Bliv BOG-glad med bøger fra ABC FORLAG
- et inspirationskatalog til dagtilbud 6-9 år og 9-12 år
Der er afsat 25 millioner kroner på finansloven for 2021 til et initiativ, som skal være
med til at forny bogsamlinger i dagtilbud, SFO’er og ungdomsklubber.
Initiativet BOGglad er målrettet børn i alderen 0-12 år.
Følg linket til Slots- og Kulturstyrelsen her og læs mere om, hvordan I får del i puljen.
Fristen for ansøgninger er 10. november 2021 kl. 23:59, og det bevilgede beløb
bliver udbetalt i januar 2022 og skal være anvendt til indkøb i første halvdel af 2022.
Puljen giver støtte til indkøb af bogsamlinger til både offentlige og private daginstitutioner, dagplejer, skolefritidsordninger og/eller fritidsklubber for børn op til 12 år.

Klik på forsiderne inde i kataloget og
få mere at vide om bøgerne

6-9 år
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Alle tæller med
En bog, hvor du kan tælle
en masse mennesker og se
hvordan deres historier fletter sig sammen. Måske også
deres hemmeligheder.
Hulter-Bulter-Folket
”Tilfører billedbogskrybben noget nyt, forfriskende
og frækt, som vil have læsere i mange år. Tankerne
ledes i flere af rimene hen på Halfdan Rasmussen, og
bogen kan ydermere anvendes til sprogstimulering”
–DBC
Monsterskolen
”Sjov rimet billedbog, der vil vække glæde i landets
småbørnsfamilier, børnehaver og indskolingsklasser. Til hyggestunder og sprogstimulering med de
3-8-årige” - DBC
Nu går jeg, sagde Tiden
”Filosofisk og tænksom billedbog
om menneskers forhold til tid. En
sød historie om en lille piges forsøg
på at passe på tiden og bruge den
rigtigt. Bogens illustrationer er
holdt i lyse pastelfarver, og de giver
historien en poetisk og drømmende
stemning” – DBC
En egen flok
En gravhund føler sig ensom og anderledes. Mon den kan finde en
ven, der kan lide de samme ting? Eller er det bedste i virkeligheden
at finde en ven, der ikke er præcis som én selv?
”Tilsammmen oser tekst og billeder af humor og varme” – DBC

Vi er løver
”En hjerteskærende fortælling med en fin,
velformuleret tekst og udtryksfulde, detaljerige tegninger, hvor broderkærligheden
virkelig kommer til udtryk. - Temamæssigt
ledes tankerne hen på Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte” –DBC

Stig
Smuk billedbog til de 4-7 årige
om sorg og om at miste den der
står en nærmest. Velegnet til
højtlæsning og samtale
Det er mig, der er trolden
Fin historie om at være
udenfor pga. noget, man ikke
selv er herre over. Bogen kan
tolkes på mange måder, men
giver især mening, når man
læser den som en fortælling
om ADHD. Pigens hyperaktivitet kommer pludseligt
og uventet, og hun føler sig ensom og udstødt af både
familie og børnehavevenner/-voksne. - DBC
Rejsen – Missionen – Hjemkomsten
Ordløs billedbogsserie – en pige tegner en dør på
væggen, træder gennem den ind i en magisk fantasiverden. Eminente til historiefortælling og dialogisk
læsning, ikke mindst i blandede etniske grupper
som led i sprogtilegnelse.

6-9 år

Bogstavbanditten
Bogstavbanditten er en dadaistisk
samling af 29 små humoristiske tekster,
hvor nye ordbilleder og meningsløs
volapyk tvinger læseren ud på en overraskende sproglig rejse.
Bogstavbanditten er en finurlig leg
med sproget og en (u-)seriøs tilgang til
begrebet retskrivning.
Da bogstaverne mistede troen på det hele
Billedbog om dengang bogstaverne ikke længere var tilfredse med deres plads i alfabetet og
derfor forlod alfabetet, for at tage andre jobs.
Skæg, finurlig og anderledes alfabetbilledbog.
For alle børn, der har lært alfabetet, men har
brug for en anden vinkel på det. Fra 7 år

