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Velkommen
Vild Maskine er et forlag fra 2015, der udgiver dansk skønlitteratur samt
børne- og ungdomslitteratur. Dertil enkelte udvalgte udenlandske forfattere i
dansk oversættelse.
Vi stræber efter at udgive relevant skønlitteratur i høj kvalitet, gerne med kant
og et kunstnerisk islæt. Dertil har vi specialiseret os i børne- og ungdomslitteratur, der kan bruges som højtlæsning, selvlæsning eller værklæsning.
Til flere af bøgerne laver vi gratis undervisnings- og inspirationsmaterialer.
Vi er stolte af at udgive blandt andet Karen Filskovs figurdigtsamling Det sner
med fjer, Carsten René Nielsen og Mette Marcussens illustrerede digtsamling
Drømmecykler og fodboldhunde, billedbogen Havesaksen af Gertrud Tinning
og Louise Thrane Jensen, som blev nomineret til Kulturministeriets Illustratorpris, bøgerne om Store monster og Lille monster, og mange andre gode bøger
for både de mindre og de lidt større børn.
Vi har i 2021 overtaget Forlaget Torgard og dermed også en række flotte
børnebogstitler, heriblandt Lisa Aisatos Ib er et æg og hele Bárður Oskarssons
unikke forfatterskab. Han vandt i 2019 Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris for Træet.
Vild Maskine holder til i Vordingborg på Sydsjælland og drives af
Mads Heinesen og Rebekka Gertz Andersson.
Alle vores bøger kan købes eller bestilles hjem i alle landets boghandlere
og netforhandlere.
Bedste hilsner
Rebekka Gertz Andersson og Mads Heinesen, Vild Maskine

Selvportræt taget i spejlinstallationen ved Arken.
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“dette er

poesi for
børn, når
det er bedst!"
tekst af

Carsten René Nielsen
illustrationer af

Mette Marcussen
Drømmecykler og fodboldhunde er en
finurlig og fantasifuldt fortællende
digtsamling for børn i alle aldre, smukt
illustreret af Mette Marcussen, der har
flere billedbøger bag sig og er én af landets
mest særegne og dygtige illustratorer.
Carsten René Nielsen udgiver her sin første digtsamling for børn, men for voksne er
han et anerkendt navn med adskillige samlinger bag sig. Han modtog som den første
Michael Strunge-prisen i 1989, og i 1999 fik han Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat.
Han er oversat til amerikansk og italiensk.
“En meget vellykket illustreret digtsamling. Forfatteren har fuldstændig styr på den
fabulerende stil og maler nogle fantastiske forestillinger frem for læseren, flere steder
tilsat et lille humoristisk tvist, der vender digtet på hovedet.”
Dansk BiblioteksCenter, materialevurdering
Skriveøvelser til Drømmecykler og fodboldhunde :
Til denne digtsamling har Carsten René Nielsen, der til daglig underviser i at skrive
på Aarhus Billed- og Medieskole, lavet en række skriveøvelser med et tilhørende essay
om at skrive digte og skrive digte med børn, hvilket formentlig især er relevant for dem,
der underviser børn og unge i at skrive, eller for dem, der selv skriver.
Det ligger frit tilgængeligt her: www.vildmaskine.dk/undervisning

Drømmecykler og fodboldhunde, illustreret digtsamling af Carsten René Nielsen
og Mette Marcussen, 36 sider, indbundet bog. ISBN: 978-87-93404-13-7.
229,95 kr. Udkom: december 2019. Støttet af Statens Kunstfond.
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illustrerede digte for børn

UDVALGT PRESSEOMTALE:
“I Carsten René Nielsens børnepoetiske debut er det
legende sprog i centrum. Der, hvor digtene tør lege med
det alvorlige, skiller samlingen sig ud fra mængden.”

Thomas Glud, Litteratursiden.dk

“… anbefales varmt til nysgerrige børn. Digtene vil gøre
sig rigtig godt i en undersøgende danskundervisning, hvor
lyrik, sprog, sprogbilleder, metafiktion og andet godt er i
fokus. En danskundervisning, hvor oplæsning også er på
programmet, for der gør digtene sig også noget så fint.”

Søren Fanø, Bogbotten.dk

“Det er ordkløveri på højt plan.”

“Vittige og fantasifulde digte
om cykler, hekse og kærester.”

“Carsten René Nielsen skriver skarpt, morsomt, sørgeligt,
altid med fine pointer, og så er der sådan en dejlig tone
hele vejen igennem. Det har været en fornøjelse at læse
denne fine digtsamling for børn i alle aldre. Drømmecykler
og fodboldhunde kan bruges både i undervisningen og som
højtlæsning, der jo også er undervisning.”

“De 19 digte sætter så meget i spil, tankevækkende er de.
Man bliver glad af at læse Carsten René Nielsens digte,
for fantasien næres, og de vil ramme mange målgrupper …
Illustrationerne skal ikke glemmes, for Mette Marcussen
er sublim i sine næsten digteriske streger, det er smukt og
stort – hende skal man holde øje med!”

Anna Karlskov Skyggebjerg, Weekendavisen

Bent Rasmussen, Folkeskolen.dk

Birte Strandby, Bogvægten.dk

Kent Poulsen, Tidsskriftet Børn & Bøger

UDMÆRKELSER:
“This is children’s poetry at its best!”

The White Raven 2020

“… a wonderful and imaginative
collection of poems for
children of all ages …”

Books from Denmark 2020,

Statens Kunstfonds udlandskatalog
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Figurdigtenes
mester er tilbage
Den prisnominerede forfatter Karen Filskov er udkommet
med sin tredje og hidtil stærkeste bog med figurdigte,
Det sner med fjer, som udkom i september 2020.
Denne gang har Karen Filskov arbejdet med fugle fra hele verden
udformet som dekorative digte, en helt ny måde at læse om fugle
på. Det sner med fjer er en videreudvikling af figurdigtene, som
optrådte første gang i hendes anmelderroste Skoven fra oven
(Gyldendal), der var nomineret til Kulturministeriets Forfatterpris
for børne- og ungdomsbøger i 2015. I Det sner med fjer har hun, i
modsætning til de tidligere bøger, selv stået for alt det grafiske og
illustrative arbejde, og vi synes, det er hendes bedste bog til dato.
Det sner med fjer indeholder 32 figurdigte, der hver især forestiller
den fugl, digtet handler om. Digtenes form lægger op til at læse
på en intuitiv måde, hvor man skal følge pilene i de til tider labyrintiske digte. For eksempel skal man læse langs en flamingohals,
følge vingen på en albatros eller halen på en påfugl, og indimellem deler teksten sig.
“Da jeg skrev fugledigtene, blev jeg opmærksom på, at en del
temaer i fuglenes verden ligner nogle, vi kender fra vores eget liv.
Bogen handler altså ikke kun om fugle, vi kommer også til at
tænke over, hvordan vi selv har indrettet os,” fortæller Karen
Filskov. Hun arbejder med samspillet mellem mennesket og
naturen, og i Det sner med fjer drages der paralleller mellem
fuglenes og menneskenes liv på en børnevenlig og humoristisk
måde. Et af bogens temaer er sociale fugle, hvor eksempelvis
pelikaner lærer gruppearbejde, fra de er små, og flamingoer
bliver opfostret til lighed mellem kønnene.
Det sner med fjer, udgivelsesdato: 8. september 2020, 3. oplag
udkommer i 2022. Indbundet. ISBN: 978-87-7227-021-0.
36 sider. 229,95 kr. vejl.

Om Karen Filskov:

Karen Filskov er uddannet håndarbejdslærer
og efterfølgende tekstildesigner fra
Designskolen i Kolding i 2001. Hun har
i de sidste fire år modtaget arbejdslegater fra
Statens Kunstfond, blandt andet til arbejdet
med denne bog, som har været flere år undervejs.
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PRESSEOMTALE
Det sner med fjer:

“Det sner med fjer er ganske enkelt en fængslende læseoplevelse. Det lægger op til en interaktiv læsning, hvor man som
læser selv er med på banen og på sin vis former digtet.”
★★★★★ PædagogenDK

“Usædvanligt smuk billedbog … Pædagogisk poesi,
hvor den åbenlyse intention om at formidle kendskab til
naturens mangfoldighed er kombineret med kreativt og
sprudlende sprog … en hyldest til selve billedbogsformatet.”
Anna Karlskov Skyggebjerg, Weekendavisen

“Det er så klassisk og så komplekst …
Karen Filskov gør det fremragende og professionelt.”
Folkeskolen.dk
“Det sner med fjer er et enestående værk, man kun kan have
stor respekt for. Der må ligge et umådeligt stort arbejde bag
at få fuglenes karakter til at træde frem både sprogligt og
visuelt. Digtene er fyldt med humor, sproglige finurligheder
og spidsfindigheder. Det er imponerende udført.”
★★★★★ Børnenes Bøger

“Karen Filskovs figurdigte om fugle er fakta og formeksperiment som en pivåben og inkluderende leg …
det grafiske udtryk står rent og knivskarpt … og i
Det sner med fjer har hun aldrig været tydeligere
helt sig selv som fri fugl og figurdigter til børn.”
Kamilla Löfström, Dagbladet Information

