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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 praj om udtalen.

Ordbilledbogen er tosproget dansk/engelsk og kan anvendes til at ud-
vide sit ordforråd og øve sig på 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, sopbygget 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 bedsfeforældre tager imod familie og 
hund. På alle bogens søde og humoristiske billeder er der masser begreber og ting at pege på 
og snakke om.

Sidst i bogen er der mulighed for at lære tallene og genopfriske de ord, man har 
lært. 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 
ellerpå forlagets hjemmeside

TÆL OG TAL OM ...
Sjov og farverig billedbogsserie, 
med enkle illustrationer og mange 
forskellige ting at lære og tale om.

8 titler med 11 store illustrationer 
og forskellige temaer, der vrimler 
med ting, man kan tælle og tale om. 

På hvert opslag er der en kort tekst om 
emnet. Læseren skal også kigge efter en 
bestemt ting, som ikke hører til (løsning 
bagest i bogen).

TÆL OG TAL OM – DINOERNE
32 s. indbundet, 
276 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-161-6

TÆL OG TAL OM  – DYR I ZOO
32 s. indbundet, 
276 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-164-7

TÆL OG TAL OM – BONDEGÅRDEN
32 s. indbundet, 
276 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-158-6

TÆL OG TAL OM – TING TIL HAVS
32 s. indbundet, 
276 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-165-4

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

TÆL OG TAL OM – DINOSAURER
32 s. indbundet, 
276 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-166-1

TÆL OG TAL OM - VILDE DYR
32 s. indbundet, 
276 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-160-9

TÆL OG TAL OM – DYR PÅ LANDET
32 s. indbundet, 
276 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-167-8

Da de 4 første bøger i serien 
udkom skrev lektøren:

Flotte, farverige og at finde dinosaurer 
og havfruer er altid sjovt. Sværheds-
graden 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 ... 

Anbefales klart til alle biblioteker, da de
både er underholdende og ikke mindst 
lærerige.

Introduktion 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’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.

Sandra Grimm og Niklas Böwer
KIG OG SNAK OM BILER, MASKINER OG TRANSPORT
8 opslag i kraftigt, lamineret pap
250 x 270 mm
ISBN 978-87-7224-019-0

Emnet er populært og der findes mange andre pegebøger om køretøjer og trafik. 
Efter samme koncept som i ovenstående beskrives forskellige former for transport 
og hjælpemidler til renholdning og byggeri, men man kommer også rundt om 
færdselsreglerne bl.a. på en trafiklegeplads.

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 på gården mad med varer af egen avl.



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.

Bärbel Offfring, Christine Henckel og M. Mähler
Kig og snak om FUGLE
8 opslag i kraftigt, lamineret pap
280 x 215 mm
ISBN 978-87-7224-143-2

Flot og informativ bog om de fugle vi ser i naturen omkring os. 
Få svar på spørgsmål som:  Hvordan kender man forskel på fuglenes 
stemmer? Hvordan ser deres æg eller fjer ud? Hvad spiser de? og 
trækker de sydpå om vinteren? De smukke naturalistiske illustrati-
oner har mange detaljer, og der er en masse at snakke om for små 
fugleentusiaster.

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

Flot og informativ bog om dyreunger i naturen omkring os. 
Få svar på spørgsmål som: Hvordan bor de? Hvad spiser de? og 
Hvordan overlever de vinteren? De smukke naturalistiske illustrati-
oner har mange detaljer, og der er en masse at snakke om for små 
dyrevenner.

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

8 store illustrationer der viser forskellige biotoper med et varierede 
dyreliv.
Gå på opdagelse ved alle mulige forskellige levesteder rundtomkring 
i verden og lær navnene på nogle af de mange forskellige arter af 
pattedyr, fisk, fugle, bløddyr og insekter, som trives her. En fin 
introduktion til det mylder af liv, man kan være heldig at opleve, 
hvis man er lidt opmærksom i den omkringliggende natur.

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

8 store illustrationer, der viser forskellige årstider med et karakte-
ristisk dyreliv. Lær måneder og årstider at kende og bliv fortrolig 
med naturen. En fin introduktion til et mylder af liv, man kan være 
heldig at opleve, hvis man er lidt opmærksom i den omkringlig-
gende natur. 

Klassiske papbøger i god kvalitet!
Christine Henkel
Kig og snak om MARK & ENG
7 opslag i kraftig pap
280 x 215 mm
ISBN 978-87-7161-247-9

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

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

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 vig-
netter ved siden af scener fra forskellige biotoper 
på forskellige årstider. Brug bogen som en enkel 
myldrebog og lad børnene udpege den enkelte art 
samtidig med at  delærer noget om naturen.
 
Lær navne og findesteder at kende på nogle 
almindelige danske dyre- og plantearter.

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

En fin introduktion til et mylder af liv, man kan være heldig at opleve, hvis man er lidt opmærk-
som i den omkringliggende natur, på udflugter til akvarier, zooligiske haver eller på rejser ...



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 utilfredshed er der vente-
liste. 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 ’monsterplante’ nemlig et græskar, som bliver til en vildt 
uhyggelig 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.

Hyggelig letlæsning med genkendelige 
hverdagstemaer.Letlæst • Lix 4-18



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

Dunne bor alene med sin far, fordi hendes mor er død. Hun er meget sam-
men 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, kommer 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.

I denne fjerde bog i serien tilbringer Dunne ferien i Skærgården hos 
Ella Frida og hendes familie. Dunnes far ligger på hospitalet med 
et brækket ben efter en trafikulykke. Dunne savner ham og bliver 
bekymret, da hun hører, han har fået en kæreste. 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 
på udflugt., som er en tradition for alle andenklasser i Sverige at begynde skole-
året med. 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.

Måske kender du allerede Dunne fra de tidligere bøger: Mit lyk-
kelige liv, Mit hjerte hopper og danser og Min sidste dag i første. 
Bøgerne om Dunne er oversat til mere end 20 sprog og populære 
verden over. De har fået adskillige priser og udmærkelser.

