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KAPITEL 1, UDEN TITEL, SIDE 5-8  
 
Læreren læser dette kapitel højt. Efterfølgende skal eleverne komme med deres bud på: 

● Hvad laver fortælleren og moren på hospitalet? 
● Hvad er forholdet mellem mor og far? 
● Hvorfor savner fortælleren at komme tilbage til øen? 
● Hvorfor begynder fortælleren at tale om kaskelothvaler? Hvad siger det om hende? 

 
Kapitel 2, Øen - nogle uger tidligere, side 9-34 

● Bed eleverne beskrive stemningen på øen. 
● Vinga fortæller, at alt ikke er, som det plejer at være. Hvad er mon forandret? 
● “For mig har morfar altid eksisteret.” (side 31) Sådan tænker Vigga. Det har hendes 

mor og far også. Hvad er forskellen? 
 
Kapitel 3, Rut, side 35-90 

● Ordet “springgnister” bruges af Vinga flere gange. Hvordan skal dette ord forstås? 
● Rut er klædt helt i sort. Morfar kalder hende for en engel. Prøv at forklare. 
● Normalt er det svært for Vinga at være sammen med andre mennesker. Hvorfor er det 

let med Rut? (side 86) 
 
Kapitel 4, Hvalen, side 91-118 

● Hvorfor “forsvinder” Rut pludselig? 
 
Kapitel 5, Kysset, side 119-126 

● Hvorfor reagerer Vinga så kraftigt på kysset? 
 
Kapitel 6, Far, side 127-196 

● Forklar Vingas splittede forhold til faren og til lillebroren. 
 
Kapitel 7, Jomfrurejsen, 197-201 

● Beskriv Vingas følelser i forbindelse med jomfrurejsen. 
 
Kapitel 8, Morfar, side 202-218 

● Hvad betyder det for den samlede oplevelse af romanen, at morfaren dør til sidst? 
 

 
NÅR ROMANEN ER LÆST FÆRDIG 
 
ROMANENS KOMPOSITION 
 
Romanen er fortalt i et labyrintisk tidsforløb, så det er en vigtig aktivitet at få forløbet foldet 
lineært ud og samtidig lade det være afsæt for at synliggøre Vingas udvikling gennem romanen. 
 
Lad eleverne parvis eller i mindre grupper konstruere en tidslinje over romanens spring i tid 
frem og tilbage. Hvornår er fortællingens “nu”, og hvordan placerer resten af handlingen sig i 
forhold til det?  
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Om Filterløs, roman af Anna Arendse Thorsen, Vild Maskine (2018):
“Rå og ærlig ungdomsbog om at være psykisk syg og hvilke problem-
stillinger det medfører i ens hverdag. Der er ikke lagt fingre i mellem 
og det er forfriskende med en bog der ikke har en alt for lykkelig 
slutning ... Kan sammenlignes med Skildpadder hele vejen ned og 
Som stjerner på himlen som begge handler om psykiske sygdomme 
og håndtering af dødsfald.” dbc materialevurdering

Pressen om Filterløs:  
“Det er en flot romandebut.” folketidende
“Debutroman har en vigtig historie at fortælle ...” kristeligt dagblad
“En fantastisk oplevelse.” kshdk bøger
“En virkelig god læseoplevelse.” xenias bogblog

Der findes ligeledes undervisningsforløb til Filterløs på:  
www.vildmaskine.dk/undervisning
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Kort handlingsreferat af Din største fan (2022)
Kayas mor synes, Kaya flygter fra det virkelige liv og bruger alt for 
meget tid på de sociale medier. Derfor sender hun sin datter på et 
tredages detox-ophold sammen med andre unge, der skal lære, at 
det virkelige liv nok kan være besværligt, men samtidig uundgåeligt.

På lejren møder den usikre Kaya rebellen Malou, og ved lodtrækning 
kommer de to til at dele telt. Pigerne er tilsyneladende hinandens 
modsætninger, men efterhånden som de kommer ind på livet af 
hinanden og lytter til hinandens erfaringer, blødes de hårde grænser 
langsomt op. 