“En æstetisk indbydende og anderledes bog ... en imponerende bog, som jeg kun kan anbefale at gå på (fugle)jagt i.”
Julie Ottosen, børnebibliotekar Københavns Biblioteker, Kulturstationen Vanløse

“Smuk billedbog med figurdigte fremtryller ordleg og
fuglefakta i en imponerende flot sammensmeltning.”
Annie Christensen, Litteratursiden.dk
“Det er fjerlet og smukt. Et flot eksperiment, hvor bogstaver
og ord er så præcist placeret … Hermed store anbefalinger.”
Kent Poulsen, Tidsskriftet Børn & Bøger

Til de skriveglade sjæle og undervisere
findes der kopiark med figurdigtskabeloner
og skriveøvelser specifikt til bogen, ligeledes
udarbejdet af Karen Filskov. For private er
det gratis at downloade, skoler og institutioner
bør indberette til Copydan Tekst & Node
for brug: www.vildmaskine.dk/undervisning

“Det sner med fjer er en flot og indbydende bog, og måske kan
bogen fungere som en indgang til biologien til børn på 5-7 år.”
Bogvægten.dk
“Karen Filskovs sans for sprog, figurer, former og farver er i
særklasse. Det er betagende at se, hvordan hun smelter bogstaver, farver, sprog og fakta sammen til en komplet, helstøbt
og virkelighedstro fugl.”
Mette Sofie Kirkedal, Bogoplevelsen
“En æstetisk indbydende og anderledes billedbog, der først og
fremmest vil glæde digtvante børn og forældre. Skriftbillederne gør læsningen til en oplevelse, der fremmer nysgerrigheden …”
Dansk BiblioteksCenter, materialevurdering

UDMÆRKELSER OG
PRISNOMINERINGER:

“Der bliver i disse år udgivet gode, vedkommende, indbydende,
udfordrende digtsamlinger for børn og unge. Der bliver flere
og flere at vælge imellem. Hurra for det! To nye udgivelser
kommer fra det skønne forlag Vild Maskine, som går i front
med skæve (på den gode måde) udgivelser, ofte tilknyttet et
undervisningsmateriale. Karen Filskovs smukke figurdyredigte
Det sner med fjer … kan bruges fra mellemtrinnet … Undervisningsmaterialet er meget inspirerende.”
Christina Wung-Sung, Bausagerbooks

“Sproget er billedrigt og nyskabende,
hvad enten det drejer sig om konkret poesi om fugle
eller prosa om fiktive fortider og fremtider.”
Shortlistet til Kulturministeriets Forfatterpris
“Det sner med fjer offers concrete poetry at its best …
The images are graphical and uncluttered, the language
precise and, at the same time, very poetic thanks to
unusual metaphors and comparisons .”
Udvalgt til The White Raven 2021

“Det er vanskeligt at citere teksten her. Den skal ses.
Og nydes med øje og øre … som læser kan man glæde
sig over de smukke fugle, poesien og kreativiteten.”
Bogbotten.dk
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tegneserie /graphic novel

Livet på landet i gamle dage
Lillepigen fra Lolland er tegnet og fortalt af Line Malling Schmidt.
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.
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Lillepigen fra Lolland
af Line Malling Schmidt.
112 sider, 229,95 kr. vejl.
Udkom september 2019.
Der findes gratis undervisningsmateriale til denne bog,
hvilket kan findes her:
www.vildmaskine.dk/undervisning

tegneserie /graphic novel				

pavel cech

Multi-prisvindende

tjekkiske pavel cech
for første gang på dansk
A er en imponerende ordløs graphic novel om fabriksarbejder nr.
21868, der bor i en diktaturstat, hvor alt er gråt og ensformigt, og
hvor kun bogstavet A er tilladt. Aviserne skriver kun A, valutaen er
A, og i skolen lærer børnene kun om A. En dag finder fabriksarbejderen et papirfly med bogstavet B påtegnet, et fly, som er fløjet
over byens mur. Da han fortæller andre om sit fund og planlægger
at flygte fra byen, så får han det hemmelige politi på nakken.
A er oplagt til både dansk- og historieundervisningen i skolen.
For de mindre som en introduktion til begrebet diktatur, og for de
ældre som en indføring i begreber som Den kolde krig og Berlin
før Murens fald. En bog med mange detaljer og mulighed for
meddigtning.
anmelderne om

A:

“Et poetisk værk. En simpel fortælling med en vidunderlig slutning.” – Serieland

♥♥♥♥♥

“A er tegnet i et ekspressivt, karikeret billedsprog, og alle sider fra
diktaturstaten er i sort-hvid med gråtoner. Čech får flot sat billeder
på følelsen af tankemæssig undertrykkelse. Der er masser af symboler i billederne, men de kommer aldrig i vejen for fortællingen,
og nærmest
hvert eneste billede indeholder små detaljer, der føjer
Til omtale/anmeldelse
til det, Čech forsøger at fortælle. Der er med andre ord rigeligt
med plads til fortolkninger. En flot og spændende graphic novel.
Velegnet som
i undervisningen
Shaun
Tans AnkomA –debatoplæg
en ordløs graphic
novel for …
større
børn
sten er en nær
slægtning
til
A,
selvom
Pavel
Čechs
tegneserie
faktisk
Udkommer d. 16. april 2021
har lidt mere kant end Tans nyklassiker.” – DBC Lektør

TORGARD
primo april 2021

Borger nr. 21868 bor i diktaturstaten A, hvor det kan være skæbne-

svangert atog
tænke,
og mene
noget andet
endSmalle
A, og hvorBog
solen
“Flot, humoristisk
medsige
noget
på hjerte.”
– Den

aldrig skinner, men alt er gråt, ensrettet og trøstesløst. Fra toppen
af en (grå) skorsten har 21868 imidlertid set, at der ude i horisonten
“En vigtigfindes
og interessant
bog.ogEn
ogplan
interessant
graphic novel,
et land i farver,
hanflot
har en
om at flygte.
En
dag
finder
han
et
B!
Da
han
prøver
at
fortælle
andre
omligeledes
B’et, får
som er ganske velegnet til unge og i undervisningen. A vil
han
straks
det
hemmelige
politi
på
nakken
og
må
sætte
fart
egne sig som samtalebog og fælleslæsning mellem store børnpåog
sine flugtplaner.

voksne.” – Bogblogger.dk

Pavel Čech er født i det daværende Tjekkoslovakiet i 1968 – samme år

det tjekkiske
kommunistpartis
forsøg
demokratiske
“A er er ensom
hyldest
til frihed
og kærlighed
… på
Den
efterladerreformer,
det såkaldte Pragforår, blev slået brutalt ned af sovjetiske styrker.
muligheder for mange spændende samtaler og vil derfor også være
særdeles velegnet i skoleundervisningen.” – Litteratursiden.dk

‘A’, en graphic novel
af Pavel Čech, 2021.
64 sider, alle i farver.
Indbundet bog, 2. udgave,
1. oplag (ISBN 978-877227-274-0) udkommer
marts 2022. 199,95 kr.
vejl. Førsteudgaven
udkom d. 16. april 2021
‘A ’ på Forlaget Torgard,
der for nylig er ophørt
og hvis titler er overdraget til forlaget Vild
Maskine pr. 01.09.2021.

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
om forfatteren
:

totalitære regimer i Central- og Østeuropa faldt på stribe for godt 30 år siden, findes der stadig totalitære
samfund
rundtPavel
omkring
i verden,
ogsåi 1968
i Europa.
i den såkaldt
verden” griber digital registrering og
Den tjekkiske
tegner
Čech
er født
ogOg
voksede
op i “frie
Tjekkoslovakiet,
overvågning af vores færden og gøren og laden mere og mere om sig.

som var et kommunistisk diktatur fra 1948 til 1989. Han har vundet flere priser i
hjemlandet for sine bøger. For bogen A modtog han følgende: The White Ravens
Flere Ribbon
bøger af Pavel
Čech
vej Comics for Children and Young Adults 2017,
2017, Golden
Award
forpåBest
Det må undre at den eminente tegner og fortæller Pavel Čech ikke er synderlig kendt og udgivet uden for
Fabula Rasa 2016 – Best Czech Comics. 10. februar 2022 udkom hans næste bog på
Tjekkiet. Siden han i 2004 kvittede sit job som brandmand, har han vundet adskillige Tjekkiske
dansk på forlaget
Vild Maskine,
billedbogen
Nøglen.
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
Børnebøger
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en nøgle, som kan åbne døren ind til magiske universer (Čech er oprindelig uddannet låsesmed).