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

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

Letlæsning  •  Lix 14-19

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
Se engang på Inga
Serietitel: Den magiske dyrehandel
148 x 210 mm
64 sider, indbundet
LIX 13 
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
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
Noahs rejse
Serietitel: Den magiske dyrehandel
148 x 210 mm
64 sider, indbundet
LIX 15 
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 ...

BØGERNE OM DUNNE
Sød serie om at bo alene med sin far og savne 
sin mor, men være heldig at hve en dejlig ven. 

Letlæsning • Lix 20-25



Bare bæ og ballade ... 
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7224-040-4
LIX 17

Siri ønsker sig helt vildt en lille søster eller -bror. Da 
Sigurd kommer til verden, må hun erkende, at det ikke 
bare er smil og pludren, men også en del hyl og bleskift. 
Hendes mor og far har nok at gøre med den lille ny og 
ikke megen tid til at hygge med hende mere.

På udkig efter småkravl 
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7224-041-1
LIX 16

Maja og Lotte er med klassen på udflugt for at finde 
småkravl i naturen. Da de kommer hjem efter at have 
kigget på larver, myg og myrer, begynder det pludselig at 
klø i Maja hår. Det viser sig, at det ikke kun er i naturen, 
der findes småkravl: Maja har fået lus!

Vinde eller være med? 
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7224-042-8
LIX 16

En ny dreng i skolen prøver at få nye venner blandt både 
små og store, men når han spiller kugler, er han lige lovlig 
dygtig, og ender med at have alle kuglerne ...

Den allerbedste ven 
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7224-034-3
LIX 15

Mikkels nabo har en hund, som er stor og lydig – og dejlig. 
Da Mikkel hjælper med at lufte den, forstærkes hans 
ønske om at få sin helt egen hund, og den er hans mor 
med på for: ’Det er godt for børn at have ansvar for dyr 
...”, men det er ikke helt så enkelt at opdrage en hvalp.

Er vi stadig venner
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7224-035-0
LIX 17

Siri og Lotte er bedstevenner, men bliver uvenner over 
småting. Mens der er krise, savner pigerne hinanden, men 
hvordan gør man, når man vil undskylde/forklare. Kan de 
blive venner igen inden Siris fødseldagsfest? 

Det skal fejres! 
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7224-036-7
LIX 16

Skolen har fødselsdag og der skal være udklædningsfest! 
men det er ikke allle, som har lyst til at klæde sig ud som 
Pippi Langstrømpe, kat eller prinsesse. Maja overvejer at 
melde fra, men så kommer der en mulighed ...

RING 112!
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7161-509-8
LIX 18

Klassekammeraterne Maja og Oskar har aftalt at lege, men 
da Oskars nabo inviterer til trampolin-hopning, er det svært 
for Maja at stå imod. Oskar føler sig lidt tilsidesat og er 
skuffet, men pludselig stopper legen på en uheldig måde.

Den sejeste vikar
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7161-633-0
LIX17

xx

Vi vil have diskofest!
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7161-634-7
LIXxx

xxe.

SLÅSKAMP
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7161-6347-8
LIX 18

xxe. 

Overnatning på skolen
64 s. indbundet, 
216 x 154 mmm
ISBN 978-87-7161-506-7
LIX 17

Klassen vil gerne prøve at overnatte i skolens gymnastiksal, 
hvor der er masser af plads og store måtter, man kan ligge 
på. Da de endelig får lov, er følelserne blandede, for at over-
natte ude er spændende, men også udfordrende: Kan man 
have sin bamse med? Hvem vil ligge ved siden af? Hvilket 
nattøj ser man godt ud i? ...

Ny i klassen
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7161-510-4
LIX 18

Frederik skal flytte og skifte skole. Han er lidt skeptisk, 
men da han møder Anna, Elmer, Mikkel og de andre nye 
klassekammerater bliver han glædeligt overrasket. Og hans 
nye værelse, som først virkede stort og tomt, giver faktisk 
også mulighed for at få venner på besøg, så det er måske 
ikke så galt endda.

Vi kommer for sent! 
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7224-038-1
LIX 20

I timen går tiden uendelig langsomt, mens den løber fra 
ham, når han er ude og spille bold og helt glemmer at 
komme hjem til spisetid. Måske kan han lære klokken, hvis 
han får et ur?

Hej! HELLO!
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7224-037-4
LIX 16

Siri har en fætter i USA. Hun glæder sig til, at han skal 
komme på besøg, for hun kan huske, at de legede godt 
sammen, da de var små. Hun bliver dog lidt bekymret, 
da det går op for hende at fætter Ben, måske slet ikke 
taler dansk.

Indbrud på skolen
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7224-039-8
LIX 17

Elmer er ved at lave et 5-meter-målebånd med alle tallene 
fra 1 til 1000. Det er et stort arbejde og han gør sig 
umage. Da han næste dag kommer i skole har der været 
indbrud. Tyven har stjålet computere, men Elmers måle-
bånd mangler også i skuffen ...

Faret vild i byen
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7224-195-1
LIX 16

Klassen skal på udflugt til et dinomuseum, men på vejen 
derhen bliver Lotte og Viktor så opslugt af et udstilinugs-
vindue,at de bliver væk fra gruppen. Hvad nu? 

Holder du fest?
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7224-198-2
LIX 16

Frederik har snart fødselsdag. Det ser han frem til med 
blandede føleleser, for hans mor og far skal skilles, og han 
ved ikke helt, hvad det kommer til at betyde for ham og 
for hans fødselsdag. 

Kom nu! Skynd dig!
64 s. indbundet, 
216 x 154 mm
ISBN 978-87-7224-255-2

Albert og hans ven må afbryde en god leg for at nå tilba-
ge inden, de skal hentes. Mor har skyndt sig fra arbejde, 
så de lige kan nå at købe ind på vejen hjem, inden Albert 
skal til fodbold. Dagen efter, hvor det er ’krammedyrs-
dag’ i skolen og  Albert skal have sin bamse Bruno med, 
glemmer han den fordi han og mor sover over sig og må 
skynde sig ekstra meget. Pludselig bliver det konstante 
jageri for meget for Albert ...