Under opholdet udsættes begge piger for noget uventet og handler 
anderledes, end de nok selv havde forventet. 

Foto: Anna Arendse Thorsen, 2022. 
Fotos i dette hæfte er PR-fotos af Frej Rosenstjerne / Vild Maskine. 

Om Anna Arendse Thorsen 

Anna Arendse Thorsen har længe været en aktiv stemme i den offentlige debat, hvor hun har bidraget til diskussioner 
om bl.a. kultur- og identitetspolitik, køn og mental sundhed gennem talrige aviskronikker og debatindlæg samt tv- 
optrædender på bl.a dr. Hun har åbenhjertet delt ud af sine erfaringer og oplevelser med psykisk sygdom, et emne som 
hendes young adult-debutroman Filterløs (vild maskine, 2018) også omhandler. Med sin anden roman, Din største fan 
(2022), bevæger Anna Arendse sig væk fra det autofiktive og ind i et tween/teen-univers af sociale medier, influencere, 
idoldyrkelse og den første spirende seksualitet. 

“Jeg har gennem min uddannelse studeret, hvordan unges fankultur i stigende grad  
medialiseres. Mens de tidligere generationer skrev fanbreve og havde plakater  
på værelset af musikere og skuespillere, så følger de unge i dag i stigende  
grad influencere og realitystjerner. Jeg lavede et stort researcharbejde til  
Din største fan, og jeg fulgte fandyrkelsen af personligheder som  
amerikanske Charli D’Amelio og danske Fie Laursen. Her opdagede jeg,  
at de unge ikke nøjes med at forbruge stjernernes indhold. Der findes  
enorme onlinefællesskaber, hvor fans selv modificerer og sammensætter  
videoer og billeder taget fra idolernes officielle profiler. Det var en form for  
online parallelsamfund som jeg med det samme blev fascineret af.”  

“Forældregenerationen i dag har svært ved at anerkende, at distinktion  
mellem online og offline fællesskaber er ved at fade ud. De nye  
generationer differentierer i mindre grad mellem venskaber på  
nettet og i den fysiske virkelighed. I Din største fan smelter den  
digitale og analog verden sammen, og bogen viser også,  
hvilke problematikker der kan opstå i fusionen af de to.” 

Anna Arendse Thorsen (f. 1993) er uddannet cand.scient.bibl. ved  
Københavns Universitet. Hun arbejder som kulturpolitisk  
kommentator og kulturformidler og afholder foredrag  
og workshops i kreativ skrivning.

Undervisningsforløb - introduktion
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Introduktion til læreren

Målgruppen til romanen skal findes blandt de 12-15-årige. Drenge spiller en birolle i handlingen, så 
identifikation med hovedpersonerne vil være lettest for piger. Bogen behandler det aktuelle tema om 
unges liv på de sociale medier kontra det liv, der udspiller sig i virkeligheden med alle de udfordringer 
og nederlag, det kan give usikre teenagere, der er deres egne svagheder smerteligt bevidst. Bogen 
handler også om at træde i karakter, når det gælder, og at nogle dage væk fra telefonen måske kan 
ændre noget. 

Undervisningsforløbet er delt i to:

• Første del er tekstnære spørgsmål til de enkelte kapitler.
• Anden del er afsluttende opgaver, der kan bruges som idekatalog, alt efter hvor lang tid der er  
 afsat til arbejdet med romanen.

FØR LÆSNINGEN

• Hvor mange forskellige sociale medier færdes eleverne på?
• Er der forskel på en youtuber, en blogger og en influencer? I givet fald hvilke?
• Har nogen af eleverne deres egen blog? Hvor mange følgere?
• Hvordan føles det at få likes på et opslag?
• Hvorfor mener voksne, at det er bekymrende, at unge lever en stor del af deres liv  
 på sociale medier?
• Tal om begrebet netetik.

