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Jeg har læst ti tynde bøger, så nu vil jeg gerne have en tyk.” Sådan 
lyder det nogle gange fra de gode læsere i de mindste klasser. For at 
imødekomme deres behov har vi søsat Mega-serien, der består af 
tykke letlæsningsbøger med lavt lixtal. Bøgerne er skrevet af Marie 

Duedahl, så det kan næppe overraske, at historierne er både gode og sjove.

MARIE DUEDAHL HAR også skrevet billedbøgerne i serien Hej ABC, 
hvor der i hver bog i både tekst og illustrationer er fokus på ét bogstav. De 
første fire bøger i serien er blevet rigtig godt modtaget, så det lover godt for 
de kommende udgivelser. Vi satser på at kunne fuldende serien i løbet af det 
næste års tid, således at der er en billedbog om alle bogstaver i alfabetet.

WOW ER EN ny serie med fakta-bøger til nysgerrige og vi-
debegærlige børn. Bøgerne er fyldt med sjove facts og vild 

viden om vores forunderlige verden og handler om for-
svundne skatte, uhyggelige væsner, mystiske steder og 
mange andre spændende ting.

VI HOLDER EN høj udgivelsesfrekvens inden for vores 
øvrige serier. Det gælder både bøger henvendt til børn i de 

yngste klasser og bøgerne i vores populære HIP-serie, som 
er målrettet unge med læsevanskeligheder. Faktisk går det så 

stærkt, at vi i løbet af efteråret runder udgivelse nummer 
200. Sagt på godt jysk, så er vi en smule stolte over at have 

produceret så mange gode bøger i løbet af de knap to år, 
forlaget har eksisteret.

ALLE FAKTA- OG FIKTIONSBØGER kan købes enkelt-
vis, men det er også muligt at købe dem i samlede bogpak-
ker. Det er der mange, der har fundet ud af, og vi har sendt 
masser af pakker af sted, siden vi lancerede den første i 
foråret 2018. Hver bogpakke er udstyret med eget ISBN -
nummer og kan bestilles i vores webshop eller via iMusic og 
Bog portalen. 

STRAARUP & CO UDGIVER også fagbøger til de profes-
sionelle, der arbejder med børn og unge. I efteråret udkommer Malene 
Klindt Bohnis bog ”Støt unge med angst”, mens Thomas Pape står bag 
bogen ”Reboot dine digitale vaner”. Fælles for bøgerne er, at de er praksis-
orienterende og fyldt med metoder og værktøjer. 

VI HAR LIGE SKREVET kontrakt på endnu en spændende bog til det 
voksne publikum. Om den kan vi sige, at den er skrevet på norsk, mens ind-
holdet er dansk. Men så siger vi heller ikke mere – udover at vi glæder os 
meget til at dele den med jer. 

Per Straarup Søndergaard 
Forlagsdirektør

Forord

”Faktisk går det så 
stærkt, at vi i løbet 
af efteråret runder 
udgivelse nummer 

200.”

”
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Oplæsningsbøger om alfabetet

Alma og Alfred siger A 
Illustrator: Christian Guldager

Cæsar og Cirkeline siger C  
Illustrator: Christian Guldager

Betty og Bertram siger B 
Illustrator: Anne Pedersen

Ditlev og Dagmar siger D 
Illustrator: Anne Pedersen

Hej ABC er en helt ny serie af billedbøger om alfabetets bogstaver. Bøgerne er beregnet 
til oplæsning og dialog mellem en voksen og et eller flere børn i alderen 5-7 år. 

Serien er skrevet af Marie Duedahl, og i hver bog er der særlig fokus på ét bogstav, der 
dominerer både tekst og illustrationer. Historierne er sjove og fantasifulde, stimulerer 
børns sprogudvikling og giver dem lyst til at lege videre med alfabetet.

HEJ 
ABC

Der er flere Hej ABC-bøger på vej i efteråret 2018. 
Pris pr. bog: kr. 208,- ekskl. moms. 

 
Cæsar og Cirkeline siger C

Illustrationer: Christian Guldager

Cæsar og Cirkeline siger c-INDHOLD_0118.indd   2 29/06/2018   11.06

“Teksterne er morsomme og 
fulde af fantasi. Illustrationer-
ne er farverige og med mange 

detaljer, der har fokus på  
bogens bogstavtema. Velegnet 
til dialogisk oplæsning og snak 

om ord, bogstaver  
og alfabetet.” 

Lektørudtalelse
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Du kan downloade  
elevopgaver til alle 

vores letlæsningsbøger 
på straarupogco.dk

“Rigtig god og sjov historie  
om to venner, der keder sig, og 
sammen finder på en leg, som 
bliver lidt vild. Illustrationerne 

er sjove og hjælper med til 
at forstå teksten. (…) Den er 

supersjov, og historien er gen-
kendelig for alle børn, som har 
prøvet at kede sig! Køb den!” 

Lektørudtalelse

Tykke bøger til begynderlæsere

”Nu vil jeg gerne læse en tyk bog!”

Sådan siger mange dygtige læsere i indskolingen, når de har læst en god stak alminde-
lige letlæsningsbøger. Mega-serien er en ny type letlæste bøger til begynderlæsere, der 
har appetit på udfordringer og gode historier. 

