
Lilla
AF SISSEL HORNDAL

En dag blev der født et LILLA lam på fjeldet. 
Et lam, som ingen ville kendes ved. 

Men som gjorde noget, intet får 
nogensinde vil glemme igen ...

    
Vinder af Nynorsk Barnelitteraturpris.  
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undervisningsmateriale til billedbogen

lilla 

– udarbejdet af lene sørensen –

“Varmhjertet …  
bedårende historie” 
♥♥♥♥♥ POLITIKEN 
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Den primære målgruppe vurderes at være elever i 0.-2. klasse. Den kan læses som et godt 
eventyr, men graves der et spadestik dybere, ligger der også en kritik af menneskets grådig-
hed, og hvilke konsekvenser den kan have. Bogen inspirerer også til, at vores drømme og 
tanker kan give næring til at gøre det rigtige og ændre verden, om end bare en lille smule.  
 
Romanen er en eventyrlig fortælling om, hvordan hele verden er forsvundet, fordi kattens 
ustoppelige sult befaler den at spise alt, hvad den møder på sin vej. Det viser sig dog, at den 
egentlige skurk er den usympatiske Grådius, der sidder i kattens mave og styrer dens vilje, 
selv om han ganske vist hævder, at katten bare kunne sige nej. Det er også historien om 
den lille bitte pige, der på heltemodig vis får overbevist katten om, at den ikke må spise 
hende, og slår i stedet en handel af med den. Som i de fleste traditionelle eventyr ender det 
hele lykkeligt. 
 
Den kan læses som “bare” et godt eventyr, men graves der et spadestik dybere, ligger der 
også en kritik af menneskets grådighed, der uundgåeligt vil føre til et farvel til den civilisation, 
som vi kender i dag. Dog er der åbnet op for, at vores drømme og tanker kan give næring til 
at gøre det rigtige.  
 
Den primære målgruppe til romanen vurderes at være elever i 0.-2. klasse. 
 
 
 
FØR LÆSNINGEN/HØJTLÆSNINGEN: 
 
FØR LÆSNINGEN: 

● Hvordan kan man kende et eventyr? Lav en fælles brainstorm i klassen. 
● Lad eleverne tegne helten (den gode) og skurken (den onde) fra deres yndlingseven-

tyr. 
● Kender eleverne andre eventyr, hvor katte er en del af handlingen? 
● Hvad vil det sige at være modig? Lad eleverne fortælle, hvornår de synes, de har 

gjort noget modigt. Havde deres mod betydning for andre mennesker? 
● Lad eventuelt eleverne tegne situationen. Så får læreren også dem med, der ikke har 

lyst til at fortælle for klassen. Lav en udstilling med tegningerne. 
● Hvordan har man det, efter man har været modig og opnået det, man gerne ville? 
● Hvad vil det sige at være grådig? Er det en god ting eller en dårlig ting? 
● Lad eleverne gå på opdagelse i forsidens og bagsidens illustrationer. Sæt god tid af 

til at dykke helt ned i detaljerne.  
● Tal sammen om, hvad titlen mon har med illustrationerne at gøre. 

 
 
UNDER LÆSNINGEN: 
 
Første gennemlæsning: 
Bogen læses højt uden afbrydelser. Formidlingen af den sammenhængende historie er i fo-
kus. Illustrationerne vises undervejs, giv god tid til de enkelte opslag.  
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Undervisningsforløb til billedbogen Lilla  
Udarbejdet af Lene Sørensen og udgivet af forlaget Vild Maskine 
 
”Lilla” kan lånes på CFU Danmark som e-bog med tilkoblet lydbog, klik her.  
 