Læselog
• Det anbefales, at eleverne opretter en læselog, hvor de løbende noterer oplysninger   
 ned om henholdsvis Kaya og Malou. Notaterne skal bruges til en afsluttende opgave.
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UNDER LÆSNINGEN

Natasja Brammings opslag, s. 7
Aflevering, s. 9-11

• Prøv at finde nogle af de måder, voksne taler til Kaya på, som hun sikkert ikke bryder sig om.
• Hvem er Emma? Hvorfor er det så nemt at tale i timevis med hende?
• Kaya sender selfies og videoer fra bilen. Hvorfor skulle Emma synes, at asfalt og hvide striber  
 er interessante?

Natasja Bramming rules, s. 12-16
• Hvad er Kayas erfaringer med at være ude i naturen?
• Kaya beskriver, hvorfor Natasja Bramming er hendes store idol. Find de vigtigste årsager.
• Hvorfor kan det være svært at være Kaya i det virkelige liv?

Positionering, s. 17-22
• Deltagerne skal til at finde sammen og positionere sig i forhold til hinanden. Hvorfor har   
 Amanda så travlt med at sætte de andre i kasser?
• Hvordan har Kaya det med sig selv og sin krop?
• Lasse sender ”brændende voksenblikke”. Hvornår har Kaya mon tidligere modtaget sådanne  
 blikke? Kender du selv den slags? Nævn nogle situationer.
Malou, s. 27-30
• Beskriv Malou med 5 tillægsord.
• Hvordan er hun og Kaya forskellige?

Book tour og Emma, s. 31-34
• Hvad binder Emma og Kaya sammen fra første møde?
• De kender ikke hinanden i real life, hvorfor er båndet så stærkt?

Akavet, s. 35-44
• Hvad mener Kaya, når hun siger: ”Sådan én som Heidi”?
• Hvad er det, der bryder isen mellem Kaya og Malou? Er det positivt eller negativt? Begrund.
• Kaya funderer over, hvilke forskellige roller hun spiller. Er det lettere at give sig ud for at   
 være noget på de sociale medier, end det er i virkeligheden?
• Hvor mange forskellige roller har du indtaget det seneste døgn?

Appetit på livet, s. 47-49
• Kayas mor mener, at Kaya mangler ”appetit” på livet. Hvordan tror I, Kaya skulle opføre sig,  
 hvis moren skulle blive tilfreds? 
• Kaya føler det, som om hun mangler den vigtigste del af sig selv. Hvorfor flytter hun ikke   
 bare fokus ud i det virkelige liv?
• Hvorfor kan Kaya og Malou ikke dele, at de er kede af det begge to?

Man må godt lyve, s. 53-64
• Hvornår er det i orden at lyve for sine bedste venner? Hvornår ved man, at man ikke kan gå  
 længere med løgnen?
• Kaya har lyst til at sige til Natasja Bramming, at hun elsker hende. Hvad er det for en   
 form for ”elsker”?
• Hvad frygter Kaya, at Emma vil sige til hende? 
• Kaya reagerer voldsomt, da snakken falder på nøgenbilleder, der er blevet postet.   
 Forstår du Kayas reaktion? Begrund.
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Billeddeling, s. 65-68
• Vi får at vide, at Emma stadig følger Joakim. Kan du forstå det? Begrund
• Kaya tænker på, hvis det var billeder af hende, der var blevet offentliggjort. Hvad gør  
 det ved hende? Tror I, hun lærer noget af episoden med Natasja Bramming? Begrund.

YouTube-typer, s. 69
• Det kommer bag på Kaya, at Malou ser YouTube-videoer. Findes der en særlig YouTube- 
 type? Prøv at beskrive vedkommende.
• Malou lægger makeup på Kaya og ”sætter strøm til stikkontakten”. Beskriv Kayas følelser.
• ”Man kan ikke melde sig ud”, ”Man har ikke altid et valg”. (s. 72) Hvad mener Kaya med det?  
 Er du enig eller uenig?