Første bog i Mega-serien handler om vennerne Marta og Knud. Bogen er 78 sider lang 
og har et lix på 12. Historien er skrevet af Marie Duedahl.

Marta og Knuds vilde dag
Lix: 12
Illustrator: Anne Pedersen

Der er flere bøger på vej i Mega-serien i efteråret 2018.

Pris pr. bog: kr. 188,- ekskl. moms. 
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Nyheder til den første læsning

To venner, en livlig fantasi og en ro-
bot, der kan lave alt. Det er opskriften på 
Brian P. Ørnbøls nye letlæste serie om 
Lea og Artur. De fantasifulde historier 
understøttes af Kenneth Hegelunds sjove 
illustrationer.

Lea og Artur  
bygger en ubåd
Lix: 10

Lea og Artur laver  
snevejr • Lix: 13

Lea og Artur flyver  
i raket • Lix: 10

Lea og Artur  
og skrumpe- 
vokseren • Lix: 10

Bøgerne i Lea og Artur-serien  
henvender sig især til læsere i 1.-3. klasse.

Pris pr. bog: kr. 124,- ekskl. moms. 

Der er flere bøger på vej i Molle-serien,  
der egner sig til læsere i indskolingen.

Pris pr. bog: kr. 124,- ekskl. moms. 

Der er flere bøger på vej om Ida og hendes veninder.

Pris pr. bog: kr. 124,- ekskl. moms. 

Den erfarne illustrator Anja Gram sprin-
ger ud som forfatter hos Straarup & Co. 
Molle får en ny jakke er første bog i en 
ny serie, hvor hendes velkendte og skæve 
illustrationer går hånd i hånd med sjove 
historier og genkendelige dilemmaer.

“Fantastisk sjov og fantasifuld bog, der helt  
sikkert vil fange målgruppen. Sproget er godt, og 
der er gode dialoger. Illustrationerne af Kenneth 

Hegelund er helt fantastiske og supplerer teksten 
og universet rigtig fint.” 

Lektørudtalelse

Ida-serien er skrevet af Natasja Erbillor 
og består af letlæste fiktionsbøger, der pri-
mært er henvendt til piger i 1.-3. klasse. Se-
rien handler om Ida, der begynder til dans 
sammen med sine veninder. De flotte illu-
strationer er lavet af Mette-Kirstine Bak. 

Molle får en ny 
jakke
Lix: 5 / Let-tal: 13

Ida går  
til dans
Lix: 9

Ida og  
Sweet 
Girls
Lix: 9
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Online bogklub for forældre 

Forældre med børn i skolealderen får gang 
på gang at vide, at børn skal læse 20 minut-
ter dagligt i deres fritid. Men hvordan læser 
man sammen med sit barn? 

20 minutter er en åben platform på Face-
book for forældre med børn i indskolings-
alderen. Her kan du som forældre finde råd, 
vejledning og inspiration til læsningen med 
dit barn. Samtidig får du forslag til letlæste 
e-bøger, der kan lånes gratis på eReolen.dk.

Opslagene produceres af de to læsevejled-
ere Tina Kornbeck Nielsen og Maya Rabjerg 
Meltofte.

Følg med på facebook.com/20minutter

2
minutter

2
minutter

“Børn skal læse 20 minutter derhjemme hver dag.”



Det skal være sjovt at lære at læse! Marie Duedahls populære Lyn-serie sikrer piger 
og drenge i indskolingen en god start på læsningen. Serien består af humoristiske og 
letlæste historier, der kombineres med skøre illustrationer. Mindst 60 % af ordene i 
Lyn-serien er lydrette eller lydnære. 

LYN BOGKASSE 1 
ISBN: 978-87-7018-172-3

Bogkassen indeholder 30 forskellige titler fra 
Lyn-serien. 

Pris: kr. 2.100,- ex. moms. 

Bogkassen kan 
bestilles via iMusic/

Bogportalen.

2
minutter

Sjov læsning – også for voksne

Serien er opdelt i tre niveauer. 

 Lyn 1: maks. 100 ord, maks. 16 sider. Velegnet til 0.-1. klasse.

  Lyn 2: maks. 250 ord, maks. 24 sider.  Velegnet til 0.-2. klasse.

   Lyn 3: maks. 380 ord, maks. 32 sider. Velegnet til 0.-2. klasse. 

Sten får smæk 
Lyn 1, Lix: 4 / Let-tal: 7
Illustrator:  
Kenneth Hegelund

Leo i en lastbil
Lyn 1, Lix: 6 / Let-tal: 7
Illustrator:  
Kim Dalsgaard

Vitus får en hund
Lyn 2, Lix: 4 / Let-tal: 9
Illustrator:  
Kenneth Hegelund

Mega Kaj
Lyn 3, Lix: 5 / Let-tal: 11
Illustrator:  
Kenneth Hegelund

Luna er vild med lys
Lyn 2, Lix: 5 / Let-tal: 9
Illustrator:  
Mette-Kirstine Bak

Vega er vampyr
Lyn 3, Lix: 5 / Let-tal: 10
Illustrator:  
Rasmus Juul

Pris pr. bog:  
kr. 108,- ekskl. moms. 
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2, 3 eller 4 bogstaver

Kirsten Ahlburgs Rap-serie er meget velegnet til den første læsning. De lydrette bøger 
er inddelt i tre niveauer, så læseren gradvist kan vælge sværere bøger. Hver bog inde-
holder en selvstændig og sjov historie, der understøttes af flotte illustrationer. De fleste 
ord i Rap-serien er enten lydrette eller lydnære. 

