KATALOG 2019

Forår

Forord

”Se nu der, hvad katten har slæbt ind.”
SÅDAN LYDER DET mange gange fra farmor i en utrolig sjov historie, hvor
den rimende tekst og de fantasifulde illustrationer går op i en højere enhed.
Denne titel er blot én i lang række nye billedbøger, som vi udgiver i foråret
2019. Vi sender for eksempel også fire flotte fotobøger om dyreunger på gaden – og de skal nok både blive populære og udløse mangt et ’nååååårh’ under
læsningen.
DER ER MANGE nye udgivelser i vores populære serier Lyn,
Rap og Rim. Marie Duedahl og Kirsten Ahlburg er forfattere til de fleste titler, som bliver illustreret af vores dygtige
korps af illustratorer. Titlerne kan købes enkeltvis, men
også i samlede bogpakker og -kasser. Hver pakke og kasse
er udstyret med eget ISBN-nummer og kan bestilles i vores webshop eller via iMusic og Bogportalen.
DET VARER IKKE så længe, inden vi kan fuldende Marie
Duedahls serie Hej ABC, hvor der i hver titel er fokus på et
bogstav. Senest i løbet af efteråret forventer vi, at alle bøger er
udgivet – og ABC-kassen en realitet.
I VORES FAKTASERIE Midi er ”Dyr i byen” én af de nye titler, og den indgår
i bogpakken ”Danske dyr”, som netop er blevet lanceret. I Maxi-serien, der
henvender sig til børn i 2.-4. klasse, er der nye bøger om blandt andet
klimaforandringer, Dannebrog, og hvordan man spiller Fortnite.
”MILLES NYE VEN” er første bog i en ny serie skrevet af
Anne Hjernøe, og den henvender sig til de 6-9-årige børn.
Til de lidt ældre læsere er der ”Ulveland” og den spændende
fantasybog ”Aru Shah”, der er en del af Disneys serie om verdens mytologier.
BLANDT VORES FAGBØGER er ”Støt unge med angst”
– som er en guide til fagprofessionelle og forældre – blevet særdeles godt modtaget, ligesom den er blevet solgt
til udgivelse i Tyskland. Den reviderede udgave af Justin
Markussen-Browns bog ”Barnets sprogtilegnelse” er også en
bog, som vi venter os meget af.

”Mere overraskende er
det, at illustrationerne
fra én af vores bøger
snart kan ses på
’orangutang-toilettet’
i Aalborg Zoo.”

I LØBET AF forlagets to-årige eksistens har vores udgivelser fundet vej til
mange folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Det er måske ikke så
overraskende. Mere overraskende er det, at illustrationerne fra én af vores
bøger snart kan ses på ’orangutang-toilettet’ i Aalborg Zoo. I forbindelse med
en renovering bliver vægge og døre nemlig foliebeklædt med sjove og farvestrålende streger fra Peter Hermanns bog ”En dag i Aalborg Zoo”.
Den havde vi ikke lige set komme!
Per Straarup Søndergaard
Forlagsdirektør
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Bogkasser til klasseværelset
Køb vores letlæsningsbøger i bogkasser med 30 forskellige titler og spar mange penge!

FAKTA BOGKASSE 1

LYN BOGKASSE 1

Består af 30 spændende letlæste faktabøger
fra serierne Mini, Midi og Maxi. Bøgerne har
varierende sværhedsgrader og egner sig til
læsere i alderen 6-10 år.

Indeholder 30 sjove titler fra Marie Duedahls
populære Lyn-serie. Bøgerne er beregnet til
den første læsning, og serien er inddelt i tre
forskellige niveauer efter lix, let-tal og
længde.

Pris: kr. 2.400,- ekskl. moms
– spar kr. 1.240,ISBN: 978-87-7018-270-6

Pris: kr. 2.100,- ekskl. moms
– spar kr. 1.140,ISBN: 978-87-7018-172-3

RAP BOGKASSE 1

LIX-KASSE 0-4

Består af 30 letlæste bøger af Kirsten Ahlburg.
Rap-serien er inddelt i tre niveauer, så bøgerne kun indeholder ord med maks. 2, 3 eller 4
bogstaver. Bøgerne er velegnede til elever i
0.-2. klasse.

Indeholder 30 forskellige letlæsningsbøger,
der er velegnede til frilæsning, og som passer
til børn i 0.-1. klasse. Lix-kassens indhold består af bøger fra de letlæste serier Lyn og Rap.

Pris: kr. 2.100,- ekskl. moms
– spar kr. 1.140,ISBN: 978-87-7018-305-5

Pris: kr. 2.100,- ekskl. moms
– spar kr. 1.140,ISBN: 978-87-7018-240-9

LIX-KASSE 5-9
Består af 30 letlæste bøger inden for både
fakta og fiktion. Bøgernes lix passer til elever i
1. klasse og er meget velegnede til frilæsning.
Bøgerne i Lix-kasse 5-9 er fra populære serier
som Rim, Lyn, Ella, Rap og Mini.

r er udstyret
Alle bogkasse
N-nummer,
med eget ISB
de bestilles
og derfor kan
iBi, Cicero
via iMusic, B
n.
og Bogportale

Pris: kr. 2.100,- ekskl. moms
– spar kr. 1.140,ISBN: 978-87-7018-241-6
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HEJ
ABC

Sjov med bogstaver

Hej ABC er en serie af flotte billedbøger, der er velegnede til højtlæsning for børn i
førskolealderen. Hver bog indeholder en sjov historie, hvor ét bogstav går igen i både
tekst og illustrationer. Serien er skrevet af Marie Duedahl.
Hej ABC-serien forventes at være komplet i efteråret 2019.