KLASSEKAMMERATER af Helena Bross 
og Christel Rönns,  er velegnet til højtlæsning og 
selvlæsning fra 0. til 3. klasse. Bøgerne beskriver 
forskellige sider af børne- og skoleliv med fokus 
på følelser og venskab. (LIX15-20) 



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 ikkehar 
lært at adlyde endnu. Hendes mor og far bliver hurtigt trætte af den 
ulydige hvalp og foreslår at 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 for-
skellige 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 – bedste-
venner. De elsker at lege detektiver og kommer på 
grund af deres nysgerrighed og sans for mistænke-
ligheder ud for forskellige 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 

Letlæsning
Lix 16-19

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



Anja Gatu og Maria Källströmn
Spil mig, råber Kosse!
155 x 215 mm
88 sider, indbundet, LIX 20 
ISBN 978-87-7161-473-2

Kosse elsker at spille fodbold. Og at lave mål. Faktisk vil hun helst selv have 
bolden hele tiden, men hun mangler nogle at spille med ...

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 begynd at spille i en rigtig klub med holdtrøjer og det hele. Nu 
kal de spille cup  og Kosse er sejrsikker, men modstanderne er bedre end Kosse 
havde ventet ...

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 ...

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 mål-
mand. Ikke bare hvilken som helst målmand, 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. Der-
for 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 
ISBN 978-87-7161-673-6

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 komme 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.

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 ...

Jennifer Wegerup og Bettina Johansson
Afgjort på straffe!
155 x 215 mm
64 sider, indbundet, LIX 25 
ISBN 978-87-7161-423-7  

Charlotte og hendes hold skal spille deres første Cup finale. De møder hård 
modstand og kampen ender i første omgang uafgjort, så den skal afgøres på 
straffe. Hvordan mon det går?

Jennifer Wegerup og Bettina Johansson
En hund på banen!
155 x 215 mm
64 sider, indbundet, LIX 23 
ISBN 978-87-7161-424-4 

Charlotte og IF Ekby er igen på banen, men denne gang kommer en lille hund, 
som løber ind på banen, til at spille en rolle.

Jennifer Wegerup og Bettina Johansson
Kom igen!
155 x 215 mm
64 sider, indbundet, LIX 24 
ISBN 978-87-7161-472-5 

Endelig er det forår og Charlotte og hendes hold skal på træningslejr i 
Danmark. De skal til Nordjylland og spille mod Frederikshavn. ’Dem tager vi’, 
tænker Charlotte, men så nemt bliver det nu ikke.

Jennifer Wegerup og Bettina Johansson
Den sad!
155 x 215 mm
80 sider, indbundet, LIX 25 
ISBN 978-87-7161-470-1

Charlotte er udtaget til regionsholdet, da det, som ikke må ske, sker. Hun får 
en skade, som betyder, at hun må holde pause. Kan hun nå at komme i form 
til den vigtige afsluttende kamp og vise hvad hun kan?

Jennifer Wegerup og Bettina Johansson
Grib chancen!
155 x 215 mm
88 sider, indbundet, LIX 25
ISBN 978-87-7161-471-8

Charlotte har altid drømt om at komme til at spille for landsholdet. Første 
skridt på vejen er ungdomslandsholdet, men efterhånden,som tidspunktet for 
udvælgelsen nærmer sig stiger nervøsiteten.

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 fodboldsstjerne 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?

 

Medrivende og dynamiske fortællinger om ambitiøse 
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’.



Amanda McCardie
Nye venner - En bog om gode venskaber
32 sider, indbundet
256 x 276mm
ISBN 978-87-7224-121-0
 

Med udgangspunkt i Sofie og hendes skoleskift beskrives forskel-
lige 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 ven-
ner? Hvordan finder man ud af hvem der er gode at lege med?

Om at være åben og imødekommende. Alle er 
forskellige, 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 skif-
ter, 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 sommeti-
der 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 FAMILIER
32 sider, indbundet
245 x 296 mm
ISBN 978-87-7224-071-8

Under overskrifter som Hvem er din familie? Et stamtræ, Fami-
liens mad og Når familien forandrer sig får man præsenteret 
forskellige familiekonstellationer og forskellige familiekulturer. 
Bogen er udformet til dialogisk læsning, hvor børn sammen eller 
i selskab med voksne kan snakke om de mange forskellige måder 
der er at være familie på.

Et godt redskab bl.a. i skolen, hvor alle skal respektere 
hinanden ud fra hver sit udgangspunkt.

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 
må træffe en masse valg hver dag i forhold til evner, traditioner, 
identitet og muligheder.

En kortfattet, men fordomsfri og inkulderende hyldest 
til diversitet med ordliste bag i bogen.

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 forklare den nysgerrige Ulrikke om graviditet, reagensglas-
børn, rugemødre, sæddonorer, adoption og andre måder, forskel-
lige familier kan få børn på. 

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

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?

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 for-
skellige interesser og gøremål. Ingen er ens, og der er mange detaljer at 
kigge på og snakke om.
 
Om diversitet.

Peter Pilegaard og Jon Skræntskov
JAGTEN PÅ EN SPORT
64 s. indbundet, 
154 x 216 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, som, “... ethvert frisk, ungt 
menneske bør gå til”.  William afprøver – med mere eller mindre god 
vilje – sportsgrene som bordtennis, vægtløftning, tennis judo, svømning 
og håndbold, og på den måde bliver de forskellige discipliner beskrevet 
med et glimt i øjet. 

Bogens forfatter Peter Pilegaard (f. 1972) er skuespiller, jour-
nalist og forfatter, og har som journalist dækket international 
tennis for Politiken. Han debuterede i 2018 som forfatter med 
sportsbiografien “GRUS – Michael Mortensen,” som i 2019 blev 
kåret til Årets Sportsbog af Danske Sportsjournalister. 

Anna Fiske
Alle har en bagside
64 s. indbundet, 
174 x 236 mm
ISBN 978-87-7161-020-8
I Anna Fiskes særegne humoristiske streg får man et indblik i kroppens 
udseende og funktioner. De enkle illustrationer lægger op til en god 
snak om hygiejne,

Om sundhed, forskellighed, kropssprog og manerer – ja, om alt, der har 
med kroppe og udseende at gøre.

