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Skolekatalog #3 vil vi gerne
vise jer det brede udsnit af ny
litteratur, vi har til mellemtrinnet.
Ofte opstår den gode idé til en
bog i mødet med andre dedikerede
fagpersoner. Sådan en oplevelse
havde forlaget sidste år, hvor en
skolebibliotekar, under fremvisningen af novellesamlingen 13 historier af Jakob G. Madsen, spurgte,
hvorfor vi ikke lavede alle novellerne som små, selvstændige bøger.
Vi kunne ikke slippe idéen og
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den i samarbejde med forfatteren og illustratoren,
og vi blev enige om, at bøgerne i
så fald skulle være læsepædagogisk
bearbejdede og fuldt illustrerede
med et helstøbt layout. Nu er de
første to i serien udkommet:
Hovedjæger og Gameboy, og de er
blevet taget rigtig godt imod. Hovedjæger tematiserer skønhedsidealer og hvor langt man vil gå
for skønheden, mens Gameboy på
nervepirrende vis sætter fokus på

den yderste konsekvens af gaming:
Når skellet mellem virkelighed og
spil bliver visket ud og får fatale
konsekvenser. Der er i skrivende
stund tre bøger mere undervejs,
som vi forventer udkommer
omkring årsskiftet, og planen er
at udgive alle 13 historier som
selvstændige bøger.
Det er vigtigt for os, at vi kan tilbyde flere platforme i forbindelse
med selvlæsning og undervisning.
Derfor har vi også netop udgivet
lydbog til 13 historier med special effects udført af Jonas Præst
Nielsen. Lydbogen skal opleves!
Den kan bruges som supplement i
undervisningen. Et af de stærkeste
virkemidler i film er lydsiden, og
det er interessant, hvordan lyduniverset til 13 historier tilfører
en ekstra dimension og understreger uhyggen og spændingen
i historierne.
Det er meget meningsfuldt for
os at udgive bøger med vigtige,
spændende, sjove eller tabubelagte
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emner, som kan give børn og unge
nogle vigtige og inspirerende læseog dannelsesoplevelser. Vi oplever,
at lærerne gør et fantastisk arbejde
derude. Vi møder så mange dedikerede lærere og skolebibliotekarer i vores arbejde, og det betyder
meget for os, at mange af jer roser,
kommenterer og bruger vores bøger.
Derfor har vi også i flere år lavet
gratis undervisningsmateriale til
mange af udgivelserne for at gøre
det nemmere at bruge vores bøger
i undervisningen. I dette katalog
31-07-2019 11:15:34
43:51:11
er der nyt undervisningsforløb
til Helikopter af Morten Walther
Rasmussen samt en række inspirerende skriveøvelser af Carsten René
Nielsen, som er aktuel med den
illustrerede digtsamling for børn,
Drømmecykler og fodboldhunde.
God læselyst og på gensyn på
Bogforum, på Skolemessen m.m.
Bedste hilsner

9102-70-13

Nyt univers			

															

13 historier i nye, læsepædagogisk
bearbejdede udgaver samt lydbog
med special effects
De første to bind ud af 13 er allerede udkommet: Hovedjæger og Gameboy, og de næste tre i serien
udkommer december 2019. Lixtallet er på 15, og bøgerne er rigt illustrerede. Lydbogen er også
en oplevelse i sig selv. Den er indlæst af Jonas Præst Nielsen, som også
har produceret musikken og alle de mange special effects.

13 historier findes også
som lydbog med special
effects og musik. Køb i
boghandlen, eller find
på NOTA og
Ereolen.dk

“... ægte uhyggelige på den
der måde, hvor det gør ondt
i maven, og du ikke har lyst
til at læse videre, men bliver
nødt til at gøre det alligevel,
fordi det er så spændende
skrevet.”

– Weekendavisen

13 historier af Jakob G. Madsen. Fra ca.: 11-16 år. 168 sider. Omslag og vignetter af Mia Marie Overgaard.
2. udgave: 169,95 kr. vejl. Hovedjæger og Gameboy: 149,95 kr. vejl. Lydbogen: 149,95 kr. vejl.
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Gys og spænding

En lille

genistreg!
Anbefaling af Mette Sofie Kirkedal,
adjunkt, læreruddannelsen, UCN, dansk.

Årets bogblogger 2018, Bogoplevelsen.dk
- instagram.com/bogoplevelsen
Vild Maskine har lavet en
lille genistreg!!
De er begyndt at (gen)
udgive gysernovellerne fra
13 historier enkeltvis i en
nedlixet version med større
bogstaver, kortere sætninger,
illustrationer og kapitler. En
novelle, som i den originale
udgave fylder 12 tætskrevne
sider i en paperback, bliver
i den nye udgave til en lille
hardbackudgivelse på knap
40 rigt illustrerede sider med
et lix på 15.
Lixtallet er for så vidt ikke
vigtigt, men de gode historier i den originale udgave
var svært tilgængelige
med 13 historier fordelt
på 168 tætskrevne sider.
De nye bøger er let spiselige, overskuelige og med
hardcover, hvilket betyder,
at målgruppen bliver en
anden. Bøgerne rammer nu
mellemtrinnet (hvis de da
ikke er bange for et godt
gys), hvor den oprindelige
udgaves målgruppe var de
ældste på mellemtrinnet;

muligvis endda udskolingen.
Men denne adaptation rører
ikke ved indholdet – det er
stadig vældig gode, gyselige
historier. Man kunne mene,
at dette var alt rigeligt, men
det stopper ikke her: historierne er også blevet indlæst
som berigede lydbøger, hvor
underlægningen er med til at
sætte stemningen.
Genialt godt tænkt! Virkelig! Jeg glæder mig til at se,
hvordan hele serien tager sig
ud, når samtlige 13 historier
er genudgivet, og til at lytte
til hele lydbogen.
Jeg vil anbefale at bruge bøgerne i undervisningen. Der
er et væld af muligheder. Om
det er den originale udgave,
den adapterede version eller
om det er den berigede lydbog – måske endda alle tre i et
samlet hele – er ikke vigtigt.
Men muligheder er at finde.
Og afslutningsvis må jeg
komme med en opfordring:
Køb for pokker – køb – til dit
PLC. Målgruppen er bred og
historierne gode.
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Nye Bøger			
TAK FOR MAD!

Tegneserie
TAK FOR MAD!

Livet
på Lolland i gamle dage
Niels Vagn havde
altid godefraidéer.
. . er tegnet og fortalt af Line Malling Schmidt.
Lillepigen
Lolland
På bogens bagside findes denne flotte anbefaling af Claus Meyer:

“Hvor ér Lillepigen fra Lolland bare en fin bog! Igen og igen bliver jeg mindet om min barndom og min mors, min fars og min mormors fortællinger.”