Elly og Eigil siger E
Illustrator: Kim Dalsgaard

Felix og Frida siger F
Illustrator: Peter Hermann

Gerda og Gilbert siger G
Illustrator: Christian Guldager

Hilda og Hassan
siger H
Illustrator:
Kim Dalsgaard

Alle bøger i Hej ABC-serien består af 28 sider med illustrationer på hvert opslag.
Pris pr. bog: kr. 200,- ekskl. moms.
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“Det er tre sjove og fantasifulde
fortællinger. I oplæsningssituationen vil
både oplæser og tilhører blive smittet
med bogstav-ordene og selv begynde
at finde på sjove ord med hhv. E, F og G.
Tegningerne er meget morsomme, og
man bliver i godt humør af både tekst og
tegninger. Mange børn vil helt sikkert gå
på jagt efter flere E, F og G ord i
billederne.”
Lektørudtalelse

Tykke bøger til skrappe læsere
Mega-serien består af letlæsningsbøger til begynderlæsere, der har mod på udfordringer. Bøgerne er 60-80 sider lange og har en lix på 9-12. Hvert kapitel indledes med en
illustration.
I Mega-serien kan du læse om vennerne Marta og Knud eller om Freja, der går til ballet.

Marta og Knud til skolefest
Forfatter: Marie Duedahl
Illustrator: Anne Pedersen
Lix: 12

Solo
Forfatter: Kirsten Ahlburg
Illustrator: Gunhild Rød
Lix: 9

Cæsar og Cirkeline siger C
”Rigtig god og sjov
historie!”
Lektørudtalelse

Alle bøger i Mega-serien produceres i hardback. Der er flere bøger på vej i serien.

Husk, at du kan downloade elevopgaver til
alle vores letlæsningsbøger på
straarupogco.dk

Pris pr. bog: kr. 160,- ekskl. moms.
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Illustrationer: Christian Guldager

En god start på læsningen
I Rap-serien af Kirsten Ahlburg finder du letlæsningsbøger til den første læsning. Bøgerne indeholder ord med maks. 2, 3 eller 4 bogstaver, så børn i indskolingen gradvist
kan vælge sværere bøger. De små, selvstændige historier består primært af lydrette og
lydnære ord, der understøttes af flotte illustrationer.

Bo i en kø (Rap 2)
Lix: 4 / Let-tal: 9.
Illustrator:
Gunhild Rød.

Må vi så få ro (Rap 2)
Lix: 3 / Let-tal: 9
Illustrator:
Rasmus Jensen

Er det din sko? (Rap 3)
Lix: 4 / Let-tal: 10
Illustrator:
Kim Dalsgaard

Dy i en by (Rap 2)
Lix: 3 / Let-tal: 8
Illustrator:
Line Malling Schmidt

”Anbefales til læsetræning
blandt dem, der er ved
at knække læsekoden.
Der er mange gentagelser
og korte ord.”
Lektørudtalelse

Dan og et søm (Rap 3)
Lix: 5 / Let-tal: 10
Illustrator:
Rasmus Jensen

Rap-serien er opdelt i tre sværhedsgrader:
Rap 2: Hvert ord indeholder maks. to bogstaver.
Rap 3: Hvert ord indeholder maks. tre bogstaver.
Rap 4: Hvert ord indeholder maks. fire bogstaver.
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Pris pr. bog:
kr. 108,- ekskl. moms.

Skøre, letlæste historier
Lyn-serien er en sjov og letlæst fiktionsserie af Marie Duedahl. Bøgerne består af
skægge historier og sjove illustrationer, og de er særdeles velegnede til børn i ind
skolingen. Lyn-serien er inddelt i tre forskellige niveauer, og mindst 60 % af ordene er
lydrette eller lydnære.

Bo i bikini (Lyn 1)
Lix: 4 / Let-tal: 7
Illustrator:
Kenneth Hegelund

“En rigtig sjov bog for begynderlæseren og måske også dennes
forældre. Bogen kan læses af de
børn, som er kommet i gang med
læseprocessen, men behøver
meget billedstøtte. Fortællingen
viser, hvordan sprog skaber
virkelighed, og hvad børns vedholdenhed og fantasi kan føre til.
Tegningerne er sjove. De både
understøtter og tilføjer lidt til
fortællingen.”
Lektørudtalelse

Emil ser en lama (Lyn 1)
Lix: 5 / Let-tal: 7
Illustrator:
Kim Dalsgaard

Ali ser en ørn (Lyn 1)
Lix: 4 / Let-tal: 7
Illustrator:
Christian Guldager

Gita er en gris (Lyn 2)
Lix: 4 / Let-tal: 9
Illustrator:
Kenneth Hegelund

Finn slår en fis (Lyn 2)
Lix: 5 / Let-tal: 9
Illustrator:
Thomas Balle

Milo er matros (Lyn 3)
Lix: 4 / Let-tal: 10
Illustrator:
Peter Hermann

Boris får et bat. SMAT!
(Lyn 3)
Lix: 6 / Let-tal: 11
Illustrator:
Kenneth Hegelund

Lyn-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.
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Pris pr. bog:
kr. 108,- ekskl. moms.

Rim og letlæsning
I Rim-serien blandes letlæste tekster med rim, hvilket gør det både lettere og sjovere
for børn i indskolingen at læse. Enderimene er medvirkende til, at børn kan 'gætte-
læse' ordene, og derfor er det lettere for dem at afkode teksten. Læseforståelsen
hjælpes yderligere på vej af de farverige illustrationer.