Oskar og den skrupsultne drage
Munter billedbog, der ikke
skræmmer, men underholder med
pjat og ballade. Og så er bogen,
i modsætning til mange af tidens
billedbøger, behageligt fri for
skjult indlæring og lærerige moraler – DBC

Art & Max
Kunstnerisk billedbog for de 5-8-årige
som ligeledes vil være ren nydelse for
voksne. Allerede via bogens forside
opnås et æstetisk indtryk.
Flot, smuk og farverig billedbog - ren
nydelse for øjnene. Bør findes på
ethvert børnebibliotek – DBC

Anton-serien
Yderst anvendelige hverdagsfortællinger, der tager sin 10-årige
hovedperson og hans livsstemning alvorligt

6-9 år

Lus og Bette
Sjov bog om mobning og venskab, og om at
turde være anderledes. Fuld af skægge indfald
og god til oplæsning fra 6 år. Historien er fuld af
overraskelser og den er flot illustreret af Linde
Faas med tegninger, der understreger stemning
og handling. Selvlæsning fra 8 til 11 år – DBC

Pepino
Varm poetisk historie om glæden ved musik
og vigtigheden af at have god forståelse for
hinanden og undgå fordomme.
Hvorfor hedder jeg Ivan?
En fin, hjertevarm og stilfærdig
fortælling om en drengs sorg,
skyldfølelse og vrede efter sin
mors selvmord og en fortælling
om vigtigheden af at tale om
tabet.
Agnes og drømmenes nøgle
Agnes er lige flyttet til en lille by. Ved et
tilfælde opdager hun en gammel kirkegård med en gravsten, hvor hendes navn
og fødselsdag står på. Er det den samme,
som kalder på hende i hendes drømme?
Tordenbraget
Ulf og hans ven er bange for
Oskarsson, som de kalder Tordenbraget. En dag vil mor ikke spille
klaver mere, og det gør virkelig
Tordenbraget vred. Drengene må
udtænke en plan.
Humoristisk bog til højtlæsning fra
7 år og selvlæsning fra 10 år
Åse, Åge og ånden
Åse og Åge er gode venner og glade
for at lege på Skrotten ved baneskråningen. Der finder de en dag en lille
rusten oliekande. Der kommer lyde
og en arrig stemme fra dens indre.
”Det er en fin og poetisk perle til
oplæsning i hjemmene, børnehaver
og indskoling” – DBC
Alvilda Arvidsen og minisørøvverne
En kedelig ferie for to søskende forvandler sig til et skørt
eventyr, med tyve, kidnappere og minisørøvere. Sjov og vild
historie til højtlæsning fra ca. 6 år og selvlæsning for 9-11 år

9-12 år

Hemmeligheden i det forladte hus
I Svaneby er der et mystisk forladt hus. Den afdøde
ejer har efterladt et brev med nogle ledetråde og et
mærkeligt æg. Vennerne Gudjon G. Georgsson og
Milla sætter sig for at opklare mysteriet
Lindormes land
Brødrene Sem og Immer er forældreløse. En dag
møder de rotten Sodpels, som inviterer dem med på
en rejse til ”Undersiden” for at blive plejebørn hos
lindormen dronning Indra. Men der er noget galt i
hendes verden. En stærk bog til oplæsning fra 7 år
om sorg, kærlighed og længsel.
Pralefesten
Pralefesten er bygget op som et klassisk
eventyr befolket af overnaturlige væsener
som bispefisk, basilisk, blemmyaer, manticor, skyggefødder og mange mange flere.
Pralefesten egner sig perfekt til højtlæsning
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Morderens abe
Krimi. Den begavede gorilla, Sally Jones må se sin
menneskeven, Mester blive idømt en lang fængselstraf for mord på Alphonso Morro. For at bevise Mesters uskyld drager hun afsted til det fjerne Østen for
at finde Alphonso Morro, som hun tror stadig er i live
For børn, unge og evt. voksne - kan bruges som
oplæsning for børn fra 8 år. Nyd denne fremragende
bog! – DBC

Den falske rose
En ny og spændende historie om gorillaen Sally, der optræder som et menneske. En god bog til oplæsning fra 8 år,
men ellers for 12 år og opefter og også
for voksne - en rigtig familiebog, og en
værdig efterfølger til den forrige bog
om Sally Jones, Morderens abe.