Claus Meyer, kok og iværksætter fra Lolland-Falster.
Lillepigen fra Lolland er en graphic novel, der handler om at vokse op på
landet i gamle dage. Den er tegnet med stor kærlighed af Line Malling
Schmidt, inspireret af hendes egen farmors dagbøger og minder om opvæksten på Lolland i 1900-tallet. I undervisningen vil det være oplagt at benytte den som inspiration til, hvordan man kan benytte det lokale og det
slægtshistoriske som udgangspunkt for elevernes arbejde.
Meget var anderledes, dengang Lillepigen blev født i 1926, men måske
alligevel ikke så forskelligt fra i dag? Tag med på en rejse tilbage til bedstemors tid, hvor der var masser af liv i de små landsbyer, og hør spændende
fortællinger om alt fra stormflod, hittebørn og 2. verdenskrig til roeferie
og nye, hjemmesyede kjoler. Line Malling Schmidt har modtaget projektstøtte til udarbejdelsen af bogen fra Statens Kunstfond.

Lillepigen fra Lolland af Line Malling Schmidt. 229,95 kr. vejl. Udkommer 30. september 2019. 112 sider.

							

Billedfortællinger

Andre stærke, undervisningsegnede bøger
med en unik billedside

Ny prisvindende billedbog
af Øyvind Torseter,
læs mere på s. 13.

Billedbog med gratis undervisningsforløb, download på: www.
vildmaskine.dk/undervisning
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Ny digtsamling for børn,
se tema med skriveøvelser
på s. 8-12.

		

Nye bøger 				

Billedbøger

Ny digtsamling for børn

af

Carsten René Nielsen — illustreret af Mette Marcussen

MED SKRIVEØVELSER
af

Carsten René Nielsen

Drømmecykler og fodboldhunde, 36 sider, indbundet bog, 229,95 kr. vejl. Udgivelsesdato: december 2019.

									

Skriveøvelser
Om Carsten René Nielsen:

Carsten René Nielsen underviser elever i at skrive digte.

Er uddannet cand.mag. i dansk og
kunsthistorie og har undervist børn
og unge i at skrive siden 1993. Han har
udgivet 11 roste digtsamlinger, bl.a.
Cirkler (1998), Husundersøgelser (2008)
og senest Enogfyrre ting (2017), mens
hans første digtsamling for børn,
Drømmecykler og fodboldhunde, udkommer
i 2019, illustreret af Mette Marcussen.
Carsten René Nielsen modtog som den
første Michael Strunge-prisen i 1989,
og i 1999 fik han Statens Kunstfonds
3-årige arbejdsegat. Han er oversat til
amerikansk og italiensk.
Læs mere på:
www.carstenrenenielsen.dk

At lege sig frem til digtet
– Introduktion til poetiske skriveøvelser
af

Carsten René Nielsen

Jeg har undervist børn i at skrive digte
siden 1993 – på børnebiblioteker, folkeskoler og efterskoler – og siden 2013
i skoletjenesten på Aarhus Billed- og
Medieskole, der tilbyder undervisning
for børn og unge inden for kunstneriske udtryksformer som tegning, maleri,
skulptur, kortfilm, animation og kreativ
skrivning. Gennem alle årene har det
været min erfaring, at skriveøvelser, der
fokuserer på det legende, er de bedste til
at lade børnene opdage poesien, også i de
store klasser.

Inspiration fra USA

Den amerikanske digter Kenneth Koch
var den første virkeligt anerkendte digter i
USA, der underviste børn i at skrive poesi.
I sin nu klassiske bog Wishes, Lies and
Dreams – Teaching Children to Write Poetry
(1970) skriver han: »Nogle af tingene om
at undervise børn i at skrive digte, vidste
jeg i forvejen, instinktivt eller fra at have
undervist voksne, og andet lærte jeg i
klasselokalet. Det vigtigste, tror jeg, er at
tage børnene seriøst som digtere. Børn
har et naturligt talent for at skrive digte,
og enhver, som underviser dem, bør vide
dette. Undervisning er egentlig ikke det
rigtige ord til at beskrive, hvad der foregår:
Det er snarere som at give børnene lov til
at opdage noget, de allerede kender til.«

Når man skal skrive et digt for første
ligesom man bør tage udgangspunkt i
gang, er problemet, at vi alle er så vant til
børnenes eget ordforråd og sprogbrug. Jeg
fortællinger og til at bruge skriftsproget
pointerer derfor altid, at de overhovedet
kommunikativt, at mange derfor bruger
ikke skal tænke på stavning og tegnsætsamme tilgang til digtskrivningen. At
ning. Jeg gør også altid meget ud af, at
fortælle en historie eller udtrykke sine
det ikke må rime: Alt er tilladt, undtagen
tanker i en dansk stil eller
rim. Enderim bruges
på sociale medier har imidjo stort set ikke i
lertid ingen lighed med det
moderne lyrik, og
at skrive et digt. Man kan
derfor skal børnene
Det vigtigste, tror jeg, selvfølgelig heller
simpelthen ikke bruge sine
erfaringer fra den fortællende er at tage børnene
ikke bruge dem. Men
eller kommunikative tekstden vigtigste grund
seriøst som digtere.
frembringelse, når man skal
til mit forbud mod
Børn har et naturligt rim er simpelthen,
skrive poesi. Man må gøre
talent for at skrive
sig nogle helt nye erfaringer.
at det begrænser
Man skal lære noget helt nyt. digte, og enhver som
børnenes kreativitet
og udfoldelsestrang.
De kan sagtens finde
Mallarmé fortæller underviser dem, bør
vide dette.
en egen musikalitet
Den berømte franske digter
i sproget, en egen
Mallarmé udtrykte det sådan,
Kenneth Koch, amerikansk
og langt mere ægte
at »digte skrives med ord,
digter
og
underviser
tilgang til digtningens
ikke ideer«. Dette er en helt
lydlige aspekter end
afgørende forskel i forhold
dem, som den klassiske digtnings former
til den måde, de fleste forstår skriveprotvinger dem ind under.
cessen. Når man tilrettelægger poetiske
Her følger fire poetiske skriveøvelser,
skriveøvelser for begyndere – børn såvel
der i høj grad lader børnene lege sig frem
som voksne – er det derfor vigtigt, at man
til digtet. De to første kan bruges fra
finder på nogle øvelser, der flytter fokus
4. klasse og op, mens de to sidste tager
væk fra den enkelte elev – dennes føleludgangspunkt i digte i min digtsamling
ser og tanker – og over til materialet, til
Drømmecykler og fodboldhunde og kan
ordene og den skriftlige praksis.
bruges fra 6. klasse og op. God fornøjelse.
Når man underviser børn, bør oplæggene til øvelserne være meget konkrete,
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poesi og skriveøvelser
Om Drømmecykler og fodboldhunde
Drømmecykler og fodboldhunde er en finurlig, fantasifuld og humoristisk
digtsamling for børn, Carsten René Nielsens første bog for børn. Han synes
at der findes alt for få digte til børn, og dem, der findes, er rim og remser
for de mindste. Drømmecykler og fodboldhunde er således en digtsamling, der er
skrevet med de lidt større børn for øje, selvom både de mindste børn samt
de voksne også sagtens kan lytte og læse med.
Om Mette Marcussen (illustrator)
Uddannet fra Danmarks Designskole i 1998 og debuterede året efter med
illustrationer til billedbogen Turbo-Olsen, og siden har billedbøgerne været
hendes primære og særlige interesse- og arbejdsfelt. Hun arbejder i et legende
og frit fabulerende rum, hvori hun udvikler sine illustrationer.

