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Træhulen - ny prisbelønnet billedbog fra Canada  

Andrew Larsen / Dušan Petričić (illustrator): 'Træhulen' - udkommer 6. maj 2015

Træhulen handler om to brødre, der er ved at vokse fra hinanden. Den ældste finder nye interesser, og den yngste
står alene tilbage – men en utrolig sommernat og en helt speciel træhule bringer dem tættere på hinanden igen. The 
Wall Street Journal skrev i april 2013: “muntert illustreret af Dušan Petričić … indfanger … begejstringen og glæden 
ved broderligt kammeratskab … og det kolde vemod der indtræffer når den ældre søskende bliver lidt for gammel til 
den selv samme leg.” 

”Jeg er meget begejstret for denne oversættelse, idet mine bedsteforældre kom fra Danmark! Jeg voksede op med at 
lytte til dem tale dansk, og de lærte mig at tælle og bande på dansk,” skriver den Canadiske forfatter, Andrew Larsen,  
til forlaget, om udgivelsen af Træhulen, som er blevet udmærket med følgende priser:  

2013 Book of the Year - Books for Young People, Quill & Quire, Winner 
2014 Best Books of the Year for Children and Young Adults, Bank Street Children’s Book Committee, Winner 2014 Blue 
Spruce Award, Ontario Library Association, Short-listed 
2014 Jean Throop Book Award, Municipal Chapter of Toronto IODE, Winner 
2014 Shining Willow Award, The Saskatchewan Young Readers’ Choice Award, Short-listed 
2014 Canadian Children’s Literature Award Fan Choice Award, winner 

Træhulen er den første billedbog, der udkommer på det nystartede forlag Vild Maskine, der udgiver skønlitteratur for 
både børn, unge og voksne, både nye titler af danske forfattere samt oversat litteratur. Følg maskinens udgivelser på 
www.vildmaskine.dk Kontakt mads@vildmaskine.dk eller tlf 88370172 for aftaler om fx interviews eller yderligere 
spørgsmål. 

Andrew Larsen og Dušan Petričić: Træhulen, oversat fra engelsk af Mads Heinesen og Arko Højholt efter originalen 
In the Tree House, oprindeligt udgivet i 2013 af Kids Can Press. Redigeret af Mads Heinesen. 32 sider, trykt i farver 
hos Toptryk Grafisk. Udkommer 6.maj 2015 og kan købes hos alle boghandlere. Vejledende udsalgspris: 232,5 ,- 
(inkl. moms) ISBN: 978-87-992-0265-2 
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