Ti øl i en å
Rap 2, Lix: 4 / Let-tal: 9
Illustrator:  
Rasmus Jensen

Tor og Ali i et hav
Rap 4, Lix: 5 / Let-tal: 11
Illustrator: 
Susanna Hartmann

Må vi se tv?
Rap 2, Lix: 3 / Let-tal: 8
Illustrator: 
Line Malling Schmidt

Ad, det er tis
Rap 4, Lix: 5 / Let-tal: 11
Illustrator: 
Peter Hermann 

Dan og et ur
Rap 3, Lix: 4 / Let-tal: 11
Illustrator: 
Rasmus Jensen

En ny pc
Rap 2, Lix: 4 / Let-tal: 8
Illustrator: 
Kim Dalsgaard

En ko bag et træ
Rap 4, Lix: 5 / Let-tal: 11
Illustrator:
Christian Guldager

Serien er inddelt i tre niveauer:

 Rap 2: Hvert ord indeholder maks. to bogstaver. 

 Rap 3: Hvert ord indeholder maks. tre bogstaver.  

 Rap 4: Hvert ord inde holder maks. fire bog staver.
Pris pr. bog:  

kr. 108,- ekskl. moms. 
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Letlæste bøger på rim

Rim og remser er med til at gøre det både lettere og sjovere for børn at læse. I Rim- 
serien er de letlæste tekster kombineret med enderim, og det giver en lang række for-
dele for begynderlæsere:

• Udtalen af ordene bliver klar og tydelig. 

• Det er nemmere at lære de enkelte ord at kende.

• Den positive læseoplevelse fremmer læselysten.

De flotte illustrationer på hvert opslag er med til at understøtte historierne.

Mini Mons
Lix: 6 / Let-tal: 11
Forfatter: Kirsten Ahlburg 
Illustrator:  
Peter Hermann

Hr. Ræv får tæv
Lix: 5 / Let-tal: 10
Forfatter: Kirsten Ahlburg 
Illustrator: Kim Dalsgaard

Ib har pip
Lix: 7 / Let-tal: 12
Forfatter: Marianne  
Randel Søndergaard 
Illustrator:  
Peter Hermann

Benny Bjørn
Lix: 7 / Let-tal: 11
Forfatter: Kirsten Ahlburg 
Illustrator: Rasmus Juul

Åse elsker støj og møg
Lix: 6 / Let-tal: 9
Forfatter: Marianne  
Randel Søndergaard, 
Illustrator: Bente Bech

Alle titler fra Straarup 

& Co findes også som 

e-bøger. De kan købes på 

straarupogco.dk eller 

lånes på eReolen.dk

Bøgerne i Rim-serien henvender sig især til elever  
i 0.-2. klasse. 

Pris pr. bog: kr. 108,- ekskl. moms. 
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Sortimentet hos Straarup & Co vokser, og derfor er der mulighed for at købe en lang ræk-
ke af vores populære letlæsningsserier i samlede bogpakker og bogkasser. På den måde 
kan du købe bøger nok til hele klassen, og så er der oven i købet gode penge at spare.

Alle bogpakker er udstyret med eget ISBN-nummer, og derfor kan de også bestilles via 
iMusic, BiBi og Bogportalen. 

Letlæste serier i samlede bogpakker

Emma Bogpakke
4 bøger fra Emma-serien.
ISBN: 978-87-7018-167-9 
Pris: kr. 540,- ekskl. moms.

Ella Bogpakke
4 bøger fra Ella-serien.
ISBN: 978-87-7018-030-6 
Pris: kr. 400,- ekskl. moms.

Digital Bogpakke
3 bøger om unges digitale vaner.
ISBN: 978-87-7018-032-0 
Pris: kr. 300,- ekskl. moms.
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HIP  
BOGPAKKE 1
10 udvalgte bøger fra 
Hip-serien.

ISBN: 978-87-93646-94-0
Pris: kr. 1000,- ekskl. moms.

VI  
BOGPAKKE
3 bøger fra Vi-serien.

ISBN: 978-87-7018-031-3
Pris: kr. 200,- ekskl. moms.

RAP  
BOGPAKKE 1 
10 udvalgte bøger fra 
Rap-serien.

ISBN: 978-87-93646-96-4 
Pris: kr. 860,- ekskl. moms.

RAP  
BOGPAKKE 2 
10 udvalgte bøger fra 
Rap-serien.

ISBN: 978-87-7018-174-7
Pris: kr. 860,- ekskl. moms.

LYN  
BOGKASSE 1
30 udvalgte bøger fra 
Lyn-serien. 