 

 
“Varmhjertet … bedårende historie”  
♥♥♥♥♥ POLITIKEN  

 
“Farverne og stregen giver historien et blødt og harmonisk udtryk.  
Forsidens gule og lilla komplementærfarver er frisk. Og selv om lilla  
naturligvis dominerer siderne, så er der også blå, grå, gul og grøn.  
Fårenes forholdsvise ekspressive udtryk gør historien levende.”  
DAGBLADET INFORMATION 

 
 
 
INTRODUKTION TIL LÆREREN 
 
Kort beskrivelse af handlingen: 
Som det eneste lam i flokken fødes Lilla med en farve, som ingen før har set. 
Derfor skal hun lukkes ude af fællesskabet, kanøfles af de andre får, og selv hendes mor tager afstand 
og skammer sig.  
Lilla må i første omgang ikke komme med, da flokken om sommeren som sædvanlig skal på sæteren. 
Men heldigvis forbarmer Gammelfår sig og tager det lilla lam under sine beskyttende og livskloge vinger. 
På sæteren udfører Lilla en heltedåd, der får anerkendelsen og beundringen frem hos de andre får.  
”Lilla” er en fortælling om at være anderledes, at klare sig alligevel og vinde fællesskabets respekt ved at 
udvise stort mod. 
 
 
MÅLGRUPPE: 0.-2. KLASSE 
 
Danskfaglige læringsmål: 
 

● Jeg kan lave en karakteristik af Lilla. 
● Jeg kan forklare, hvordan hun udvikler sig gennem historien. 
● Jeg kan finde steder i bogen, hvor billederne viser en særlig stemning. 
● Jeg kan komme med mit bud på, hvad forfatteren vil sige mig med sin bog. 

"Farverne og stregen giver historien et blødt og harmonisk udtryk.  
Forsidens gule og lilla komplementærfarver er friske. Og selv om lilla  
naturligvis dominerer siderne, så er der også blå, grå, gul og grøn.  
Fårenes forholdsvise ekspressive udtryk gør historien levende." 

DAGBLADET INFORMATION 
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Anden gennemlæsning: 
Denne fase indledes med at lade eleverne genfortælle handlingen, sådan som de husker 
den. Makkerpar, små grupper eller fælles i klassen. Aktiviteten giver læreren et indblik i, 
hvad eleverne har været særligt opmærksomme på, som kan give retning til den efterføl-
gende dialog. 
 
Hele bogen læses nu højt igen, men denne gang stoppes op ved udvalgte fokusord og -ven-
dinger. Spørg, om eleverne kender betydningen, eventuelt med støtte i billederne, alternativt 
forklarer læreren. 
 
Under denne gennemlæsning stopper læreren ligeledes op og stiller uddybende spørgsmål 
til karaktererne. Tal om, hvad der står PÅ linjerne, og ikke mindst, hvad der står MELLEM 
linjerne. 
 
I bogen er der en del ord og vendinger, som med fordel kan forklares for eleverne. Alternativt 
kan man lade eleverne byde ind med en forklaring, så alles ordforråd styrkes. Lav eventuelt 
en form for fysisk ordbog til væggen i klassen, så ordene kan genbesøges. Formålet er ikke, 
at der skal laves en rigid gennemgang, men ordene skal være med til at kvalificere børnenes 
indlevelse i eventyret. 
 
Følgende ord er udvalgt: 
 

● erindringer (s. 3) 
● tørke (s. 3) 
● tjavset (s. 4) 
● varmluftballon (s. 4) 
● trædepuder (s. 4) 
● gnubbede (s. 6) 
● magre (s. 7) 
● vindtørre (s. 7) 
● brødføde (s. 9) 
● sværdhæfte (s. 13) 
● klinge (s. 13) 
● blodsudgydelse (s. 16) 
● hær (s. 16) 

● skelede (s. 17) 
● bæk (s. 19) 
● flodleje (s. 21) 
● spiserør (s. 27) 
● fråseri (s. 30) 
● Fiat Uno (s. 30) 
● hånlig (s. 34) 
● almægtig (s. 34) 
● plankton (s. 39) 
● svælg (s. 40) 
● smaragdgrønne (s. 43) 
● ibisfugle (s. 43) 
● koralrev (s. 44) 

 
 
EFTER LÆSNINGEN: 
 
Denne aktivitet sættes i gang for at få kendskab til og fællesgøre elevernes tanker om bogens 
handling, efter de nu har hørt eventyret to gange. 
 