Bogen er udgivet
med støtte fra
Statens Kunstfond
og Det Tjekkiske
Kulturministerium.

billedbøger			

pavel cech

den mesterlige tjekkiske forfatter og illustrator
pavel cech udgiver magisk billedbog
NØGLEN er en poetisk fortælling om en dreng, som finder en gammel nøgle på
vej til skole. Det bliver starten på en forunderlig rejse ind i fantasiens verden.
Pavel Čech har både malet de smukke og stemningsfulde billeder i bogen samt
skrevet historien. Malerierne er inspireret af de kendte tjekkiske illustratorer Jiří
Trnka og Jan Černý, og hans historier er inspireret af klassikere af bl.a. Jules Verne.
Hen imod slutningen af bogen taber drengen nøglen, fordi han har et hul i sin
bukselomme, og så bliver den “imaginære stafet” givet videre. En af drengens
skolekammerater finder nøglen, og et nyt eventyr kan begynde …
”Mesterlig og udtryksfuld billedbog om alt det, drømme er gjort af.
Følsom, poetisk, original og smuk fortælling” – Litteratursiden.dk
Nøglen af Pavel Čech, oversat fra tjekkisk af Peter Bugge. Indbundet bog, 88 sider, alle trykt i farver. 249,95 kr. vejl.
Udkommer på Vild Maskine d. 10. februar 2022. ISBN: 978-87-7227-200-9. Målgruppe ca. 4-9 år. Udgivet med
støtte fra Det Tjekkiske Kulturministerium.
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farverne som forsvandt

FARVERNE
SOM FORSVANDT
Af Constance Ørbeck-Nilssen
og Akin Duzakin (illustration)

Farverne som forsvandt, billedbog skrevet af
Constance Ørbeck-Nilssen og illustreret af den
prisbelønnede illustrator Akin Duzakin. Indbundet bog, 40 sider, 229,95 kr. vejl. ISBN: 978-877227-198-9. Udkom på forlaget Vild Maskine 1.
december 2021.
Udgivelsen er støttet af:

Børnebøger 3-12 år				

I en by, sønderrevet af krig, gemmer en mor og hendes datter sig i en
kælder. Imens bombefly kaster bomber over byen, søger pigen tryghed
og råd hos den store, magiske fugl. Farverne som forsvandt er en tidløs
fortælling, der viser, hvordan fantasien kan skabe håb, og hvordan man
kan flygte ind i en fantasiverden, når den virkelige verden er for grusom. At tænke på det gode, der var, og drømme om det gode, der skal
komme, og aldrig miste håbet.
Farverne som forsvandt er en bog, der desværre stadig er højaktuel og
giver en stemme til de børn, som er krigens største ofre. Krig påvirker
livet og hverdagen for over 8,4 millioner syriske børn ifølge Unicef.
Udvalgt til:
USBBY (the United States Board on Books for Young People)
2020 International Outstanding Books List.
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lille pil

Lille Pil

Af Rémi Courgeon

Lille Pil, billedbog af Rémi Courgeon, oversat af Niss Stricker. 36
sider, 229,95 kr. vejl. ISBN: 97887-934040-3-8. Til undervisere
findes der undervisningsmateriale
til bogen her: www.vildmaskine.
dk/undervisning
Udgivelsen er støttet
af Institut Français.

Kort om bogen:

Omtale og udmærkelser:

Lille Pil er den eneste pige i en familie af drenge. I den
evige kamp mod sine storebrødre kan hun intet stille
op. En dag får hun et blåt øje efter en brydekamp med
sin ene bror og beslutter at droppe klaverspillet og gå til
boksning i stedet. Snart er hun klar til sin første rigtige
kamp, men inden hun går ind i ringen, finder hun nogle
vigtige beskeder i sin ene handske …

IBBY's Honor List som det franske bidrag til listen
(2012-14)

Lille Pil er en historie om blandt andet familie og
sammenhold og dét, at de vigtigste ting nogle gange
kan være de sværeste at tale om.

“... En gribende og rørende fortælling, som man ikke
glemmer lige med det samme” – Bogbotten.dk

Børnebøger 3-12 år					 13

New York Times Best Illustrated Books of 2017
“Et lille mesterværk”
Dansk BiblioteksCenter, materialevurdering

“Befriende retro” – Politiken

♥♥♥♥

billedbøger			

lisa aisato
Om Lisa Aisato

Den prisvindende norske illustrator og
forfatter Lisa Aisato (f. 1981) fik sit første
gennembrud med førsteudgaven af den
anmelderroste Ib er et æg i 2014, som netop
er genudgivet i 2021 på Vild Maskine.
Men hendes brede gennembrud kom
med bestselleren Livet – illustreret i 2020.
Hendes bøger er udgivet i en lang række
lande. Lisa Aisato er selv vokset op med
oldemødre på to forskellige kontinenter.
I Mine to oldemødre har hun skrevet sin
egen historie.

Omtale af Ib er et æg:

“Fortjener fem funklende stjerner ...
Allerede fra forsiden er man draget. En
dreng med et hoved, der ligner et æg, står
og ser trist ud. Og det er netop illustrationerne, der får bogen til at skille sig ud. Små
kunstværker tilsat en snert af sødme. Man
bliver suget ind i dem og kan nærmest
mærke smerten. Dertil kommer historien
om frygt, ensomhed og isolation fra andre
børn, som også holder hele vejen igennem
og bliver forløst på smukkeste vis.”

★★★★★ Fyens Stiftstidende

“… historiens … gennemført vidunderlige
slutning skal ikke afsløres. Blot skal det
nævnes, at det næstsidste opslag er lige
dele forløsende og mesterligt.”

Ib er et æg
og Mine to
oldemødre

★★★★★ Berlingske

“… stor ømhed og herlig forundring på
det ene elegant farvede opslag efter det
næste.”

♥ ♥ ♥ ♥ Politiken

Af Lisa Aisato
Ib kan ikke lege ligesom andre børn,
for hans hoved er et æg og kan nemt
gå i stykker. Hver morgen må Ib pakke sit hoved ind i håndklæder og en
tehætte. I skolen må han pjække fra
idræt, og i skoven går han med paraply for ikke at få grankogler i hovedet.
Men så møder han Sif.
Ib er et æg, Lisa Aisato. 199,95 kr.
vejl. 36 sider. Indbundet, 2. udgave
2021. ISBN: 978-87-7227-233-7.

“En lille norsk billedbogsgave,
som er dejlig at pakke ud.”
Hvordan er det at vokse op med én
oldemor i Norge – og én i Gambia?
En norsk oldemor kan man sidde
på skødet af og spise kager hos. En
gambisk oldemor på et billede inde
i stuen og i en skrattende stemme
over telefonen kan man drømme om
… En varm og smuk billedbog om
at have rødder i flere lande. Bogen er
Lisa Aisatos første billedbog.
Mine to oldemødre, Lisa Aisato. 199,95
kr. vejl. 36 sider. Indbundet, 1. udgave
2019. ISBN: 9788792286963.

Børnebøger 3-12 år				
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★★★★ Nordjyske

“… en filosofisk og fremragende billedbog
med flere lag. (…) Bogen kan og skal læses
igen og igen. Lisa Aisatos illustrationer er
helt unikke.”

Æseløre.dk

“En skøn og helstøbt billedbog, som
giver plads til eftertanke og en god
følelse i maven.”

Dansk BiblioteksCenter,
materialevurdering

billedbøger

				

bárður oskarsson

Vinder af Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 2019 for TRÆET:

BÁRÐUR OSKARSSON

Omtale:
Bárður Oskarsson (født 18. juli
1972 i Tórshavn) er en af Færøernes førende billedbogsforfattere,
illustratorer og kunstnere. Han
bor i Danmark, hvor han tog en
kunstuddannelse fra Skolen for
Billedkunst 1992-93. Efter at have
illustreret andres bøger i nogle år
debuterede han som børnebogsforfatter, hvor han både skrev
historien og illustrede, i 2004, da
han udgav børnebogen Ein hundur ein ketta og ein mús (på dansk
i 2008: En hund, en kat og en mus).
Bárður Oskarsson har fået mange
anerkendelser, bl.a. udvalgt til
The White Raven i 2005 og i 2013,
samt Der LUCHS-Preis für Kinder- und Jugendliteratur – for Den
flade kanin. Hans bøger er blevet
oversat til over 15 sprog.
I 2019 vandt Bárður Oskarsson
Nordisk Råds børne- og ungdomslitterturpris for Træet.
I 2022 udkom så Hilbert, hvor vi
får en fortsættelse af karaktererne
fra Træet. Begge koster 199,95 kr.
vejl. Indbundne udgaver.
De øvrige af forfatterens bøger
koster 129,95-159,95 kr.

år					 15
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“Der er ingen tegne-fortæller, der gør,
hvad Bárður Oskarsson gør. Han har en
dyb indsigt i, hvordan
vi mennesker og dyr
(og fisk) snakker med
hinanden.”

♥♥♥♥♥
Politiken

“... rammer en stil,
der ikke er set, siden
Werner Holzwarth lancerede fortællingen om
Muldvarpen med lorten
på hovedet.”

★★★★★★

Fyens Stiftstidende
“… genial … filosofisk
og provokerende … en
klassiker …”

Weekendavisen
“... en mester i lunt
filosofiske historier.”

★★★★★
Berlingske

“Fortalt med en tilbagelænet coolness og en
helt egen underfundighed og varme.”