Kort om kroppen
221 x 291 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7161-446-6
  

Grafisk flot og farverig bog som forklarer forskellige begre-
ber og fænomener indenfor emnet. Indeks med ordforkla-
ringer bagest i bogen.

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, hver-
ken 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 brø-
le 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 an-
dres vredesudbrud.

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. 



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 virkelighe-
den?

FUP ELLER FAKTA?
ISBN 978-87-7224-150-0
Anita bliver revet med af lysten til at under-
holde 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 
atmærke, 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 over-
vejelser omkring hvert problem/dilemma.

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

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.

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?  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? Hvordan 
kanman 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? . 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? 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? 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? 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? 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 
uden at støde andre, som måske 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.



Læs om jobs
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 
børn, som vil vide lidt om forskellige erhverv, og til yngre børn med interesse for emnet. Man kommer 
vidt omkring jobbet. Jke SKRALDEMAND handler f.eks. også om mijlø og affaldssortering, mens Jke 
SANGERINDE fortæller om andre jobs på teatret.

Serien kan bruges som job-info om det pågældende og beslægtede arbejder, men også som ren under-
holdning for togentusiaster, dyreelskere, fodboldfans m.fl.

Alle titler i den populære serie: 

Jke  LASTBILCHAUFFØR  978-87-7868-285-7
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-
Jke  BYGNINGSARB.  978-87-7868-281-9
Jke  KOK    978-87-7868-303-8 
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. FODBOLDSP.  978-87-7868-691-6
Jke  GARTNER  978-87-7868-903-0

Jke  ASTRONAUT   978-87-7868-902-3
Jke  KAPTAJN  978-87-7161-139-7
Jke  BUSCHAUFFØR 978-87-7161-140-3
Jke  BOGHANDLER 978-87-7161-347-6
Jke  APOTEKER  978-87-7161-364-3
Jke  FODBOLDTRÆNER 978-87-7224-203-3
Jke SANGERINDE 978-87-7161-463-3
Jke LOKOFØRER  978-87-7224-140-1
Jke  DYRLÆGE  978-87-7224-130-2
Jke  LÆRER (udk. medio 2022) 978-87-7224-290-3



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

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 de gamle 
kulturs livsstil religion, håndværk og handel ... 

Tom, hvis bestemor er ærkæolog, og katten Pyrus gemmer 
sig på hvert opslag i bogen i, hvor læseren bliver sat på opga-
ve med ting, sm skal findes. Løsninger bag i bogen.

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, rid-
dere og turneringer.Enkle illustrationer med en lidt mere 
omfattende tekst, de 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 middel-
alderen 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 søroverlivet gennem tiderne. 
Enkle illustrationer med en lidt mere omfattende tekst, der 
forklarer lidt om tiden, livet til søs og arbejdet som sørø-
ver. Bagest i bogen oplæg til dialog og yderligere info.
Om pirateri før i tiden og i dag.

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 Vovselund – 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 tjene-
stefolk, som det så ud på vores tip-tipoldeforældres tid.

Bøgerne er ikke bare sjove, men også historisk 
korrekte og spækket med interessante detaljer.  

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 rensnings-
anlæg, og lærer en masse om den proces, som spildevand 
gennemgår for igen at blive til rent vand.

Efterhånden bliver en stor del af vores hushold-
nings affald sorteret og genbrugt. Det gælder også 
spildevandet med lort, papir mv. God viden om 
menneskeligt affald, som kan anvendes til plante-
gødning, når det er renset or bakterier og kemikali-
er. Humoristisk og enkel info om biogas. 

Johan Anderblad og Filippa Widlund
Lasse og gravemaskinen
32 s. indbundet, 
291 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-197-5

Lasse leger med LEGO og kommer til at tænke på en gravko. 
Kender Lasses mor mon noget til den slags? Ja da! Tro det eller ej 
– hun har engang arbejdet som gravkofører. Den historie får Lasse 
at falde i søvn på.

Underholdende fakta om maskiner og udrykningsfartøjer 
med mor i førersædet.

I samme serie:

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

Lasse og lokomotivet
ISBN 978-87-7161-499-2

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

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

En hudløs og sårbar fortælling om en værnepligt i Livgarden, hvor 
hovedpersonens egne oplevelser og iagttagelser af kammeraterne, 
de overordnede og det militære system flettes sammen i en fiktiv 
fortælling med opdigtede navne og karakterer. 

En debatbog om uddannelse, arbejdspladsetik og mobning, 
som alle unge ville have gavn af at læse, for at være bedre 
‘klædt på’ til arbejdsmarkedet, som mange steder des-
værre stadig er præget af mandschauvinisme og sexisme 
ja, tilmed racistisk sprogbrug og attitude.   
Bogens titel, DRÆN, refererer til militært slang om en 
i tjenesten ugidelig eller kluntet person, men også til 
hvordan store udfordringer og svære situationer kan tappe 
dig for al energi.

Ellisiv Solskinsbakk og Endre Skandfer 
Hvad går dagen med?
48 s. indbundet, 
291 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-048-0 

En ”Hvad kan jeg blive” hvor sjove rim beskriver forskellige 
erhverv som bager, cykelsmed, graffitifjerner, købmand, dykker, 
indbrudstyv, pædagog, skadedyrsbekæmper, miljøaktivist, førerhund, 
kok, jordmoder, sodavandsbrygger samt en meget poetisk fremstil-
ling af jobbet som ballonsælger.

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 storbyernes huse og fabrikker, er der noget på færde. Fragt og 
transport foregår også i døgndrift.

Detaljerede illustrationer med en masse at fordybe sig i, 
tænke over og snakke om.

Hvis vi skriver en børnebog, 
som forklarer om vores problemer, kan 
børnene fortælle det til deres voksne, 

som forhåbentlig vil gøre noget 
ved det ...Jorden 

er vor

fælles sag
 -

derfor 
mødes

vi i dag
!

LAMBERTH

LA
M

BERTH

Dyrenes 
  MILJØ & KLIMAMILJØ & KLIMA--

KONFERENCEKONFERENCE

Kampen Kampen 
for vores for vores 
fremtid!fremtid!