Drømmecykler og fodboldhunde.

Øvelse 1:

Foldeleg: Hvis – så ville

Hvis edderkopper kunne flyve,
så ville jeg hoppe ud af vinduet.

I denne leg skriver eleverne en række poetiske sætninger
sammen. Legen ligner den, hvor man tegner en person i fællesskab ved at folde et papir og tegne hver sin kropsdel uden
at kunne se, hvad den anden har tegnet. Øvelsen kan bruges
fra 4. klasse og op.

Hvis papir ikke var blevet opfundet,
så ville alle løgne være sande.
Hvis mad var giftigt,
så ville jeg spise søm.

1) Eleverne sættes sammen to og to, og hver elev får et stykke blankt A4-papir.

Hvis mennesker var røde,
så ville Jonas bløde på fingeren.

2) Eleverne skriver begge et 1-tal og den første halvdel af en
sætning, der skal begynde med »Hvis« – f.eks.: »Hvis hunde
havde fem ben«.
3) Papiret foldes bagover, så man ikke kan se, hvad der står,
og eleverne skriver et 2-tal på papiret og bytter papir.

7) Eleverne rejser sig op – én fra hvert elevpar – og læser
alle sætningerne på papiret op.

4) Eleverne skriver begge den anden halvdel af sætningen på
det papir, de nu har fået. Den skal begynde med »så ville« –
f.eks.: »så ville alle træer visne.«

8) Derefter gentages legen. Det er vigtigt at minde dem om,
at de skal skrive et 1-tal eller 2-tal før hver sætningshalvdel,
når de leger legen. På den måde kan de altid se, om det er
»Hvis«-delen eller »så ville«-delen, der skal skrives.

5) Papiret foldes igen, og eleverne skriver et 1-tal, bytter
papir og begynder en ny sætning med »Hvis«.

9) Når alle har læst op, skal hvert elevpar sammen vælge
dén af alle deres sætninger, som de synes er henholdsvis den
bedste og den dårligste sætning og efterfølgende forklare,
hvorfor de har valgt, som de har gjort. Der vil næsten altid
være nogen, der kan se, at de bedste sætninger er dem, hvor
der er én eller anden forbindelse mellem de to halvdele
(som farven rød i »Hvis mennesker var røde, så ville Jonas
bløde på fingeren«). Det er her, poesien opstår, kan læreren
så fortælle: når noget binder ellers forskellige ting sammen.
Eller sagt her i mere akademiske termer: når der billedligt
eller lydligt opstår en forbindelse mellem to forskellige
semantiske felter.

6) Sådan fortsætter de med at folde og skrive, indtil der ikke
er mere papir at folde, hvorefter de må folde papiret ud og
læse sætningerne. Her er nogle eksempler fra 6. og 7. klasse:
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Øvelse 2:

Øvelse 3:

Din by eller dit kvarter

Kærester

I denne øvelse skal eleverne skrive et digt om den by eller det
kvarter, hvor de bor, men de får først at vide, at det er digt,
når de har skrevet det. Øvelsen kan bruges fra 4. klasse og op.

I denne øvelse skal eleverne skrive et digt om kærester. Øvelsen
forudsætter, at de har lavet foldelegen »Hvis – så ville«, og at
man har digtet »Kærester« fra digtsamlingen Drømmecykler
og fodboldhunde. Øvelsen kan bruges fra 6. klasse og op.

1) Eleverne skal først skrive seks udsagnsord i nutid på en
liste under hinanden. De to første skal være »er« og »må«,
mens de selv skal finde på de sidste fire, som ikke må være
tilstandsverber men overgangs-, handle- eller bevægelsesverber. Der skal ske noget i udsagnsordet, man skal kunne se
det for sig, og de må ikke være så kedelige som »er« og »må«.

1) Eleverne bliver sat sammen i grupper med 4 elever i hver.
Hver elev får et stykke blankt A4-papir, hvor de skriver deres
navn oppe i højre hjørne. De skal nu lave en foldeleg på helt
samme måde som beskrevet i foldelegen, hvor de først skriver
et 1-tal og en sætning, der begynder med »Hvis« – blot er
»Hvis«-delen nu ikke længere valgfri. De kan enten skrive
»Hvis jeg havde en kæreste« eller »Hvis jeg ikke havde en
kæreste«. Alle i gruppen begynder på hvert deres papir, folder
det bagover, skriver et 2-tal og giver det til sidemanden, som så
afslutter med en valgfri fortsættelse – f.eks.: »så ville jeg aldrig
falde i søvn« eller »så ville jeg kysse min hund«. De skal med
andre ord svare på en kendt begyndelse uden at vide, hvilken
af de to mulige begyndelser, som de rent faktisk svarer på. Så
foldes papiret igen, der skrives et 1-tal, og det sendes videre
til sidemanden, der vælger én af de to mulige begyndelser. Og
så videre. Sådan fortsætter det rundt i gruppen, indtil der ikke
er mere papir at folde. Dén, hvis navn står på papiret, får så
papiret tilbage, hvorefter man må folde papiret ud og læse.

2) Eleverne skal nu tænke på den by eller det kvarter, hvor
de bor, og skrive en sætning, der begynder med »I ...« eller
eventuelt »På ...« og navnet på byen eller kvarteret – f.eks.:
»I Solbjerg ...« eller »På Trøjborg ...«. Så snart de har skrevet
begyndelsen på sætningen, skal de vælge et tilfældigt udsagnsord fra deres liste (gerne ved at lukke øjnene) og sætte det ind
i sætningen uden at tænke på, hvordan den skal slutte. Når
de har skrevet udsagnsordet, afslutter de sætningen. Man må
»gerne lyve« eller skrive poetisk – som de gjorde i de poetiske
sætninger i foldelegen.
3) Sådan skriver de i alt seks sætninger under hinanden, indtil
de har brugt alle deres seks udsagnsord. De seks sætninger
udgør nu til sammen en tekst, forklarer læreren og spørger,
om nogen ved, hvad det er for en slags tekst. Når klassen
kommer frem til, at det er et digt – og hvorfor (den rytmiske
gentagelse) – skal alle give deres digt en titel, som blot er
navnet på byen eller kvarteret brugt i digtet.

2) Et par elever fra hver gruppe læser deres papirer op. En
sætning kan lyde: »Hvis jeg ikke havde en kæreste, så ville
jeg kysse min hund«, men fordi de jo ikke ved, hvad der stod,
kan det lige så vel være: »Hvis jeg havde en kæreste, så ville
jeg kysse min hund.« Ikke bare bliver sætningerne tit meget
morsomme, men ved at kollektivisere skrivningen bliver et i
den alder ellers noget sprængfarligt emne gjort upersonligt.