★★★★★
Jyllands-Posten

billedbøger

★★★★★

Nordjyske Stiftstidende

Hermans
have
Af Christine Lund Jakobsen
Illustreret af Zarah Juul

Målgruppe ca. 3-8 år. Indbundet.
36 sider, trykt i farver. 249,95 kr.
vejl. Udkom 2018. Der findes
undervisningsmateriale med
farvelægningsark til denne bog på:
www.vildmaskine.dk/undervisning

Hver dag pusler Herman rundt i sin have.
Han vander, nipper visne blade af og passer sine jordbær, ærter og smukke blomster.
Hermans have er lukket med to store låger,
og ingen må komme ind, for Herman vil
være i fred. En dag banker et væsen med
grønne fingre på døren for at låne en cykel,
men Herman er ikke interesseret i at låne
noget ud. Flere væsner kommer forbi, og
de har alle brug for hjælp, men Herman
ønsker ikke at hjælpe og bygger i stedet et
højt hegn rundt om haven. Jorden begynder at rumle og brage, og lydene bliver
højere og højere …

Jorden eksploderer, og jordens hjerte
forsvinder. Hermans have er blevet til en
lille ø, der svæver rundt i det store univers.
Noget mørkt med otte øjne nærmer sig –
er det ven eller fjende? Kan jorden reddes
og hvordan?
Hermans have illustrerer, hvordan vi primært har øje for, hvordan vi adskiller os
fra hinanden, frem for hvad der forener os
som mennesker. Billedbogen tematiserer
angsten for det, vi ikke kender, og stiller
spørgsmålet: Kan forskellighed være en
resurse til gavn for alle?
Hermans have er med i Gyldendals
undervisningsbog Grib litteraturen.
Omtale af Hermans have:
“En klar anbefaling herfra. Bogen behandler et aktuelt emne og bør findes i de fleste
billedbogskrybber.”
Dansk BiblioteksCenter, lektør

Gemmeleg
Af Il Sung Na

I udkanten af den enorme regnskov,
hvor sollyset skinner ned mellem
bladene, mødes dyrene for at lege
gemmeleg. Hjælp elefanten med
at tælle til ti, og find alle dyrene
bagefter. Men kamæleonen har
gemt sig på hver side – kan du finde den?
En smuk finde- og tællebog af Il Sung Na, der med denne bog for første gang er udkommet på dansk.
Målgruppe ca. 2-5 år. Indbundet. 99,95 kr. vejl. (før 249,95). Udkom 27. oktober 2018.
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Havesaksen

Af Gertrud Tinning og illustreret
af Louise Thrane Jensen
Det er sommer, og der er familiefest i
haven, og imens de vokse snakker og hygger
sig, så må børnene finde på noget at lave.
Bogens hovedperson er en pige med store,
blå briller og en stor, rød mund. Hun keder
sig, så hun kravler ned under bordet. Her får
hun øje på de voksnes fødder og skøre tæer
– nogle er krogede, nogle har en gul negl, og
andre er lange, blå og tynde. Men hov, hvad
er det, mor har glemt henne ved hækken?
Pigen sender hunden Pernille afsted efter
Målgruppe ca. 4-9 år. Indbundet. det. Det er havesaksen. Klip, klip, klip …
36 sider, trykt i farver, 2. oplag.
Havesaksen er Gertrud Tinnings første
229,95 kr. vejl. Udkom i august
børnebog. Hun har tidligere udgivet to
2020.
historiske romaner for voksne, senest
En uretfærdig tid i 2019.

Illustrator Louise Thrane Jensen blev
udnævnt som Årets Bladtegner 2019 og
har tidligere blandt andet illustreret
billedbogen En løve i zebraklæder.

Nomineret til
Kulturministeriets
Illustratorpris 2021:
“Med Havesaksen bryder Gertrud Tinning og Louise Thrane Jensen tidens
tendens i børnelitteraturen. Her er der
ingen tunge og alvorlige emner i blyantstreger og douce nuancer – nej, her
er der schwung i både fortælling og illustration … Louise Thrane Jensen spiller
med illustrationerne flot op mod en vild
og fantasifuld tekst af Gertrud Tinning
… en særlig vild og syret energi.”

Den jul lillebror ★★★★★
Jyllands-Posten
fyldte det hele
♥♥♥♥
Af Stine Josefine Dige og
Charlotte Pardi (illustration)

Politiken

Målgruppe ca. 3-8 år. Indbundet.
Kan man få et ukorrekt juleønske opfyldt?
Sigga får en lillebror juleaften. Det var ikke lige 36 sider, trykt i farver. 149,95 kr.
vejl. Udkom 13. november 2020.
den julegave, hun havde ønsket sig. Lillebror
fylder det hele, og julen er ved at drukne i gylp,
babygråd og modermælk. Men heldigvis findes
julemanden, og han er lidt af en røver …
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“Virkelig sjov ...
børnene storgriner.”
arnold busck,
u dva lg t s o m må n e d e n s
“b e d st - f o r - b ø r n ”

3-9 år. Oplagt til sjov højtlæsning og dialogisk
samtale og aktiviteter børnene kan efterligne.
Indbundne billedbøger, 99,95 kr. vejl.

lille bange egern
har solgt mere end
2,1 millioner bøger
verden over!

Bette-Bøv
Af Anders Højen
En sjov og medskabende
billedbog, som gør børn
bevidste om deres eget
fantastiske sprog, og som
støtter deres sproglige udvikling.
Bette-Bøv laver en talemaskine
ud af sin fars kasserede kaffemaskine. Men talemaskinen er ikke så
god til at udtale ordene rigtigt. Den
siger for eksempel “ffff-is” i stedet for
“is”, og da den sure nabo hr. Lollefjor kommer på besøg, går det galt.
Bette-Bøv-bøgerne koster 129,95 kr. vejl. og er udkommet i flere oplag og har solgt mange
tusinde eksemplarer. De er indbundne og trykt i farver. Skrevet af sprogforsker Anders Højen.
Bette-Bøv laver en talemaskine, ISBN: 9788792286741, udgivelsesdato: 4. december 2012
(5. oplag 2020). Bette-Bøv - krudt og ukrudt, ISBN: 9788793521124, udgivelsesdato:
14. december 2018 (1. oplag)

Børnebøger 3-12 år				
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Lille monster og
Store monster!
Af Kalle Güettler, Rakel Helmsdal
og Áslaug Jónsdóttir

Bøgerne om Lille monster og Store monster behøver næppe nærmere introduktion
for bibliotekarer. Bøgerne er et succesfuldt svensk-færøsk-islandsk samarbejde, tidligere udgivet af Forlaget Torgard i Danmark. Efter Forlaget Torgard blev overdraget
til Vild Maskine, udgiver vi snart de nye oplag af bøgerne samt nye bind i serien.
I marts 2022 bliver det til genoptryk af Monsterpest og Store monstre græder ikke,
mens der i 2022 udkommer nye bind i serien, bl.a. Monsterhøjder! Monsterbøgerne
koster 149,95 kr. vejl. og er udkommet i flere oplag. De er indbundne og trykt i farver.
Nye ISBN-numre til nye oplag og udgaver: Store monstre græder ikke: 978-87-7227247-4. Monsterpest: 978-87-7227-266-5. Monsterhøjder: 978-87-7227-264-1.
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Gendigtning af
historien om Noas ark
Hvordan hunden fik sin våde snude
Af Øyvind Torseter
og Kenneth Steven
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 Kulturdepartementets
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 Kenneth Steven, illustreret af Øyvind Torseter.

Gendigtning
af
N
Gendigtning
af
Gendigtning af N
N

229,95 kr. vejl. 36 sider. Indbundet bog. Udgivelsesdato: 20. oktober
2019. Der f indes undervisningsmateriale til denne bog på:
www.vildmaskine.dk/undervisning

♥♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥♥
P
P
olitiken
Politiken
olitiken

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 8-9
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“En eviggyldig og lige til tiden“En
eviggyldig
og lige
tidenbilledbog
er fundet!
Såtil
kære
voksne,
“En
eviggyldig
og lige
til
tidenbilledbog
er
fundet!
Så
kære
voksne,
afsted
og
find
de
børn,
I
skal
læse
billedbog
er fundet!
Så Ikære
voksne,
afsted
og
find
de
børn,
skal
læse
den
sammen
med.”
afsted
og findmed.”
de børn, I skal læse
den sammen
den
sammen med.”
Kamilla Löfström, nformatIon
Kamilla Löfström,
Kamilla Löfström,

♥♥♥♥ P

IInformatIon
InformatIon

“Det er simpelthen olitiken
en lille perle, som man skal
“Det
manårskal
unde er
sigsimpelthen
selv at læseen
forlille
sineperle,
børnsom
fra 3-4
og
“Det
er
simpelthen
en
lille
perle,
som
unde
sig
selv
at
læse
for
sine
børn
fra
3-4
og
op. Den er fremragende, og læg mærkeman
til årskal
unde
sig er
selv
at læse for sine
børn
fra 3-4
op.
Den
fremragende,
og læg
mærke
til år og
illustrationerne,
de er simpelthen
så stærke”
op.
Den er fremragende,
og læg mærke
til
illustrationerne,
de er simpelthen
så stærke”
Kathrine
Pachniuk,
BIBlIotekat
illustrationerne,
de er simpelthen
så stærke”

Kathrine Pachniuk, BIBlIotekat
Kathrine Pachniuk, BIBlIotekat
DANSK Hunden INDHOLD.indd 16
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Bare lige én mere og Det er MIT træ
– to sjove billedbøger om ikke at ville dele
Tekst og illustrationer af Olivier Tallec
Det er MIT træ og Bare lige én mere er to veloplagte og
morsomme billedbøger om et egern, der gerne vil have alt for sig
selv. For de 3-8-årige. Tegnet og fortalt af Olivier Tallec.
Netop udvalgt til Aalborg Bibliotekernes Sprogstart 2022.
I 2022 udkommer den tredje bog i serien om egernet
med arbejdstitlen Jeg ville ønske.