ISBN: 978-87-7018-172-3 
Pris: kr. 2100,- ekskl. moms.

LYN  
BOGPAKKE 1
10 udvalgte bøger fra 
Lyn-serien.

ISBN: 978-87-93646-95-7
Pris: kr. 860,- ekskl. moms.

LYN  
BOGPAKKE 2
10 udvalgte bøger fra 
Lyn-serien.

ISBN: 978-87-7018-067-2
Pris: kr. 860,- ekskl. moms.

LYN  
BOGPAKKE 3
10 udvalgte bøger fra 
Lyn-serien.

ISBN: 978-87-7018-165-5
Pris: kr. 860,- ekskl. moms.

FAKTA  
BOGPAKKE 1
10 udvalgte bøger fra Mini- 
og Midi-serien.

ISBN: 978-87-93646-97-1
Pris: kr. 920,- ekskl. moms.

FAKTA  
BOGPAKKE 2
10 udvalgte bøger fra  
Mini- og Midi-serien.

ISBN: 978-87-7018-166-2
Pris: kr. 920,- ekskl. moms.

MAXI  
BOGPAKKE 1
10 udvalgte bøger fra  
Maxi-serien.

ISBN: 978-87-7018-029-0
Pris: kr. 1120,- ekskl. moms.

Tilmeld dig vores  
månedlige nyhedsbrev på 
straarupogco.dk. Her får 
du seneste nyt fra forlaget 

og gode tilbud på  
udvalgte bøger.
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Dyrebøger til de mindste

I vores to serier Mini og Midi finder du letlæste faktabøger til den første faglige læs-
ning. Mange af bøgerne handler om dyr – både kæledyr og vilde dyr i den danske 
natur. Når børn kan koble litteraturen sammen med virkelighedens verden opnås en 
bedre forståelse af bøgerne og dermed også en højere læselyst!

Rovfugle
Midi, Lix: 17
Forfatter: Lisette Agerbo Holm

En killing i huset
Mini, Lix 13 / Let-tal: 14
Forfatter: Per Straarup Søndergaard

Muldvarp
Mini, Lix: 12 / Let-tal: 15
Forfatter: Lisette Agerbo Holm

Krabber 
Midi, Lix: 18 
Forfatter: Lisette Agerbo Holm

Små hunde på job
Mini, Lix: 8 / Let-tal: 16
Forfatter: Marianne R. Søndergaard

“En god fagbog om krabber.  
Indholdet er oplysende og spæn-

dende. Teksten er veltilrettelagt og 
formuleret i korte sætninger. Der er 
mange forskellige oplysninger i fak-
ta-boksene på opslagene. Billederne 
appellerer til dyreglade børn, og de 
forklarende illustrationer understøt-

ter teksten godt.” 
Lektørudtalelse

Mini- og Midi-serien har varierende sværhedsgrader. 

• Mini: Lix 7-14. 16-20 sider. Velegnet til 0.-2. klasse.
• Midi: Lix 15-17. 32 sider. Velegnet til 1.-3. klasse. 

Pris pr. bog i Mini-serien: kr. 100,- ekskl. moms.  
Pris pr. bog i Midi-serien: kr. 124,- ekskl. moms. 
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Dyrebøger til de mindste Flotte fagbøger til letøvede læsere

Maxi-serien består af flotte faktabøger til læsere i 2.-4. klasse. Bøgerne handler om for-
skellige spændende og aktuelle emner, der optager målgruppen. Maxi-bøgerne kan 
både bruges som en del af undervisningen eller til frilæsning. 

“Det er en meget spændende bog,  
som giver et letlæst indblik i problema-
tikkerne med plast i havet. Bogen kom-

mer godt rundt om emnet og giver lyst til 
aktivt at være med til at gøre noget ved 
problematikkerne. (…) Emnet er meget 
aktuelt og nærværende i børns hverdag, 
der findes meget lidt litteratur om emnet, 
og så er det desuden en interessant fag-
bog for de mange fagbogsglade børn.” 

Lektørudtalelse

Bøgerne i Maxi- serien består af 32 sider med fotos 
og faktabokse på hvert opslag.

Pris pr. bog:  
kr. 140,- ekskl.moms. 

Plast i havet
Lix: 17
Forfatter: Per Straarup Søndergaard

Danske gamere
Lix: 20
Forfatter: Anne-Sofie 
Duch Teglgaard 

Grauballemanden
Lix: 17
Forfatter: Per Straarup 
Søndergaard
Illustrator:  
Rasmus Jensen

Mbappé
Lix: 19 
Forfatter: Per Straarup 
Søndergaard 

Bronze alderen
Lix: 23
Forfatter: Simon  
Randel Søndergaard
Illustrator:  
Rasmus Jensen

Caroline Wozniacki
Lix: 19 
Forfatter: Per Straarup 
Søndergaard
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In English, please

Straarup & Co udgiver engelske letlæsningsbøger inden for både fakta og fiktion til 
elever i 2.-3. klasse, der netop er begyndt at læse tekster på engelsk. På hvert opslag 
er der danske gloser, så læserne opnår en bedre forståelse af det engelske sprog og af 
bøgernes indhold.

