Rejseguides til børn (og deres voksne)
Paris - en storbyguide til eventyrlystne
forældre. 44 fantastiske steder for børn (42.7)

Berlin - alt det du gerne vil vide.
Forbudt for voksne (44.4)

af Roald Bergmann
Oplev byernes by i børnehøjde, og besøg de 44 seværdigheder. Tag for eksempel på vandretur langs med
Seinen, besøg fantastiske legetøjsbutikker, dyk ned i de
underjordiske katakomber, slap af i byens parker og tank
energi op med crepes, chokolade eller andet mundgodt
på en af byens caféer. I samme serie kan du også besøge
flere fantastiske steder i Barcelona, Berlin, Bornholm og
New York.

af Helen Greathead
Tag guiden med, hvis turen går til Berlin med familiens
tweens. Bogen er fyldt med billeder, fakta og sjove
oplysninger om Berlin og byens historie. Børnene kan
for eksempel finde fakta om det berømte Fernsehturm,
læse om Murens fald og om Berlins berømte graffitimalere. Tag også familiens tweens med til Barcelona,
London og Paris i samme serie.
Fra 10 år

Ella Bellas eventyr - Barcelona (47.44)

Med familien i Rom (47.57)

af Sara Helena Kangas
Tag med Ella Bella, storebror Otto og forældrene på ferie
til Barcelona. Bogen er både en højtlæsnings historie og
en guide til børnevenlig storbyferie. Vi følger Ella Bella
og familiens tur rundt i byen, hvor de blandt andet går
på Ramblaen, tager på Picasso Museet, ser La Sagrada
Familia og besøger det olympiske stadion. Tag også med
Ella Bella til Berlin og London.
Fra 5 år

af Charlotte Pavard, Assia Rabinowitz og Mélani Le Bris
Går turen til Rom med familien, så er der masser af
inspiration at finde i guiden, som stiller skarpt på de
børnevenlige attraktioner og aktiviteter i byen. I finder
beskrivelser af gode steder at slappe af, spisesteder
og shopping, som gør Rom til en større og sjovere
oplevelse for HELE familien. Gå også på opdagelse med
familien i Paris, London og Barcelona.
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Forunderlige fakta
og underholdning undervejs
for hele familien
100 opfindelser, der gik over i historien:
læs om nogle af videnskabens største
opdagelser og menneskerne bag dem (60.9)
af Tracey Turner, Andrea Mills og Clive Gifford
En bog til nysgerrige og videbegærlige børn og barnlige
sjæle, der gerne vil vide mere om alverdens opfindelser
og ikke mindst noget om, hvordan opfindelserne virker
og om hvordan de ændrede verden. Bogen er fyldt med
finurlige fakta og flotte billeder.

Bagsædebogen: slut med kedelige dage! (03.9)
af Sten Wijkman Kjærsgaard og Ole Knudsen
Slut med kedelige køreture, regnvejrsdage og flyrejser
når blot I har Bagsædebogen med på ferie. For nu skal
der quizzes, gættes, findes fejl, kigges på billeder og meget mere. Bogen er spækket med underholdning, som
nok skal give et godt grin undervejs på familieferien.

Kan krokodiller græde?: forbløffende svar
på helt fantastiske spørgsmål (50.4)

Gå på opdagelse

af Paul Heiney
Gå på jagt i bogen efter videnskabelige svar på alverdens
spørgsmål. Der er basis for mange snakke om alt mellem
himmel og jord, da bogen er fyldt med korte forklaringer
på, hvordan mennesket, livet og universet er skruet
sammen.

Flunkerne i Romerriget

Kort over verden (40.1)
af Aleksandra Mizielinska og Daniel Mizielinski
Fordyb jer i de smukt illustrerede landkort over både
verdensdele og udvalgte lande. I får viden om både geografi, spændende steder, vigtige personer, interessante
begivenheder, dyr og planter verden over.