Omtale:

“Skøn og tankevækkende billedbog om egernet, som elsker sit træ så
meget, at den vil gøre meget for at holde andre væk fra det ... Rigtig
velegnet til samtale med børn om at dele med andre ... Udtryksfulde
og iøjnefaldende forsider ... som matcher teksterne rigtig godt.”
Dansk BiblioteksCenter, materialevurdering

Men vi ved jo alle sammen, hvordan det ender:
Pludselig er det blevet alles træ, alles kogler og alles skygge.

Altså det er måske rigtigt nok, at der er kogler nok
til alle og endda skygge nok til to.
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Det er mit træ_Interior.indd 13

Det er MIT træ og Bare lige én mere. 249,95 kr.
vejl. Indbundne bøger, 32 sider, illustreret i farver.
Udkom begge i oktober 2021.

16-09-2021 Det
11:48:01
er mit træ_Interior.indd 12

16-09-2021 11:48:01

billedbøger
4-8 år. Højtlæsning eller til dialogisk læsning og værklæsning.

Nyklassisk eventyr
Skrevet og illustreret 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 ...
Lilla er et nyklassisk eventyr og handler om det at være anderledes,
om at være uden for flokken, men at stå ved sig selv, udrette noget
usædvanligt og dermed vinde respekt.

Lilla har vundet Nynorsk Barnelitteraturpris, og dette er forfatter
og illustrator Sissel Horndals første bog på dansk. Hun er tidligere
blevet nomineret til Nordisk Råds Børne- og ungdomslitteraturpris
i 2013 og 2015 for to samiske bøger (ikke udgivet på dansk).
Lilla, billedbog af Sissel Horndal, oversat af Mads Heinesen og Rebekka Gertz Andersson, 48 sider, 249,95 kr. vejl.
ISBN: 978-87-93404-13-7. Udgivelsesdato: 30. august 2018. Udgivelsen er støttet af Nordisk Ministerråd og Norla.
Der findes undervisningsmateriale til denne bog på: www.vildmaskine.dk/undervisning

“ Varmhjer tet ...
bedårende historie ... ”

♥♥♥♥♥
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Chokoladeeskapade
Kirsten Hammann & Dina Gellert

BREAKING!
CHOKOLADEESKAPADE
udkommer i ny
udgave i 2022!

“Billedbogen er en født klassiker og fortjener stor udbredelse. Tegninger supplerer
og udbygger teksten som et festfyrværkeri af
opfindsomhed, og der er mængder af sjove
detaljer i hvert opslag.”
Vild Maskine

Chokoladeeskapade
udkommer endelig
i ny udgave!

Forfatterweb

TOP-100 all time bedste danske børnebøger
i Værker i børnelitteraturen af Torben Weinreich og Kari Sønsthagen, Anna Karlskov
Skyggebjerg og Nina Christensen (Høst &
Søn, 2010), hvor den ligeledes benævnes
som en nyklassiker.

Klassikeren, som i årevis har været udsolgt, kan nu
forudbestilles i forbindelse med bogglad-puljen! Bogen er
skrevet af Kirsten Hammann og illustreret af Dina Gellert.
Udkommer 22. maj 2022.
“Et overflødighedshorn af en billedbog med fantasier om chokolade i
lange baner. På rimede vers fyldt med spøjse, gebrækkelige chokoladeord
udfoldes den fantasifulde historie om de forrygende oplevelser, en plade
chokolade kan føre med sig.”

Dansk BiblioteksCenter, lektør (1998)

En dame brækker en chokoladeplade i sit køkken, og pludselig står hun
i en verden, hvor alting er lavet af chokolade. Hun bestemmer sig for
at søge visum på chokoladeambassaden for at slå sig ned i dette herlige
slaraffenland.
Dina Gellert har ladet fantasien og farvepaletten få frit løb over Kirsten
Hammanns tekst, historien er fyldt med humor og pudsige detaljer, små
historier i historien. Chokoladeeskapade er en historie ud over det sædvanlige med humor og chokoladefantasier til modtagelige lækkermunde fra
ca. 4 år og op.
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Choloadeeskapade, rimet billedbog af Kirsten
Hammann og Dina Gellert. 36 sider, indbundet. 199,95 kr. vejl. ISBN: 978-87-7227272-6. Udgivelsesdato: 22. maj 2022, kan
allerede forudbestilles i boghandlen nu.

billedbog, højtlæsning

lgbt +

“... en vaskeægte
og topmoderne
regnbuefortælling."
Skrevet af Line-Maria Lång og Karen Vad Bruun
Illustreret af Cato Thau-Jensen
Det er ikke nemt at gøre plads til en ny i familien.
Især ikke til fars nye kæreste, der hedder Frank, og
som fylder alt for meget.
Det er en hjertevarm og humoristisk historie, der
handler om, hvordan et barn elsker tosomheden med
sin far, som elsker Frankrig, Frankenstein og frimærker, og pludselig også én, som hedder Frank! Det er
Frank mig her, og det er Frank mig der.
Frank mig her blev nummer to i Grundtvigsk Forums
børnelitteraturkonkurrence for nyskrevet LGBT-litteratur i 2019. Line-Maria Lång debuterer desuden som
børnebogsforfatter med denne billedbog.
Frank mig her, skrevet af Line-Maria Lång og Karen Vad
Bruun og illustreret af Cato Thau Jensen. Indbundet bog,
32 sider, trykt i farver. Pris: 249,95 kr. vejl.
Udgivelsesdato: 28. februar 2022,

“Det her er lurmærket dansk børnelitteratur,
fortalt og tegnet med solidarisk kærlighed og
hævet over alle former for fordomme, en
vaskeægte og topmoderne regnbuefortælling.”
Klaus Rothstein, litteraturanmelder, Bo Bedre

Udgivelsen er støttet
af Statens Kunstfond
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cato thau-jensen

		

General Brushane
og Den lille Klæbeånd
Af Cato Thau-Jensen
På herregården Brushaneholm bor Far Genfærd
med sin søn, Den lille Klæbeånd. Den lille Klæbeånd får hjemmeundervisning og træner hårdt
i gys og gru, for hver nat, når klokken slår tolv,
ligger General Brushane i sin store knirkende
mahogniseng og venter på et ordentligt gys.
General Brushane, af Cato Thau-Jensen, 32 sider,
199,95 kr. vejl. Udkommer 29. marts 2022. Indbundet, trykt i farver. ISBN: 978-87-7227-239-9.
General Brushane blev oprindeligt lavet i samarbejde med Aarhus Bibliotekerne som en del af
skoletilbuddet ”Lydbanko” for 1.-2. klasse, med
støtte fra Statens Kunstfond.
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Cato Thau-Jensen

General Brushane
og den lille klæbeånd
VILD MASKINE

serie, selvlæsning, humor		

hai & juhani

Bagerst i butikken var der en
lang gang. Langs den lå der
værelser med de mærkeligste
ting.
– Utroligt! Ninni beundrede
det hele med store, runde
øjne.
– Ret fint, ik’?
Frode var meget stolt.
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Den lille Gyserbutik
er en humoristisk serie
af finske Magdalena
Hai. Den er vidunderligt gennemillustreret i
farver af Teemu Juhani.
Serien er Frode
oversatvar
tilmeget
21 stolt.
sprog. – Ret fint, ik’?
Ninnis største ønske er en ny
øjne.
cykel, så da hun ser et jobDen lille Gyserbutik er
det hele med store, runde
opslag i den mystiske butik
sjov og ballade, men
Utroligt!
Ninni beundrede
Den lille gyserbutik, går hun
absolut –ikke
spor uhygting.
ind og prøver lykken. Men
geligt for
vampyren har
der er noget galt, for nogen
mistet sine
tænder,
ogde mærkeligste
værelser
med
har hældt kløpulver ud over
spøgelset
er
bange
for
alt.
lang gang. Langs den lå der
indehaveren ... Pris: 169,95
Bagerst i butikken var der en
kr. vejl. Indbundet, 60 sider.
Fjerde bog i serien
Udkom november 2019.
er på vej i 2022.

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 ... Pris: 169,95 kr. vejl.
Indbundet, 60 sider. Udkom
november 2019.

