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MÅNEDENS BOG

•
MEGET MÆRKELIG MORGEN  

og DE GRIMME BØRN af  
Kim Fupz Aakeson

• 
RASMUS KLUMP OG  

TUDEPRINSEN af Carla  
og Vilhelm Hansen

• 
VICTOR BANAN af  

Jan Mogensen

• 
FYRTØJET af H.C. Andersen 

• 
RØDHÆTTE af  

Brødrene Grimm

6 
vidunderlige 

godnathistorier  
i månedens bog

Fru Struds’ 
ulyksalige 
sagosuppe

Man skal være forsigtig med at læse Rasmus 
Klump, siger jeg bare. Da jeg var 3-4 år, læste min 
mor godnathistorie for min søster og mig. Vi 

hørte om Rasmus Klump, der fik sagosuppe af fru Struds. 
”Hvad er sagosuppe?” spurgte jeg. Det skulle jeg aldrig 
have gjort. Min mor fik den idé, at hun ville lave det til 
os – sagosuppe. Så næste aften sad vi ved spisebordet med 
dybe tallerkner foran os. Hvis du nogensinde har siddet 
med sådan en tallerkenfuld dampende sagosuppe foran 
dig, så ved du, hvad jeg taler om. Det er gullighvidt, tykt 
slim, og hvis du kommer til at røre lidt ved det med din 
ske, så blopper der sådan nogle små, gennemsigtige, blinde 
øjeæbler op til overfladen. Og nej, det bliver overhovedet 
ikke bedre af, at man drysser rosiner på. Jeg nægtede selv-
følgelig at spise det, og min mor blev så sur, at hun tvang 
både min søster og mig til at tage opvasken. Jeg tudede mig 
igennem det, lige indtil jeg skulle tørre en lille urtekniv af 
og (måske en lille smule med vilje) skar mig i fingeren. Så 
forbarmede min mor sig over os, trøstede mig og gav mig 
plaster på, og så talte vi aldrig mere om sagosuppe. Hvis I 
tør, så er der alletiders Rasmus Klump-historie i månedens 
bog, CARLSENS GODNATHISTORIER. Den handler dog 
ikke om sagosuppe, men der er en tudeprins med i den, 
og det kan nok være meget fint at snakke med sit barn om, 
hvad en tudeprins mon er for noget. 

Bedste hilsner, 

Anita Egelund Sandvad 
Redaktør, Gyldendals Børnebogklub

C ARLSENS GODNATHISTORIER er 
en sjov og hyggelig samling af både 
velkendte eventyr og populære 

nyklassikere. I får både H.C. Andersen og Brødr-
ene Grimm, og så kan I læse om, hvordan ab-
erne kom til at holde så meget af bananer. I får 
også hele to fabelagtige fortællinger af Kim Fupz 
Aakeson, og ikke mindst får I en superfin his-
torie med Rasmus Klump, der møder en rigtig 
tudeprins. Den historie kan I sagtens bruge som 
afsæt til en snak om, hvornår – hvis nogensinde 
- det er passende at få en mental nedsmeltning 
fx over en brun plet på et æble.  Historierne er 

Ugens godnat-
læsning er i hus
Den bedste afslutning på en dag i et børneliv er uden tvivl en god, 
gedigen godnathistorie. Med CARLSENS GODNATHISTORIER får 
I seks skønne historier, så med lidt god vilje er der styr på en hel 
uges godnatlæsning.

Charlotte Guillain  
og Yuval Zommer
JORDEN UNDER 
DINE FØDDER
Fold bogen ud og rejs 
helt ind til Jordens 
kerne; det giver 
børnene en meget 
håndgribelig følelse 
af, hvordan det er at 
komme ned under 
overfladen og se, hvad 
der sker langt nede 
under vores fødder.
24 sider, indb., ill., folde 
ud-bog, 32,5 x 25 cm
Klubpris: 169,95 kr.
SPOTPRIS: 99,95 KR.
Best.nr. 303941
Fra 3 år

RED
AKTØRENS

FAVORIT

På forsiden 
Illustration fra  

CARLSENS  
GODNATHISTORIER

MÅ N E D E N S  B 0 G

22995 kr.
AFBESTIL SENEST 28. 01. 2020

BEST.NR. 400319

LÆS & LEG
2 - 5 ÅR

tip

Mød en ægte tudeprins  
i Rasmus Klump og tudeprinsen, 

som er en af de 6 gyldne  
godnatstunder i  
månedens bog

tip

Du får 12 revolutionerende  
strategier til at pleje dit barns 

sind under udviklingen  
med bogen Hele hjernen  

- hele barnet.
- side 11 -
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Ligesom 'syn' handler om at se med 
øjnene, handler mindsight om at se 
med sindet. Det betyder to ting …

Den anden del af mindsight er at se en andens sind 
og at prøve at se tingene, ligesom han ser dem.