● Var der noget, du godt kunne lide ved bogen? 
● Var der noget, du ikke kunne lide ved bogen? 
● Var der noget, der undrede dig? 
● Var der noget, du kom til at tænke på, som minder om andre historier, du har hørt? 
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FØR LÆSNINGEN: 
 

- Lad eleverne brainstorme over, hvad det vil sige at være anderledes. 
- Hvem bestemmer, hvem/hvad der er anderledes? 
- Er det positivt eller negativt at være/opføre sig anderledes? Lad eleverne begrunde deres 

udtalelser, eventuelt ved hjælp af opklarende/uddybende spørgsmål fra læreren. 
- Hvem bestemmer, hvad der er det normale? Lad eleverne komme med eksempler fra deres 

hverdag i skolen. 
- Hvad er en helt? Hvilke helte kender eleverne? Hvad gør dem til helte? Lav gerne en skelnen 

mellem helte i virkeligheden og helte, eleverne har mødt i fiktion. 
- Hvad kommer eleverne til at tænke på, når de hører ordet respekt? Hvad vil det sige at vinde 

andres respekt? 
- Giv bogen til eleverne, bed dem om ikke at åbne den. Lad dem sidde og kigge på forsiden og 

bagsiden. Herefter “tømmer” de i par for- og bagsideillustrationerne. Hvad ser de? Lav gerne en 
fælles opsamling, hvor de forskellige observationer noteres ned. Det kan gøres i tilfældig orden, 
eller elevernes bidrag kan ordnes i kategorier, fx ting, personer eller farver. 

- Læs bagsideteksten højt. Hvad er det mon, Lilla gør, som overrasker de andre får? 
- Ud fra disse første betragtninger skal eleverne prøve at komme med en foreløbig karakteristik af 

“Lilla”.  

 
UNDER LÆSNINGEN: 
Bogen læses højt uden afbrydelser. Oplevelsen af den sammenhængende historie er her i fokus. Hvis 
eleverne har en bog hver, følger de med i billederne. Alternativt viser læreren billederne undervejs. 
Én afbrydelse kan dog anbefales: Opslaget, hvor Knogleknaseren kommer, og hvor teksten lyder: “(...) Og 
så gjorde Lilla noget, som intet andet får på fjeldet nogensinde vil glemme igen.” Lad eleverne digte med 
ud fra spørgsmålet: “Hvad mon der nu sker?” Både et verbalt eller et billedligt udtryk kan bruges. 
 
Dyk herefter ned i de ord/vendinger i bogen, hvis betydning forklares af læreren. Lad eleverne komme med 
et bud, måske kender de det konkrete ord, eller måske kender de noget, der minder om. 

● fjeld 
● fjord 
● brægen 
● huldre-får 
● høre meget før ørerne falder af 
● rastløs 
● skranter 
● skanker 
● himle med øjnene 
● slået til plukfisk 
● jærven 
● smælde  
● gibbede 
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KARAKTERISTIK AF PIGEN: 
Lav en ydre karakteristik af den lille pige. Find inspiration på blandt andet følgende sider: 3, 6, 
7, 28, 44-45. 
 

● Tegn pigen med det rigtige målestoksforhold.  
● Find undervejs også tegn på, at pigen er modig. 

 
KARAKTERISTIK AF KATTEN: 
Lav en ydre karakteristik af katten. Find inspiration på blandt andet følgende sider: 4, 6, 7, 17, 22. 
 

● Tegn katten med det rigtige målestoksforhold. 
● Find undervejs også tegn på, at katten er modig. 

 
KARAKTERISTIK AF GRÅDIUS:  
Find inspiration på blandt andet følgende sider: 30, 31, 33, 34, 35, 37. 
 