Mini English-serien består af lette en-
gelske fagbøger om dyr og naturen. 
Titlerne findes også i danske udgaver i 
Mini- serien. 

Take Off er en engelsk letlæsningsserie, 
der er skrevet af Kirsten Ahlburg, og som 
består af små historier om tvillingerne 
Lily og Jack. I bøgerne bruges de 100 
mest anvendte engelske ord. 

 Per Straarup Søndergaard

Squirrels

 Per Straarup Søndergaard

Hares

Squirrels
Forfatter: Per Straarup  
Søndergaard

The Sun
Forfatter: Per Straarup  
Søndergaard

Hedgehog
Forfatter: Per Straarup  
Søndergaard

Hares
Forfatter: Per Straarup  
Søndergaard

Kirsten Ahlburg

Illustrations: Jesper Tom-Petersen

Lily is Sick

Kirsten Ahlburg

Illustrations: Jesper Tom-Petersen

Jack’s Dog

Kirsten Ahlburg

Illustrations: Jesper Tom-Petersen

Lily and 
Jack

A Cat and a Dog
Forfatter: Kirsten 
Ahlburg

Lily is Sick
Forfatter: Kirsten 
Ahlburg

Jack’s Dog
Forfatter: Kirsten 
Ahlburg

Lily and Jack
Forfatter: Kirsten 
Ahlburg

Der er engelske elevopgaver til Mini 
English-serien på straarupogco.dk.

Pris pr. bog: kr. 100,- ekskl. moms. 

Der er flere bøger på vej i Take Off-serien,  
der er illustreret af Jesper Tom-Petersen.

Pris pr. bog: 108,- ekskl. moms. 
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Bøgerne i WOW-serien er  
illustreret af Anders Nyberg.

Pris pr. bog:  
kr. 168,- ekskl. moms. 

Vild viden om vores verden

WOW-serien er en ny række faktabøger til alle nysgerrige og videbegærlige piger og 
drenge i alderen 8-12 år. Bøgerne er fyldt med sjove facts, flotte illustrationer og mas-
ser af vild viden om vores verden. 

I de fem bøger kan man læse om grufulde monstre og skjulte gravkamre – eller tage 
med på en spændende rejse fra bunden af Marianergraven til toppen af Mount Everest.

Jordens rekordbog
Forfatter: Jens Hansegård

Jordens sejeste dyr
Forfatter: Jens Hansegård

Jordens forsvundne skatte
Forfatter: Jens Hansegård

Jordens mystiske steder 
Forfatter: Jens Hansegård

Jorden uhyggeligste væsner
Forfatter: Jens Hansegård
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Gode læseoplevelser for alle

I efteråret 2018 udgiver vi masser af gode børnebøger til både små og store læsere! 

Hvem roder her? 
Forfatter: Marianne Randel Søndergaard

Hvem roder her? er den 
første udgivelse i Maxi 
Rim-serien, der består 
af billedbøger til både 
oplæsning og selvlæs-
ning for børn i førskole-
alderen og i de yngste 
klasser. Historierne er 
skrevet med enderim og med et tæt samspil mel-
lem teksten og de store, flotte illustrationer. 
Pris: kr. 208,- ekskl. moms.

Fuglen i mig flyver, hvorhen den vil
Forfatter: Sara Lundberg

Fuglen i mig flyver, hvorhen 
den vil er en smuk og rørende 
billedbog om et liv med kunst i 
begyndelsen af 1900-tallet. Bogen 
er inspireret af den svenske bil-
ledkunstner Berta Hanssons liv 
og opvækst. I 2017 blev Fuglen i 
mig flyver, hvorhen den vil tildelt 
Augustprisen for årets svenske børne- og ung-
domsbog og litteraturprisen Snöbollen for årets 
svenske billedbog. 
Pris: kr. 240,- ekskl. moms.

Så meget kærlighed kan ikke dø
Forfatter: Moni Nilsson

Lea og Noa har været bedste ven-
ner altid.  
Men det er de ikke længere.  
Nu hader Lea Noa. 
For hvilken bedste ven siger, at 
ens mor skal dø?  
Så meget kærlighed kan ikke dø 
er en børnebog om sorgen over 
at miste sin mor. Men det er også en bog om trøst. 
Og en bog om livet og venskab og om den kærlig-
hed, som aldrig kan dø. 
Pris: kr. 180,- ekskl. moms.

Nu er det jul igen
Forfatter: Susanna Hartmann

Nu er det jul igen er en sød, lille 
julehistorie, der er skrevet og illu-
streret af Susanna Hartmann. Bo-
gen handler om pigen Kit, der skal 
holde jul med sin mor. Juleaften 
ser hun den ensomme mand Ove 
gå rundt udenfor i sneen. Hun 
inviterer ham indenfor, for ingen 
skal holde jul alene!  
Pris: kr. 124,- ekskl. moms.