Malou og Nick, s. 76-79
• Hvorfor får vi så mange detaljer om Malous øjne?
• Ændrer Kayas syn på Malou sig, da hun fortæller historien om Nick?
• Ændrer dit syn på Malou sig? Begrund.

Takeover, s. 80-82
• Hvordan er Kayas og Emmas styrkeforhold i forhold til at agere på de sociale medier?

Stilhed og skoven, s. 83-87
• Hvordan kan man se, at Kayas følelser for Malou er ved at ændre sig?
• Hvad mener Kaya, når hun siger, at skoven er ”rodet”?

Telefonerne, s. 88-108
• Diskutér Malous reaktion på den situation, Nick er havnet i, sammenlignet med Kayas  
 reaktion på det, der er sket på hendes profil. 
• Diskutér, om I tror, det er Emma, der har offentliggjort billederne.
• Kaya prøver at overbevise sig selv om, at piger ikke deler andre pigers billeder. Er hun  
 naiv? Begrund.

Bad standing, s. 109-117
• Hvor er det værst at være i bad standing?  
 På de sociale medier eller i virkeligheden?    
 Begrund.
• Hvordan er de to pigers forhold ved at  
 udvikle sig yderligere?
• Beskriv Kayas forhold til Emma, sådan  
 som hun beskriver det i et flashback.

Inhalatoren, s. 117-128
• For hvis skyld løb Kaya efter inhalatoren?
• Hvorfor mon hun klarede udfordringen?  
 Vi har tidligere hørt, at hun ikke er vant til at    
 færdes i naturen.

Tilbage til civilisationen, s. 133-139
• Er det Emma, der har postet nøgenbillederne? I givet fald hvorfor?
• Kaya beskriver sine følelser som at have et vulkanudbrud i maven. Hvordan skal det  
 forstås?
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NÅR ROMANEN ER LÆST FÆRDIG 
 
ROMANENS KOMPOSITION 
 
Romanen er fortalt i et labyrintisk tidsforløb, så det er en vigtig aktivitet at få forløbet foldet 
lineært ud og samtidig lade det være afsæt for at synliggøre Vingas udvikling gennem romanen. 
 
Lad eleverne parvis eller i mindre grupper konstruere en tidslinje over romanens spring i tid 
frem og tilbage. Hvornår er fortællingens “nu”, og hvordan placerer resten af handlingen sig i 
forhold til det?  

7

EFTER LÆSNINGEN

Afsluttende klassesamtale:
• Hvordan fremstilles de voksne, der er med i romanen? Kan I genkende  
 den slags voksne fra jeres egen verden?
• Tror I, at en detox-lejr har den effekt, som de voksne håber? Ville det ændre noget for jer?
• Drengene, der er med på lejren, spiller en meget lille rolle i bogen. Hvorfor?
• Vi hører, hvordan Kaya indretter sin digitale verden som et dukkehus. Hvorfor?
• Er livet på de sociale medier en virkelighedsflugt for Kaya? Begrund.  
 Kan hun overføre erfaringer fra sin succes på nettet til det liv,  
 hun er tvunget til at leve blandt andre  
 mennesker?
• Indledende talte I om netetik. Hvad er romanens  
 budskab i forlængelse af den snak?

Natasja Brammings opslag (s. 7, 25, 51, 95-97, 121, 131)
• Genlæs Natasja Brammings opslag. 
• Notér, hvilke ord der hører sammen med, at hun  
 kommunikerer på et socialt medie. Hvordan ville  
 disse ord fungere i en anden form for kommunikation?
• Hun skriver, som om hun er venner med alle sine følgere.  
 Er det ikke på en eller anden  måde falsk eller for ”nemt”?

Tag temperaturen på Kaya og Malou
• Find fem nedslag i handlingen for både Kaya og Malou,  
 der viser, hvordan de har det.  
 Find også fem nedslag, der viser deres indbyrdes forhold.  
 Placer hvert nedslag på en temperatur fra 1-10.  
 Hver temperatur begrundes med et citat fra bogen.
 Lav en grafisk model, der tydeligt viser udviklingen.

