
Hvilken bog, tror du, bliver en fremtidig ungdomsklassiker? En af de store læseop-
levelser, som jeg fik i det herrens år 2020, var Mette Klints InterraIl. En ungdomsroman 
der, uden de alt for store armbevægelser, ramte lige i hjertekulen. Fortællingen om Junuz 
og Helena, der mødes i toget og langsomt filtres ind i hinandens fortællinger, er på én 
gang både livsbekræftende, nærværende og intens. I en tid hvor udlængsel og eventyrlyst 
er på sit højeste, findes der ikke meget bedre selskab, end at hoppe med ind i togkupéen 
til Junuz og Helena. Det er en bog, der både kan og vil fange begge køn - og mindst lige 
så vigtigt, dansklæreren. Den jonglerer fornemt mellem politiske budskaber, eminente 
ungdomsportrætter og en vedkommende coming of age-fortælling. Derfor tror jeg også, 
at det er en bog der kan få en lang og glorværdig karriere i danskundervisningen, når flere 
lærere har stiftet bekendtskab med den.”  
– Jan FrydensbJerg, CFU-konsUlent aarhUs, Fra grUppen VIa CFU - dansk UdskolIng

mette klints evne til at sætte ord på livets udfordringer,  
svære relationer og den blomstrende kærligHed er fængende.”  
     –  Modspor.dk 

“

B
Om Mette Klint 
Mette Klint debuterede i 2003 på Dansklær-
erforeninges Forlag med Ivalus sommer. Otte 
år senere kvittede hun det faste lærerjob og 
tog en social- og sundhedsassistentuddan-
nelse, så hun kunne få mere tid til at skrive 
ved siden af arbejdet. Det er der blandt andet 
kommet hendes første ungdomsroman ud af 
– INTERRAIL – forfatterens første bog  
på forlaget Vild Maskine.

Præsentation af forlaget
Vild Maskine specialiserer sig i at udgive 
børne- og ungdomsbøger, der både kan 
benyttes i undervisningssammenhæng og 
som selvlæsning. Forlaget laver også gratis 
undervisningsmateriale til udgivelserne,  
som sendes ud til landets skoler samt  
ligger på www.vildmaskine.dk/undervisning  
Pr. 1. september 2021 overtog vi  
forlaget Torgards bagkatalog. 

*

*        INGEN KØBETVANG! Eneste krav for at modtage det gratis klassesæt (25 stk.) er: 
 

At skolen booker et salgs- og præsentationsmøde på ca. 45-60 min., hvor forlægger Mads Heinesen kommer forbi og fremviser forlagets bøger 
og gratis undervisningsforløb. Alle forlagets bøger sælges i forbindelse med besøget med 30 % rabat i forhold til den normale vejl. salgspris. Dette 
gælder også alle B&U-bøger fra forlaget Torgard, som vi overtog pr. 1. september 2021. Besøget er tiltænkt som et gratis inspirationsoplæg til skolens 
dansklærere, PLC-medarbejdere og læsevejledere. Forlaget tager ved besøget imod eventuelle bestillinger, som så sendes til skolen efterfølgende.  

Dette tilbud er først til mølle og gælder til udgangen af 2021. Det gratis klassesæt leveres sammen med bestillingerne, og der vil medfølge trykt 
undervisningsforløb på bogen i det antal, som skolen ønsker. Forløbet er også tilgængeligt på forlagets hjemmeside som PDF (www.vildmaskine.dk/
undervisning) Der finder også lydbog på Interrail, og bogen er tilgængelig på bl.a. CFU Danmark som e-bog med integreret lydbog.  

bogen er spændende fortalt og rigtig godt  
bygget op … en meget livsbekræftende bog.” 
   –  bogbotten.dk

“

Værdi 
  af klassesæt: 
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INTERRAIL, ungdomsroman af Mette Klint.
228 sider, softcover, 199,95 kr. i vejl. udsalgspris.  
ISBN: 978-87-934040-7-6. 
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GRATIS KLASSESÆT!
– samt inspirationsbesøg af forlægger Mads Heinesen, hvor der er mulighed  
for at købe bøger fra forlagets bagkatalog med 30 % rabat! 

“

efterlod mig lidt lettere om  
Hjertet ... kan varmt anbefales.” 
           –  de Unges ord

“

Tilbud til alle skoler fra forlaget Vild Maskine: 