Woodwalkers

I første bind af fantasyserien Woodwalkers mødte 
vi Carag, der kan forvandle sig fra puma til men-
neske. Han forlod sin familie i Rocky Mountains og 
begyndte på Clearwater High – en skole for chan-
gere.
I Woodwalkers – Farligt venskab er et nyt skole-
år gået i gang, men der opstår hurtigt problemer 
på Clearwater High. Ulvene bliver mere og mere 
fjendtlige, og Carag føler sig overvåget, da han 
pludselig får uventet hjælp fra hunulven Tikaani. 
Men kan en puma virkelig stole på en ulv?
Fantasy-serien Woodwalkers er skrevet af den ty-
ske forfatter Katja Brandis. Serien er illustreret af 
Claudia Carls og oversat fra tysk af Birgit Fuglsang. 
Pris pr. bog: kr. 220,- ekskl. moms

Woodwalkers  
– Farligt venskab

Woodwalkers  
– Carags forvandling
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Letlæste romaner til unge

Unge med læsevanskeligheder har ofte svært ved at finde bøger, hvor både sværheds-
graden og indholdet passer til dem. Hip-serien består af letlæsningsbøger om kær-
lighed, venskab, ensomhed og andre emner og dilemmaer, der passer til netop denne 
målgruppe. 

Serien er inddelt i tre forskellige  
niveauer: 

• Hip 5: maks. lix 5

• Hip 10: maks. lix 10

• Hip 15: maks. lix 15

Pris pr. bog: kr. 124,- ekskl. moms.

Lily og Rose
Hip 5, Lix: 5
Forfatter:  
Marie Duedahl

Ingen må vide det
Hip 15, Lix: 12
Forfatter: Marianne 
Randel Søndergaard

Ræs
Hip 10, Lix: 9
Forfatter:  
Natasja Erbillor

“Indholdet er relevant for unge læsere. 
Teksten giver indblik i to meget forskel-
lige unges liv, og den sætter temaer som 
identitet og normalitet i fokus. Sproget er 
ungt og varieret på trods af det lave lixtal 
på 5. Der er leget med virkemidler, hvor 

fortælletempoet skifter.” 
Lektørudtalelse

“Det kan give livsvarige sår på sjælen 
at vokse op med alkoholiserede foræl-
dre. Men selv om det rammer mange, 

er det stadig noget, man helst ikke 
taler om. Her en rigtig god og ved-

kommende bog om emnet. Bogen er 
meget velskrevet, og man kommer ind 
under huden på Mie og forstår hendes 

følelser og dilemmaer.” 
Lektørudtalelse

“Meget let, lille spændingshistorie om 
en ung, forelsket fyr, som uden egentlig 
at ville det, får rodet sig ud i uoversku-
elige handlinger. På trods af de meget 

korte sætninger og enkle ord lykkes det 
langt hen ad vejen at få skabt en ganske 
spændende, romantisk og medrivende 

lille fortælling.” 
Lektørudtalelse
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Angst og digitale vaner

Panikangst. OCD. Generaliseret angst.  
Socialfobi.

Mange unge bliver ramt af forskellige former for 
angst og har brug for professionel hjælp og støtte 
fra deres netværk. Man kan dog nemt komme til at 
’hjælpe’ den unge på en måde, der vedligeholder 
den pinefulde lidelse, og derfor er det uhyre vigtigt 
at have viden om angst.

Støt unge med angst er skrevet til forældre og 
fagprofessionelle. Bogen formidler den nyeste 
viden om angst og angstlidelser, årsager til angst 
og effektive behandlingsformer. Endelig præsen-
terer bogen en lang række hands-on-redskaber 
til, hvordan man kan støtte og hjælpe på den mest 
hensigtsmæssige måde.  

Bogen er skrevet af Malene Klindt Bohni, der er 
psykolog og har speciale i behandling af angst og 

OCD.

Pris: kr. 183,20 ekskl. moms.

Støt unge med angst Reboot dine digitale vaner

Bedre koncentration, mental trivsel og 
præstationer med nye mobilvaner.

Reboot dine digitale vaner er en ny fagbog af 
Thomas Pape, der er beregnet til undervisnings-
brug i udskolingen og på ungdomsuddannelserne. 
En del af bogens indhold er blevet til på baggrund 
af et fire ugers eksperiment med en række elever 
fra Aarhus Statsgymnasium. 

Eksperimentet viste, at fokus på relationer, kom-
munikation og de unges bevidsthed om deres 
egne mobilvaner kan ændre både koncentrations-
evne og mentale trivsel markant. I bogen suppleres 
eksperimentet med interviews med førende eks-
perter og forskere inden for området.

Thomas Pape er stressrådgiver og mentaltræner 
og har igennem mange år holdt foredrag og kurser 
samt skrevet bøger om fx eksamensangst og stress.