Personfigur
• Brug programmet Wordart.
• Hver elev skriver 10-15 ord, der er med til at karakterisere  
 enten Kaya eller Malou. Vælg farver og visuel form, der passer  
 til den type, de to piger repræsenterer. Efterfølgende hænges  
 karakteristikkerne op og præsenteres med en begrundelse.

TextingStory
• TextingStory er en app, der kan hentes til mobiltelefoner, tablets eller computere. I romanen  
 følger synsvinklen Kaya, men hun er ikke alvidende. Opret en dialog mellem Kaya og én af  
 de øvrige personer, hvor denne persons tanker og følelser skal komme til udtryk. Efterfølgen 
 de fremlægges dialogerne. 

Om Lene Sørensen, udarbejder af undervisningsforløbet: 
Lene Sørensen blev læreruddannet i 2002 og arbejder til daglig som lærer og læringsvejleder på Stensballeskolen i  
Horsens. Master i Børnelitteratur 2006. Forlagskonsulent for Høst & Søn 2006-2015, primært på fremmedsproget  
børne- og ungdomslitteratur. Hun bidrog til bl.a. bogen Billedromaner i brug, Dansklærerforeningens Forlag 2007  
med artiklen “Billedromanerne i danskfaglig optik”. Siden foråret 2017 tilknyttet Vild Maskine som ekstern konsulent og  
udarbejder af undervisningsmateriale til bl.a. ungdomsbøgerne Din største fan, Filterløs, Ved den yderste spids og 
Fucking monster samt mellemtrinsbøgerne Helikopter (kortroman) og Lille Pil (billedbog) og indskolingsbogen Hvordan 
hunden fik sin våde snude. Alle materialerne er til fri afbenyttelse og kan findes på: www.vildmaskine.dk/undervisning  
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KAPITEL 1, UDEN TITEL, SIDE 5-8  
 
Læreren læser dette kapitel højt. Efterfølgende skal eleverne komme med deres bud på: 

● Hvad laver fortælleren og moren på hospitalet? 
● Hvad er forholdet mellem mor og far? 
● Hvorfor savner fortælleren at komme tilbage til øen? 
● Hvorfor begynder fortælleren at tale om kaskelothvaler? Hvad siger det om hende? 

 
Kapitel 2, Øen - nogle uger tidligere, side 9-34 

● Bed eleverne beskrive stemningen på øen. 
● Vinga fortæller, at alt ikke er, som det plejer at være. Hvad er mon forandret? 
● “For mig har morfar altid eksisteret.” (side 31) Sådan tænker Vigga. Det har hendes 

mor og far også. Hvad er forskellen? 
 
Kapitel 3, Rut, side 35-90 

● Ordet “springgnister” bruges af Vinga flere gange. Hvordan skal dette ord forstås? 
● Rut er klædt helt i sort. Morfar kalder hende for en engel. Prøv at forklare. 
● Normalt er det svært for Vinga at være sammen med andre mennesker. Hvorfor er det 

let med Rut? (side 86) 
 
Kapitel 4, Hvalen, side 91-118 

● Hvorfor “forsvinder” Rut pludselig? 
 
Kapitel 5, Kysset, side 119-126 

● Hvorfor reagerer Vinga så kraftigt på kysset? 
 
Kapitel 6, Far, side 127-196 

● Forklar Vingas splittede forhold til faren og til lillebroren. 
 
Kapitel 7, Jomfrurejsen, 197-201 

● Beskriv Vingas følelser i forbindelse med jomfrurejsen. 
 
Kapitel 8, Morfar, side 202-218 

● Hvad betyder det for den samlede oplevelse af romanen, at morfaren dør til sidst? 
 

 
NÅR ROMANEN ER LÆST FÆRDIG 
 
ROMANENS KOMPOSITION 
 
Romanen er fortalt i et labyrintisk tidsforløb, så det er en vigtig aktivitet at få forløbet foldet 
lineært ud og samtidig lade det være afsæt for at synliggøre Vingas udvikling gennem romanen. 
 