4) Enkelte elever læser deres digte op. Her er et eksempel fra
en pige i 6. klasse:

3) Klassen læser og diskuterer digtet »Kærester« fra
Drømmecykler og fodboldhunde.

TRØJBORG

4) Opgaven er nu at skrive et digt om kærester. Eleverne
kan bruge én eller flere af deres sætninger fra foldelegen
– som de må ændre og skrive videre på lige så meget, som
de nu har lyst til – og dertil lade sig inspirere af digtet fra
Drømmecykler og fodboldhunde (måske særligt i forhold til,
hvordan digtet skal sættes op, med verslinjer og strofer).
Her er begyndelsen på et digt skrevet af en dreng i 6. klasse:

På Trøjborg er mennesker ikke dyr.
På Trøjborg må man ikke køre over for brunt lys.
På Trøjborg slår små børn ikke gamle mennesker.
På Trøjborg spår rådyr altid gamle mænds fremtid.
På Trøjborg hopper alle udspring fra deres lejligheder.
På Trøjborg flyver fugle så højt, at de falder ned.

Når man har mødt sit livs kærlighed,
er man ikke i tvivl.
Man ønsker, man kan være kærester med ham eller hende,
og måske sker det en dag.
Med tiden bliver man træt af det.
Kærester er lidt som cykler.
De er dejlige, og man har brug for dem.
Men med tiden vil man have en bedre cykel.
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poesi og skriveøvelser									
Øvelse 4:

4) Eleverne skriver en begyndelse og en slutning på digtet –
f.eks.: »Der var en pige, som elskede hunde« og »Hun er godt
nok en sød hvalp, sagde damen, da de til sidst gav hende bort
til en hundekennel.«

En forvandling
I denne øvelse skal eleverne lave en poetisk forvandling.
Øvelsen forudsætter, at de allerede har arbejdet med digte,
og at man har digtet »Blomsterpigen« fra Drømmecykler og
fodboldhunde. Øvelsen kan bruges fra 6. klasse og op.

5) Opgaven er nu at skrive selve forvandlingen, der skal
foregå langsomt, ligesom i digtet »Blomsterpigen«, som
eleverne skal kunne kigge på og lade sig inspirere af, mens de
skriver deres eget digt. De fem valgte navneord skal bruges i
digtet.

1) Læs og diskuter »Blomsterpigen« i Drømmecykler og fodboldhunde med klassen.

6) Til sidst skrives hele digtet igennem: med begyndelse, forvandling og slutning, hvor man må ændre lige så meget, man
vil – for eksempel må man nu gerne udskifte de fem valgte
navneord med noget andet eller lave en ny slutning.

2) Eleverne vælger på forhånd en bestemt type forvandling af
en dreng eller en pige til en bestemt ting eller et dyr – f.eks.
en pige, der forvandler sig til en hund.
3) Eleverne skriver fem navneord ned, der har med deres
valgte forvandlingsobjekt eller dyr at gøre – f.eks.:
pels, madskål, poter, hale, hundehalsbånd.
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Nye bøger

Billedbøger

rken knirkede og knagede. Noa holdt vejret, for han
var bange for, at båden var så stor og så tungt lastet,
at den slet ikke kunne flyde. Ud af det blå kom der en
stor bølge, og båden kastede sig først til den ene side
og så til den anden. Men så flød boven op og gled
fremad igen, og ingen anede, hvor det bar hen.

DANSK Hunden INDHOLD.indd 10

06-09-2019 15:51:55

DANSK Hunden INDHOLD.indd 11

06-09-2019 15:51:58

Humoristisk, fantasifuld og smuk gendigtning af noas ark
Da regnen oversvømmede alt, og verden var ved at drukne, var der fare på færde. Men den gamle Noa finder på
råd. Han bygger en stor ark og tager alle verdens dyr med ombord. Lige fra sneglen over hunden til dinosauren.
Men arken springer læk midt ude på havet, og hvad skal Noa dog gøre?
Hvordan hunden fik sin våde snude vandt Kulturdepardementets billedbogspris for børne- og ungdomslitteratur i
Norge i 2012, og blev samme år nomineret til Kritikerprisen i kategorien bedste norske børne- og ungdomsbog.
Oversat til en lang række sprog. Gendigtet af af Kenneth Steven, illustreret af Øyvind Torseter.
229,95 kr. vejl. 36 sider. Indbundet bog. Udgivelsesdato: 20. oktober 2019.
å, en tidlig morgen, efter at de havde været
ude på det store hav i tyve dage og tyve nætter,
skete det forfærdelige: Arken sprang læk!
Hullet mellem plankerne var ikke større end en nød.
Men før Noa kunne nå at sige ’hul’, var der vand overalt,
og en kanin måtte reddes.
– Hvad i alverden gør vi nu? sagde Noa til hunden.
De havde brug for en plan, og det skulle gå stærkt!

DANSK Hunden INDHOLD.indd 16

Skolekatalog #3, 2019 				

06-09-2019 15:52:17

13

DANSK Hunden INDHOLD.indd 17

06-09-2019 15:52:21

Nye serier							
Fuld fart over feltet i ny
serie af Jacob Rask Nielsen

humor
Jacob Rask Nielsen. Foto: Ida Ege, 2019.

Jacob Rask Nielsen (f. 1979) er forfatter og illustrator, han har udgivet flere
børnebøger og tegneserier. Han debuterede i 2005 med Texas Tex og Chico
Tjubang: Jagten på Rumfolket på Gyldendal, illustreret af Rasmus Bregnhøi.
Året efter vandt han Berlingskes store tegneseriekonkurrence med en stribe
om den excentriske Carlo Garn og hans venner.
Nu udkommer de to første gennemillustrerede bøger i serien om Carlo Garn:
Carlo Garn og Spøgelset og Carlo Garn i det ydre rum. Underholdning på højt
niveau, selvlæsning for de 9-12-årige, højtlæsning ned til 5 år.
Carlo Garn og spøgelset
Carlo Garn er en pensioneret
tryllekunstner, der sammen
med sin ven Den lille mumie
forsøger at stoppe et buksestjælende spøgelse. Carlo Garn
og spøgelset, 64 sider, illustrationer på alle sider. Indbundet bog.
Pris: 199,95 kr. vejl. Udgivelsesdato: december 2019.

Carlo Garn i det ydre rum
Carlo skal have et nyt fjernsyn,
men det eksploderer, og pludselig befinder Carlo Garn, Den
lille mumie og Dennis Tennis
sig på en fremmed planet og
bliver en del af en rummonstergladiatorkamp. Ca. 84 sider med
illustrationer på alle sider. Indbundet bog. Pris: 199,95 kr. vejl.
Udgivelsesdato: december 2019.