● Tilføj Grådius til tegningen af pigen og katten i den rette størrelse. 
● Find undervejs eksempler på, HVOR grådig Grådius har været. 

 
 

RELATIONEN MELLEM PIGEN OG KATTEN: 
 

● Brug følgende sider som inspiration: 6, 10, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 37, 44. 
● Tal sammen om, hvordan relationen udvikler sig. 
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RELATIONEN MELLEM PIGEN OG KATTEN: 
 

● Brug følgende sider som inspiration: 6, 10, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 37, 44. 
● Tal sammen om, hvordan relationen udvikler sig. 
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5 ● hypotese (s. 12)
● tentakler (s. 12)
● falsificere (s. 28)
● snakkekvote (s. 28)
● ultimative (s. 30)
● harmløse (s. 34)
● plankton (s. 34)
● eksemplariske (s. 36)
● pulserede (s. 44)
● drastisk (s. 49)
● lindrende (s. 49)
● shelters (s. 54)
● artsprøver (s. 55)
● waders (s. 55)
● ballastvand (s. 63)
● aulaen (s. 69)
● krill (s. 69)

Hvis det giver mening med den gruppe elever, man har, så tal eventuelt om, hvorfor mange 
af de svære ord hører til i den videnskabelige verden. Er det videnskabelige sprog vigtigt? Er 
det kedeligt? Er det spændende? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Der er nogle passager i romanen, hvor Elias taler svensk og tysk til dyrene, han møder. Det 
kan være en god anledning til at tale om det svenske sprog, og måske kan eleverne forstå 
det. De tyske gloser vil nok kræve en oversættelse af læreren. 

EFTER LÆSNINGEN: 

En spontan og umiddelbar reaktion på handlingen: 
● Lad eleverne hurtigskrive 5-10 minutter:

○ Jeg undrede mig mest over...
○ Jeg forstår ikke...
○ Jeg vil godt vide...
○ Det bedste var...
○ Fælles opsamling, hvor eleverne meget gerne må uddybe deres tanker. Det

giver også læreren en ide om, hvad der skal lægges vægt på i det videre ar-
bejde med bogen.

Spørg Elias 
Endnu en runde hurtigskrivning: 

● Hvad ville du gerne spørge Elias om?
● Tag en opsamlingsrunde i klassen. Formålet er ikke, at spørgsmålene skal besvares,

men i højere grad om at lade eleverne blive i deres undren.
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Anden gennemlæsning, samtalelæsning: 
Lad eleverne genfortælle handlingen, sådan som de husker den. Her ligger fokus på det, der står PÅ 
linjerne. Alt efter elevgruppen kan der laves en fælles genfortælling, hvor læreren stiller uddybende 
spørgsmål, alt efter hvilken detaljeringsgrad der skal være. Alternativt kan eleverne genfortælle to-to med 
skiftende turtagning. 
 
Herefter læses bogen højt igen, og denne gang stilles der spørgsmål undervejs for at hjælpe eleverne hen 
mod det, der står MELLEM linjerne. 
 

● Hvorfor får vi mon ikke præcis at vide, hvornår handlingen foregår. Tal sammen om, at 
indledningen minder om eventyrets tidløse fortællestruktur: “Der var engang…” 

● Hvem har eleverne ellers hørt om, der bliver født i en stald? 
● Er det godt eller skidt at blive et flaskelam? Begrund svaret. 
● Beskriv forholdet mellem Lilla og Gammelfår. Hvorfor er det mon lige præcis Gammelfår og Lilla, 

der accepterer hinanden? 
● Hvad synes I om måden, de andre får opfører sig på over for Lilla? 
● Hvorfor er de bange for den lilla farve? 
● Hvordan synes I, de burde have opført sig – og hvorfor? 
● Hvorfor fortæller Gammelfår historien om fårene på Himmelbroen og historien om 

Himmelspringerne? 
● Hvorfor er det så svært for Fiona at holde af sit barn? 
● Hvad tænker I om, at Fiona først er stolt af Lilla, da hun gør noget særligt? 
● Sammenlign de andre fårs blik på Lilla på opslaget i stalden med det allersidste opslag. Hvilken 

forandring er der sket? 
● Hvilket liv tror I, Lilla får fremover? Begrund jeres mening. 