Børnebøger 3-12 år				
år			

26

Den lille Gyserbutik er
blevet begravet i sne! Ninni
prøver at finde ud af, hvorfor der er snestorm, men det
er lettere sagt end gjort. En
velmenende – men afskyeligt
irriterende – snemand bliver ved med at gå i vejen og
forstyrre deres opklaring. Pris:
169,95 kr. vejl. Indbundet, 60
sider. Udkom februar 2021.

højtlæsning og selvlæsning

Moderne eventyr, nomineret
til Nordisk Råds børne- og
ungdomslitteraturpris
Der var engang en lille pige, der mødte en meget stor kat med en voldsomt
knurrende mave. Katten var så sulten, at den havde slugt en hel hær, flere
landsbyer, alle skovens dyr, fiskene i havet og alt kornet på markerne. Har
grådigheden ingen grænser? Og kan pigen stoppe kattens knurrende mave?
Katten med den knurrende mave er en eventyrlig billedroman om en lille
piges mod i en verden, der går til i grådighed. Den fængslende, fantasifulde
historie spiller på bedste vis sammen med de meget stemningsfulde illustrationer lavet af Teemu Juhani.
“En skøn og fabulerende eventyrlig billedroman om grådighed og venskab.
De stemningsfulde og smukke illustrationer løfter handlingen og skaber en
stille og eftertænksom stemning.”
Julie Arndrup, Dansk BiblioteksCenter, materialevurdering
Bogen har vundet The Finnish Literature Export Prize og er blev nomineret til
bl.a. Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris. Pris: 199,95 kr. vejl. Indbundet, 48 sider, illustreret i s/h. Udkom juni 2021. Der findes undervisningsmateriale til denne bog her: www.vildmaskine.dk/undervisning

Børnebøger 3-12 år					 27

hai & juhani

billedroman

Moderne eventyr om
venskaber og naturfænomener
Af Sarah Lang Andersen og Kathrina Skarðsá (illu.)
Slimfjorden handler om drengen Elias, som er optaget af videnskab og
naturen. Han bor tæt på fjorden, midt inde i en birkeskov med sine forældre
og storebror. En dag opdager Elias, at fjorden er fyldt med lysende, knitrende
gopler, og han giver den derfor navnet Slimfjorden. Han beslutter sig for at
finde ud af, hvor goplerne kommer fra. Er det rumvæsner, eller er der noget
andet på spil? Elias møder ulven H, som sidder ved fjorden og hoster. De
udvikler et stærkt venskab og beslutter sig for at undersøge mysteriet om de
lysende gopler. En dag kommer der noget svømmende i fjorden, det viser sig
at være Elgen. Nu er de tre til at opklare mysteriet.
Et moderne eventyr med elementer af magisk realisme, om venskaber,
naturfænomener, naturvidenskab, fragtskibe og om, at dyr kan flytte sig
fra den ene ende af kloden til en anden, fordi mennesket fragter ting, eller
fordi dyr vandrer. Men ikke alle dyr er velkomne, og hele debatten om ulve i
Danmark raser stadig. Skrevet af debuterende Sarah Lang Andersen, der er
psykolog og har gået på Forfatterskolen for Børnelitteratur.
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højtlæsning, selv- eller værklæsning

Omtale af

“Natblomst og Slimfjorden er velkomponerede fortællinger, der kan læses for
spændingens skyld. Samtidig indbyder
de til refleksion og samtale om, hvad
natur er, og hvilken opmærksomhed den
fortjener. Værkerne undgår en sentimental fejring af natur og oprindelighed
ved at bruge en humor, der inkluderer
elgsvensk, klamme prutter under dynen
“Et eventyr af allerhøjeste karat … Lang og syrlige kommentarer til de voksne.
tror på barnets klimakamp, hun udstiller Det er meget befriende …”
de voksnes ignorance, og hun lader naAnna Karskov Skyggebjerg,
turen fylde. Men hun gør det ikke alene. Weekendavisen
Hun har en stærk og uundværlig støtte i
“Sarah Lang Andersen har skrevet et
Kathrina Skarðsás fuldkommen magefremragende moderne, vedkommende
løse illustrationer, som er en eksplosion
af fornøjelige farver, der udvider og pirrer eventyr med stor tiltro til barnets, her
Elias, klimakamp … [med] gudesmuklæserens oplevelse af bogen.”
Mette Sofie Kirkedal, Bogoplevelsen ke illustrationer i klare farver, der både
underbygger og går i dialog med verbal“En spændende og anderledes billedro- teksten … Slimfjorden fortjener størst
mulig udbredelse overalt, hvor nysgerrige
man til store børn. Miljø og klimatema
børn færdes. Det er opsummerende et
blandet med fantasi og en eventyrlig
stemning giver en vedkommende, aktuel usædvanlig stærkt, farverigt eventyr i
børnehøjde.”
og dejlig bog, der både kan læses højt
og selvlæses. Kahrina Skarðsás magiske Søren Fanø, Bogbotten.dk
illustrationer understøtter stemningen
“Slimfjorden er 2021's mest syrede
meget smukt …”
Julie Arndrup, Dansk BiblioteksCen- læseoplevelse for mit vedkommende,
den er magisk, fantastisk og enestående
ter, materialevurdering
… siderne vender sig af sig selv! Kathrina Skarðsás illustrationer er smukke
“Bragende flot illustreret.”
og eventyrlige, præcis som Sarah Lang
Steffen Larsen, Politiken
Andersens tekst.”
“Det er en virkelig skøn børnebog!”
Julie Ottosen, blogger samt børAnne-Marie Mai, litteraturprofessor nebibliotekar på Kulturstationen
og formidler, DK4 Årstidens bøger Vanløse
“… det er ganske genialt. Det er magisk,
det er lidt uhyggeligt, det er bizart, det
er præcis, som god børnelitteratur skal
være. Jeg er vild med det, og jeg er stadig
lidt forvirret. Jeg kommer til at tænke på
Elias og hans venner og familie længe
endnu.”
Kathrine Pachniuk, Bibliotekat

♥♥♥♥
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Slimfjorden, billedroman af Sarah
Lang Andersen og illustreret af
Kathrina Skarðsá, 76 sider, hardback,
illustreret i farver. Udgivelsesdato
30. april 2021. 229,95 kr. vejl.
Er også udkommet som e-bog
samt som lydbog indlæst af
Lars Thiesgaard.
Højtlæsning fra 7 eller 8 år,
selvlæsning fra ca. 8-9 år til ca. 12 år.
Der findes undervisningsmateriale
til denne bog på:
www.vildmaskine.dk/undervisning

selvlæsning, humor

carlo garn

Carlo Garn:

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. Særpris: 99,95
kr., normalt 169,95 kr. vejl.
Udgivelsesdato: december 2019,
nyrevideret 2. udgave.

“For dem, der kan lide ...
bøgerne om Hundemand.”
Dansk BiblioteksCenter, materialevurdering
Jacob Rask Nielsen (f. 1979) er forfatter og illustrator,
han vandt i 2009 Berlingskes store tegneseriekonkurrence med en stribe om den excentriske Carlo Garn og
hans venner, som siden er blevet til disse to gennemillustrerede og gennemgakkede bøger i serien om Carlo
Garn: Carlo Garn og Spøgelset og Carlo Garn i det ydre rum.

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. Særpris: 99,95 kr.,
normalt 169,95 kr. vejl. Udgivelsesdato: december 2019. 1.
udgave!

Underholdning på højt niveau, selvlæsning for
de 9-12-årige, højtlæsning ned til 5-8 år.

“Det er smæk på den overdrevne humor ... er man til fuldstændig gakkede historier krydret med en snert af politisk
ukorrekthed, så er disse bøger helt sikkert et must.”

★★★★★ Børnenes Bøger

			

“Duellen på ord er fremragende.”

★★★★ Bogrummet.dk

(om Carlo Garn i det ydre rum)
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carlo garn

Carlo Garn

Pensioneret tryllekunstner,
digter og levemand. Nyder sin
pension i fulde drag – helst med
en iskold gin & tonic foran
fjerneren.

troldmand og kender

mange magiske tricks.

Han er vist nok Dødens
halvfætter.

Den lille mumie
Carlos bedste ven og tro
følgesvend. De mødtes for
mange år siden i Egypten og har

Hubert Hugtand
Hubert er en rigtig
pirat fra de syv have,
som elsker rom og et
godt slagsmål.

Dennis Tennis
Dennis er en genial opfinder,

Spøgelset
Spøgelset ved vi ikke
så meget om endnu.
Men det kommer vi til.

været uadskillelige lige siden. Er
en lillebitte smule kannibal.

hvis opfindelser som regel
eksploderer. UPS!

Carlo Garn og Spøgelset_FINAL.indd 4

Eddie Spaghetti
Eddie er lidt af en

03-01-2020 16:23:58
Carlo Garn og Spøgelset_FINAL.indd 5
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FREj MØDER DJÆVELEN

Af Kåre Bluitgen og
Thorbjørn Petersen

THORBJØRN PETERSEN

Kåre Bluitgens forfatterskab kræver næppe
nærmere introduktion, men alligevel er det
værd at bemærke, at dette er første gang,
han udgiver en humoristisk letlæsningsserie,
og han lykkes flot med det! Det er ligeledes
illustrator Thorbjørn Petersens første bogudgivelser. Han er uddannet på den anerkendte
skole The Animation Workshop i Viborg.

FREj

1

		
Sjove og letlæste bøger
om den kække dreng
Frej og hans ven Jens

KÅRE BLUITGEN

3

serie, selvlæsning, humor

Vild Maskine

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
otte bøger. Nummer 7 og 8, Frej og skatten i
gravhøjen samt Frej smider det hele, udkommer
i foråret 2022.
Frej-bøgerne er på 44 sider med farveillustrationer, indbundne bøger. Særpris:
99,95 kr., normalt 149,95 kr. vejl. Udgivelsesdato: 2020.

Omtale af Frej-bøgerne:

“Frej-bøgerne er både til oplæsning og selvlæsning for drenge og piger i de små klasser,
og de er sjove. Frej og vennen Jens får mange
’gode’ idéer, men desværre er omgivelserne
ikke altid enige – og lige netop dette vil
mange familier kunne genkende.”