For det første betyder det, at man kigger 
ind i sit eget sind for at se, hvad der 
foregår derinde. Mindsight lader dig være 
opmærksom på billederne inden i dit 
hoved – tankerne, de følelser, du mærker 
og endda følelserne i din krop. Det 
hjælper dig til at kende dig selv bedre.

HELE HJERNER – HELE BØRN: 
Lær dit barn om integration af selv og andre
MIG OG VI

MINDSIGHT =

AT SE MED 
DIT SIND

9995 kr.

SPOTPRIS

alle illustreret af forskellige dygtige tegnere, og 
det gør bogen dejligt varieret, også hvis du lader 
dit barn bladre i bogen og selv vælge aftenens 
godnathistorie. Alle historierne er et gensyn 
værd, så når I har læst bogen til ende, skader det 
såmænd ikke at starte forfra.

CARLSENS GODNATHISTORIER, 184 sider, 
indb., ill. m. læsebånd, 22 x 29 cm, omslag:  
Maria Lundén
KLUBPRIS: 229,95 KR.

Best.nr. 400319

Fra 2 år
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BOGHYLDEN

LÆS HØJT & LÆS SELV  
12 gode bøger, som både kan bruges til  
hyggelig højtlæsning, og som de større børn 
kan kaste sig ud i at læse selv.

Lars Bøgeholdt Pedersen
VICTOR [1]
PÅ HOLDET
97 sider, uindb., ill.
KLUBPRIS: 129,95 KR.
Best.nr. 400545
Fra 9 år

Lars Bøgeholdt Pedersen
VICTOR [2]
89 sider, uindb., ill.
KLUBPRIS: 129,95 KR.
Best.nr. 400546
Fra 9 år

Anders Matthesen
TERNET NINJA [1]
246 sider, indb., ill., 22 x 26 cm
Forlagspris: 249,95 kr.

Margareta Nordqvist
FIND FELIX
64 sider, indb., ill.
KLUBPRIS: 69,95 KR.
Best.nr. 400274
Fra 5 år

Margareta Nordqvist
LILLE LOLA
65 sider, indb., ill.
KLUBPRIS: 69,95 KR.
Best.nr. 400275
Fra 5 år

Wulffmorgenthaler
MUGGE OG HANS 
MÆRKELIGE HJERNE 
[2]
248 sider, indb., ill.
15,5 x 20,5 cm
KLUBPRIS: 179,95 KR.
Best.nr. 311522
Fra 8 år

Lemire & Bregnhøi
MIRA [1]
#VENNER #FORELSKET 
#ETÅRIMITLIV
112 sider, uindb., ill.
KLUBPRIS: 129,95 KR.
Best.nr. 400207
Fra 8 år

”Ikke til at stå for.”
♥ ♥ ♥ ♥
- Politiken

Lemire & Bregnhøi
MIRA [3]
#KREAKLUBBEN 
#FAMILIE #KYS
99 sider, uindb., ill.
KLUBPRIS: 129,95 KR.
Best.nr. 400439
Fra 8 år

Margareta Nordqvist
HOVSA, HOLGER
65 sider, indb., ill.
KLUBPRIS: 69,95 KR.
Best.nr. 400276
Fra 5 år

Wulffmorgenthaler
MUGGE OG VEJFESTEN [1]
251 sider, indb., ill.
15,5 x 20,5 cm
Klubpris: 179,95 kr.
SPOTPRIS: 79,95 KR.
Best.nr. 305326
Fra 8 år

Anders Matthesen
TERNET NINJA [2]
269 sider, indb., ill., 22 x 26 cm
Forlagspris: 249,95 kr.
KLUBPRIS: 199,95 KR.
Best.nr. 400523
Fra 10 år

Lemire & Bregnhøi
MIRA [2]
#HUSBÅD #FAR 
#KÆRLIGHED
97 sider, uindb., ill.
KLUBPRIS: 129,95 KR.
Best.nr. 400208
Fra 8 år

”Går lige i hjertet.”
♥ ♥ ♥ ♥
- Politiken

J eg har læst to bøger: STENFJÆS GÅR IGEN og STENFJÆS 
SIGER STOP, og de var rigtig gode. Det var sjovt, at der 
var noget ægte, der blev til uægte. De skal for eksempel 

på lejrskole, og det er jo meget normalt – men så kommer der 
alt muligt med spøgelser, og det går helt galt med Stenfjæs, og 
det er meget sjovt.   STENFJÆS SIGER STOP handler meget om 
en lillebror, som bliver rigtig stor. Morgan sidder med Stenfjæs i 
hånden, og så siger han et eller andet, som Stenfjæs tror er ”gør 
mig stor”. Så bliver Morgan stor og kan pludselig tale og bande, og 
så kommer der alle mulige cowboys og klovne – det er rigtig sjovt 
at læse om.   STENFJÆS GÅR IGEN vil jeg give 5 stjerner, for jeg 
synes ikke rigtig, der var noget dårligt ved den. STENFJÆS SIGER 
STOP vil jeg også give 5 stjerner.   
- Silja Dan Thoudal, Gyldendals Børnepanel

Lars Daneskov, STENFJÆS SIGER STOP [3]
144 sider, indb., ill. af Charlotte Pardi, omslag: Alette Bertelsen  
Forlagspris: 199,95 kr.
KLUBPRIS: 179,95 KR.
Best.nr. 400561 
Fra 5 år

Hvad ønsker 
en baby sig 
egentlig?
Lulus lillebror Morgan får 
fingre i den magiske ønskesten 
Stenfjæs, og så bliver der 
ballade. Silja fra Børnepanelet 
anbefaler. 