Lille, fine frøken Flue
Lix: 13 / Let-tal: 13
Forfatter: Kirsten Ahlburg
Illustrator: Kim Dalsgaard

Mors mobil
Lix: 8 / Let-tal: 12
Forfatter: Marianne
Randel Søndergaard
Illustrator: Anja Gram

Elo Elefant
Lix: 8 / Let-tal: 10
Forfatter: Kirsten Ahlburg
Illustrator: Jesper
Tom-Petersen

Skot er flot
Lix: 7 / Let-tal: 12
Forfatter: Marianne
Randel Søndergaard
Illustrator:
Peter Hermann

Morten Måge
Lix: 8 / Let-tal: 10
Forfatter: Kirsten Ahlburg
Illustrator:
Christian Guldager

Bogpakken kan
bestilles via iMusic,
BiBi, Cicero og
Bogportalen.

RIM BOGPAKKE 1
Bogpakken indeholder 10 flotte letlæsningsbøger fra Rim-serien.
Pris: kr. 860,- ekskl. moms
– spar kr. 220,ISBN: 978-87-7018-269-0

“Det er en sød, glad og sjov bog
både i tekst og illustrationer, hvor
illustrationerne tilfører både humor og handling til den kortfattede tekst. Rimene fungerer godt
og støtter læsningen godt.”
Lektørudtalelse

Bøgerne i Rim-serien er især velegnede til elever i
0.-2. klasse.
Pris pr. bog: kr. 108,- ekskl. moms.
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Dans, opfindelser og rapmusik
Hos Straarup & Co udgiver vi flere letlæste fiktionsserier til børn i indskolingen. Serierne har forskellige forfattere og illustratorer, men fælles for dem er, at de handler om
venskab, om at lege og om at have det sjovt!

Bøgerne om Lea og Artur handler om to
venner, skøre idéer og en robot, der kan
lave alt. Den fantasifulde serie er skrevet af
Brian P. Ørnbøl, og de skøre illustrationer
er lavet af Kenneth Hegelund.

Ella-bøgerne er skrevet af Kirsten Ahlburg
og handler om Ella og hendes venner, der
sammen starter et band. Serien er illustreret af Gunhild Rød og egner sig til læsere i
1.-3. klasse.

Der er flere bøger
på vej i alle
tre serier.

Ida-serien handler om en pige, der begynder til dans sammen med sine veninder.
Bøgerne er skrevet af Natasja Erbillor og
henvender sig især til danseglade børn i
alderen 6-9 år. De flotte illustrationer er lavet af Mette-Kirstine Bak.

Bøgerne i alle tre serier henvender sig især til læsere i 1.-3. klasse.
Pris pr. bog: kr. 124,- ekskl. moms.
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”Pigerne vil kunne se sig selv
i mange af situationerne. De
humørfyldte og levende illustrationer spiller flot sammen med
teksten. Sproget er flydende og
helt hverdagsagtigt.”
Lektørudtalelse

Letlæst serie til begynderengelsk
Serien Take Off handler om tvillingerne Lily og Jack og deres dagligdag i den engelske by Oxford. Hver enkelt bog indeholder en selvstændig historie, der blandt andet
indeholder de 100 mest anvendte ord. Bøgerne, der har danske gloser på alle opslag, er
skrevet af Kirsten Ahlburg og illustreret af Jesper Tom-Petersen.

Kirsten Ahlburg

Kirsten Ahlburg

Lily and
Jack

Lily is Sick

Illustrations: Jesper Tom-Petersen

Lily and Jack

A Cat and a Dog

Kirsten Ahlburg

Jack’s Dog

Illustrations: Jesper Tom-Petersen

Illustrations: Jesper Tom-Petersen

Lily is Sick

Jack’s Dog

“Historierne er spændende og
realistiske. De er lette at læse og
forstå, da teksten er skrevet i et
enkelt sprog og med mange gentagelser. Tegningerne supplerer
fortællingerne godt og er en god
støtte til at forstå handlingen.”
Lektørudtalelse
Lily and Jack
Get a Sister

Bob at School

Take Off-serien egner sig til elever i 2.-3. klasse. Der er flere bøger på vej i serien.
Pris pr. bog: kr. 108,- ekskl. moms.
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Spændende faktabøger på engelsk
Serierne Mini English og Midi English
består af letlæste engelske faktabøger til
elever i 2.-4. klasse, der er begyndt at læse
tekster på engelsk. På hvert opslag er der
danske gloser, så læseren både opnår en
forståelse af bøgernes indhold og det engelske sprog.

“Bogen har et lækkert og læsevenligt layout, med mange store
fotos. De korte sætninger og
gloserne hjælper læseren med
at forstå tekstens indhold. (…)
Kan bruges til selvstændig frilæsning eller i undervisningen til
emnearbejde om dyr.”
Lektørudtalelse

Birds in the Garden
Midi English
Forfatter: Lisette Agerbo Holm

Per Straarup Søndergaard

Per Straarup Søndergaard

Hares

Squirrels
Hares
Mini English
Forfatter: Per Straarup
Søndergaard

Squirrels
Mini English
Forfatter: Per Straarup
Søndergaard

Hedgehog
Mini English
Forfatter: Per Straarup
Søndergaard

Kittens
Mini English
Forfatter: Per Straarup
Søndergaard

Midi English
32 sider – egner sig til elever i 2.-4. klasse.

Mini English
16-20 sider – egner sig til elever i 2.-3. klasse.

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

Pris pr. bog: kr. 100,- ekskl. moms.
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Faktabøger til de mindste
I den letlæste faktaserie Mini finder du masser af gode bøger til den første faglige læsning. Bøgerne handler om forskellige dyr og andre nære emner, der optager børn i de
mindste klasser. På alle opslag er der flotte fotos og faktabokse.

