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Hanne Kvist

Nicole Boyle Rødtnes

Dyr med pels - og uden

Den gode skurk

Freddy skal hele tiden flytte. Han orker
ikke at få flere nye venner eller
papsøskende. Han ønsker sig bare en
hundehvalp at trøste og klappe. Men
hans mor er allergisk overfor pels.
(for 6-12 årige)

Sjov bog. Magnus Løvenskjold vil være
superhelt ligesom sine forældre. Men
det er kun er hans lillesøster, Lilli, der
klarer optagelsesprøven. Så melder en
anden skole sig på banen.
(for 10-13 årige).

Jon Ewo

Eva Susso

Birkebeinerne

8 ting, du aldrig ville turde

Året er 1204 og i Norge raser en blodig
borgerkrig. Den spæde kongesøn
Håkon og hans mor må flygte sammen
med to trofaste mænd. Det bliver en
kamp på liv og død i Norges snefyldte
fjelde. (for 13-16 årige)

Skriv en sexnovelle til årsprøven i 9.
klasse! Chat med en pædofil eller gå i
skole uden trusser! Fire veninder
udfordrer hinanden og lærer en masse
om sig selv undervejs.
(for 13-16 årige)

55.8 Mikkel Fønsskov

70.9 Susie Hodge

Vildt vejr

Børnenes interaktive kunsthist.

I Vildt vejr hører du de vildeste
vejrfænomener. Både det vilde vejr der
opstår langt væk fra Danmark, men
også det som kommer forbi, hvor vi
bor. (for 8-11 årige)

En inspirerende introduktion til kunst,
kunstnere og vigtige kunstretninger
gennem historien. Her kan du finde alt,
hvad du vil vide om kunst - lige fra
forhistoriske hulemalerier til de nyeste
idéer (for 8-13 årige)

Richard Byrne

Jacob Riewe

Vi er i den forkerte bog!

Min ø

Billedbog. Bellas hund kommer til at
skubbe Ben og Bella ud af den bog, de
er i. Pludseligt er de i en helt forkert
bog. Hvordan finder de nu hjem igen?
Kan du hjælpe dem? (for 3-5 årige)

Billedbog. En historie om en dreng, der
godt kan lide at tegne alene og godt
kan lide at sidde alene på sin lille
hemmelige ø under det store træ. Men
en dag får han selskab og måske er det
ikke så dumt. (for 4-7 årige)