”Jeg synes det er god 
alder at læse bogen i, når 

man er 7-9 år. Der er  
lidt svære ord, men man  

kan forstå den let.”
Silja Dan Thoudal, 9 år

Børnepanelet læser

Lars Daneskov
STENFJÆS [1]
149 sider, indb., ill.
Forlagspris: 199,95 kr.
KLUBPRIS: 179,95 KR.
Best.nr. 310276
Fra 6 år

Lars Daneskov
STENFJÆS GÅR IGEN [2]
138 sider, indb., ill.
Forlagspris: 199,95 kr.
KLUBPRIS: 179,95 KR.
Best.nr. 400286

NYHED

179⁹⁵ kr.

Stenfjæs siger stop er tredje og sidste bog i  
Lars Daneskovs serie om Lulu og Otto og den 

magiske ønskesten Stenfjæs.

VINDER AF 

ORLAPRISEN 
2019

7995 kr.

SPOTPRIS

KLUBPRIS: 199,95 KR.
Best.nr. 400522
Fra 10 år

”Det bedste ved denne trilogi 
er den skønne humor.” 


- Ekstrabladet

BØRNEPANELET
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NYHEDBOGHYLDEN

BØRNENES FUGLEBOG
TRYK OG LYT
Nu kan børnene selv lære 
og lytte til, hvordan de for-
skellige fugle lyder med den 
herlige, solide papbog med 
lydpanel, der afspiller lyde 
fra 12 af Danmarks mest 
kendte fugle.
24 sider, pap., ill., inkl. lyd-
panel, 22 x 21 cm
KLUBPRIS: 169,95 KR.
Best.nr. 400200
Fra 2 år

Engert & Cole
DESTINATION: RUMMET
Bliv klog på rummet på en 
sjov måde med denne flotte, 

Ole Laursen
MIN NATURBOG
50 TING DU SKAL 
PRØVE I NATUREN 
FØR DU FYLDER 12
160 sider, indb., ill.
Forlagspris: 199,95 kr.
KLUBPRIS: 179,95 KR.
Best.nr. 400199
Fra 2 år

Sebastian Klein
DE 100 MEST GÅDE-
FULDE DYR
213 sider, indb., ill.
20 x 26 cm
KLUBPRIS: 189,95 KR.
Best.nr. 400068
Fra 3 år

Megan Cullis og Emily Bone
HISTORIEN OM  
TITANIC
EN BILLEDBOG
Læs den fascinerende 
og grufulde historie om 
verdens største passager-
skib, Titanic, der stødte 
på et isbjerg og sank på 
jomfrurejsen i 1912. Bogen 
er fuld af billeder og fakta 
om Titanic.  
32 sider, indb., ill.,  
22 x 28 cm
Klubpris: 199,95 kr.
SPOTPRIS: 129,95 KR.
Best.nr. 400093
Fra 5 år

Sigurd Barrett
SIGURD FORTÆLLER 
OM KONGERÆKKEN

Sebastian Klein
DE 100 MEST  
FANTASTISKE  
FORTIDSDYR

Selina Juul
MAD MED RESPEKT
EN HJÆLPSOM  
FAMILIE-KOGEBOG,  
DER GUIDER TIL AT 
MINDSKE MADSPILD
I Gyldendals nye kogebog 
med bidrag af bl.a. H.K.H 
Prinsesse Marie får du 80 
familievenlige opskrifter og 
enkle tips til, hvordan du 
mindsker madspild og for-
vandler gårsdagens rester til 
lækker mad.
240 sider, indb., ill.
Forlagspris: 299,95 kr.
KLUBPRIS: 199,95 KR.
Best.nr. 400483

Troels Gollander
OPLEV DANMARKS 
NATUR MED BØRN
NATUROPLEVELSER I 
HELE DANMARK FOR 
BØRNEFAMILIER
Praktisk guide til børne-
familier, med forslag til 
spændende ture rundt 

Ben Hubbard
HAJER
64 sider, indb., ill.
Klubpris: 199,95 kr.
SPOTPRIS: 129,95 KR.
Best.nr. 400092
Fra 4 år

FAKTA
Her får du Børnebogklubbens 10 gode bud på 
bøger, der gør både dig og dit barn klogere på 
verden, giver inspiration og vækker nysgerrighed.