Pris: 183,20 ekskl. moms.
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Letlæsning til børn – fakta
Mini:

Bævere (978-87-7018-001-6)

Egern (978-87-93592-88-9)

En hvalp i huset (978-87-93646-30-8)

En killing i huset (978-87-7018-119-8)

Grævlinger (978-87-93646-41-4)

Harer (978-87-93592-56-8)

Lus (978-87-7018-028-3)

Muldvarp (978-87-7018-003-0)

Pindsvin (978-87-93592-24-7)

Små hunde på job (978-87-7018-053-5)

Solen (978-87-93592-00-1)

Tog (978-87-93646-82-7)

Midi:

Duer (978-87-93592-42-1)

Dyreunger (978-87-93592-03-2)

Fugle i haven (978-87-93592-06-3)

Heste på arbejde (978-87-93592-15-5)

Krabber (978-87-7018-057-3)

Rovfugle (978-87-93646-98-8)

Telefoner (978-87-93592-07-0)

Tænder (978-87-93592-28-5)

Vulkaner (978-87-93592-35-3)

Maxi:

Bendtner (978-87-93646-58-2)

Bronzealderen (978-87-93592-52-0)

Caroline Wozniacki (978-87-7018-025-2)

Danske gamere (978-87-7018-092-4)

E-sport (978-87-93646-57-5)

Ertebølletiden (978-87-406-1092-5)

Gladiator (978-87-406-1092-5)

Grauballemanden (978-87-93592-53-7)

Harald Blåtand (978-87-7090-722-4)

Liverpool (978-87-93592-46-9)

Mbappé (978-87-7018-093-1)

Plast i havet (978-87-7018-091-7)

Stenalderen (978-87-93592-02-5)

Tottenham (978-87-93592-45-2)

Viktor Axelsen (978-87-93646-08-7)

VM-fodbold (978-87-93646-81-0)

Letlæsning til børn – fiktion
Ella:

Ella og bandet (978-87-93592-04-9)

Ella og festen (978-87-93592-99-5)

Ella rapper (978-87-93592-05-6)

Ella øver (978-87-93592-98-8)

Ida:

Ida går til dans (978-87-93646-37-7)

Ida og Sweet Girls (978-87-7018-099-3)

Hej ABC:

Alma og Alfred siger A (978-87-93646-49-0)

Betty og Bertram siger B (978-87-93646-50-6)

Cæsar og Cirkeline siger C (978-87-93646-51-3)

Ditlev og Dagmar siger D (978-87-7018-095-5)

Lea og Artur: 

Lea og Artur flyver i raket (978-87-93646-85-8)

Lea og Artur laver snevejr (978-87-93646-86-5)

Lea og Artur og skrumpe-vokseren (978-87-7018-

026-9)

Lea og Artur bygger en ubåd (978-87-7018-102-0)

Lyn: 

Ali i en ufo (978-87-93646-83-4)

Ali ser ild (978-87-93646-47-6)

Ask får en ven (978-87-93646-40-7)

Birk er Batman (978-87-7018-050-4)

Bo ser en boa (978-87-93646-38-4)

Byg en bil, far (978-87-7018-056-6)

Emil ser en elefant (978-87-93592-12-4)

Fie ser en fe (978-87-7018-060-3)

Finn får en Filur (978-87-93592-49-0)

Finn får en flåt (978-87-93592-85-8)

Finn til frisør (978-87-93592-86-5)

Gæt et dyr, Noa (978-87-93646-39-1)

Kai ser en kat. SPLAT! (978-87-93646-01-8)

Leo i en lastbil (978-87-7018-059-7)

Luna er vild med lys (978-87-7018-103-7)

Mega Kaj (978-87-93646-48-3)

My vil have slik (978-87-93592-50-6)

Nor og Oda tør alt (978-87-93646-60-5)

Oluf er væk i Ikea (978-87-93646-59-9)

Palle får pip (978-87-93592-21-6)

Pia ser en pil (978-87-7018-061-0)

Pil er væk fra mor (978-87-7018-062-7)

Rambo får briller (978-87-93592-13-1)

Silas er spion (978-87-7018-058-0)

Silas ser en zombie (978-87-93592-20-9)

Silas ser et spor (978-87-93592-48-3)

Sten får smæk (978-87-7018-052-8)

Tao Tissemyre (978-87-93592-14-8)

Tex gør (978-87-7018-063-4)

Tim er en trold (978-87-93592-51-3)

Tim får en tus (978-87-7018-064-1)

Vega er vampyr (978-87-7018-051-1)

Vega er væk (978-87-93646-00-1)

Villy og Vaps (978-87-93592-47-6)

Vitus får en hund (978-87-93646-84-1)

Mega:

Marta og Knuds vilde dag (978-87-93646-92-6)

Molle:

Molle får en ny jakke (978-87-7018-094-8)

Rap: 

Ad, det er tis (978-87-7018-111-2)

Carl er en helt (978-87-93592-11-7)

Dan får en sav (978-87-93592-91-9)

Dan og et ur (978-87-7018-055-9)

De er to (978-87-93592-31-5)

Dy må sy (978-87-93592-30-8)

Ea må få en bh (978-87-93646-89-6)

En ko bag et træ (978-87-7018-112-9)

En ny pc (978-87-7018-109-9)

En ufo (978-87-93592-18-6)

Fi i hø (978-87-93592-09-4)

Har du ædt dem? (978-87-93592-32-2)

Hr. Tø (978-87-93646-88-9)

Liv har lus (978-87-93592-10-0)

Mi er to år (978-87-93592-94-0)

Må vi se tv? (978-87-7018-107-5)

Nu er vi to (978-87-93646-53-7)

Se et fyr (978-87-93592-92-6)

Se ud, Ib (978-87-93646-52-0)