Kåre Bluitgen og debuterende illustrator
Thorbjørn Petersen udgiver de to første bind
i ny serie om den kække dreng Frej
Kåre Bluitgens forfatterskab
kræver næppe nærmere
introduktion, men alligevel
er det værd at bemærke, at
dette er første gang, han
udgiver en humoristisk
letlæsningsserie. Det er ligeledes illustrator
Thorbjørn
...
Petersens første udgivelser.
Thorbjørn er uddannet: på
The Animation Workshop i Viborg. Frej-bøgerne handler om den
kække dreng Frej og hans mere forsigtige ven Jens og alle deres skøre
påfund. Det er veloplagte historier, der indtil videre er planlagt til at
være på syv bøger.
Kåre Bluitgen, 2019. Foto: Ole Steen.

KÅRE BLUITGEN
FREj MØDER DJÆVELEN

på løjer
FREj og Jens er som sædvanlig ude
de ﬁnder en udkørt gammel bil, der
den
tilhører en tidligere oberst, og så går
de støder
Indtil
byen.
gennem
ned
tur
vilde
på noget ganske uventet.
I SAMME SERIE

9 788772 270043

Frej møder djævlen og Frej og den døde, levende ål, begge 44 sider med
farveillustrationer, indbundet bog. Pris: 169,95 kr. vejl.
Udgivelsesdato: november 2019.
FREJ djævlen_COVER.indd 165
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Nye bøger og serier

		

humor

Findes også som
lydbog på Nota,
Ereolen.dk samt i
boghandlen.

Det er sommerferie, og Nick og
familien skal i sommerhus. Som
altid betyder det nul mobiler, og det
er pænt nederen. Men Nick har fået
lov til at invitere en ven med, og han
ved lige præcis, hvem det skal være.
Det ender med at blive den mest
spændende sommerferie nogensinde.
Måske lidt for spændende ...
200 sider med stor, letlæst font.
Softcover. 169,95 kr. vejl. Udgivelsesdato: maj 2019.
Læs mini-interview med debuterende
forfatter Frans Buch her:
www.vildmaskine.dk/frans-buch/

Findes også som
lydbog på Nota,
Ereolen.dk samt i
boghandlen.

Vitus har lagt en plan for, hvordan de
slipper af med pigerne på skolen. Men
pigerne har deres egen plan, så spørgsmålet
er: Hvem har lagt den snedigste plan?
Pigerne mod drengene, af Sofie Boysen,
illustreret af Angelica Inigo. Selvlæsning,
68 sider, illustreret i farver. 199,95 kr. vejl.
Udgivelsesdato: 25. oktober 2019.
Læs interview på næste opslag.

Tre drenge finder et ben i en container. Et
vaskeægte menneskeben. Med hår og vorter
og hele molevitten. Og hvad gør man, når
man finder et ben? Man tager det selvfølgelig med ... Nu bliver drengene skolegårdens
konger, men rivalerne, Røvhullerne, er ikke
glade for konkurrencen, og så starter krigen.
Benet foregår i et velkendt miljø, der kunne
være en hvilken som helst skole i
Danmark, men det, der sker, er ganske
absurd, og absurditeterne eskalerer. Bogen er
skrevet med humor og i et veloplagt sprog,
der er i øjenhøjde med målgruppen.
96 sider med s/h-illustrationer af Erik Petri.
Indbundet bog. Pris: 199,95 kr. vejl.

Magdalena Hai

Magdalena Hai

teemu juhani

Den lille
Gyserbutik
og Det nådesløse kildepulver

Den lille Gyserbutik er en ny, humoristisk
serie af finske Magdalena Hai. Den
er gennemillustreret med de mest fantastiske illustrationer af Teemu Juhani. Både
illustrator og forfatter er prisvindende og
oversat til mange sprog. Den lille Gyserbutik er sjov og ballade, og der er absolut
intet uhyggeligt over dem, for vampyren
har mistet sine tænder, og spøgelset er
bange for alt.

Vild Maskine

Ninnis største ønske er en ny cykel,
så da hun ser et jobopslag i den mystiske butik Den lille gyserbutik, går
hun ind og prøver lykken. Men der
er noget galt, for nogen har hældt
kløpulver ud over indehaveren ...
Pris: 169,95 kr. vejl. Indbundet, 60
sider.
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teemu juhani

Den lille
Gyserbutik
Og mysteriet om
de forsvundne tænder

Vild Maskine

Ninni har fået jobbet, og hun har
fået sat skik på Den lille Gyserbutik.
Men så kommer vampyren Lukas
forbi, og han har tabt sine tænder.
De leder overalt, men opdager, at
der er en falsk vampyr på spil ...
169,95 kr. vejl. Indbundet, 60 sider.
Begge udkommer november 2019.

To talenter, der vil frem

Sofie Boysen har gået på Forfatterskolen for Børnelitteratur og har skrevet en bog.
Angelica Inigo er illustrator fra The Animation Workshop i Viborg. Sammen har de
skabt Pigerne mod drengene, men de har aldrig mødt hinanden … før nu!
Tekst og foto: Signe Holst Hansen.

Vi mødes en kølig, men dog solrig
septembermorgen i København.
Aftalen er foregået over mail, og vi
har glemt at informere hinanden
om, hvordan vi ser ud. Det er derfor
også to lidt forsigtige, unge kvinder,
der nærmer sig mig ved Storkespringvandet. Samtalen får dog
hurtigt ben at gå på, og da kaffen på
en nærliggende café er sat på bordet,
er forsigtigheden helt væk.
I Pigerne mod drengene er der
kønskamp i en folkeskoleklasse, og
for Sofie, der har skrevet bogen,
er emnet ikke helt fremmed. Hun
fik nemlig ideen til bogen under et
besøg hos sin nevø:
“Min 8-årige nevø kiggede mig
dybt i øjnene og sagde: “Jeg hader
piger. Rigtig meget.” Det var lidt
hårdt at høre på, men han sagde
“jeg elsker dig og min mor, men
piger er dumme.”
Da jeg bad ham forklare hvorfor,
var det meget svært for ham. Men
der er jo altid meget på spil i sådan
en klasse, og så var det simpelthen
fordi en af hans bedste venner på
det tidspunkt var en pige, og at han
faktisk blev drillet med det, og så
var han nødt til ikke at kunne lide
piger for at få det væk. Og hvor
kommer de her ting fra? Hvorfor kan piger og drenge ikke lide
hinanden? Det er jo noget kultur,
der kommer ind og tvinger de her
forskelle frem, og det synes jeg var
vildt sjovt at skrive ud fra. Jeg læser
selv børnelitteratur rigtig meget,
fordi jeg netop tit synes, den stiller nogle større spørgsmål – det er
ikke, fordi jeg prøver at forklare
noget vildt med bogen her, men jeg
synes, det er ret sjovt, at børn har
det sådan. Derfor tænkte jeg, det