Christian Bitz, DET KAN JEG IKKE LI’ ... ENDNU – Sådan lærer vi vores 
børn at spise sundt og varieret, 194 sider, indb., ill.
Forlagspris: 269,95 kr.

KLUBPRIS: 199,95 KR.

Best.nr. 400475

Drømmer du også om et middagsmåltid, hvor 
børnene tager lystigt for sig af maden og alt  
det grønne? I DET KAN JEG IKKE LI' ... ENDNU 
leverer Christian Bitz 40 familievenlige opskrifter 
og enkle ideér til, hvordan du forfiner dine børns 
smagsløg og styrker deres appetit med et bredt 
og varieret madudvalg. Her får du en smagsprøve 
på en af bogens mange lækre opskrifter.

Prøv en  
Poke bowl fra  
Christian Bitz

4 personer 

Et populært fænomen 
med grøntsager, som 
børnene selv kan vælge 
og blande. I princippet 
kan alt bruges, så bare 
sæt i gang med denne 
sunde trend! 

200 g spidskål
1 agurk
200 g tomater
200 g kogt kylling
2 spsk. olie
100 g ristede mandler
2 spsk. soja 

tip

Flot faktabog om 
havets rovdyr

i Danmark, hvor børn 
og voksne kan få store 
naturoplevelser og være 
aktive sammen på mange 
forskellige måder.
144 sider, uindb., ill.
Forlagspris: 249,95 kr.
KLUBPRIS: 199,95 KR.
Best.nr. 400550

illustrerede billedfagbog fyldt 
med fakta og spændende  
viden om stjernerne og  
planeterne, universets his- 
torie og Jordens oprindelse.
48 sider, indb., ill., 26 x 31 cm
Forlagspris: 229,95 kr.
KLUBPRIS: 199,95 KR.
Best.nr. 300889
Fra 5 år

212 sider, indb., ill.
20 x 26 cm
KLUBPRIS: 189,95 KR.
Best.nr. 307488
Fra 3 år

400 sider, indb., ill., 18 x 25 cm
KLUBPRIS: 229,95 KR.
Best.nr. 400281
Fra 5 år

12995 kr.
SPOTPRIS

12995 kr.
SPOTPRIS

NYHED
199⁹⁵ kr.

Skær spidskålen fint, del 
tomaterne i halve eller 
kvarter og skær agurken 
i stave. Steg den kogte 
kylling i olie på en pande. 
Rist mandlerne ved lav 
varme på en pande. Sluk 
for varmen, når mandler-
ne har fået lidt farve, kom 
soja på, og vend den med 
mandlerne. Anret i en 
stor skål. 

Opskrift på Poke bowl
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OPGAVER & KREAOPGAVER & KREAOPGAVER & KREA

Har du en sjov vittighed? 
Mail den til os på em@gyldendal.dk. 

Skriv DET VITTIGE HJØRNE i emnelinjen.

SJO

V 6 BALLADE

5 - 10 ÅR

Gæt en figur: Pippi Langstrømpe 
Hun har øjne i nakken: Når man kan fornemme, 

hvad der sker bag én.
Færdiggør rimet: citronerne

Giraffer: 10, Ketchere: 16, Sakse: 7
Solsikkeblade: 20

OPGAVER
LØSNINGER

& SVAR

Jeg er altid  
fuld af  

overraskelser 
og gode ideer

Jeg er sikkert  
stærkere end din far 

og modigere end  
din mor

Jeg bor sammen 
med en hest, en abe 

og en taske med 
guldmønter

hvem er 
jeg?

gæ
t en f gur

?

Hvad sagde 
blæksprutten til 

sin kone?

Lad os gå arm 
i arm i arm i 
arm i arm. 

Hvorfor færdes 
katte kun sjældent 

på kirkegårde? Fordi de er 
bange for 

gravhunde.

Hvad gør høns, 
når de fryser? De lægger sig 

ind under den 
varme hane. 

tip

Hold vejret mens  
du tæller til 3 inden i dig 
selv, før du giver svaret  

på vittigheden. 

Det 
VITTIGE 

hjørne

FORKLAR UDTRYKKET:

"Hun har øjne  
i nakken"

FÆRDIGGØR RIMET:

"Oppe i gardinerne, hænger 
appelsinerne, mændene og 

konerne, spiser af …"

Talemåder & Ordsprog
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Anette Prehn
DIN KREATIVE HJERNE
Kreativitet kan faktisk trænes op 
- ligesom en muskel. Bogen giver 
syv helt konkrete tips til at lege 
nye ideér frem og få glæde af det, 
hjernen faktisk kan.
24 sider, ill., 10,5 x 15 cm
KLUBPRIS: 49,95 KR.
Best.nr. 400133

Anette Prehn
GØR HJERNEN TIL EN MED-
SPILLER
Din opmærksomhed og dit fokus 
styrker det, de ”lyser” på, ligesom 
hvis du havde en lommelygte i 
hjernen.
24 sider, ill., 1. udg. 2017, 10,5 x 15 cm
KLUBPRIS: 49,95 KR.
Best.nr. 400540