ANITA VAN SAAN • Dorothea Tust
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dyrene forsøger at redde verden ...
og mødes til en klimakonference. Situationen er alvorlig. Det står 
klart for alle, da de forskellige dyr forklarer om tilstanden på hver 
deres levested. Bierne klager over, at sprøjtemidlerne går ud over 
deres mad. Tigre og pandaer rapporterer, at deres levesteder bliver 
mindre, fordi veje og bebyggelse trænger sig på. Bævere, hvaler og 
isbjørne har desværre heller ikke noget positivt at berette. Men hvad 
kan de gøre? Det er jo menneskene, som har skabt problemerne ... 
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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 tigre og 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 og få dem til at bede deres forældre 
om at gøre noget, inden det er for sent. 

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 på tværs af kloden og lær 
noget om hvad forurening med plastik og andet affald af hav og 
kyster betyder for fisk og andet dyreliv. Historien viser, at selv de 
enorme verdenshave kan være sårbare, og er en opfordring til at 
indsedet miljøproblem 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.



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 omkring 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.

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. 
motivet – udformet som en silhuet på bagsiden – 
afslører, hvad der gemmer sig under jorden. 

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 og møde 
triceratopserne 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 fantasirejse153 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.

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.

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 fug-
learter. 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 arten, derpå et helt op-
slag med dyret i dets rette omgivelser.

Stacey Roderick og Kwanchai Moriya
HAVETS DYR - FRA HOVED TIL HALE
40 sider, indbundet
221 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-684-2

I farvestrålende papirklip vises forskellige hav-
levende fisk og dyrearter. Først ser man en 
karakteristisk detalje, udfra hvilken man kan 
gætte arten, derpå et helt opslag med dyret i 
dets rette omgivelser.

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 arten, derpå et helt opslag med det 
forhistoriske dyr i dets rette omgivelser.

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 artsfæl-
len 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 stemnings-
fulde og dramatiske og klæder den medrivende 
historie om den lille ensomme compsagnatus.

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.

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. 



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

Camilla de la Bédoyère
Min lille bog om vilde dyr
64 sider, indbundet
216 x 216 mm
ISBN 978-87-7161-651-4

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’ naturalistisk og genkendelig stil.
 

Chris Packham og Jason Cockcroft
Vilde dyr og deres vandringer
221 x 246 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-301-6 

Hvert år forlader mange dyr deres yngleområder for at foretage kortere 
eller længere vandringer til andre områder, hvor der er mere føde. 
Det gælder for trækfugle, men hvaler, skildpadder, visse flagermus og ål 
migrerer eksempelvis også.
 

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 mange forskellige måder at yngle og drage omsorg for deres 
unger på. Nogle må klare sig selv, mens visse frøarter sluger haletudser-
ne og har dem i maven den tid, hvor de er mest sårbare. Først når de 
har fået lemmer og kan klare sig selv, bliver de sluppet ud i naturen.

Christa Pöppelmann med div. fotos
ZOO-ZOOM
Hvor kom jeg fra?
40 s. indbundet, 221 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-436-7

Fotografen har zoomet helt ind på ungerne af solsort, løve, 
mariehøne, påfugl, spættet sæl, ræv, gulbuget klokkefrø, kænguru, 
kejserpingvin, krokodille, flamingo, vildsvin, and, ulv og gedeparakit. 
Det er ikke alle afkom, som ligner deres ophav. Et helsides foto 
viser ungen, og så skal læseren forsøge at gætte, hvilket dyr det 
drejer sig om. På den følgende side er der fakta og flere fotos af 
den pågældende art.

Christa Pöppelmann med div. fotos
ZOO-ZOOM
Hvis fjæs er det?
40 s. indbundet, 221 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-432-9

Fotografen har zoomet helt ind på ansigtet af hvalros, spøgelsesa-
be, huskat, springedderkop, æsel, panter, blæksprutte, dværgodder, 
træskonæb, polarræv, panda, papegøjefisk, bulldog, højlandsko og 
tapir. Et helsides foto viser’portrættet’, og så skal læseren forsøge 
at gætte, hvilket dyr det drejer sig om. På den følgende side er der 
lidt fakta og flere fotos af den pågældende art.

Christa Pöppelmann med div. fotos
ZOO-ZOOM
Hvis spor er det?
40 s. indbundet, 221 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-437-4 

Fotografen har zoomet helt ind på spor – noget som peger på at 
dromedar, stork, hulepindsvin, snog, knæler, vildkanin, krabbe, hals-
båndsmus, hveps, påfugl, gødningsbille, isbjørn,  gøg, monarksom-
merfugl eller jordegern har været på stedet. Et helsides foto viser  
poteaftryk, rede, fjer, æg, lort eller andet ’aftryk’ dyret har sat,. 
Læseren skal forsøge at gætte, hvilket dyr det drejer sig om. På den 
følgende side er der lidt fakta og flere fotos af den pågældende art.

Christa Pöppelmann med div. fotos
ZOO-ZOOM
Hvis unge er det?
40 s. indbundet, 221 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-435-0

Fotografen har zoomet ind på ungerne af koala, egern,  isbjørn, 
havørn, orangutang,  svalehalesommerfugl, tamsvin, gepard, sneugle, 
pindsvin, tamfår, rådyr og næsehorn. Det er ikke alle afkom, som 
ligner deres ophav. Et helsides foto viser ungen, og så skal læseren 
forsøge at gætte, hvilket dyr det drejer sig om. På den følgende 
side er der fakta og flere fotos af den pågældende art.

Christa Pöppelmann med div. fotos
ZOO-ZOOM
Hvis hale er det?
40 s. indbundet, 221 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-434-3

Fotografen har zoomet helt ind på bagdelen af giraf, zebra, påfugl, 
kæmpeskildpadde, kat, kanin, tamhøne, impala, kattalemur,  gråand, 
bæltedyr, koralfingerløvfrø, vietnamesisk hænge-bugsvin, elefant og 
ræv. Et helsides foto viser dyrets bagdel, og så skal læseren forsøge 
at gætte, hvilket dyr det drejer sig om. På den følgende side er der 
fakta og flere fotos af arten.Christa Pöppelmann med div. fotos

ZOO-ZOOM
Hvem var her?
40 s. indbundet, 221 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-438-1

Fotografen har zoomet helt ind på sporene efter rådyr, bæver, kor-
sedderkop, hare, havesnegl, stor flagspætte, havskildpadde, barkbille, 
ringdue, termitter, muldvarp, sandorm, honningbi, frø og  solsort. Et 
helsides foto viser dyrets efterladenskaber eller et andet tegn på, 
at det har været der. Derpå skal læseren forsøge at gætte, hvilket 
dyr det drejer sig om. På den følgende side er der lidt fakta og 
flere fotos af den pågældende art.