 
EFTER LÆSNINGEN: 
 
Samtale i klassen: 

● Var der noget, du godt kunne lide ved bogen? 
● Var der noget, du ikke kunne lide ved bogen? 
● Var der noget, der undrede dig? 
● Var der noget, du kom til at tænke på, som minder om andre bøger eller film, da du fik læst bogen 

højt? 
 

Lad gerne eleverne begrunde deres stillingtagen i det omfang, det er muligt.  
 
Eventyrtræk: 
Tal sammen om, hvilke eventyrtræk eleverne kan finde i bogen. Det kan både være på billedsiden og på 
tekstsiden. 
Kommer eleverne til at tænke på bestemte eventyr efter at have fået læst historien om Lilla? 
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Nu, hvor eleverne har læst/hørt hele bogen, skal de prøve at placere Elias på et “humørter-
mometer”.  
Vurdér, om eleverne selv kan udvælge 5-7 steder i romanen, eller om disse nedslag skal 
forberedes til dem. 
For hver episode skal eleverne vurdere, hvordan Elias føler sig tilpas. Lav skalaen fra minus 
5 til plus 5. 
Eleverne skal begrunde deres placering og vise, at de forholder sig til hele bogens handling 
og dermed Elias’ op- og nedture under ét. 

Fantasien og virkeligheden 
● Kom med eksempler på, hvad I mener, der sker i virkeligheden i romanen.
● Kom med eksempler på, hvad I mener, der kun sker i Elias’ fantasi.
● Kan vi være sikre på, at I har ret? Hvorfor/hvorfor ikke?
● Er det vigtigt, at I ved det? Begrund.

Elias og hans omverden 

● Forholdet mellem Elias og Jasper.
● Forholdet mellem Elias og forældrene.

○ Find eksempler på, hvordan forældrene taler til Elias, når han prøver at fortælle
dem noget af det, han er optaget af.

○ Elias og forældrene har forskelligt syn på birketræerne. Prøv at forklare.
● Forholdet mellem Elias og hans lærer, Stine.

○ Hvorfor er Elias glad for hende?
● Forholdet mellem Elias og Kevin. Hvorfor er han den eneste klassekammerat, der

nævnes ved navn?
● Forholdet mellem Elias, naturen og dyrene.

○ Elias taler med dyrene, og han kan forstå, hvad de siger. Prøv at forklare, hvad
det betyder.

Hvad skal vi lære? 
● Hvem, synes I, fortælleren har mest sympati for?
● Hvor ligger jeres egen sympati? Uddyb.
● Hvad ville I have gjort, hvis I var hovedpersonen?
● Hvad tror I er det allervigtigste i romanen?
● Er Elias en dreng, vi som læsere skal synes, det er synd for? Begrund.

○ Denne aktivitet kan eventuelt afvikles i diskussionscirkler, så flest muligt får
sagt noget.

Book bento/bogbillede 
Afslutningsvis skal eleverne lave en book bento: 

● De finder fysiske genstande, der viser noget om fx:
○ handlingen i bogen
○ hovedpersonen
○ stemningen i bogen
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Karakteristik: 
Med afsæt i den foreløbige karakteristik og snakken under anden gennemlæsning, som har fokus på, hvad 
der står mellem linjerne, skal eleverne nu lave en grundigere (ydre og indre) karakteristik af “Lilla”. Hvad 
sker der med hende gennem handlingen?  
Opgaven kan visualiseres ved at hænge to “Lilla-figurer” op på væggen i klassen og kombinere det med 
handlingsbroen eller eventyrets “hjemme-ude-hjem”-skabelon. Brug stikord fra elevernes karakteristik og 
de begivenheder, Lilla udsættes for, som “fyld”. På den måde anskueliggøres Lillas udvikling nemmere. 
 