Lad eleverne parvis eller i mindre grupper konstruere en tidslinje over romanens spring i tid 
frem og tilbage. Hvornår er fortællingens “nu”, og hvordan placerer resten af handlingen sig i 
forhold til det?  
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En dag opdager Bonnie en butik. 

den er fuld af de smukkeste dukke-

hoveder. Hun går ind og taler med 

den gamle dame, der ejer butikken, 

og det bliver et møde, som Bonnie 

aldrig vil glemme ... 

Hovedjæger er Bog 1 

i serien 13 historier.  

9 788793 404816

ISBN 978-87-93404-81-6

i samme serie: 

I Gameboy møder vi Sebastian, 

der en aften opdager et nyt spil 

på sin computer. Han aner ikke, 

hvor det kommer fra, men det er 

vanvittigt spændende. Det viser 

sig dog at være langt farligere, 

end han kunne have forestillet sig ... 

Gameboy er Bog 1 

i serien 13 historier.  

9 788793 404809

ISBN 978-87-93404-80-9

i samme serie: 

140x200 COVER Gameboy.indd   165

29-06-2019   16:14:07

140x200 COVER HOVEDJÆGER.indd   165

02-07-2019   00:40:53

nye bøger fra vild maskine 
 
indskoling – billedbøger

 

Chris er lige � yttet. En dag møder han 

nabodrengen Morten, som bor rodet 

og beskidt. Morten siger, at hans far 

pusler rundt i kælderen, og at hans 

mor er syg, så de kan gøre lige, hvad de 

vil. Men hvorfor er der så mange � uer? 

Og taler Morten sandt?

Lærestreg er Bog 5
i serien 13 historier.  

9 788772 270722

ISBN 978-87-7227-072-2

i samme serie: 

125x200 COVER LÆRESTREG.indd   165125x200 COVER LÆRESTREG.indd   165

07-04-2020   12:50:0007-04-2020   12:50:00

En dreng og hans forældre er taget på 

ferie for at glemme. Det er et år siden

ulykken skete, og alt er forandret. 
Drengen træner i poolen, han skal 
bare slå rekorden. Han kan holde vejret 

længere og længere. En dag sker der 

noget mærkeligt, han ser noget under 

vandet. En blå badedragt og langt, sort 

hår bølger imod ham. Kan det være 

hans lillesøster som er kommet tilbage?

Fridykker er Bog 7
i serien 13 historier.  

9 788772 271101

ISBN 978-87-7227-110-1

i samme serie: 

� omas’ skøre lillesøster tror på alt: 
julemænd, alfer, havfruer. Han må 
hjælpe hende. Rense ud i hendes 
fantasier. Det går � nt – lige indtil 
det bliver tandfeens tur ...  

Tandfeen tryller er Bog 3
i serien 13 historier.  

9 788772 270456

ISBN 978-87-7227-045-6

i samme serie: 

Tester cover tandfeeen nyeste.indd   165Tester cover tandfeeen nyeste.indd   165

11-03-2020   15:16:2811-03-2020   15:16:28

Chris er lige � yttet. En dag møder han 

nabodrengen, Morten, som bor rodet 

og beskidt. Morten siger, at hans far 

pusler rundt i kælderen, og at hans 

mor er syg, så de kan gøre lige, hvad de 

vil. Men hvorfor er der så mange � uer? 

Og taler Morten sandt?

Lærestreg er Bog 5
i serien 13 historier.  

9 788772 270722

ISBN 978-87-7227-072-2

i samme serie: 

125x200 COVER LÆRESTREG.indd   165125x200 COVER LÆRESTREG.indd   165

06-04-2020   03:06:5306-04-2020   03:06:53

Tanja ønsker sig en kat, men hendes 

forældre siger nej. En dag opdager 
hun et faldefærdigt hus i skoven. Ved 

den rustne havelåge står en gammel 

dame med meget lange negle. »Jeg 
har en kattekilling, som du gerne må 

få. Hvad siger du til det ...?«

Hundemad er Bog 4
i serien 13 historier.  