Anette Prehn
TAG NYE BILLEDER MED 
HJERNEN
Lær, hvordan du kan bruge din 
hjerne til at se en situation fra nye 
vinkler, også kaldet ”reframing”, 
som betyder at finde nye perspek-
tiver og forstå situationen på andre 
måder.
24 sider, ill., 1. udg., 10,5 x 15 cm
KLUBPRIS: 49,95 KR.
Best.nr. 400637

Anette Prehn
BLIV VEN MED HJERNENS 
AMYGDALA
Bogen her lærer børn, hvordan man 
gør amygdala til sin ven i hverdagen 
i stedet for at lade sig styre af dens 
reaktion.
24 sider, ill., 10,5 x 15 cm
KLUBPRIS: 49,95 KR.
Best.nr. 309047

Anette Prehn
GIV HJERNEN PLADS TIL 
UDVIKLING
Brug ’Midlertidighedens sprog’ til at 
få din hjerne med på at lære nyt eller 
ændre ting ved at bruge ord som ’end-
nu’, ’for tiden’ eller ’i disse dage’, så du 
viser din hjerne, at den er på vej.
24 sider, ill., 10,5 x 15 cm
KLUBPRIS: 49,95 KR.
Best.nr. 400380

Anette Prehn
STIERNE I HJERNEN
Forstå, hvad der sker i hjernen, 
når man lærer noget nyt og måske 
bøvler lidt med det. Bogen styrker 
modet på at lære og at tackle udfor-
drende situationer.
24 sider, ill., 10,5 x 15 cm
KLUBPRIS: 49,95 KR.
Best.nr. 309039

Anette Prehn
SOV DIG TIL EN BEDRE HJERNE
Hvad sker der i din hjerne, når du sover, og hvordan kan du 
skabe gode søvnvaner, som giver dig større glæde og overskud i 
hverdagen?
24 sider, ill., 1. udg. 2017, 10,5 x 15 cm
KLUBPRIS: 49,95 KR.
Best.nr. 400638

HJERNEVENNER
Serien “Hjernevenner” består af 7 minibøger om hjernens 
spilleregler, og de er skrevet direkte til børn, som en slags 
pixibøger om hjernens forskellige funktioner.

HELE HJERNEN - HELE BARNET 
viser, hvordan dit barns hjerne 
modnes, og hvordan det påvirker 

barnets adfærd og humør. Du får også 12 
nøglestrategier til, hvordan du kan møde 
dit barn med forståelse og støtte dit barns 
udvikling.  Strategierne er lettilgængelige 
og meget brugbare. Blandt andet er der 
gennem hele bogen små tegneserier, som 
du kan bruge direkte sammen med barnet 
i forskellige situationer, fx kan du vise 
med en knyttet hånd, hvordan hjernen har 
forskellige områder, når det handler om 

hhv. store følelser og at tænke rationelt. I 
det hele taget er bogen fuld af konkrete råd, 
som du kan bruge her og nu.

Daniel Siegel & Tina Payne Bryson, HELE 
HJERNEN - HELE BARNET – 12 revolu-
tionerende strategier til at pleje vores børns 
sind under udviklingen, Omslag: Christinna 
Lykkegaard Nilsson / Oversat af Mathilde 
Frandsen Kopp, 180 sider, uindb., ill.
Forlagspris: 249,95 kr.

KLUBPRIS: 199,95 KR.

Best.nr. 400595

Hjerne og 
følelser
Børns hjerner udvikler sig hele tiden, og derfor 
er det smart for os forældre at kende en vifte 
af lettilgængelige strategier til at understøtte 
udviklingen i de forskellige stadier.

tip

God hjælp til dig, der gerne vil 
støtte dit barns udvikling

tip

Farvelæg 
sindet

NYHED

199⁹⁵ kr.
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Ligesom 'syn' handler om at se med 
øjnene, handler mindsight om at se 
med sindet. Det betyder to ting …

Den anden del af mindsight er at se en andens sind 
og at prøve at se tingene, ligesom han ser dem.

For det første betyder det, at man kigger 
ind i sit eget sind for at se, hvad der 
foregår derinde. Mindsight lader dig være 
opmærksom på billederne inden i dit 
hoved – tankerne, de følelser, du mærker 
og endda følelserne i din krop. Det 
hjælper dig til at kende dig selv bedre.

HELE HJERNER – HELE BØRN: 
Lær dit barn om integration af selv og andre
MIG OG VI

MINDSIGHT =

AT SE MED 
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AT SE MED 
DIT SIND

DANIEL SIEGEL, M.D., er 
klinisk professor i psykiatri ved 
UCLA School of Medicine, en 
af lederne af UCLA Mindful 
Awareness Research Center 

og leder af Mindsight Institute.      