Christa Pöppelmann med div. fotos
ZOO-ZOOM
Hvad er det?
40 s. indbundet, 221 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-429-9

Fotografen har zoomet helt ind på kronedue, giraf, skorpion, 
pindsvinefisk, gorilla, vaskebjørn, ara, brun bjørn, stueflue, søstjerne, 
hornugle,  zebra, rødøjet løvfrø, haj og elefant. Et helsides foto 
viser en detalje af dyret, hvorpå læseren gætter, hvilket dyr det 
drejer sig om. På den følgende side er der lidt fakta og flere fotos 
af den pågældende art. 

Christa Pöppelmann med div. fotos
ZOO-ZOOM
Hvis rumpe er det?
40 s. indbundet, 221 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-433-6

Fotografen har zoomet helt ind på bagdelen af hund, tamsvin, rådyr, 
får, bavian, kometmøl, tiger, brun bjørn, stinkdyr, pansernæsehorn, 
honningbi, los, vildsvin, egern og ehest Et helsides foto viser dyrets 
bagdel, og så skal læseren forsøge at gætte, hvilket dyr det drejer 
sig om. På den følgende side er der lidt fakta og flere fotos af det 
pågældende dyr.

ZOO-ZOOM 
Indbydende, underholdende og oplysende serie for alle 
dyrevenner. Hvert bind viser 15 nærbilleder af forskellige 
dyr fra insekter, fugle og krybdyr til kæmpe store pattedyr 
– kan du se hvad det er?

Christa Pöppelmann med div. fotos
ZOO-ZOOM
Hvad ser du her?
40 s. indbundet 
221 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-431-2

Der err zoomet helt ind på forskellige dyr: lapugle, kamel, Siberian husky, 
guldsmed,  struds, vaskebjørn, pilegiftfrø, næseabe, slangeørn, søelefant, 
dværgodder, tiger, mandril, marsvin og skægagame. Et helsides foto viser 
'portrættet', og så skal læseren forsøge at gætte, hvilket dyr det drejer 
sig om. På den følgende side er der lidt fakta og flere fotos af arten.

Christa Pöppelmann med div. fotos
ZOO-ZOOM
Kender du det dyr?
40 s. indbundet 
221 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-430-5

Fotografen har zoomet helt ind på forskellige dyr: guldfasan, kamæleon, 
jaguar, siamesisk kampfisk, krokodille, ko, ugleøjesommerfugl, hvidhovedet 
havørn, myresluger, skildpadde, tretået dovendyr, træpyton,  kudu, næse-
horn og kæmpetukan. Et helsides foto viser detaljen, og så skal læseren 
forsøge at gætte, hvilket dyr det drejer sig om, og det er ikke alle dyr, 
som er lige nemme. På den følgende side er der lidt fakta og flere fotos 
af den pågældende art.



Vi taler meget om naturbevaring, ‘klimavenlighed’ og mi-
ljøbevidsthed. Men hvad er det for en natur, vi skal passe 
på? Her kan yngre børn lære om Universet, klimaet, 
havet og Jorden med det forunderlige dyre- og planteliv! 

Núria Roca og Rosa M. Curto
Vil du vide mere om JORDEN? 
32 sider, indbundet
221 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-171-5

Har du lagt mærke til, hvor fantastisk mange forskellige planter og 
dyr, der findes i verden? Blomstrende planter, kæmpetræer, dyr 
i flotte farver … Alle levende væsner og planter er afhængige af 
hinanden og tilpasset det sted, de lever. Det betyder, at nogle arter 
findes i ørkner, andre i jungle. mens andre igen lever ved byerne. 
Her kan du høre om, hvor de forskellige arter findes.

Núria Roca og Rosa M. Curto
Vil du vide mere om HAVET? 
32 sider, indbundet, 221 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-170-8

Have og oceaner dækker så stor en del af Jorden, at hvis man ser 
planeten ude fra rummet, er den blå. Hvis du dykker ned under 
overfladen, kan du se store bjerge, sletter, og dybe slugter, hvor 
kun de monsterlignende dybhavsfisk kan leve. Langs de lavvandede 
kyster er der også masser af liv. Havet er altid i bevægelse 
med bølger, tidevand og strømme. og masser af forskelligartet 
undersøisk liv.

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. 

En introduktion til miljøbevidsthed for yngre 
børn. Hvad kan man selv gøre for at spare på 
Jordens 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
VAND – Hjælp vores planet! 
32 sider, indbundet, 221 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-176-0

Tilstedeværelsen af vand er livsnødvendig for mennesker, dyr og 
planter. Men vand findes ikke i uendelige mængder. Derfor skal 
vi allesammen passe godt på Jordens vandresurser. I denne bog 
kan du lære hvordan du kan hjælpe til, så Jordens vandløb, søer 
og have kan blive renere og fulde af liv. Du kan også lære noget 
om, hvad du selv kan gøre for at begrænse unødigt forbrug af 
rent vand. 

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.
 

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 bøjer 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.

Andrea Reitmeyer
Herman hører til hos os
221 x 221 mm32 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? 

Ligesom eksempelvis Disney personificerer forfat-
teren historiens dyr, så børn nemt kan sætte sig ind 
i deres livsbetingelser og adfærd. Her får de samti-
dig en historie om at lære sig selv at kende og blive 
glad for den, man er. 

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 pindsvinet Petter 
et venligt egern, som tilbyder at dele sit vinterforråd med 
ham.

Sander og Selena
221 x 221 mm, 32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-095-4

Andrea Reitmeyers små fiktive, men oplysende 
historier om dyreunger lærer børnene om dyrs 
adfærd og levesteder.  Fortællingen suppleres med 
faktablokke for og bag i bøgerne.