Ti øl i en å (978-87-7018-054-2)

To ål på is (978-87-93592-08-7)

Tor i bad  (978-87-93592-95-7)

Tor og Ali i et hav (978-87-7018-110-5)

Tor og hans lup (978-87-93592-96-4)

Væk med dig (978-87-93592-19-3)

Øl, te og is (978-87-93592-93-3)

Rim:

Benny Bjørn (978-87-7018-113-6)

En kat og en mus (978-87-93646-34-6)

Hr. Ræv får tæv (978-87-7018-114-3)

Ib har pip (978-87-7018-106-8)

Max er vaks (978-87-93592-25-4)

Mini Mons (978-87-93646-93-3)

Pigen på stigen (978-87-93592-26-1)

Oversigt over titler fra Straarup & Co
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Wille kan spille (978-87-93646-33-9)

Åse elsker støj og møg (978-87-7018-104-4)

Letlæsning for børn – engelsk
Mini English:

Hares (978-87-93592-57-5)

Hedgehog (978-87-93592-27-8)

Squirrels (978-87-93592-89-6)

The Sun (978-87-93592-01-8)

Take Off:

A Cat and a Dog (978-87-93592-23-0)

Jack’s Dog (978-87-93646-28-5)

Lily and Jack (978-87-93592-22-3)

Lily is Sick (978-87-93646-27-8)

Letlæsning for unge 
Hip:

Lilys hjerte (978-87-93646-55-1)

Bad Boy (978-87-93646-54-4)

Ih, du Mille (978-87-93646-29-2)

Nat (978-87-93646-36-0)

Smil, hold mund og vær smuk! (978-87-93646-43-8)

Hvad gør vi? (978-87-93646-26-1)

Fake (978-87-93592-55-1)

Sugar (978-87-93592-84-1)

Ana (978-87-93592-87-2)

Sne (978-87-93592-97-1)

Papfar (978-87-93592-54-4)

Skal vi ses? (978-87-93592-41-4)

Ingen må vide det (978-87-7018-065-8)

Ræs (978-87-7018-049-8)

Lily og Rose (978-87-7018-101-3)

Hip English: 

Snow (978-87-93646-25-4)

Sugar (978-87-93646-24-7)

Vi: 

Skal vi danse? (978-87-93592-29-2)

Vi har vundet (978-87-93592-34-6)

Vi ses (978-87-93592-33-9)

Børnebøger
Den bedste træner (978-87-7018-033-7)

Duftapoteket (978-87-93646-91-9)

En dag i Aalborg Zoo (978-87-7018-002-3)

For mange gæster (978-87-93646-44-5)

Fuglen i mig flyver, hvorhen den vil (978-87-7018-

124-2)

Hacker (978-87-93646-56-8)

Hvem roder her? (978-87-93646-90-2)

Ingen kan score på mig (978-87-93592-17-9)

Jordens forsvundne skatte (978-87-7018-118-1)

Jordens mystiske steder (978-87-7018-122-8)

Jordens rekordbog (978-87-7018-123-5)

Jordens sejeste dyr (978-87-7018-120-4)

Jordens uhyggeligste væsner (978-87-7018-121-1)

Kom så De Hviie! (978-87-93592-90-2)

På mål for Amir (978-87-7018-066-5)

Skal jeg gøre det? (978-87-93646-42-1)

Vikaren (978-87-93646-87-2)

Woodwalkers – Carags forvandling (978-87-93592-

43-8)

Woodwalkers – Farligt venskab (978-87-93592-44-5)

Fagbøger
Digital trivsel (978-87-7141-264-2)

Et spind af sorte tanker (978-87-70902-21-2)

Hvad nu hvis … (978-87-7141-978-8)

Kampen mod kroppen (978-87-7090-399-8)

Konstant uro (978-87-70906-64-7)

Når angsten tager magten (978-87-70900-61-4)

Reboot dine digitale vaner(978-87-7018-173-0)

Rejsen mod tilgivelse (978-87-93646-35-3)

Sex, hævn og video (978-87-406-1240-0)

Slanger i paradis (978-87-70909-69-3)

Støt unge med angst (978-87-7018-168-6)

Unge med udfordringer (978-87-406-1190-8)

Unges digitale dannelse (978-87-93592-16-2)

Bogpakker
Digital Bogpakke (978-87-7018-032-0)

Ella Bogpakke (978-87-7018-030-6)

Emma Bogpakke (978-87-7018-167-9)

Fakta Bogpakke 1 (978-87-93646-97-1)

Fakta Bogpakke 2 (978-87-7018-166-2)

Hip Bogpakke 1 (978-87-93646-94-0)

Lyn Bogkasse 1 (978-87-7018-172-3)

Lyn Bogpakke 1 (978-87-93646-95-7)

Lyn Bogpakke 2 (978-87-7018-067-2)

Lyn Bogpakke 3 (978-87-7018-165-5)

Maxi Bogpakke 1 (978-87-7018-029-0)

Rap Bogpakke 1 (978-87-93646-96-4)

Rap Bogpakke 2 (978-87-7018-174-7)

Vi Bogpakke (978-87-7018-031-3)