★★★★ Ekstra Bladet

“Kåre Bluitgen har skrevet fire letlæste og morsomme historier om drengen Frej, og debutanten Thorbjørn Petersen har leveret festlige og
sjove illustrationer til. Et muntert bekendtskab.”

Folkeskolen.dk

“… voldsomt anbefalelsesværdige
– fandenivoldske og charmerende
og ja, virkelig sjove!”

Børnenes Bøger

“Frej kunne være en ældre udgave af Vitello,
men han kommer tættere på grænsen til fare.
Sætningerne er relativt korte, og der er
illustrationer på de fleste sider.”
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Bogvægten.dk
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serier, selvlæsning

humor

Pigerne mod drengene
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, 70 sider, illustreret i farver.
199,95 kr. vejl. Udgivelsesdato: 25. oktober 2019.
Pigerne mod drengene var den tredje mest læste
nye e-bog på Ereolen og EreolenGo i 2020!
“Forsiden er meget tiltrækkende og vil helt sikkert fange
læseren. En hurtig læst bog med en stor overraskelse
til slut … Mærkeligt nok er der ikke mange andre
bøger med samme tema.”

Dansk BiblioteksCenter, materialevurdering

Lærerne mod eleverne
Vitus hader skolen. Der er for få frikvarterer, for mange
timer – og alt for mange strenge lærere. Sammen med Julia og Benjamin vil han finde en måde at slippe for skolen
– for altid! Men så finder de en mystisk seddel i skolegården: “Mød op i skolegården ved midnat. Så får I at vide,
hvordan I slipper for skolen.”
Lærerne mod eleverne er bog nummer to om Vitus, Julia og
vennerne. Den første bog hedder Pigerne mod drengene og
lå nr. tre på listen over mest læste nye e-bøger på Ereolen
og EreolenGo i hele 2020!
De er begge humoristiske bøger til børn i alderen ca. 6-13
år, skrevet af Sofie Boysen, uddannet fra Forfatterskolen
for Børnelitteratur, og illustreret af Angelica Inigo, uddannet fra The Animation Workshop i Viborg.
Lærerne mod eleverne af Sofie Boysen, illustreret af
Angelica Inigo. Selvlæsning, 70 sider, illustreret i farver.
199,95 kr. vejl. Udgivelsesdato: 7 februar 2022.
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Bestseller!
Pigerne mod drengene var den
tredje mest læste nye e-bog på
Ereolen og EreolenGo i
2020!

På billedet mødes Angelica Inigo (t.v.)
og Sofie Boysen for første gang, her
foran rytterstatuen på Højbro Plads
i København. Det er selvfølgelig ikke
helt tilfældigt, for som nogle muligvis
allerede har spottet på forsiden til
Pigerne mod drengene, spiller en
lignende statue en helt central
rolle i bogen.
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Foto: Signe Holst Hansen

højtlæsning

		

om at miste

Gribende bog

om kærlighed
og sorg
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 og er født og
opvokset i Danmark. Uden mor er hendes debut. Det er en værk- eller
højtlæsningsbog på 104 sider, gennemillustreret i farver af Runa Steppinge. Bogen er indbundet og koster Pris: 149,95 kr., normalt 229,95
kr. vejl. Udkom i 2019.

Omtale af Uden mor:
“Smerten over en mistet forælder er
smukt formidlet i denne billedroman …
Historien er velskrevet, og sproget flyder
let og lige ud ad landevejen og rører uden
at overdrive. Runa Steppinges smukke
illustrationer løfter historien og gør den
til noget helt særligt. En rigtig brugsbog i
allerbedste forstand, en højtlæsningsbog og
selvlæsningsbog fra 3. eller 4. klasse.”

Folkeskolen.dk

“… en meget elegant fortælling, der trods
den tunge tematik indeholder en fin lethed
og varme. Det bliver aldrig for tungt …
Runa Steppinges illustrationer passer
perfekt til fortællingen. Den mørke akvarel
blander sig i de kølige blå og varme lyserøde farver. Sorgen er altid til stede, skrøbeligheden. Men også kærligheden. Det er
utroligt smukt udført.”

★★★★★ Børnenes bøger

“Salma Ahmad er debutant og skildrer her
i sin første bog den store sorg og længsel
… Historien er fint gennemillustreret af
Runa Steppinge.”

Børn & Bøger

“Det er en forfærdeligt rørende bog, og
man kan ikke undgå at lade sig påvirke af
Meenas store sorg … Børnelitteraturen har
mange bøger, der kan støtte børn i sorg.
Uden mor er en af de bedre.”

Bogvægten.dk

“Runa Steppinges illustrationer i det
indledende kapitel fanger så godt den lille
Meenas sorg. Hun sidder i en vandfarveviolet boble, hvor hun er helt alene.”

Bogbotten.dk

“Det er både smukt og hjerteknusende, og
Salma Ahmad formår at skrive smerten
og savnet af både mor, men også far, der
ikke altid er så god til at håndtere sin
egen og Meenas sorg, så fint og rørende.”

Kathrine Pachniuk, Bibliotekat
Denne bog har
modtaget støtte
fra Statens Kunstfond
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om at miste

“Kåre Bluitgen,
mester i formidling.”
		 – Folkeskolen
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 Hacky Sack 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! af Kåre Bluitgen og illustreret af Erik Petri. Kan bruges som selv-,
højt- eller værklæsning fra 6-12 år. 44 sider, 199,95 kr. vejl. Der findes undervisningsmateriale til denne bog på: www.vildmaskine.dk/undervisning

“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.
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– thórarinn leifsson

børnekrimi

Omtale af Manden
der hadede børn:

Børnekrimi. En serimorder myrder unge
drenge i Islands hovedstad, Reykjavik.
Samtidig flytter en mystisk lejer og hans
hæslige lille hund ind i huset hos den
12-årige Sylvek og hans bedstemor.

“Fortællingen er yderst veloplagt og formår
at binde det absurde med det virkelige (…)
Det er sjovt, opfindsomt og anderledes.”

af thórarinn leifsson

Lejeren siger, at han hader børn, og
Sylvek får mistanke om, at manden, der
hader børn, har forbindelse til mordene
på de unge drenge, og beslutter sig for at
udspionere ham.
Manden der hadede børn, børnekrimi af Thórarinn Leifsson, 11+. Det er en
selv- eller højtlæsningsbog på 247 sider, illustreret med s/h tegninger af
forfatteren. Bogen er indbundet og koster 199,95 kr. vejl. Udkom juni 2016.

Weekendavisen

“… en nervepirrende og underholdende
krimi med elementer af magisk realisme,
samfundskritik og absurde indslag. (…)
historien fænger fra start til slut.”

Børnenes Bøger

“Thórarinn Leifsson er et godt bekendtskab. (…) han er ikke bange for at forskrække børn. Men han er også sjov.”

♥ ♥ ♥ ♥ Politiken

“Velegnet til uhyggeligt hyggelig oplæsning. (…) Handlingen er uforudsigelig,
for hvad er sandt, og hvad er spind i denne
spændende blanding af samfundskritik,
magi og overtro? Thórarinn Leifsson driver
gæk med læseren.”

★★★★ Berlingske

“Velskrevet, spændende, skørt og opfindsomt. (…) En veloplagt og spændende
fortælling, som vil fange såvel drenge som
piger. Anbefales klart.”

Dansk BiblioteksCenter

TORGARD

SCI-FI. Albertina bor i en verden,
hvor der ikke findes bøger, og
i skolen lærer hun kun om lån
og renter. Nettet blev forbudt,
længe før hun blev født, og
den frygtelige Guldbank er
ved at få magten over alt og
alle - og så begynder de voksne
at forsvinde. Men en dag dukker
den mystiske troldkvinde Hulda
op. Hun har et kæmpe bibliotek – og farlig viden – og intet
bliver som før.
“… en grotesk, underholdende
og temmelig overraskende og
syret historie.”

Weekendavisen
♥ ♥ ♥ ♥ Politiken

216 sider, ill. i s/h, indbundet,
199,95 kr. vejl. Udkom 2010.

HUMOR. De to søskende Sara
og Harald gør alt, hvad de kan,
for at skjule deres frygtelige
familiehemmelighed for omverdenen: At deres far er kannibal.
Samt ikke mindst for politiet,
som får flere og flere sager om
folk, der forsvinder …
Fars store hemmelighed er en af
de største børnebogssucceser i
Island de senere år.
“En utrolig morsom
og grotesk historie.”
Troldspejlet / DR
“En syret knaldperle.”

Politiken

Fars store hemmelighed,
120 sider, ill. i farver,
indbundet, 199,95 kr. vejl.
Udkom 2009, 3. oplag 2016.
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Fars store hemmelighed er,
at han er kannibal. Så er sådan
en portion spaghetti altså
heller ikke noget at
skrive hjem om.

højt- og selvlæsning, gys

			

13 historier

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.
i samme serie:
Thomas’ skøre lillesøster tror på alt:
julemænd, alfer, havfruer. Han må
hjælpe hende. Rense ud i hendes
fantasier. Det går fint – lige indtil
det bliver tandfeens tur ...
Tandfeen tryller er Bog 3
i serien 13 historier.