kunne være meget fedt med sådan
en kønskamp i folkeskolen, hvor de
kæmper det ud. Og hvem er egentlig bedst? Pigerne eller drengene?”
Hvorfor børnebøger?
Sofie, der debuterede i 2015 med
Skadedyrsbekæmperne, mener, at man
kan være mere legende, når man
skriver til børn, og at hun skriver til
sig selv og til sit indre barn. “Voksne
forventer, man er meget ’kedelig’ –
eller det er nok ikke det rigtige ord,
men i hvert fald mindre legende.
Jeg læser selv rigtig meget børnelitteratur, fordi jeg tit synes, den
stiller nogle større spørgsmål.”
Angelica, der har illustreret bogen,
har samme udgangspunkt: “Jeg henvender mig mest til børn og unge,
og det er jo nok, fordi det er der, jeg
selv læste mest, så mest og fik flest
indtryk fra.” Hun skriver også selv,
dog primært til tegneserier, og har
illustreret tre børnebøger. “Når jeg
skal visualisere, så synes jeg, det er
fedt at arbejde for nogen, der har så
meget fantasi. Det der med at man
kan tilføje så meget, og at man kan
udvide en verden visuelt, synes jeg
er vildt fedt.”
Det visuelle udtryk
Og det visuelle udtryk er vigtigt
for begge piger. “Jeg elsker illustrationer. Det er så sjældent, at man i
en voksenbog ser illustrationer gå
med ind og udvide fortællingen.
Der er steder i bogen, jeg efterhånden har set mig blind på og
ikke længere er så vild med, men så
kommer der en illustration, og så
er det pludselig meget bedre igen,”
siger Sofie, og Angelica fortsætter:
“Jeg synes, det har været fedt at
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arbejde med Sofies tekst. Faktisk
kontaktede jeg også Sofie tidligt
i processen for at få afklaret nogle ting. Når jeg går i gang med et
arbejde som det her, så nærstuderer
jeg de tillægsord, forfatteren har
brugt, og den følelse, hun er i. Her
er der noget, der er lavet for mig.
Her skal jeg bare gå ind og lave det
sjove arbejde, det som bare er at visualisere. Jeg vil rigtig gerne leve op
til teksten, og jeg lærer meget af, at
nogen har lavet forarbejdet for mig.”
Hvad med en to’er?
Når man har læst Pigerne mod
drengene, er det svært ikke at håbe
på en fortsættelse. Karaktererne er
sjove, og det er nemt at forestille sig,
der kunne være flere sjove hændelser i deres fremtid. Men er der håb
for en to’er?
“Det ville jeg virkelig gerne,”
udbryder Sofie. “Det er et univers,
jeg har gået med rigtig længe. Men
lige nu glæder jeg mig mest bare til,
at denne her kommer ud, og til at
høre, hvordan folk tager imod den.”
Og Angelica er også klar:
“Det har været en fed oplevelse at
arbejde med en virkelig fed tekst,
man synes er sjov. Karaktererne er
der, og stregen er der – så jeg er
totalt klar på en to’er!”
Pigerne mod
drengene, af Sofie
Boysen og
Angelica Inigo.
68 sider, illustreret
i farver, indbundet
bog, 199,95 kr.
Udgivelsesdato:
25. oktober 2019.

Nye bøger
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in 8-årige nevø kiggede
mig dybt i øjnene og sagde:
“Jeg hader piger. Rigtig meget.”

– Sofie Boysen

Angelica Inigo (t.v) er oprindeligt
fra Sydsjælland, mens Sofie Boysen
har sine rødder på Lolland. På billedet mødes de for første gang, her
foran rytterstatuen på Højbro Plads
i København. Det var selvfølgelig
ikke et helt tilfældigt valg, for som
nogle muligvis allerede har spottet
på forsiden til Pigerne mod drengene,
spiller en lignende statue en helt
central rolle i bogen.

Undervisningsforløb 									
Helikopter er en fortælling om drengen Kasper, der står i
en af de sværest tænkelige situationer i livet. Hans far lider af en
alvorlig depression og begår selvmord. Kasper forsøger at tackle
verdens urimelighed med hjælp fra superhelten Electric Mist og
pigen Silje og ved at søge tilflugt i et træ, som er hans helt eget.
Det er en bog om at forsøge at komme videre, når det værst
tænkelige rammer.
Der hang en uro over Kaspers seng, da han var mindre. I enden af
hver træpind hang gule helikoptere i tyndt pap på snore. De dre-

jede hele tiden, når han lå der og kiggede op i loftet. Og når han
pustede. Og når han ikke pustede. Rundt og rundt og rundt. Aldrig

Morten walther rasmussen

HELIKOPTER
i ro. Ligesom en helikopters rotor. For det hedder de propeller, der
telser forplanter sig ud gennem hele helikopteren.

Helikopter er en fortælling om det at stå alene med de
sværeste ting som barn. At finde nogen at dele dem med, så man

kan komme videre i livet. Men kan man det – komme videre?

HELIKOPTER

holder helikopteren flyvende. Det har Kasper læst. Rotor. Dens rys-

HELIKOPTER
Morten walther rasmussen

Helikopter er en autentisk kortroman af Morten Walther
Rasmussen, skrevet i korte, episodiske kapitler, med indføling og
poetisk sans. Målgruppen for materialet her er ca. 5.-7. klasse.

Udarbejdet af Lene Sørensen

Helikopter Final_mads justeret.indd 1

VILD MASKINE

15-01-2019 10:47:48

Folkeskolelærer og Master i børnelitteratur, udarbejder af undervisningsmaterialer samt forlagskonsulent.

Forenklede fælles mål:
Kompetenceområde:
Fortolkning

Kompetencemål:
Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv
gennem samtale om og undersøgelse af litteratur og andre æstetiske
tekster.
Læringsmål:
Jeg kan læse mellem linjerne og lave en indre personkarakteristik.
Jeg kan beskrive hovedpersonernes udvikling.
Jeg kan sammenligne personernes udvikling.
Jeg kan beskrive personernes udvikling og understøtte mine synspunkter med citater fra romanen.
Jeg kan finde billedsprog i romanen.
Jeg kan finde symboler i romanen og forklare, hvordan de er anvendt.
Til læreren:
Denne lille roman skal læses langsomt og i små bidder. Der står betydeligt mere mellem og bag linjerne
end på linjerne.