Den monsterstore bog med hylesjove
vittigheder og gåder (39.12)
af Sten Wijkman Kjærsgaard
Den ultimative bog at pakke i kufferten, hvis familien
har brug for lidt ekstra sjov på turen. Bogen er en
guldgrube af gåder og vitser, som de større børn også
selv kan læse. Led også efter skjulte motiver i de mange
fikserbilleder.

Feriesysler og fede forsøg
101 ting børn kan lave udenfor (79.3)
af Dawn Isaac
Hent inspiration til det udendørs ferieliv året rundt. Der
er idéer til ting, børnene selv kan gå i gang med, familielege eller sjove sommerfestaktiviteter. I kunne bygge
et fuglekiggerskjul, lave jeres egne vandfald, afholde et
mini-Ol for hele familien eller lege lommelygtestafet i
mørket.

af Joaquin Cera og Juan Carlos Ramis
Alle veje fører til Rom. Også flunkernes, så tag med ud
på endnu et eventyr med de sjove og skøre flunker, der
denne gang lander med tidsmaskinen i Romerriget. Her
oplever de sjove væsner bl.a. legionærer, barbarer, løver
og besøger Colosseum.
Fra 4 år

Første gang Martin skal ud at flyve
af Roderick Hunt
Martin og hans familie har vundet en rejse til De Kanariske Øer. Kufferterne skal pakkes og så er det afsted til
lufthavnen. Det er første gang Martin skal flyve, så vi følger med i alt, hvad der sker fra indtjekning af kufferter til
hele familien lander på øen og kommer frem til hotellet.
Fra 4 år

365 forsøg (53.08)
af Minna Lacey, Lisa Jane Gillespie, Lucy Bowman m.fl.
Ferietid er ofte lig med tid til fordybelse, og bogen er
fyldt med små videnskabelige forsøg, som børnene kan
lave alene eller sammen med voksne. Det er bare for
sjov, og alle bliver helt sikkert klogere undervejs, når der
eksperimenteres med vand, statisk elektricitet, vindkraft
og meget mere.

365 ting, du kan lave med dit barn (76.9)

Hvornår er vi der?

af Sabine Lemire
Gå på opdagelse i de mange idéer til små og større
kreative projekter. Der er en idé for hver dag i året. Et
godt sted at starte kunne være at lave strandsnore af
de flotte fund fra strandture året rundt, eller at lave
jeres eget puslespil ud af landkort over det sted I tager
på ferie.

af Klaus Rothstein. Illustreret af Peter Bay Alexandersen
Hop ind i den røde bil sammen med familien og kør ud
i sommerlandet, og se hvad der sker på turen til sommerhuset. Hold øje med Motor-Muldvarpen, find kendte
figurer fra eventyrene, følg de små figurer der rejser
med og så er der historien om den lille pige, der hele
tiden spørger Hvornår er vi der?
Fra 3 år

Bøger til fælles hyggestunder
Billedbøger
Arne i de varme lande
Den magiske rejse - en eventyrlig findebog
af Akemi Yamagata
Tag på en eventyrlig rejse med pigens yndlingsbamse,
som bliver snuppet af en fugl. Bamsen kommer til at
rejse i luftballon, på kamelryg, på et vuggende skib og
meget mere inden den igen, mange år senere, vender
hjem til sit hus.
Fra 3 år

På farten
af Lilli L’ Arronge
Tag med familien Madsen på tur, når de tager ud i
skoven, op på skibakken, ud på havet og kører i tog.
Løs opgaver undervejs, se om du kan få øje på alle i
familien, og hvad mon du finder, når du se igennem de
små kighuller?
Fra 4 år

af Jørgen Stamp
Isbjørnen Arne holder af at bo ved ishavet. Bortset fra
at han fryser frygtelig meget. Da han finder et postkort
med en isbjørn, der ligger og daser i palmeskyggen på en
strand, beslutter han sig for at rejse til de varme lande.
Men lever drømmen mon op til forventningerne?
Fra 3 år