Ulve
Lix: 10 / Let-tal: 17
Forfatter: Per Straarup Søndergaard

Ræve
Lix: 9 / Let-tal: 17
Forfatter: Per Straarup Søndergaard

Små hunde på job
Lix: 8 / Let-tal: 16
Forfatter: Marianne Randel Søndergaard

“Det er to meget læsevenlige bøger,
som får formidlet megen faglig viden på meget få sider. Billedsiden
af begge bøger er virkelig flot med
nogle både fascinerende og nuttede billeder, som samtidig også er
meget informative og understøtter
teksten godt.”
Lektørudtalelse

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

Bøgerne i Mini-serien består af 16-20 sider med 4-6 tekstlinjer pr. side.
Pris pr. bog: kr. 100,- ekskl. moms.
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Letlæsning om danske dyr
Midi er en letlæsningsserie med faktabøger til letøvede læsere i indskolingen.
Bøgerne er rigt illustrerede med farverige fotos, figurer og faktabokse, der alle
er med til at understøtte teksten. Mange
af bøgerne i serien handler om dyr i den
danske natur.

Danske Dyr Bogpakke består af 10 letlæste bøger om dyr i den danske natur.
Bøgerne er fra serierne Mini og Midi og
egner sig til læsere i 1.-3. klasse. Bøgerne
kan både bruges som frilæsning og som
supplement til temaet danske dyr i Natur/
Teknologi.

“Det er en rigtig god bog, der helt
sikkert giver informationer der er
ukendte for mange – hvem kunne
forestille sig, at en ræv bare vandrer
rundt inde i byen, selvom der er
mennesker overalt? Og at en hare
kan løbe hurtigere end en ulv? Bogen er velskrevet, formuleret i læsevenlige sætninger og rigt illustreret
med mange flotte fotos – bare det
at bladre i bogen giver én lyst til at
læse nærmere.”
Lektørudtalelse

Bogpakken består af følgende bøger:
• Pindsvin (Mini)
• Harer (Mini)
• Egern (Mini)
• Grævlinger (Mini)
• Bævere (Mini)
• Muldvarp (Mini)
• Ræve (Mini)
• Ulve (Mini)
• Krabber (Midi)
• Rovfugle (Midi)

Bogpakken kan
bestilles via iMusic,
BiBi, Cicero og
Bogportalen.

DANSKE DYR BOGPAKKE
Pris: kr. 864,- ekskl. moms
– spar kr. 188,ISBN: 978-87-7018-308-6
Dyr i byen
Lix: 11
Forfatter: Marianne Randel Søndergaard

Bøgerne i Midi-serien består af 32 sider med lix fra
15-17. Velegnet til 1.-3. klasse.
Pris pr. bog: kr. 124,- ekskl. moms.
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Klimaforandringer og e-sport
Maxi-serien indeholder letlæste faktabøger, der er målrettet børn i 2.-4. klasse. Her
finder du bøger om historiske emner, klimaet, sportsstjerner og gaming. Bøgerne kan
både bruges til frilæsning eller som en del af undervisningen.

“Flot bog med rigtig mange gode fotos af
gamere og det miljø de udfolder sig i. Fx
ser man hvordan de sidder linet op i en
turnering. Layoutet passer godt til bogens indhold, dynamisk og actionpræget.
Sproget er tilgængeligt, men det er dog
godt at der bagest i bogen er en ordbog
med de mest brugte udtryk indenfor
gaming.”
Lektørudtalelse

Tilmeld dig vores
månedlige nyhedsbrev på
straarupogco.dk. Her får
du seneste nyt fra forlaget
og gode tilbud på
udvalgte bøger.

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

Klimaforandringer
Lix: 17
Forfatter: Per Straarup Søndergaard

Sådan spiller du Fortnite™
Lix: 20
Forfatter: Simon Randel Søndergaard

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

Dannebrog
Lix: 21
Forfatter: Henrik Enemark

Pris pr. bog:
kr. 140,- ekskl.moms.
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2

minutter

Sådan læser du med dit barn

20 minutter er en
Facebook-gruppe
til forældre med
børn i indskolingsalderen. Her får du
hver uge råd, vejledning og inspiration til læsningen
med dit barn. Samtidig får du konkrete forslag til letlæsningsbøger.

2

2

minutter

Følg med på
facebook.com/
20minutter

minutter
facebook.com/20minutter
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Stærk letlæsning for unge
Det er ofte svært for unge med læsevanskeligheder at finde gode bøger, der passer til
deres alder og niveau. Hip-serien består af letlæste romaner om venskab, sex, kærlighed og andre temaer, der interesserer netop denne målgruppe.

Bogpakken kan
bestilles via iMusic,
BiBi, Cicero og
Bogportalen.

HIP BOGPAKKE 1
Bogpakken indeholder 10 letlæste romaner til
unge:
• Skal vi ses?
• Papfar
• Sugar
• Fake
• Ana
• Sne
• Smil, hold mund og vær smuk!
• Nat
• Hvad gør vi?
• Ih, du Mille

ADHD
(Hip 10)
Lix: 8
Forfatter:
Marie
Duedahl

Pris: kr. 1.000,- ekskl. moms
– spar kr. 240,ISBN: 978-87-93646-94-0

Serien er inddelt i tre forskellige
niveauer:
• Hip 5: maks. lix 5

Gangsta
(Hip 10)
Lix: 9
Forfatter:
Per Straarup
Søndergaard

• Hip 10: maks. lix 10
• Hip 15: maks. lix 15
Pris pr. bog: kr. 124,- ekskl. moms.
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DEUTSCH

ENGLISH

Letlæste romaner på engelsk og tysk
Hip English er en serie af engelske letlæsningsbøger til unge i alderen 12-15 år.
Bøgerne er oversættelser fra den danske
Hip-serie og handler om aktuelle temaer
og dilemmaer, som mange teenagere oplever i deres dagligdag.