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 ...?«

Chris er lige flyttet. 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 fluer?
Og taler Morten sandt?

Hundemad er Bog 4
i serien 13 historier.

i samme serie:

ISBN 978-87-7227-045-6

9 788772 270456

Lærestreg er Bog 5
i serien 13 historier.

i samme serie:

i samme serie:

ISBN 978-87-7227-049-4

ISBN 978-87-7227-072-2

9 788772 270494

9 788772 270722

ISBN 978-87-7227-110-1
Tester cover tandfeeen nyeste.indd 165

125x200 COVER HUNDEMAD_nyeste ny forside.indd 165

11-03-2020 15:16:28

125x200 COVER LÆRESTREG.indd 165

09-03-2020 12:34:54

06-04-2020 03:06:53

9 788772 271101

“... 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.”
Chris er lige flyttet. 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 fluer?
Og taler Morten sandt?
Lærestreg er Bog 5
i serien 13 historier.

i samme serie:

13 historier i
bearbejdede og

Weekendavisen
ISBN 978-87-7227-072-2

9 788772 270722

illustrerede udgaver
125x200 COVER LÆRESTREG.indd 165

13 historier var en rost novellesamling med
gys og gru, skrevet af Jakob G. Madsen og
med vignetter af Mia Marie Overgaard,
og som udkom i 2018. Nu udgives alle 13
noveller som selvstændige udgaver, med
lettere tekst og smukke og gysende
illustrationer. De første 11 bind ud af 13
er allerede udkommet: Hovedjæger, Gameboy, Tandfeen tryller, Hundemad, Lærestreg,
Mosen, Fridykker, Klatretræ, Bff, God kemi
og Duel, og de sidste to, Pansermalle og
Mørketur, udkommer i løbet af 2022.
Pris for letlæsningsudgaverne: 149,95 kr.
vejl. Lixtallene er på 14-16. De er på ca. 44
sider. Fra ca. 11+ år.
Novellesamlingen 13 historier er på 168
sider, softcover 2. udgave. Omslag og tegninger af Mia Marie Overgaard.
Pris: 169,95 kr. vejl.
13 historier findes også som lydbog med
special effects og musik lavet af Jonas
Præst Nielsen. Køb i boghandlen eller find
på NOTA, EreolenGO, Bookbites osv.
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En dag opdager Bonnie en butik.
den er fuld af de smukkeste dukkehoveder. 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.

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.

i samme serie:

ISBN 978-87-93404-80-9

9 788793 404809

ISBN 978-87-93404-81-6
140x200 COVER Gameboy.indd 165

29-06-2019 16:14:07

9 788793 404816

140x200 COVER HOVEDJÆGER.indd 165

02-07-2019 00:40:53

øvrige børnebøger
OBS! Nogle af titlerne på denne side er nedsatte resttitler
med begrænset antal på lager, hvorfor den ekstra lave
pris på disse som udgangspunkt kun kan loves,
så længe lager haves.

Lilian Brøgger og Susanne
Vebel: Nina Sardina. Sardinen
Nina tager til månen og bliver
venner med rumhunden Laika,
der har levet i ensomhed siden
1957. Men fisk kan ikke leve uden
vand, og Nina får brug for Laikas
salte tårer.
“... en varm, humoristisk iderig
billedbog ... skrevet i rimede vers.”
DBC, lektør. 19,95 kr. vejl.

Ræven Rodgers lille rodebog.
Ræven Roger er rimelig rodet,
og så har han svært ved at sige
R. Det er ret pinligt, synes hans
tante Rosa. Roger tager det
roligt. For han er rasende god til
noget helt andet ...

Lille Trold bager.
Lille Trold er stået tidligt op i
troldehøjen. Han vil overraske
troldemutter og troldefatter med
en rigtig lækker kage. Men Lille
Trold har ikke prøvet at bage før,
og det er slet ikke så nemt, som
han troede.

Hvad nu hvis ... forstå verden Træhulen. Handler om to
på en ny og overraskende
brødre, hvor den ældste er ved
måde.
at vokse fra den yngste, som
En sjov og lærerig bog, der tager står alene tilbage – en utrolig
ting fra din hverdag og bruger
sommernat og en helt speciel
dem til at hjælpe dig med at
træhule, der bringer dem tættere
forstå for eksempel Jordens
på hinanden igen. Flere priser
historie, hvor mange penge der
og udmærkelser i hjemlandet
er i verden, Solen og planeternes Canada. Fra 2015. Andet oplag.
størrelse. Hvad nu hvis ... er
oversat til en lang række sprog.
♥♥♥♥ Politiken
Udgivet i 2017.
★★★★ Nordjyske

Denne søde bog på rim er
illustrator Kirstine Lyng-klip
Svansøs forfatterdebut.
79,95 kr. vejl. (før 229,95)

En klog og livsbekræftende bog,
illustreret med de mest fantastiske ræveudtryk. 19,95 kr. vejl.

49,95 kr. vejl. (før 229,95)

Lilian Brøgger: Glaskuplen.
“En god billedbog, der usentimentalt og med formildende
humor beskæftiger sig med død
og sorg.”
★★★★★ Berlingske
“... helt sin egen.” DBC, lektør
49,95 kr. vejl.

Historien om en hare.
“Herlig billedbog ... forvandlingshistorie om en hare, der som
en leg tager alle mulige andre
dyreskikkelser, og måske bruger
den bare sin fantasi, men ... det
er med fantasien og sproget og
billederne, man forandrer (sin)
verden.” Weekendavisen
“... en rigtig sjov og intelligent
billedbog.” Berlingske
49,95 kr. vejl.

199,95 kr. vejl. (før 229,95)

Den store BÆfest.
En morgen da far skifter ble på
sin datter, Nikki, viser det sig, at
hun ikke har lavet noget i bleen.
Han spørger hvorfor, men får
kun et tvetydigt svar. Der går
flere dage, uden at der kommer
noget i bleen. Far bliver urolig
og forlanger en forklaring på,
hvad der foregår. Nikki svarer,
at hun “sparer op”, men hun vil
ikke sige til hvad.

“Bogen her er klam.”
★ Nordjyske
Oversat af Kim Fupz Aakeson.
199,95 kr. vejl. Udgivet i 2011.

Det er sommerferie, og Nick
og familien skal i sommerhus
ved Ebeltoft. 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 ...
9-13 år. Paperback.
99,95 kr. vejl. 169,95 kr.

Benet. 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 er skrevet med humor og i
et sprog, der er i øjenhøjde med
målgruppen. Det er desuden forfatteren Camilla Bache Andersens
debut. Benet er med illustrationer i
s/h af Erik Petri. 8-12 år. Fra 2018.
Indbundet bog. 199,95 kr. vejl.

“Både smuk og sjov.” Berlingske
49,95 kr. vejl.

Højt over husene.

Nikki er en lille charmetrold, og
far er helt i hendes magt. Det er
hende, der sætter dagsordenen.
Efter flere uger med blekontrol
og bekymringer synes Nikki
endelig, at nu er tiden inde til
det, som hun har sparet op til –
og det bliver en bæfest, der vil
noget!

Den sorte båd af Frans Buch.
En slags moderne De 5-historie.

Lilian Brøgger, Erik Trigger
Olesen, Kamila Slocinska:
Friske fiskerim.
Om havets mærkelige skabninger, der har hver deres helt
klare særpræg.
♥♥♥♥♥ Politiken

Marvin Hallerakers smukke
billedbog Højt over husene
handler om den ensomme
kranfører Adolf, der flytter
ind i sin kran nede på havnen,
øjensynligt fordi ingen gider
have noget med ham at gøre.
Men rengøringshjælpen
Ramona trækker ham tilbage
til livet igen. Bogen vandt sølv
i kategorien Årets Vakreste Bøker
i Norge i 2007, blev nomineret
til Brageprisen og er desuden
oversat til flere sprog.

★★★★★ Nordjyske

★★★★ Ekstra Bladet

★★★★★★ Danske Havne
“At læse Højt over husene er
som at stå på en færge, der
tuder, og vinke farvel til nogen,
man kommer til at savne.”
Weekendavisen
199,95 kr. vejl. Udgivet i 2005.

1. udgave snart udsolgt, udkommer i en ny anden udgave på
Vild Maskine i 2022 i forbindelse med forfatter Martin Glaz
Serups forfatterjubilæum.

Tabermusen Tim. Af Mette
Egelund Olsen og Lea Léten.
Tim kommer fra en familie
med lange haler. Sådan har det
altid været, og en dag vil han
blive glad for sin lange hale,
siger far. Men den stærke mus
Tom driller, og så er det slet
ikke sjovt at være anderledes.
Et dramatisk hverdagseventyr
for mus og børn. Skrevet af
Mette Egelund Olsen og
illustreret af Lea Letén, et
makkerpar, der tidligere har
lavet seks billedbøger sammen.

199,95 kr. vejl.

99,95 kr. vejl. 249,95 kr.

Sebastians monster er en
fortælling om sengetider, monstre og popcorn - og om hvem
der bestemmer i familien.
En gyser med grin.
Lars Vegas Nielsen modtog
for bogen Kulturministeriets
Illustratorpris 2008.
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