 

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 lava og aske fra vulkanudbrud 
… Naturens kræfter kan udslette hele landsbyer, afbrænde skove 
og lægge store områder øde. Men er du klar over, at vi mennesker 
er medvirkende til omfanget og hyppigheden af disse katastrofer. 
Vi forbruger hensynsløst af naturens resurser, og den forurening vi 
udleder, betyder noget for vandkvalitet, klima og temperatur. 

Josep Palau og Rosa M. Curto
TRUEDE ARTER – Kan vi gøre noget? 
32 sider, indbundet, 221 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-178-4

Naturen er fantastisk. Næsten uanset hvor vi bor i verden, er der 
blomster, træer og planter, som har tilpasset sig klimaet lige præcis der. 
På samme måde er vi omgivet af et mere eller mindre iøjnefaldende, 
men fantastiske dyreliv. Er du klar over, at mange af disse arter faktisk 
er i fare for at uddø? Hvis de forsvinder, kommer de aldrig igen. De er 
en værdifuld skat, som vi må gøre alt for at bevare! 

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. 

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. 
 
Med pandaen Gingko som naturvejleder, introduceres de 
lidt voldsomme emner på en overskuelig måde med en 
opfordring til en mere hensigtsmæssig adfærd, som giver håb 
for fremtiden ...



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 illu-
strationer med en lidt mere omfattende tekst, der forklarer 
lidt om klima og artsrigdom. Bagest i bogen oplæg til dialog 
og yderligere info.

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 illustrati-
oner med en lidt mere omfattende tekst, der forklarer lidt 
om klima og artsrigdom. Bagest i bogen oplæg til dialog og 
yderligere info.

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 bevæger 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 ...

Flot og informativ billedbog om nogle af skovens små beboe-
re. Særdeles relevant med det fokus vi i dag har på den vilde 
natur og småkrybs betydning for biodiversiteten.

Bärbel Oftring og Anne Ebert
Her i naturen - en billedordbog
221 x 221 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7161-530-2

Opslag med helsides illustrationer af omgivelserne: skov, 
hav, eng m.fl. suppleres af 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 således også bruge bogen som ‘myldrebog’.

Bärbel Oftring, C. Henkel og M. Mähler
Her i skoven - en billedordbog
221 x 221 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7161-602-6 

Helsides scenarier i skoven suppleres af små ikoner, hvor man 
får navnene på dyrene og hvad 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’.

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

Francoise Laurent og Capucine Marzille
PÅ VINGERNE - Om trækfugle
Format: 215x270mm, 32 sider, Indbundet
ISBN 978-87-7161-377-3

Der findes 11.500 registrerede fuglearter: Omkring en 
tredjedel af disse er trækfugle. Det vil sige, at knap 4.000 for-
skellige arter jævnligt forlader deres yngleområde for at flyve
til andre oftest noget fjernere dele af verden. 
 

Anne Möller
Mursejleren
Format: 215x270mm, 32 sider, Indbundet
ISBN 978-87-7868-800-2

En almindelig og meget spændende fugl, som trækker den 
lange vej til Afrika for at overvintre, men vender hjem til 
samme redested og samme mage år efter år. 

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

De fleste Mumifans husker fortællingen om Mumifar og 
havet, hvor Mumifamilien besøger øen med fyrtårnet for 
første gang. Med bogen her, som er en gendigtning af den 
historie, kan man lære mere om skærgårdens særlige natur 
og blive motiveret til at være med til at bevare naturen i og 
omkring Østersøen. Gå på oplevelse i skærgården og hør 
om de fisk, dyr og planter, som lever i disse helt særegne 
omgivelser. 

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 lava og aske fra vulkanudbrud … 
Naturens kræfter kan udslette hele landsbyer, afbrænde skove og 
lægge store områder øde. Men er du klar over, at vi mennesker er 
medvirkende til omfanget og hyppigheden af disse katastrofer. Vi 
forbruger hensynsløst af naturens resurser, og den forurening vi udleder, 
betyder noget for vandkvalitet, klima og temperatur. Der må ske noget! 
Hør om, hvad der foregår og lær, at det, du selv gør, faktisk kan betyde 
en forskel!

Josep Palau og Rosa M. Curto
TRUEDE ARTER – Kan vi gøre noget? 
32 sider, indbundet
221 x 221 mm
ISBN 978-87-7224-178-4

Naturen er fantastisk. Næsten uanset hvor vi bor i verden, er der 
blomster, træer og planter, som har tilpasset sig klimaet lige præcis der. 
På samme måde er vi omgivet af et mere eller mindre iøjnefaldende, 
men fantastiske dyreliv. Er du klar over, at mange af disse arter faktisk 
er i fare for at uddø? Hvis de forsvinder, kommer de aldrig igen. De er 
en værdifuld skat, som vi må gøre alt for at bevare! Der må ske noget! 
Hør om, hvad der foregår og lær, at det, du selv gør, faktisk kan betyde 
en forskel!

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 ube-
boelig. Der må ske noget! Hør om, hvad der foregår og lær, at det, du 
selv gør, faktisk kan betyde en forskel!

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 værdi-
fulde resurser forsvinder måske for altid. Der må ske noget! Hør om, hvad 
der foregår, og lær, at det, du selv gør, faktisk kan betyde en forskel!
 

Med den vidt berejste og miljøbevidste panda Gingko som 
naturvejleder, introduceres de lidt voldsomme emner, som 
sagtens kan gøre både børn og voksne usikre, på en overskuelig 
måde med en opfordring til en mere hensigtsmæssig adfærd, 
som giver håb for fremtiden ...

Etta Kaner og David Anderson
OG VINDEREN ER ...
De vildeste verdensmestre
32 sider, indbundet276 x 221 mm
ISBN 978-87-7161-694-1

Hvalros og kakadue kommenterer på verdensmester-
skaberne for vilde dyr. 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.  Ved hver konkurrence 
omtales menneskets præstationer indenfor samme disciplin.

 

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 fø-
lelser 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 detaljerede 
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. 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 er en af verdens giftigste 
slanger. Lær om dens sanser og jagtmetoder og om, hvordan 
den får unger og skifter ham. Hør også 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. 