Før læsningen:
•
•
•
•
•

Beskriv illustrationerne på romanens forside og bagside.
HVEM ser I, HVAD ser I? Kom med et bud på, HVORFOR netop disse elementer er valgt.
Læs teksten på bagsiden to og to, hvorefter I taler sammen om, hvilken slags bog I nu skal til at læse.
Skriv stikord ned, som efterfølgende deles fælles i klassen.
Nu skal I bladre romanen igennem og notere alle kapiteloverskrifterne ned.
Snak sammen to og to:
- Kan ordene på en eller anden måde ordnes i kategorier?
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•

om at miste

- Har ordene fællestræk? Er der tale om positive/negative/neutrale betydninger af ordene?
- Diskutér, hvorfor forfatteren har valgt at starte alle kapitler med ét enkelt ord?
Herefter opretter I hver især et to-kolonnenotat, hvor I laver jeres egen ordbog over følgende ord,
som I kommer til at stifte bekendtskab med i romanen:
- Seismograf
- Trykbølge
- Rotor
Smuk roman om en dreng, der oplever det ultima- At miste herredømmet
- Depression
tive tab. Det er lykkedes forfatteren at behandle et
- Univers
tabu og samtidig skrive god litteratur.”
- Autopilot
- Ocean
– Litteraturmagasinet Standart
- Kraftfelt

“

•
•
•
•

Tidslinje
Gør klar til at lave en tidslinje, som I skal bygge på, hver gang der optræder en dato eller en årstid i
romanen. Når bogen er læst færdig, skal I vende tilbage til tidslinjen. Måske vælger I at lave en fælles
tidslinje, der hænger i klassen.
Forfatteren har valgt at starte romanens handling i september måned. Kom med et bud på hvorfor.
Diskutér i mindre grupper, hvilken hjælp I ville have brug for, hvis der skete noget alvorligt i jeres familie.

Under læsningen:
1. del, side 5-54
•
Beskriv forholdet mellem Kasper og hans far ud fra kapitlet “Fodbold”.
•
Hvad kan det være, der er ved at ske? (s. 9)
•
Hvorfor lægger Kasper så meget mærke til farens rystelser? (s. 11-12)
•
Hvorfor er det ikke nødvendigt at sige så meget til hinanden? (s. 13-14)
•
Faren har lige været ude for en ulykke, nu fortæller han om sin drøm om at blive pilot. Hvorfor?
•
“Det er, som om at hvis far kunne, så ville han gå hen til sig selv.” (s. 21) Prøv at forklare, hvordan det skal forstås.
•
Mener I, at Kasper har ret, når han tænker, at tavshed er svær at forstå? Kender I det fra jer selv?
•
Find ordet “seismograf ” i jeres ordbog. Hvad mener faren, når han kalder Kasper for sin “lille seismograf ”? (s. 30)
•
Hvad kan den knuste kop være et symbol på? (s. 35)
•
Beskriv, hvordan dialogen mellem Kasper og hans far har ændret sig fra de første kapitler til nu.
•
Hvorfor løber moren? (s. 41)
•
Vi har endnu ikke hørt så meget om Silje på dette sted i romanen. Kasper ønsker pludselig, hun var hos ham.
Forklar hvorfor.
•
Hvorfor siger Kasper til sig selv, at det ikke var hans far, der døde den nat? (s. 54)
2. del, side 55-79
•
To og to skal I prøve at tolke Kaspers drøm. (s. 58)
•
Hvilken betydning har Siljes handling med at dele sin mælkesnitte med Kasper?
•
Kasper undrer sig over, hvorfor man egentlig fortsætter. Hvad tror I holder Kasper oppe? (s. 61)
•
Hvorfor går Kasper ind i træet, når han skal tænke på sin far? (s. 63)
•
Forklar, hvilken form for logik der kan være tale om. (s. 64)
•
Hvorfor ønsker Kasper, at akvariet skal fjernes? (s. 71)
•
Kasper river sit julehjerte i stykker. Prøv at begrunde, hvorfor han gør det. (s. 73)
•
Hvem synes I, det er mest synd for? Begrund jeres svar. (s. 76)
•
Prøv at hjælpe Kasper med nogle af alle de ord, han har indeni. Giv ham de ord, der kan udtrykke,
hvordan han har det. (s. 78)
•
Hvem er “hende”, som Kasper ser på kirkegården?
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3. del, side 81-117
•
Tjek med din hjemmelavede ordbog, hvad “autopilot” betyder.
•
Hvorfor har Kasper ikke lyst til at tale om sin far? (s. 84)
•
Else og Kasper taler sammen om, hvad det vil sige at elske. (s. 89). Hvad er jeres definition af “at elske”?
Er der forskellige “grader” af at elske? Begrund jeres svar.
•
Tjek med din hjemmelavede ordbog, hvad ordet “ocean” betyder.
•
I har i en af de tidligere opgaver hjulpet Kasper med at finde de rigtige ord. På s. 92 får I at vide, at far og
Kasper taler længe sammen. Nedskriv deres dialog.
•
Kasper har svært ved at få det, Else siger, til at give mening. (s. 93-94). Giver det mening for jer? Forklar
hvorfor/hvorfor ikke.
•
Find betydningen af ordet “kraftfelt” i din ordbog. (s. 99)
•
Find konkrete steder i teksten her i 3. del, hvor I kan se, at Kasper er begyndt at tro på fremtiden igen.
•
“Han er tryg ved at tale nu. Han taler, som om bølger vælter ud af hans mund. Et helt hav.” (s. 103). Skriv,
hvad Kasper siger til sin far.
•
Forklar, hvad Silje siger tak for – ud over kysset. (s. 107)
•
Hvad tænker I, Kasper får svar på til sidst i bogen? (s. 117)
Helikopter
findes også
som lydbog i
boghandlen,
på Nota og
Ereolen.dk

Efter læsningen:

Kaspers udvikling/relationen mellem Kasper og faren:
•
Nu skal I vende tilbage til jeres tidslinje.
•
Tilføj, hvordan Kasper har det i de forskellige perioder i romanen. Prøv også at fylde “hullerne” mellem de
datoer, I har fra romanen. Hvordan har Kasper det i disse mellemliggende perioder – og hvorfor?
•
Tal sammen om, hvordan Kaspers forhold til faren, både før og efter hans død, påvirker Kaspers syn på
tilværelsen.
•
I skal nu prøve at fortolke forholdet mellem Kasper og faren ved at lave enten et rollespil eller en lydoptagelse af de dialoger, der finder sted på siderne: 7-8, 11-12 & 17-18. Siderne 31-32, 35-36 & 39-40 og
siderne 67-68, 86-87 & 96-97.
•
I starten er Kasper og far sammen, så er de hver for sig, fordi faren dør, men til sidst er de “sammen igen”
(s. 103). Forklar, hvad der er sket med Kasper mellem de to gange “sammen”.
•
Hvilken hjælp fik Kasper til at komme videre?
•
Hvordan tror I, det vil gå ham – og hvorfor?
Relationen mellem Kasper og Silje:
•
Find de steder i romanen, hvor Kasper og Silje er sammen. Beskriv udviklingen i deres relation.
Det hule træ og helikopteren:
•
I skal nu gå i dybden med de steder i bogen, hvor I får noget at vide om Kaspers hule i træet og
helikopteren. Genlæs siderne: 64-70, 86, 91-92, 96 og 99.
•
Hvad bruger Kasper besøgene til?
•
Hvorfor siger de voksne, at han ikke må blive ved med at komme der?
•
Findes hulen i virkeligheden – altså den virkelighed, Kasper deler med sin mor og Silje?
•
Kom med et bud på den symbolske betydning af hulen?
•
Hvorfor hedder romanen “Helikopter”?
Kapiteloverskrifterne:
•
Nu skal I prøve at finde en betydningssammenhæng mellem overskrifterne og indholdet i kapitlerne.
•
Genlæs kapitlerne, der har de overskrifter, du har i din egen ordbog.
•
Forklar, hvordan overskriften er trukket ind i handlingen, og hvilken medbetydning ordet får.
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Romanens billedsprog:
•
Mange steder i romanen er der brugt billedsprog. Diskutér i klassen hvorfor.
•
Find tre af de steder, se fx følgende sider: 11, 13, 25, 37, 42, 45, 57, 62, 74, 75, 78, 85, 87, 103, 108
•
Hvilke sanser tales der især til?
•
Læs de tre steder højt for en makker og begrund, hvorfor du netop har valgt disse tre steder.
•
Prøv at omskrive billedsproget til “almindeligt” sprog. Hvilken forskel oplever I?
Kaspers spørgsmål:
•
Igennem romanen stiller Kasper nogle spørgsmål, som ikke har en egentlig modtager, se side: 19, 38, 41,
51, 57, 61, 98, 109.
•
Hvad ville I svare?
•
Hvem i romanen kunne hjælpe Kasper med at finde svar? Begrund jeres forslag.
•
Hvad ville I svare Kasper?
At huske ikke at glemme:
•
På side 96-97 bliver der talt om, hvor vigtigt det er at huske og at fortælle historien om faren. Kasper er på
den ene side bange for ikke at kunne huske sin far, men omvendt ønsker han at glemme, at faren er død.
•
Prøv at forklare, hvad det er hukommelse, minder og livsfortællinger betyder for os mennesker.
•
Hvad betyder det for jer?
Romanens motiv og tema:
•
Hvad er romanens motiv – hvilke emner tager romanen under behandling?
•
Hvad er romanens tema – hvad skal vi som læsere blive klogere på efter at have læst romanen? Hvad vil
forfatteren fortælle os er det rigtige/forkerte at gøre set i lyset af romanens motiver?

De voksne skulle hellere sige det
“De voksne skulle hellere sige det. Med ord. For man kan forstå ord.
Det er meget sværere at forstå tavshed.”
– Drengen Kasper i Helikopter.
Morten Walther Rasmussen har skrev en kortroman, som handler om
drengen Kasper, hvis far har en svær depression. Historien er skrevet
ud fra drengens perspektiv og beskriver, hvor svært det er for et barn,
når en forælder bliver syg, og det bliver endnu sværere, når de voksne
ikke sætter ord på, og børnene ikke ved, hvad der sker.
“Der er en tendens til at undgå at snakke om det, der ikke lige kører, og det er sjældent, man poster en depression på Facebook.” - Morten Walther Rasmussen (interview i Horsens Folkeblad).
Morten Walther skrev romanen, fordi han gerne vil give børnene en stemme i sorgen, ensomheden og forvirringen, når en forælder bliver meget syg, men det skal også opfattes som en mental lussing til de voksne. Han
mener ikke, at vi skal skjule det svære over for hinanden og børn, men vi skal turde at italesætte det. Morten
fandt inspirationen til romanen, efter han selv blev ramt af en alvorlig depression, og bogen er skrevet på den
smerte, han selv oplevede, og den, han så i sine børn. Morten er i dag kommet ud på den anden side og arbejder på Horsens Bibliotek, han bor i Odder med sin kone og deres tre børn. Læs hele artiklen her:
https://hsfo.dk/artikel/litterær-lussing-til-de-voksne-børn-kan-mærke-når-der-er-noget-galt

Helikopter af Morten Walther Rasmussen, omslag og vignetter af Jon Gotlev/No Heroes. Indbundet bog,
120 sider, 199,95 kr. vejl. Kan købes i boghandlen. Lydbog kan lånes på Nota og Ereolen samt købes i boghandlen.
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Gribende bog om kærlighed
Uden mor er en bog, der bedst kan sammenlignes med
Astrid Lindgrens klassiker Brødrene Løvehjerte.

Meena skal starte i skole efter sommerferien. Familien skulle have
været på ferie i Pakistan, men de kom aldrig af sted, fordi Meenas mor
blev syg. Bogen starter, hvor Meenas mor er død, og skildrer ærligt og
meget rørende kærligheden og sorgen, men også hvordan Meena og
far lever videre uden mor.
Forfatter Salma Ahmad (f. 1975) har pakistansk baggrund, men er
født og opvokset i Danmark. Uden mor er hendes debut. Det er en
værk- eller højtlæsningsbog på 100 sider, gennemillustreret i farver
af Runa Steppinge. Bogen er indbundet og koster 229,95 kr. vejl.
Udkommer i 2019.

Denne bog har modtaget støtte fra
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“Kåre Bluitgen,
mester i formidling”
		– Folkeskolen

Findes også som
lydbog på Ereolen.dk
samt i boghandlen.

Drengen William forsøger at komme overens med, at hans morfar pludselig
er blevet alvorligt syg. Morfaren er på hospitalet, og han kan ikke huske noget,
men ligger bare i sengen og ser uhyggelig ud. William kan ikke li’ det og ville
ønske, han ikke skulle med derud hele tiden. Han vil hellere spille fodbold
eller computerspil. “Hvorfor dør han ikke!” råber han.
Da morfar dør, oplever William stor skyld og skam. For må man ønske, at nogen
dør? Men da Williams mor finder en kasse med hans hackysack og billeder af
morfar, kommer minderne frem igen. Minderne om den rigtige morfar.
Tematiserer skyld, skam, vrede og angst, men viser også vejen ud på den anden side.
Så dø dog, morfar! er skrevet i et letlæst sprog med stor font. Illustreret af Erik Petri.
Kan bruges som selv-, højt- eller værklæsning fra 6-12 år. 44 sider, 199,95 kr. vejl.

“Bluitgen har fint fat om
barnets umiddelbare tilgang til sorgen og tabet”

– Jyllands-Posten

Opslag fra Så dø dog, morfar!
Illustration: Erik Petri.
Tekst: Kåre Bluitgen.

Jeg må godt sove inde hos far og
mor. Men det vil jeg ikke. For jeg
har fortjent det. Alle de sorte monstre. Jeg løber og løber rundt på
nogle hvide gange, men de løber
den anden vej og står foran mig
igen. “Hvem er du? Vi ved det, det
var dig, der slog ham ihjel,” siger de.
Jeg råber nej, men jeg ved godt,
jeg lyver, og så løber jeg igen, denne
gang uden at jeg kommer ud af
stedet. Og der er fuglemonstre og
øglemonstre og nogle, der skriger:
“Hvor er du ond, hvor er du ond!
William skal dø!”
Jeg er forpustet og har ondt i maven, når jeg vågner.

Så dø dog, morfar INDHOLD_2.indd 38
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