9 788772 270494

ISBN 978-87-7227-049-4

i samme serie: 

125x200 COVER HUNDEMAD_nyeste ny forside.indd   165
125x200 COVER HUNDEMAD_nyeste ny forside.indd   165

09-03-2020   12:34:5409-03-2020   12:34:54

Udskolingsbøger med vigtige emner som mobning, gruppepres og racisme, at rejse ud i verden, deling af nøgenbilleder 
og sociale medier, reality, klima, kærlighed, venskab, håb og dét at vokse op i et diktatur. Der er udarbejdet gratis under-
visningsforløb til alle viste udskolingsbøger. Ungdomsromanen Din største fan af Anna Arendse Thorsen har udgivelses-
dato 3. september 2022. Find forløbene på: www.vildmaskine.dk/undervisning

letlæsning     

udskoling – bøger med gratis undervisningsforløb

mellemtrin – bøger med gratis undervisningsforløb    

Slimfjorden vandt BLIXENPRISEN 2022 i kategorien Årets Børnebog. Det er en magisk-realistisk billedroman om drengen Elias, der 
en dag møder Elgen og Ulven. Katten med den knurrende mave er et moderne eventyr med lige så eventyrlige illustrationer. 
Drømmecykler og fodboldhunde af Carsten René Nielsen er digte til børn, smukt illustreret af Mette Marcussen. Lille Pil er en 
billedbog om girl power, hvor en lille pige bliver en stjerne til at bokse. Lillepigen fra Lolland er en smukt gennemarbejdet 
graphic novel, som handler om slægt og historie. Karen Filskovs Det sner med fjer er eminente figurdigte om fugle med 
tilhørende skriveøvelser. Find forløb til alle bøgerne på: www.vildmaskine.dk/undervisning

"Usædvanligt smuk billedbog …  
Pædagogisk poesi, hvor den 
åbenlyse intention om at formidle 
kendskab til naturens mang-
foldighed er kombineret med 
kreativt og sprudlende sprog." 

                                   

         – Weekendavisen

Pigerne mod drengene
 og Lærerne mod eleverne 

13 historier-serien  
– nu er 12 ud af 13 bøger udgivet! 

FREJ-bøgerne Carlo Garn-bøgerne Den lille gyserbutik 

“... en sjældent smukt  
skrevet bog ...” 

★★★★★★ Berlingske

Lilla monster har fått en kattekilling. 
Den er utroligt sød og blød. Lille monster  
vil kæle med den hele tiden.

En dag er lille monsters killing forsvundet! 
De leder overalt, men ingen har set killingen.  
Og hvorfor er Store Monster så stille? 

Monsterkilling er endnu en bog i den populære
serie om vennerne Store Monster og lille monster.

Læs også: Store monstre græder ikke,  
Monstre i mørket, Monsterpest, Monsterbesøg, 

Monsterklammeri og Monsterhøjder
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VILD MASKINE

K a l l e  G ü e t t l e r   R a k e l  H e l m s d a l
Á s l a u g  J ó n s d ó t t i r

9 788772 272801

ISBN 978-87-7227-280-1

VILD MASKINE

M
onsterkillingen

killing

Billedbøger med både humor og dybde, som lægger op til samtale. 
Frank mig her blev nr. 2 i Grundtvigsk Forums store LGBT-børnebogskonkurrence. 
Ib er et æg er en smuk, rørende og flot anmeldt billedbog af Lisa Aisato om 
kærlighed, angst og venskab. Chokoladeeskapade er en genudgivelse af Kirsten 
Hammann og Dina Gellerts nyklassiker fra 1998. 

  “Wuaw!” 
♥♥♥♥♥♥  
POLITIKEN

General Brushane er ordspil, humor og illustrationer i usædvanligt 
veloplagt stil af Cato Thau-Jensen. Til sidst er der nyt i serien om Store 
Monster og lille monster: Monsterhøjder og Monsterkilling samt nye 
udgaver af  Monsterpest og Store monstre græder ikke. 