TINA PAYNE BRYSON  
er psykoterapeut ved  

Pediatric and Adolescent  
Psychology Associations  

i Arcadio og har konsulta- 
tioner med børn og unge  

samt forældrekonsultationer.

29995 kr.
T.O.M. DEN 
28.1.2020

KØB 
HELE SERIEN FOR
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BOGHYLDEN DEN SKAL DU LÆSE

Astrid Lindgren
BOGEN OM BØRNENE I 
BULDERBY
240 sider, indb., ill. 
Forlagspris: 249,95 kr.
KLUBPRIS: 199,95 KR.
Best.nr. 239608
Fra 5 år

Astrid Lindgren
KALLE - DEN LILLE 
TYREFÆGTER
Astrid Lindgrens billedbog om 
tyren Adam Engelbrekt, der bliver 
så olm en dag, at den bryder ud af 
stalden, og ingenting kan standse 
den - ikke før lille Kalle på bare 7 år 
træder ind i manegen.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Politiken
32 sider, indb., ill., 22 x 29 cm
Forlagspris: 149,95 kr.
KLUBPRIS: 129,95 KR.
Best.nr. 400230
Fra 4 år

Astrid Lindgren
VI PÅ KRAGEØEN
Følg børnene på Krageøen, hvor 
de lever et nærmest voksenfrit, 
eventyrligt liv med dagslange ture 
i robåd, udforskning af en øde vig 
og mødet med diverse dyrebørn, 
der bliver gjort tamme og bliver til 
venner for livet.
264 sider, indb., 15,5 x 23 cm
Forlagspris: 199,95 kr.
KLUBPRIS: 179,95 KR.
Best.nr. 309732
Fra 7 år

Astrid Lindgren
BOGEN OM PIPPI 
LANGSTRØMPE
290 sider, indb., ill.
Forlagspris: 249,95 kr.
KLUBPRIS: 179,95 KR.
Best.nr. 292698
Fra 5 år

Astrid Lindgren
MIO, MIN MIO
Historien om Mio, drengen der 
forsvandt fra sit hjem i Stockholm 
og fandt et nyt hjem hos sin far, 
kongen i Det fjerne land, er en af 
Astrid Lindgrens mest gribende 
børnebøger.
152 sider, indb., ill.
KLUBPRIS: 179,95 KR.
Best.nr. 293258
Fra 5 år

Astrid Lindgren
RASMUS PÅ FARTEN
Rasmus er en børnehjemsdreng på 
ni år, som ingen forældre vil have 
som plejebarn. Rasmus stikker 
af fra børnehjemmet og møder 
landstrygeren Paradis-Oskar, og så 
bliver det spændende og farligt.
196 sider, indb., ill.
KLUBPRIS: 179,95 KR.
Best.nr. 299784
Fra 6 år

Astrid Lindgren
BOGEN OM EMIL FRA 
LØNNEBERG
464 sider, indb., ill., 16 x 21,5 cm
Forlagspris: 249,95 kr.
KLUBPRIS: 199,95 KR.
Best.nr. 239616
Fra 5 år

Astrid Lindgren
RONJA RØVERDATTER
Astrid Lindgrens mesterværk af 
en fantastisk, drabelig og kærlig 
fortælling om røverbørnene Ronja og 
Birk, om deres frie liv i de vilde skove 
og om, hvordan deres venskab stop-
per krigen mellem to røverslægter.
224 sider, indb., ill., 16 x 23,5 cm
Forlagspris: 199,95 kr.
KLUBPRIS: 179,95 KR.
Best.nr. 165365
Fra 6 år

ASTRID LINDGREN
I ALLE VI BØRN I BULDERBY siger en af pigerne: “Det er nu alligevel 
mærkeligt! Hvad man end leger, så skal drengene altid have lov til at 
lave noget sjovt, mens vi bare skal holde maden varm og den slags.” 
Synes dit barn mon, at det stadig er sådan?

T iden er lang, når man venter på 
noget godt. Det kan Villads mærke 
i denne fortælling, hvor hans fætter 

Noa skal komme på besøg og vise sin nye 
hundehvalp frem. Men klokken er kun syv 
om morgenen, og der er en evighed, til 
hundehvalpen kommer. Villads’ far og mor 
benytter lejligheden til at fortælle Villads om 
klokken, så han selv kan følge med i tiden. 

Inden dagen er omme, har Villads både 
lært klokken, fundet ud af, hvor lang tid 
det tager at gå på toilettet, og undersøgt, 
om der findes en metode til at få tiden til 
at gå hurtigere.

Brug bogen til at præsentere tid og ure for dit 
barn. Det er en sød og genkendelig historie, 
som kan være med til at gøre tiden konkret 
og give dit barn lyst til at lære klokken. 

Anne Sofie Hammer, VILLADS FRA VALBY 
LÆRER KLOKKEN, Illustreret af Dina  
Gellert, 48 sider, indb., ill., 25,5 x 23 cm,  
Omslag: Jette Aaagaard Enghusen
KLUBPRIS: 129,95 KR.