9-12 år

Serier

Elin Lindells Jørdis-serien
Herlige og varme historier, om en almindelig pige og hendes hverdag, der dog byder
på en masse sjove situationer. Jørdis er nem at holde af, og hendes uheldige opførsel
er mere skæg end den er pinlig, når hun, uden egentlig at ville det, kommer på afveje.
En veloplagt og vedkommende serie for piger i alderen 9-12 år. Velegnet både til
højtlæsning og selvlæsning.
Hjalte Donut – i vores familie lyver vi ikke
Hjalte bor sammen med sin mor og har aldrig mødt sin far. I hverdagen føler han, han har sin egen familie i morens gruppe, der består af
andre mødre, der har fået børn med anonyme donorer
Utrolig velskrevet og underholdende bog med en varm, sjov og
rørende historie om fraværet af en forælder, identitet og venskaber.
Tonen er uhøjtidelig og humoristisk, men alligevel er det en fin,
bevægende fortælling i et letflydende sprog.
Hjalte Donut, venner som k*****
Historierne om Hjalte er sjove, skønne og anderledes.
Det er sjovt og alligevel også relevant og vedkommende
at læse om Hjaltes bekymringer og udvikling i processen med at vokse op som donorbarn, der alligevel ikke
helt er et donorbarn. Bogen er velskrevet, og der er
mange gode og relevante temaer.
Verdens værste skoleinspektør, Verdens værste fødselsdag, Verdens værste ven
og Verdens værste lejrskole
Sjov serie med gakkede tegninger, som er gået hen og blevet populær hos den
9-12-årige målgruppe.
Ikke for sarte sjæle!

Signe Holm-serien: Festen – Casino- Dyret – Mobilen
Krimiserie med den autistiske Signe Holm i hovedrollen
Spændende og medrivende krimier, som formår at holde spændingskurven
knivskarp og fortællingerne levende. Her er børnene de seje hovedpersoner og
bøgerne kommer omkring alvorlige emner som autisme, kunstig intelligens, spilafhængighed, mobilafhængighed mm.
Hele serien vil ud over fritidslæsning også fungere fantastisk til højtlæsning til de
9-13-årige.
Den skrækkelige historie om hende den lille
Hende den lille vil gerne lege i puderummet, men de andre børn
vil ikke give hende lov. Kun hvis hun går op på skolens loft, hvor
det spøger. En perle til gyserentusiaster fra 8-12 år. Oplagt til
højtlæsning – DBC

BennyBobs bøfbanan
Benny-Bob hader børn og forstår egentlig heller ikke selv hvorfor
han er blevet lærer. Men klassen skal på lejrskole og så er det bare
om at får det bedste ud af det. ”For dem der kan lide sjove bøger,
fra ca. 8 år og opefter.” - DBC

Marv og ben-serien
Dukken – Frank- Forfulgt- Den fæle fanden – Udsigt til døden
Der er gys-garanti i serien til alle gyser-fans.

9-12 år

Hubert-serien
Serien har mange fans og egner sig til selvlæsning og højtlæsning
fra 9-10 år, men ældre børn vil også more sig over Huberts sjove og
groteske oplevelser. Teksterne bliver i høj grad beriget af de fantastisk oplagte og skægge illustrationer af Jon Ranheimsæter.

Tordenskjold
Dette er en, i positiv forstand, ”kulørt” historisk biografisk roman, der
skildrer Peter Jansen Wessel (kendt
som Tordenskjold) (1690-1720),
hans liv og især gerninger.