Carren Brown og Giordani Poloni
Hvad gemmer sig i urtehaven
32 s. indbundet, 
266 x 266 mm
ISBN 978-87-7224-068-8

I en urtehave er der ikke bare afgrøder, men også forskel-
lige insekter, smådyr og fugle. Nogle af dem er velkomne, 
men andre er gartneren ikke så glad for. Hold bogen op 
mod lyset,  og se hvad der skjuler sig i salaten.



Om denne serie, som nu er oppe på 19 
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.” 

Under forberedelse:

BRUNE BJØRNE  978-87-7224-332-0
ALLIGATORER  978-87-7224-333-7
FLODHESTE  978-87-7224-334-4
SURIKATER  978-87-7224-335-1
BLÆKSPRUTTER 978-87-7224-336-8
ULVE   978-87-7224-337-5

 

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
Flot fotoillustreret serie om forskellige arter af klodens dyreliv

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

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

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



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 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. 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 overfladen af 
dammen. Det er frøæg. Når æggene klækkes, ser man det næste stadie 
i frøernes liv, som er små fiskeagtige haletudser. Haletudserne udvikler 
lemmer og bliver i sidste ende til grønne 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 dag-
timerne, så man ser dem ikke så tit, men under overfladen er 
der gang i spændende ting og sager. Kort oplysende og under-
holdende tekst om muldvarpe, regnorme, ræve, kaniner, skrub-
tudser, hamstere, skarnbasser og andre dyr, som lever i naturen 
rundtomkring i Europa.

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, kan de ikke finde nøglen til postkassen. 
Bæveren Benny kommer i tanke om, at han hørte egernet Ella, som 
har travlt med at samle vinterforråd, pusle 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 orskellige træer, buske, bregner, mosser, svampe og dyr, 
som Benny Bæver og hans venner 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.

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. Solsorten 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 
naturalistiske billeder og informativ tekst, der giver en 
god introduktion til dyrelivet omkring os, og gør det sjovere 
for hele familien at færdes i naturen.

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 deres mor, 
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 
pindsvin 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 vokser op i kuldet med 
deres søskende. En af dem er særligt eventyrlysten, og en 
dag, hvor rævemor har taget dem med uden for hulen, for at 
de kan lege og tumle sig i solen, går den på opdagelse. 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. 

En sød og underholdende historie med fakta om 
ræve og andre dyr i skoven. 

 

Serien om spidsmusen Vips er en hyggelig 
blanding af eventyr og naturoplysning. I hvert 
bind beskrives en årstid og får en historie om 
andre dyr, Vips møder.

VIPS VED BÆKKEN
221 x 291 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7161-667-5 

om sommerfuglens livscyklus

VIPS I TRÆET 
221 x 291 mm
32 sider, indbundet 
ISBN 978-87-7224-047-3)
 
om flagspætter

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

Om oddere

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

Om skovfirben



10 gode grunde 
til at elske ...
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.

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 efterla-
der 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 tudse-
æg, 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 kaker-
lakker kan være farlige? og om man kan spise vild gulerod 
samt mange andre mysterier, som melder sig, når man un-
dersøger byens vilde natur.

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

Sam Smith og Peter Donnelly
SE VORES SOLSYSTEM UDFOLDE SIG
16 siders 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 placering. 
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 
overblik 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, fantas-
ifulde indfald – berettes om en ekskursion i rummet i 2030. 
Klassens rumfartøj lander på hver planet i solsystemet, og 
lærerne forklarer og størrelse, tyngdekraft, vind- og temper-
aturforhold 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.

Fantasifuld, men også lærerig tekst om rummet. 

Carron Brown og Wesley Robins
Hvad gemmer jordkloden på
32 s. indbundet, 
266 x 266 mm
ISBN 978-87-7161-541-8

Tag et nærmere kig på vores fantastiske klode og opdag 
dens skjulte sider! Dybt nede i jorden ligger glødende sten-
masser og bobler.  Vinde og havstrømme, man ikke kan se, 
skaber storme og nedbør rundt omkring. Under overfladen 
er også et mylder af dyr, som graver gange og reder.

Hold bogen op mod lyset og se, hvad der gemmer 
sig i have og oceaner af dyr og fisk. 



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 bondegården, 
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 en verden for sig selv ...
Fantasifulde, farverige og udfordrende myldrebøger, som stimulerer evnen til fordybelse og koncentration!

 

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

Her bevæger Peggy Nille sig udi rummet, og de 20 væs-
ner, man skal finde, er en blanding af klassiske fantasier 
om rumvæsner og andre skøre påhit. Efter en kort præ-
sentation af disse, karakterer eller objekter skal læseren 
finde dem igen på 10 tekstløse opslag, hvor de gemmer 
sig i mylderet, og det er slet ikke let!

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

Hvert opslag præsenterer et fantasifuldt landskab, hvor nogle dinoer gemmer sig. 
Læseren skal finde og tælle f.eks. 3 triceratopser. Hvis 2 stegosaurusser kommer 
til, hvor mange dinosaurer er der så? Og hvor mang f.eks. horn eller vinger har 
de tilsammen? Nye arter i forskellige antal plusses i hvert af de flotte, farverige 
landskaber. Regnestykkerne er forholdsvis simple, men man kan selv finde på 
flere ... måske regne baglæns og trække fra. Løninger på regnestykkerne findes 
bag i bogen, som også indledes med en tekst, der fortæller lidt om, hvornår de 
forskellige dinoer levede, og forklarer, at ikke alle repræsentererde arter kunne 
have mødt hinanden i virkeligheden. 

Undertitlen “Kan man regne med dinosaurer” lægger op til tal-sjov, men 
hentyder også til, at man ofte får præsenteret de forhistoriske kæmper, 
som om de levede samtidigt. Faktisk var der et spænd på mange mio. år 
mellem nogle af disse mest populære dinoer, som er med i bogen. Bogens 
forord kommer også ind på, at det, man forestiller sig om dinoernes farver, 
er rent gætværk og ofte lige så fantasifuldt som Peggy Nilles farverige bud 
på deres udseende.