Best.nr. 400100

Fra 4 år

Syv timer! Så lang tid er der, til Villads får besøg af sin 
fætter og hans nye hundehvalp, og Villads kan næsten ikke 
forestille sig al den tid, der kan være i så mange timer.

Lær klokken 
med Villads

Anne Sofie Hammer
VILLADS FRA VALBY HAR 
FØDSELSDAG
Når Villads fra Valby har fødselsdag, 
bliver han altid vækket med fød-
selsdagssang og gaver. Alligevel er 
det helt anderledes i år, for det viser 
sig nemlig, at Villads skal i skole, 
selvom han har fødselsdag. Men 
som alle, der kender Villads ved, så 
går sådan en skoledag jo aldrig helt 
som planlagt.
32 sider, indb., ill., 16,5 x 24 cm
KLUBPRIS: 99,95 KR.
Best.nr. 400486
Fra 4 år

Anne Sofie Hammer
VILLADS FRA VALBY SIKKER  
I TRAFIKKEN
KIG OG FIND
Bog med faktatekster og store 
myldrebilleder, som I kan bruge til 
at snakke sammen om, hvad Villads 
og andre trafikanter glemmer eller 
gør forkert, og i quizzen kan I tjekke, 
hvor meget I har lært gennem bogen.
28 sider, indb., ill., 30 x 21,5 cm
KLUBPRIS: 129,95 KR.
Best.nr. 400099
Fra 2 år

LEG & LÆR

129⁹⁵ kr.

tip

Brug bogen til at præsentere 
tid og ure for dit barn.

ANNE SOFIE HAMMER 
(f. 1972) er cand.mag. i 

dansk og pædagogik og 
arbejder til daglig som 
tekstforfatter og kon-

ceptudvikler af interaktive 
tjenester. Hun er gift og 
har tre børn, to marsvin 
og tre undulater samt et 

hus med et deraf følgende 
kaos - og en hel del inspi-
ration til Villads-figuren.
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NYHEDBAZARBAZAR

Jaq Jaq Bird
MALEBOG MED 
FARVEKRIDT
TEGN OG VISK UD
I denne fine malebog er  
siderne sorte som en tavle, 
og du bruger de medfølgende 
farvekridt, som ikke støver. 
Siderne kan nemt viskes rene 
med en fugtig klud, og så er de 
klar til nye kunstværker.
8 sider, inkl. 4 støvfri farvekridt, 
20 x 20 cm
KLUBPRIS: 149,95 KR.
Best.nr. 400404
Fra 3 år

Ill. af Isabelle Chauvet
MIN LEGE OG LÆRE-
KUFFERT
Mød musen, pingvinen, kill-
ingen og bjørnen, der lærer de 
mindste at forstå familie, følels-
er, vejret og deres omgivelser.
4 x 12 sider, kuffert med 4 pap-
bøger, ill., 33 x 17 cm
KLUBPRIS: 179,95 KR.
Best.nr. 310235
Fra 0 år

Maria Rørbæk
MIN EGEN ABC-KUFFERT 
MED DYR
30 dyrekort, 15 x 15 cm
KLUBPRIS: 149,95 KR.
Best.nr. 307306
Fra 0 år

Her kan du finde fine sager, som kan 
bruges til de stunder, hvor det ikke lige er 

læsning, der er på programmet.

skønne ting 
& sager

MIMBO JIMBO T-SHIRT
STR. 2-3 ÅR
95% bomuld og 5% elastan. Tåler 
maskinvask ved 40 grader.
KLUBPRIS: 99,95 KR.
Best.nr. 400339

MIMBO JIMBO T-SHIRT
STR. 3-4 ÅR
95% bomuld og 5% elastan. Tåler 
maskinvask ved 40 grader.
KLUBPRIS: 99,95 KR.
Best.nr. 400340

Tessa Sillars-Powell
LAV SELV SQUISHIES, SLIM OG 
MODELLERVOKS
36 OPSKRIFTER - HELT UDEN 
FARLIGE STOFFER!
36 projekter, der lærer dig at lave 
squishies, slim og modellervoks fra 

bunden og i unikke designs - helt uden farlige stoffer.
112 sider, uindb., ill., 17,5 x 23,5 cm
Forlagspris: 129,95 kr.
KLUBPRIS: 99,95 KR.
Best.nr. 400259

GYLDENDALS  
MUSIKSANGBOG  
MED LYDPANEL
89 sider, indb., ill. m. lydpanel, 
47 sange, 26,5 x 29,5 cm
Forlagspris: 249,95 kr.
KLUBPRIS: 229,95 KR.
Best.nr. 298042
Fra 0 år
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FORTRYDELSESRET
Fortryder du en bestilling, har du  
14 dages returret. 
Returnerer du månedens bog, koster 
det et gebyr på 49 kr. 
Husk at melde adresseændring til os, 
når du flytter.