Hip Deutsch er en helt ny serie til elever i
udskolingen. De letlæste bøger er oversat
fra dansk til tysk og kan bruges som en
del af tyskundervisningen eller til frilæsning.

Smile, Shut Up and
Look Pretty!
Forfatter:
Marie Duedahl
Oversætter:
Henrik Enemark

Schnee
Forfatter: Marie Duedahl
Oversætter:
Eileen Petersmann

Good Golly, Miss
Molly
Forfatter: Per
Straarup Søndergaard
Oversætter:
Henrik Enemark

Der er
flere bøger på vej
i begge serier.
Now what?
Forfatter:
Kirsten Ahlburg
Oversætter:
Henrik Enemark

Rennen
Forfatter:
Natasja Erbillor
Oversætter: Eileen
Petersmann

Hver måned finder
du gode tilbud på
udvalgte bøger på
straarupogco.dk

Hip English-serien henvender sig til elever i udskolingen. Elevopgaver og gloseliste kan findes på
straarupogco.dk

Bøgerne i Hip Deutsch-serien egner sig til elever i
7.-9. klasse. Elevopgaver og gloseliste kan findes på
straarupogco.dk

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

Pris pr. bog: kr. 124,- ekskl. moms.
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Gode bøger til store og små
Englebror
Forfatter: Sofia Rutbäck Eriksson
Pris: kr. 160,- ekskl. moms.
Englebror er en bog, der er beregnet til højtlæsning for børn i alderen
3-6 år. Bogen handler om kærlighed og sorgen ved at miste et barn –
samtidig er fortællingen blandet med en god portion humor og fantasi. Bogen er skrevet af den svenske forfatter Sofia Rutbäck Eriksson,
der selv mistede et barn kort før fødslen.
Den ensomste hval i verden
Forfatter: Martin Baltscheit
Pris: kr. 160,- ekskl. moms.
Den ensomste hval i verden er en sand historie om den måske mest
berømte hval i verden. Den smukke billedbog er velegnet til højtlæsning for mindre børn eller som selvlæsning for børn i alderen 8-10
år. Historien er fortalt og illustreret af den prisbelønnede tyske forfatter Martin Baltscheit.
Dyreunger
Forfatter: Suzi Eszterhas
Pris pr. bog: kr. 120,- ekskl. moms.
I de fire flotte, nye fotobøger om dyreunger finder du masser af farvestrålende fotos og facts om dyrene og deres unger. Bøgerne kan
bruges til højtlæsning for mindre børn eller som selvlæsning for børn
i indskolingen.
ABC for barske børn
Forfatter: Anne Østgaard
Pris: kr. 160,- ekskl. moms.
ABC for barske børn er en illustreret samling af skøre tekster på rim
om alfabetet. Bogens sjove tekster og illustrationer skærper børns interesse for ord og bogstaver og indbyder til sjove læsestunder mellem
forældre og børn i førskolealderen.
Se nu der, hvad katten har slæbt ind ...
Forfatter: Joy H. Davidson
Pris: kr. 160,- ekskl. moms.
En uge i farmors hus ender med det rene kaos, da farmors kat slæber
det ene dyr efter det andet – både døde og levende – ind gennem
kattelemmen! Se nu der, hvad katten har slæbt ind ... er en morsom
og flot billedbog af Joy H. Davidson. Hver sætning indeholder enderim, og bogen er særdeles velegnet til højtlæsning for mindre børn.
Milles nye ven
Forfatter: Anne Hjernøe
Pris: kr. 124,- ekskl. moms.
Milles nye ven er første bog i en ny serie om pigen Mille. Bogen er velegnet til højtlæsning for mindre børn eller som selvlæsning for børn i
alderen 6-9 år. Der indgår små, børnevenlige madopskrifter som en del
af fortællingen. Bogen skrevet af tv-kok og forfatter Anne Hjernøe, og
de farverige og finurlige illustrationer er lavet af Zarah Juul.
Anne Hjernøe
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Her bringer vi et lille overblik over nye bøger
til børn og unge. Glæd jer til en masse gode læseoplevelser!

Jordens uddøde dyr
Forfatter: Jens Hansegård
Pris: kr. 168,- ekskl. moms.
Jordens uddøde dyr er den nyeste bog i WOW-serien til nysgerrige
børn i alderen 8-12 år. I bogen kan man læse om de dyr, der levede på
Jorden for mange år siden – mammutten, sabeltigeren, dronten og
den gigantiske megalodon.
Annemette Gravgaard Larsen

Ulveland
Annemette Gravgaard Larsen

Ulveland

Ulveland
Forfatter: Annemette Gravgaard Larsen
Pris: kr. 160,- ekskl. moms.
Ulveland er en ny bog til 10-13 årige læsere af Annemette Gravgaard
Larsen. Bogen handler om drengene Ibrahim og Lasse, der på hver
deres måde er på flugt. De to drenge mødes tilfældigt i skoven, og det
bliver begyndelsen på en medrivende fortælling om nyt venskab og
jagten efter skovens ulve.
Løb, håb og wienerbrød
Forfatter: Nanna Kühle
Pris: kr. 160,- ekskl. moms.
Løb, håb og wienerbrød er en vedkommende og aktuel bog, der beskriver den virkelighed, som mange unge flygtninge oplever, når de
kommer til Danmark – både på godt og ondt. Bogen er velegnet til
sprogskoler og til den forberedende og almene voksenuddannelse.
Duftapoteket – Der er en hemmelighed i luften
Forfatter: Anna Ruhe
Pris: kr. 200,- ekskl. moms.
Duftapoteket er en medrivende fantasyfortælling i tre bind, der er
skrevet af den tyske forfatter Anna Ruhe. Duftapoteket – Der er en
hemmelighed i luften er første bind i serien, der nu udkommer på
dansk. Serien har på kort tid opnået stor popularitet i Tyskland, hvor
de to første bind er udkommet, mens tredje og sidste bog er på vej.
Bogen henvender sig til unge læsere med hang til fantasy.
Aru Shah
Forfatter: Roshana Chokshi
Pris: kr. 200,- ekskl. moms.
Aru Shah er en spændende fantasybog af Roshani Chokshi i Disneys
nye serie om verdens mange mytologier. Bogen handler om den indiske pige Aru, der kommer til at vække en ældgammel dæmon fra
fortiden. Nu er det op til Aru at redde både sin mor og sine klassekammerater, der sidder fast i tiden. Bogen udkom i USA i 2018 og blev
en øjeblikkelig New York Times-bestseller med over 100.000 solgte
eksemplarer og flotte anmeldelser til følge.