Aktantmodellen: 
En variant eller den oprindelige version af aktantmodellen tilpasset elevernes alder kan være med til at 
tydeliggøre Lillas “rejse”. Som minimum kan der arbejdes med, hvad Lillas mål er, og hvilke hjælpere og 
modstandere hun har på rejsen. Vurdér, om det bliver for abstrakt at introducere begreberne “giver” og 
“modtager”.  
 
Billedsiden: 

● Gå på jagt efter farverne på siderne. Inddel dem i lyse og mørke farver. 
● Passer farverne sammen med det, der sker på siderne? Find eksempler. 
● Se på fårenes ansigtsudtryk. Find eksempler på forskellige følelser. Passer det sammen med det, 

der står på siderne? 
● Gå på opdagelse i den natur, der er malet på siderne. Hvor er det en venlig natur, og hvor er det 

en hård og barsk natur? Hvordan kan det ses på billederne? 
● Find billeder, hvor der er ro, og find billeder, hvor der er meget bevægelse og måske endda 

dramatik. Hvordan opnås det? 
 
Bogens budskab: 

● Hvad vil forfatteren sige til os læsere om det at være anderledes? 
● Skal man være ekstra modig/gøre noget helt særligt for at blive accepteret, når man ikke ligner 

alle andre? 
 

 
OM LENE SØRENSEN, UDARBEJDER AF UNDERVISNINGSFORLØBET:  
 
Lene Sørensen blev læreruddannet 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 Filterløs, Ved den yderste spids og Fucking monster samt mellemtrinsbøgerne 
Helikopter (kortroman) og Lille Pil (billedbog). Alle materialerne er til fri afbenyttelse og kan findes på: 
www.vildmaskine.dk/undervisning  
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Billedbogen ”Lilla” af Sissel Horndal udkom i 2018, er indbundet og på 36 sider. Den koster 249,95 kr. vejl. og 
har ISBN 9788793404199. Bogen findes også som e-bog (ISBN 9788772270111), netlydbog (ISBN 
9788772270173) og fysisk lydbog (9788772270227) og kan købes i alle landets boghandlere, bl.a. her. Den 
fysiske lydbog kan dog kun købes hos BibMedia as eller direkte gennem forlaget. Dette undervisningsforløb  
(ISBN 9788772272696) er udarbejdet af Lene Sørensen (læs mere sidst i materialet), tilrettelagt af Mads 
Heinesen, korrekturlæst af Christel Sunesen og udgivet på forlaget Vild Maskine i 2022. ”Lilla” kan lånes på 
CFU Danmark som e-bog med tilkoblet lydbog. Dette undervisningsmateriale er til gratis udnyttelse.  
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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: 
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indskoling

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: 
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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: 
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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: 
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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: 
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bøger fra vild maskine

Billedbøger med både humor og dybde, som lægger op til sam- 
tale. "Rablende skør og meget vellykket billedbog", skrev DBC  
om Havesaksen. Til Hvordan hunden fik sin våde snude findes  
der undervisningsforløb på www.vildmaskine.dk/undervisning 

Udskolingsbøger med vigtige emner som mobning, gruppepres, undertrykkelse og racisme, at rejse ud i verden, reality, klima, ensomhed, kærlighed  
og håb. Der er udarbejdet gratis undervisningsforløb til alle viste udskolingsbøger, undtagen på A og Realityspillet 2052. 
Find dem på: www.vildmaskine.dk/undervisning

letlæsning     

udskoling – flere bøger med gratis undervisningsforløb

"... monsterbøgerne kan noget, mange 
børnebøger ikke kan. De er gjort af et 
stof, der forenkler livets store spørgsmål 
uden at forsimple det."  

