
220 x 276 mm
ISBN 978-87-7566-098-8

Jon Kabell 
De hemmelige ting 
på dinosaurernes tid
32 sider, indbundet 
220 x 276 mm
ISBN 978-87-7566-174-9

Om første bog i serien skrev lektøren:
“Forfriskende og anderledes findebog, 
hvor billedsiden skiller sig ud fra andre 
findebøger.” “Bogen har en fin blanding  
af lette og sværere findeopgaver i form   
af de hemmelige ting.”

Lene Lang
Lumske luffer
– og andre luskede lurifakser
48 sider, indbundet
221 x 246 mm
ISBN 978-87-7224-052-7

En samling med firetyve flot
illustrerede, farverige og finurlige 
opgaver, der kan give hjernen 
motion og holde ’de små grå’ igang. 

Løsninger bag i bogen.

Lene Lang
Griske grinebidere
– og andre grumme grublerier
48 sider, indbundet
221 x 246 mm
ISBN 978-87-7161-674-3

Endnu en samling med firetyve 
farverige, finurlige og flot illustre-
rede opgaver, der kan give hjernen 
motion og holde ’de små grå’ igang. 

Løsninger bag i bogen.

Lene Lang
Dristige drager
– og andre drevne drillepinde
48 sider, indbundet
221 x 246 mm
ISBN 978-87-7566-014-8

Endnu en samling med 24 flot illu-
strerede, farverige, finurlige op-
gaver, der kan give hjernen 
motion og holde ’de små grå’ igang. 

Løsninger bagest i bogen.

Lektøren skrev: 
Tegningerne er sjove og farvestrålende. Opgaverne er 
svære, men de fiffige fif bag i bogen hjælper meget, 
og det er rigtig godt, at løsningerne er med. Selvom 
man ikke svarer rigtigt, kan man få en god og lærerig 
snak om, hvordan opgaven løses. Med hjælp fra en 
voksen kan 8-10-årige klare opgaverne. 11-12-årige 
kan selv læse teksten og løse opgaverne.

Velegnet til fritidsbrug og understøttende undervisning i 
matematik. Anbefales til folkebiblioteket og PLC.

Diverse
Myldrebøger og opgaver...