Charterferie
af Hanne Kvist. Illustreret af Cato Thau-Jensen
Her er en historie om en dreng, der drømmer om at
komme på charterferie i stedet for den årlige kanotur
med mor og far. Han gør alvor af drømmen og rejser
afsted med en fremmed familie, og der er morgenbuffet, swimmingpool og is lange baner på hotellet. Men
hvordan går det med mor og far på kanoturen?
Fra 4 år

Blåbærbanden og Mona Lisa-mysteriet
af Stefan Casta
Blåbærbandens fire detektiver rejser modvilligt til Paris
med deres mødre. De besøger først Louvre, hvor de ser
det berømte maleri af Mona Lisa. Ved Eiffeltårnet, ser
de en mand, der sælger billeder af Mona Lisa, og det
samme sker ved kirken Sacré Coeur. Med ét bliver ferien
spændende, for de må være på sporet af et forfalskningsmysterium!
Fra 5 år

Familien von Hansen holder ferie
af Dorte Roholte. Illustreret af Susanna Hartmann
Familien von Hansen er klar til ferien, de har næsten husket det meste og står klar i lufthavnen. Det eneste der
ikke er på plads er fars pas, som er udløbet for længst,
og alle må vende om. Så får farmor en god idé. De kan
låne naboens sommerhus. Det er småt, mor vil ikke bo
i et skur og det tegner ikke godt. Heldigvis kommer
farmor på besøg med flere gode idéer.
Fra 4 år

Far, vi køber et sommerhus
af Markus Majaluoma
En morsom historie om familien Rosenhøj, der ved et
mystisk tilfælde får købt et sommerhus på internettet.
Et sommerhus der er mindst lige så skævt, som der stod
i annoncen. Ungerne elsker huset, men hvor er søen,
som skulle ligge for enden af badebroen? Naboen Hr. Pedersen er fulgt efter familien og han har et trylleredskab,
der kan finde vand... masser af vand.
Fra 5 år

Vi kommer lige om lidt,
vi skal bare lige til Afrika

Højtlæsning

af Oliver Scherz
Jonas og Marie er alene hjemme, da elefanten Abuu
banker på en aften. Den beder om hjælp til at finde hjem
til Afrika. Men hvor ligger det og hvordan kommer de
derhen? De tre pakker mad og globus i rygsækken, og
drager ud på en spændende og til tider uhyggelig rejse
over bjerge, floder, havet, ørkenen og junglen for at
finde sletterne, hvor Abuus familie bor.
Fra 4 år

Børnenes tusind og én nat: udvalgte
fortællinger & Børnenes tusind og én nat:
flere udvalgte fortællinger fra børnenes
tusind og én nat
Oversat af Ellen Wullf og Kim Witthoff
Illustreret af Cato Thau-Jensen
Dyk ned i de smukke, mystiske og dramatiske fortællinger fra 1001 nats eventyr. I kan læse kendte eventyr som
Aladdin og Ibenholthesten samt mindre kendte eventyr
som Historien om Djawdar og hans brødre. Eventyrene
er nyoversat for større børn med illustrationer af Cato
Thau-Jensen.
Fra 5 år

Ene og Løgnernes Konge
af Kasper Hoff
Eventyrlig fortælling om den forældreløse tyvfolkepige
Ene, der bor her og der og allevegne. Ene møder Gamle
Jonas og den skumle Max Maximus, og hun drager
sydpå sammen med dem. De rejser til Konkylieskoven
for at deltage i konkurrencen om at blive Løgnernes
Konge. Konkurrencen er skarp og er Ene modig nok til
klare den?
Fra 5 år

Min sommer med røverfamilien
af Siri Kolu
Viljas sommerferie tegner til at blive virkelig kedelig,
men på vej hen til bedstemor bliver hun kidnappet af
en røverbande. Vilja tænker kun på at flygte, men hun
finder ud af at livet hos røverfamilien også er ret sjovt,
regler er der ikke mange af og måske haster det ikke så
meget med at komme hjem igen?
Fra 5 år