Roshana Chokshi
(Foto: Aman Sharma)
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Støt unge med angst

”Det værste, man kan gøre,
Citatet kommer fra 22-årige Rasmus, der har lidt af en lang række forskellige angstlidelser –
socialfobi, panikangst, dødsangst, OCD og tvangstanker – siden han var 10 år gammel. Rasmus har været igennem en lang række forskellige behandlingsforløb, men ingen af dem har
haft den ønskede virkning. For to år siden lærte Rasmus at konfrontere sig egen angst – og
han har aldrig haft det bedre!

D

Ordne-refleksen
Som forældre kan man ofte komme til at støtte angsten frem for den angstramte. Psykologer og lærere
er ikke lige så følelsesmæssigt involverede, men
fælles for alle er de dilemmaer, som man står overfor, når man har at gøre med en angstramt. Ifølge
Malene Klindt Bohni er der nogle generelle ting,
som man skal være opmærksom på, uanset hvilken
relation man har til den unge.
”Det er vigtigt, at man modstår sin ’ordne-
refleks’, når man skal støtte en ung med angst. Når
man i bedste mening forsøger at hjælpe, falder man
nemt i ved at fortælle den unge, hvad man synes,
den unge skal gøre … hvis bare han eller hun kunne
slappe af og tænke og handle anderledes, så ville
vedkommende få det meget bedre. Problemet er, at
man meget nemt kommer til at signalere, at det bare
er et spørgsmål om at tage sig sammen, når man
i bedste mening forsøger at hjælpe”, siger Malene
Klindt Bohni.
I stedet kan det være en rigtig god idé, at man
som forældre eller lærer hjælper den unge med at
adskille angsten fra personen selv ved at spørge:
”Hvad er det, angsten siger?” frem for ”Prøv at tænke
på noget andet.” På den måde skærmer man ikke
den unge fra situationer, der udløser angsten, og
dermed er man heller ikke medvirkende til at vedligeholde den unges angst.
”Problemet består i, at man indirekte sender
besked til den unge om, at en situation, der frem
kalder angst, er farlig. I stedet bør man sammen
med den unge undersøge, hvordan vedkommende
kan udfordre sin angst med små skridt. Denne
metode kaldes også for eksponering. På den måde
får den unge lige så stille opbygget erfaring med, at
angsten er falsk alarm, og at situationen i virkeligheden ikke er farlig”, siger Malene Klindt Bohni.

a Rasmus gik i 4. klasse, begyndte han at få det
dårligt. Han var træt og kastede op uden nogen
logisk forklaring, indtil en læge fik den mistanke, at
symptomerne kunne skyldes psykiske problemer.
Rasmus blev udredt hos ungdomspsykiatrien i
Herning, hvor han fik konstateret angst, depression
og GUA (gennemgribende udviklingsforstyrrelser).
Han fik tilbudt behandling i form af forskellige slags
antidepressiv medicin, og da Rasmus fik det bedre,
blev han erklæret rask af lægerne og begyndte at
trappe ud af sin medicin.
”Dette førte dog til, at jeg fik det usædvanligt
dårligt med masser af nedture, angst og tiltagende
OCD. Jeg havde stort set ingen kontakt med familie og venner, men tilbragte næsten al min tid på
sofaen. Jeg var også nødt til at droppe ud af folke
skolen,” fortæller Rasmus. Han blev udredt på
voksenpsykiatrien i Risskov i en alder af 17 år og fik
her igen konstateret OCD, angst og depression.
Ny behandlingsform
For to år siden kom Rasmus i behandling hos Malene
Klindt Bohni, der som psykolog har specialiseret sig
i udredning og behandling af OCD, angst og traumer. Ifølge Malene er der mange, der tackler unge
med angst på en forkert måde: ”Helt overordnet er
den bedste støtte på mange måder stik imod alle
instinkter. Det, der hjælper den unge angstramte på
kort sigt – såsom beroligelse og undgåelse af det,
der udløser angsten – er oftest med til at vedligeholde angsten på længere sigt. Derfor er målet i første omgang ikke at fjerne angsten, men at støtte den
unge i at udfordre angsten i passende doser.”
Denne metode har også haft en gavnlig effekt
for Rasmus, der har lært at udfordre sig selv og sin
angst. ”Det værste, man kan gøre, er at please angsten og give den ret i, at der er en masse ting, som
man ikke kan. Dermed være ikke sagt, at man bare
skal hoppe på hovedet ud i alting, men man skal
ikke give op og lægge sig på sofaen og slå sig til tåls
med sin angst.”