   
          – Fyens Stiftstidendemellemtrin – bøger med gratis undervisningsforløb     

Fire smukke og stærke bøger til mellemtrinnet. Lillepigen fra Lolland er en graphic novel, som handler om slægt og historie.
Drømmecykler og fodboldhunde af Carsten René Nielsen er digte til børn, smukt illustreret af Mette Marcussen. Lille Pil 
er en fransk billedbog om girl power, hvor en lille pige bliver en stjerne til at bokse, og Karen Filskovs Det sner med fjer er 
figurdigte om fugle. Find forløb til alle bøgerne på: www.vildmaskine.dk/undervisning

"Usædvanligt smuk billedbog … Pædago-
gisk poesi, hvor den åbenlyse intention 
om at formidle kendskab til naturens 
mangfoldighed er kombineret med 
kreativt og sprudlende sprog "  
                 – Weekendavisen

Pigerne mod drengene 
og Lærerne mod eleverne

13 historier-serien FREJ- bøgerne Carlo Garn-bøgerne Den lille gyserbutik 

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

★★★★★★ Berlingske

Slimfjorden er en magisk-realistisk billedroman i farver om drengen 
Elias, der en dag møder Elgen og Ulven. Med tilhørende under-
visningsforløb  på www.vildmaskine.dk/undervisning. Ib er et æg er 
en smuk bog af Lisa Aisato om ærlighed og skrøbelighed.  
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A – en ordløs graphic novel for større børn 
Udkommer d. 16. april 2021 
 
Borger nr. 21868 bor i diktaturstaten A, hvor det kan være skæbne-
svangert at tænke, sige og mene noget andet end A, og hvor solen  
aldrig skinner, men alt er gråt, ensrettet og trøstesløst. Fra toppen  
af en (grå) skorsten har 21868 imidlertid set, at der ude i horisonten 
findes et land i farver, og han har en plan om at flygte. 
En dag finder han et B! Da han prøver at fortælle andre om B’et, får  
han straks det hemmelige politi på nakken og må sætte fart på  
sine flugtplaner. 
 
Pavel Čech er født i det daværende Tjekkoslovakiet i 1968 – samme år 
som det tjekkiske kommunistpartis forsøg på demokratiske reformer, 
det  såkaldte Pragforår, blev slået brutalt ned af sovjetiske styrker.  
 
 
A er ikke blot en smuk og poetisk hyldest til frihed og håb, men er også – i forlagets øjne – velegnet i 
undervisningssammenhæng på mellemtrinnet og/eller udskolingen i fx dansk og historie. Selv om de 
totalitære regimer i Central- og Østeuropa faldt på stribe for godt 30 år siden, findes der stadig totalitære 
samfund rundt omkring i verden, også i Europa. Og i den såkaldt “frie verden” griber digital registrering og 
overvågning af vores færden og gøren og laden mere og mere om sig. 
 
 
Flere bøger af Pavel Čech på vej 
Det må undre at den eminente tegner og fortæller Pavel Čech ikke er synderlig kendt og udgivet uden for 
Tjekkiet. Siden han i 2004 kvittede sit job som brandmand, har han vundet adskillige Tjekkiske 
børnelitteraturpriser for sine børnebøger og graphic novels, som efterhånden tæller over 30 titler.  
Det er derfor med glæde at vi med A kan introducere Pavel Čechs poetiske børnebogsunivers herhjemme.  
 
Næste planlagte udgivelse i rækken af Čechs bøger er Nøglen, en poetisk billedbog om en dreng der finder 
en nøgle, som kan åbne døren ind til magiske universer (Čech er oprindelig uddannet låsesmed).  
 
 
BOGFAKTA 
A / af Pavel Čech. Forlaget Torgard, 2021. 64 sider, alle i farver. Originaludgave: 2016 
Udgivet med støttet fra Statens Kunstfond og Det Tjekkiske Kulturministerium.  
Vejl. pris: kr. 199,00. Udkommer d. 16. april 2021. 
 
Billeder fra A kan rekvireres fra forlaget. Skriv til: mail@torgard.dk 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Hugin Eide, forlægger 