Den sygeste løgnehistorie
af Neil Gaiman
En sjov og gakket historie som starter med en glemsom
fars tur i kiosken efter mælk. Turen tager sin tid, og da
han endelig kommer hjem, afkræver de to børn en god
forklaring. Nu tager faderen både børn og læser med ud
på en farefuld fortælling om, hvad der egentlig skete, da
han var væk. Løgn eller latin? Læs bogen og døm selv.
Fra 5 år

Farefuld ferie...
læs hvis du tør
Døren til dødsriget
af Alexandra Nilsson
Siri skal holde sommerferie i Italien, fordi hendes mor
skal arbejde i en arkæologisk udgravning af en gammel
etruskisk grav. Ferien bliver dog alt andet end kedelig,
da der er gravrøvere på spil. Siri og vennen Roberto
opdager også, at alt langt fra er, hvad det ser ud til og
snart er de for alvor blandet ind i sagen.
Fra 9 år

Den farlige gæst
af Per Gammelgaard
I en lille spansk landsby ligger Hotel Don Pedro. På
hotellet sker der både sjove og halvfarlige ting. Én af
gæsterne er sømanden Alberto, som har en magisk krystalkugle og en kæreste i Århus. Nå, nej - hende flygtede
han fra, da hun blev alt for kærlig. Men en dag standser
bussen på torvet og en dame træder ud.
1. del Hotel Don Pedro
Fra 8 år
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Felix Fox: Monsterkisten

Skattejagt i Stillehavet

af Charlotte Blay
Felix er på ferie i Grækenland, hvor han møder pigen
Thene. Hun lokker ham med op i bjergene for at se
brandene, der hærger tæt på. Thene lokker også Felix
med gennem Gudernes Portal for, at bede guderne om
hjælp til at slukke ilden. Men for at få hjælp skal de først
løse de svære prøver, som Oraklet stiller dem.
1. del af Felix Fox
Fra 9 år

af Karsten S. Mogensen
Lidt modvilligt er Tobias rejst med sin far til Hawaii, da
han skal undersøge en vulkan på en lille ø. Sammen
med de øvrige danskere på turen bliver Tobias vidne til
bjærgningen af et tysk skib, som har ligget på havets
bund i 70 år. Derefter tager turen en dramatisk drejning
og en hektisk skattejagt begynder.
Fra 9 år

Frantz tager på kanotur

af Ellen Richardson
Sommerferien står for døren og Elly skal være hos sin
tante på Fagerø. Elly keder sig, men så dukker et mystisk
brev med et kort og besked om at møde op ved midnat.
Hun sniger sig ud, følger kortet og møder Sierra og Tash.
De tre bliver veninder, og i en gammel kiste finder de
spor, som sætter dem i gang med at løse et mysterium
fra fortiden.
1. del af Klipklapper-Klubben
Fra 9 år

af Katrine Marie Guldager
Frantz tager på kanotur med vennen Karl. Men det er
svært at rejse fra alle de trygge ting uden at begynde
og savne dem, også selv om man har lyst til at rejse ud
på eventyr.
Fra 7 år

Hemmeligheden
af Iselin C. Hermann
Konrad, Olga og Nikolaj er på ferie i Portugal, og de
fornemmer, at der er noget gådefuldt ved det sted de
skal bo. Især ved vandmøllen, som ikke har kørt siden
vandet forsvandt på mystisk vis for over 100 år siden.
Børnene går på opdagelse i vandmøllen og finder noget
som måske kan forklare, hvad der skete.
Fra 8 år

Venindesmykket

Kannibaler
af Kirsten Ahlburg
Hele familien er på tur i junglen. Farer og ikke mindst
slanger og krokodiller lurer derude. Så er lillebror pludselig væk, der lyder et skrig ude fra junglen, og så tager
storebror ud på sin helt egen redningsaktion.
1. del af Farlig ferie
Fra 8 år
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