Fagbøger

Svingens mørke verden
Gyserserien ”Svingens mørke verden” består nu af 10 bøger. Bøgerne er letlæste,
uhyggelige historier for 10-13-årige:
”Grufulde gys - serien for dig, der tør læse skumle fortællinger”, Bøgerne er uhyggelige fra start til slut, og de sort/hvide illustrationer underbygger fint den dystre
stemning. . De skræmmende forsider og fængende bagsidetekster sælger bøgerne
rigtig godt – DBC

Skrald - Lort eller lagkage?
Faktabog om skrald og om
hvordan vi kan forvandle vores
affald til en nyttig og værdifuld
ressource ved hjælp af genanvendelse. Derudover fortælles
affaldets historie fra stenalderen
til i dag. Til oplæsning til børn
fra 7 år og selvlæsning fra 9 år. Velegnet til
emnearbejde i skolen

Skipper Clement
Fortælling om den kendte oprørsleder
Skipper Clement (1485-1535), der blev
født som bondesøn. Clement ville ikke
finde sig i, at adelen undertrykte bønderne og endte derfor som oprørsleder. Et
oprør, som kostede mange menneskeliv
og i dag kaldes Grevens Fejde

Fra abe til sapiens - Menneskehedens historie
Mennesket stammer fra en abe-art, der levede i det sydlige
Afrika for mellem fire og to millioner år siden. Til forskel fra
dyrene lærte mennesket at tale og lytte, og det er det, der
har bragt os langt i udviklingen. Læs om denne udvikling og
meget mere i bogen. For 10-12-årige.
En helt fantastisk bog, hvor de humoristiske illustrationer går
i dialog med den informative tekst hele vejen igennem bogen.
Bogen stiller også store spørgsmål om menneskets videre overlevelse, og det er med
til at sætte tanker i gang hos læseren – DBC
Zooptique
Om øjets bygning og funktion samt øjeplacering, forskellige
dyrearters synssans som fx. farvesyn, det sammensatte øje, lysfremstilling, nattesyn, fugleperspektiv samt padders, krybdyrs
og insekters syn. Med flapper og gennemgående billedmotiv.
Bogen formidler vanskeligt stof og rummer en del fagudtryk.
Alligevel er den let at læse. Den kortfattede tekst, brugen af
flapper og et gennemgående billedmotiv, letter tilegnelsen.

9-12 år

ABCs Lette fagbøger

Kåre Bluitgen og Nils Hartmanns imponerende serie på 25 bøger med kendte og
mindre kendte opdagelsesrejsende og eventyreres liv og levned.
Kan du tænke dig?!
En fotograf, en hjerneforsker og en professor i neurovidenskab er gået sammen om at skrive en bog, der giver svar på alle
mulige spørgsmål om hjernen. I alt 80 spørgsmål, som bliver
besvaret i en letforståelig tekst og forklarende farvefotos.

Tænk selv
Indføring i hvad filosofi egentlig
handler om. Ved at møde flere af de
klassiske filosoffer og stifte bekendtskab med en række store spørgsmål opfordres man til at
tænke og filosofere selv.
Tænk stort
Fagbog med introduktion til filosofi
for tænksomme børn på 10-14 år.
Det er svære emner i et letforståeligt
sprog og med sjove tegninger. Der er citater fra kendte filosoffer og filosofiske spørgsmål til læseren.

Byg, tegn & lær med …
I denne værkstedbog finder du 10 bygge- og
tegneopgaver, der kommer rundt om en arkitekts
metoder og redskaber. Bogen præsenterer 10 betydningsfulde arkitekter og deres bygningsværker.
Til undervisere og børn fra 10 år.

Sorgbogen
En respektfuld og empatisk bog om hvad der sker når et
nært familiemedlem eller en nær ven dør, om de svære
følelser, magtesløsheden og om sorgens faser. Især
henvendt direkte til børn og unge som har mistet, men
kan med fordel læses af og sammen med voksne

Gratis plakat medfølger
ved køb af minimum ti titler i serien.

www.abc-forlag.dk