Et liv med OCD
Rasmus har nu lært at kontrollere sin OCD uden, at
den udvikler sig til angst. For ham handler det ikke
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er at please angsten!”
om at komme over det og blive
rask, men om at leve med sine
lidelser. ”OCD er kronisk, fordi
det er mit tankemønster, som
den er gal med. Det er svært at
rette op på, men hvis man lærer
signalerne at kende, så hjælper
det meget. Jeg har desuden lært
at snakke med mig selv og vende
tingene inde i mit hoved. Det har
jeg brug for, hvis jeg skal kunne
fungere,” siger Rasmus.
Rasmus har fået bevilget et
fleksjob og har i de seneste to år
arbejdet som ufaglært på et landbrug i Midtjylland. Han er fortsat
på medicin, og det forventer han
at være resten af livet.

Både sprog og indhold i ”Støt
unge med angst” er tilpas nærværende, seriøst og afdæmpet, og
det gør bogen velegnet som guide
for både professionelle og private
med interesse for emnet. Bogen
får den bedste anbefaling.

Marianne Bindslev,
Uddannelsesbladet

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 præsenterer 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 uddannet psykolog
og har speciale i behandling af angst og OCD.
Pris: kr. 183,20 ekskl. moms.
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Fagbøger til unge og voksne
Straarup & Co udgiver en lang række forskellige fagbøger, der henvender sig til både
unge og fagprofessionelle.

Teenpower
Forfatter: Pia Beck
Pris: kr. 200,- ekskl moms.
Skab det teenageliv, du drømmer om! Teenpower er en sjov,
provokerende og brugbar power-bog til teenagere, som
ønsker mere selvtillid og et bedre selvværd. Igennem skriveøvelser og værktøjer til hovedet og hjertet vil bogen hjælpe
unge til at få et stærkere selvværd og til at se dem selv på en
ny måde. Bogen, der er skrevet af teenagecoach Pia Beck, er
en oplagt konfirmationsgave. Ved køb af et større antal gives
rabat.

Barnets sprogtilegnelse
Forfatter: Justin Markussen-Brown
Pris: kr. 183,20 ekskl moms.
Barnets sprogtilegnelse henvender sig til pædagogisk personale, pædagogstuderende og andre fagpersoner, der ønsker en videnskabelig og evidensbaseret forståelse af sprogtilegnelse hos børn i alderen 0-6 år. Bogen er skrevet af
Justin Markussen-Brown, der er dansk-canadisk lingvist og
har forsket i danske pædagogers sprogpædagogiske praksis.
Justin er involveret i sprogprojekter i flere kommuner landet
over.

Reboot dine digitale vaner
Forfatter: Thomas Pape
Pris: kr. 183,20 ekskl moms.
Reboot dine digitale vaner er en fagbog, der præsenterer
metoder og værktøjer til at gøre de digitale vaner blandt
unge mere hensigtsmæssige. Bogen henvender sig primært
til ledere, studievejledere og undervisere, der ønsker at arbejde med bogens tema. Bogens forfatter Thomas Pape er
stressrådgiver og mentaltræner.
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Oversigt over titler fra Straarup & Co
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)
Isbjørne (978-87-7018-313-0)
Lus (978-87-7018-028-3)
Muldvarp (978-87-7018-003-0)
Pindsvin (978-87-93592-24-7)
Ræve (978-87-7018-211-9)
Små hunde på job (978-87-7018-053-5)
Solen (978-87-93592-00-1)
Tog (978-87-93646-82-7)
Ulve (978-87-7018-204-1)
Midi:
Duer (978-87-93592-42-1)
Dyr i byen (978-87-7018-027-6)
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)
Dannebrog (978-87-7018-294-2)
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)
Klimaforandringer (978-87-7018-253-9)
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)
Sådan spiller du Fortnite™ (978-87-7018-283-6)
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 kan ikke danse (978-87-7018-098-6)
Ida og Sweet Girls (978-87-7018-099-3)
Ida til DM (978-87-7018-100-6)

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)
Elly og Eigil siger E (978-87-7018-155-6)
Felix og Frida siger F (978-87-7018-175-4)
Gerda og Gilbert siger G (978-87-7018-176-1)
Hilda og Hassan siger H (978-87-7018-207-2)
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 under vandet (978-87-7018-102-0)
Lyn:
Ali i en ufo (978-87-93646-83-4)
Ali ser en ørn (978-87-7018-157-0)
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 i bikini (978-87-7018-163-1)
Bo ser en boa (978-87-93646-38-4)
Boris får et bat. SMAT! (978-87-7018-293-5)
Byg en bil, far (978-87-7018-056-6)
Emil ser en elefant (978-87-93592-12-4)
Emil ser en lama (978-87-7018-156-3)
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 får smæk (978-87-7018-243-0)
Finn ser en fasan (978-87-7018-288-1)
Finn slår en fis (978-87-7018-289-8)
Finn til frisør (978-87-93592-86-5)
Frida er frisør (978-87-7018-159-4)
Gita er en gris (978-87-7018-158-7)
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)
Milo er matros (978-87-7018-162-4)
Milo får en megafon (978-87-7018-160-0)
Milo ser en hane (978-87-7018-161-7)
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)
Tor i snor (978-87-7018-288-1)
Tor og det nye føl (978-87-7018-202-7)
Vega er vampyr (978-87-7018-051-1)
Vega er vild med stil (978-87-7018-286-7)
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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 Knud til skolefest (978-87-7018-164-8)
Marta og Knuds vilde dag (978-87-93646-92-6)
Solo (978-87-7018-273-7)
Rap:
Ad, det er tis (978-87-7018-111-2)
Bo i en kø (978-87-7018-199-0)
Carl er en helt (978-87-93592-11-7)
Dan får en sav (978-87-93592-91-9)
Dan og et søm (978-87-7018-200-3)
Dan og et ur (978-87-7018-055-9)
De er to (978-87-93592-31-5)
Dy i en by (978-87-7018-198-3)
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)
Er det din sko? (978-87-7018-201-0)
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)
Må vi så få ro (978-87-7018-108-2)
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)
Elo Elefant (978-87-7018-205-8)
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)
Lille fine frøken Flue (978-87-7018-197-6)
Max er vaks (978-87-93592-25-4)
Mors mobil (978-87-7018-287-4)
Morten Måge (978-87-7018-206-5)
Mini Mons (978-87-93646-93-3)
Nissen Brille (978-87-7018-203-4)
Pigen på stigen (978-87-93592-26-1)
Skot er flot (978-87-7018-096-2)
Wille kan spille (978-87-93646-33-9)
Åse elsker støj og møg (978-87-7018-104-4)
Andre fiktionsbøger:
Miki og Nuk i sneen (978-87-7018-250-8)
Molle får en ny jakke (978-87-7018-094-8)
Nu er det jul igen (978-87-7018-097-9)