KUNDESERVICE

Gyldendals Børnebogklub, 
Postboks 176, 
1005 Kbh. K.
Tlf. 70 11 00 33
www.gyldendals-børnebogklub.dk

MEDLEMSKAB
Ønsker du ikke månedens bog, afbestiller 
du blot inden 28.01.2020

Uanset hvor mange bøger og andet du 
bestiller på én gang, betaler du kun  
29,95 kr. i forsendelse.
Alle priser i bogklubbladet gælder t.o.m. 
afbestillingsdatoen.

SÅDAN HANDLER DU  
I GYLDENDALS BØRNEBOGKLUB
Bestil og afbestil på  
www.gyldendals-boernebogklub.dk 
Ring til servicetelefonen: 70 11 00 33  
(døgnet rundt). 
Personlig betjening mandag – torsdag  
kl. 8.30 – 18, fredag kl. 8.30 – 16. 
SMS til 1961

Ved SMS-bestilling skriv: BØRN med-
lemsnummer og bestillingsnummer  
(fx BØRN 512345678 202525)
 
Ved SMS-afbestilling af månedens bog 
skriv: BØRN medlemsnummer afbestil  
(fx BØRN 512345678 afbestil)
Det koster 5 kr. pr. sms + alm. sms-takst. Se 
mere på www.gyldendals-børnebogklub.dk

Lav yoga 
med dit barn

17995 kr.

KLUBPRIS

Klæd dit barn på med 
Mimbo Jimbo

Inkl. lydpanel, der  
afspiller melodien

7 

I Frida Hallqvists bog KICKSTART DIT SUNDE FAMILIELIV får 
du mange gode idéer til, hvordan sundhed kan blive en naturlig 
del af hverdagen med børn. Prøv fx denne intense, men rare 

yogaøvelse, som bringer dig og dit barn tæt sammen for en stund 
– en rigtig god grund til lige at sætte skærmen på pause og hoppe 
ud af sofaen. 

Frida Hallqvist, KICKSTART DIT SUNDE FAMILIELIV – Sådan 
gør du i en travl hverdag, 245 sider, indb., ill., Omslag: Dasrotesrabbit 
Forlagspris: 299,95 kr., KLUBPRIS: 199,95 KR., Best.nr. 400453

ØRNEN Sæt dig med dit barn på gulvet med 
ansigterne mod hinanden, og stræk dine 
og dit barns ben ud til siderne. Hold fast i 
hinandens hænder, og brug hinanden til at 
holde balancen. Pres benene mod hinanden, 
så I strækker dybere i inderlårene. Bliv gerne i 
positionen i 30-60 sek.  Øvelsen kan gentages 
et par gange. 

Husk også at lægge jer og slappe af i YOGA- 
SØVN, hvor I trækker vejret roligt og dybt og 

taler kroppen til 
ro fra tåspidserne 
til toppen af 
hovedet.

NYHED

199⁹⁵ kr.

http://www.gyldendalplus.dk
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Sådan får du sunde og robuste børn, der 
sover godt om natten og vågner veludhvilede 
med høj energi og godt humør.

Styrk dit barns 
immunforsvar

D it barn møder hver dag sygdomsfremkaldende virus 
og bakterier i vuggestuen, børnehaven og skolen. 
Men det behøver ikke altid at resultere i fx forkølelse 

og dårlig mave. SLUT MED SNOT giver dig på en let og enkel 
måde viden om og konkrete 
redskaber til at styrke dit barns 
immunforsvar. Du får også 20 
opskrifter på lækker og sund 
mad, der er let at tilberede.  

SLUT MED SNOT gør dig 
til ekspert i dit barns sundhed, 
så du kan opfylde drømmen 
om en hverdag i familien med 
raske børn, overskud, glæde 
og sundhed.
Anette Straadt, SLUT MED 
SNOT – Styrk dit barns immun- 
forsvar med hverdagssundhed, 
216 sider, indb., ill.,  
17 x 24 cm, Grafisk form- 
givning: DasRotesRabbit  
Forlagspris: 249,95 kr.

KLUBPRIS: 179,95 KR.

Best.nr. 400639

ANETTE STRAADT  
er sygeplejerske og  

sundhedsplejerske med 
over 18 års erfaring i at 
arbejde professionelt 
med børns sundhed. 

Hun er desuden stifter af 
firmaet Æblebørn, hvor hun 

vejleder børnefamilier og 
professionelle om børns 

naturlige sundhed.

Slut med snot
giver dig indsigt i:

• Hvordan du skaber et 
sundt tarmsystem 

• Hvor vigtig søvnen er, og 
hvordan du optimerer den 

• Hvorfor dit barn skal 
have et stabilt blodsukker, 
og hvordan du skaber det 

• Hvilke vitaminer og  
mineraler dit barn skal 

have hver dag 

• Hvorfor sundt fedt  
er vigtigt, og hvordan du 
inkluderer det i dit barns 

hverdagsmad NYHED

179⁹⁵ kr.