Oversigt fortsat ...
Letlæsning for børn – engelsk
Midi English:
Birds in the Garden (978-87-7018-209-6)
Mini English:
Hares (978-87-93592-57-5)
Hedgehog (978-87-93592-27-8)
Kittens (978-87-7018-210-2)
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)
Bob at School (978-87-7018-170-9)
Jack’s Dog (978-87-93646-28-5)
Lily and Jack (978-87-93592-22-3)
Lily and Jack get a Sister (978-87-7018-171-6)
Lily is Sick (978-87-93646-27-8)

Letlæsning for unge
Hip:
ADHD (978-87-7018-242-3)
Ana (978-87-93592-87-2)
Angel (978-87-7018-284-3)
Bad Boy (978-87-93646-54-4)
Fake (978-87-93592-55-1)
Gangsta (978-87-7018-312-3)
Ih, du Mille (978-87-93646-29-2)
Ingen må vide det (978-87-7018-065-8)
Hvad gør vi? (978-87-93646-26-1)
Lily og Rose (978-87-7018-101-3)
Lilys hjerte (978-87-93646-55-1)
Nat (978-87-93646-36-0)
Papfar (978-87-93592-54-4)
Ræs (978-87-7018-049-8)
Skal vi ses? (978-87-93592-41-4)
Smil, hold mund og vær smuk! (978-87-93646-43-8)
Sne (978-87-93592-97-1)
Sugar (978-87-93592-84-1)
Hip Deutsch
Rennen (978-87-7018-314-7)
Schnee (978-87-7018-307-9)

Hip English:
Good Golly, Miss Molly (978-87-7018-290-4)
Now what? (978-87-7018-291-1)
Smile, Shut Up and Look Pretty! (978-87-7018-249-2)
Snow (978-87-93646-25-4)
Sugar (978-87-93646-24-7)
The Race (978-87-7018-292-8)
Vi:
Skal vi danse? (978-87-93592-29-2)
Vi har vundet (978-87-93592-34-6)
Vi ses (978-87-93592-33-9)
Andre letlæsningsbøger til unge:
Løb, håb og wienerbrød (978-87-7018-213-3)

Børnebøger
ABC for barske børn (978-87-7018-274-4)
Aru Shah (978-87-7018-105-1)
Den bedste træner (978-87-7018-033-7)
Den ensomste hval i verden (978-87-7018-251-5)
Duftapoteket (978-87-93646-91-9)
Dyreunger leger (978-87-7018-245-4)
Dyreunger og deres familier (978-87-7018-244-7)
Dyreunger på tur (978-87-7018-246-1)
Dyreunger spiser (978-87-7018-247-8)
En dag i Aalborg Zoo (978-87-7018-002-3)
Englebror (978-87-7018-212-6)
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 uddøde dyr (978-87-7018-311-6)
Jordens uhyggeligste væsner (978-87-7018-121-1)
Kom så De Hviie! (978-87-93592-90-2)
Milles nye ven (978-87-7018-275-1)
På mål for Amir (978-87-7018-066-5)
Se nu der, hvad katten har slæbt ind (978-87-7018-276-8)
Skal jeg gøre det? (978-87-93646-42-1)
Så meget kærlighed kan ikke dø (978-87-7018-169-3)
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Ulveland (978-87-7018-310-9)
Vikaren (978-87-93646-87-2)
Woodwalkers – Carags forvandling (978-87-93592-43-8)
Woodwalkers – Farligt venskab (978-87-93592-44-5)

Fagbøger
Barnets sprogtilegnelse (978-87-7018-306-2)
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)
Mentorhåndbogen (978-87-4061-002-4)
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)
Teenpower (978-87-7018-215-7)
Unge med udfordringer (978-87-406-1190-8)
Unges digitale dannelse (978-87-93592-16-2)

Bogpakker
Danske Dyr Bogpakke (978-87-7018-308-6)
Digital Bogpakke (978-87-7018-032-0)
Ella Bogpakke (978-87-7018-030-6)
Emma Bogpakke (978-87-7018-167-9)
Fakta Bogkasse 1 (978-87-7018-270-6)
Hip Bogpakke 1 (978-87-93646-94-0)
Lix-kasse 0-4 (978-87-7018-240-9)
Lix-kasse 5-9 (978-87-7018-241-6)
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)
Midi Bogpakke 1 (978-87-7018-272-0)
Mini Bogpakke 1 (978-87-7018-271-3)
Rap Bogkasse 1 (978-87-7018-305-5)
Rap Bogpakke 1 (978-87-93646-96-4)
Rap Bogpakke 2 (978-87-7018-174-7)
Rap Bogpakke 3 (978-87-7018-304-8)
Rim Bogpakke 1 (978-87-7018-269-0)
Vi Bogpakke (978-87-7018-031-3)

