
Martine Bentsen & 
Dorte Hansen
Rejs med børn
Kr. 199,95
People’sPress

Denne bog er henvendt til
forældre, som skal rejse med
små børn. At rejse med små
børn kan virke besværligt og
helt uoverskueligt. Men
sådan behøver det slet ikke
være. Med den rette plan-
lægning og ved hjælp af en
række få, men gode huske-
råd kan du få den familiefe-
rie, du drømmer om med

plads til både børn
og voksne.
I denne bog deler
rejsejournalisterne
Martine Bentsen
og Dorte Hansen
ud af tips og erfa-
ringer, godt hjul-
pet af en række
eksperter inden
for både sund-
hed, samliv, øko-
nomi og
børneopdra-
gelse. Bogen
kommer rundt
om familierej-
sen fra start til
slut, fra plan-
lægning og
hjemlige for-
beredelser til
hvordan man

fordriver rejsetiden og får
det bedste ud af ferien, når
man først er kommet frem.
Sidst men ikke mindst rum-
mer bogen en langrække rej-
sebreve til inspiration og
afskrækkelse fra bl.a. forfat-
ter og foredragsholder Lotte
Heise, globetrotter Nina Ras-
mussen, forfatter og rejsedi-
rektør Ida Tin, Malou
Aamund, skuespiller Anne-
Grethe Bjarup Riis og coach
Mie Madsen.
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Som
noget helt
nyt på markedet kan du nu
få en guidebog, som er helt
specielt henvendt til børne-
familier. Bogen er velegnet
til højtlæsning inden afgang,
og derved kan alle i familien
få medbestemmelse om,
hvad der skal ses på turen.
Første bog om Ella Bella går
til Berlin, men det er menin-
gen, at serien skal udvides
med flere rejsemål. 
Bogen beskriver en række
kendte og ukendte kulturelle
seværdigheder, og samtidig
er den inddelt i områder, så
hele Berlin er repræsenteret.
Bagerst i bogen finder du de
praktiske oplysninger, som

du måske kender fra ”Turen
går til”. Bogen er bygget op
med tekst og billeder, og
med indsatte tegninger i bil-
lederne af Ella Bella og hen-
des familie. Bogen har et
godt format til at have med i
kufferten.
Ella Bella er 5 år og hendes
bror Otto er 10 år. Bogens
målgruppe er familier med
børn i alderen 5-12 år.  Har
man ikke fået nok af Ella
Bella kan man både finde
hende på Facebook eller på
hjemmesiden www.ellabella-
seventyr.dk. Her kommer
der flere råd til hele tiden.
Næste bog i serien er plan-
lagt og går til London.

Maria Bruun Fanø, læsehest,
bogelsker og boganmelder her 
i avisen.
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Skal turen gå rundt
i Danmark eller
nordtyskland, fin-
der du her de opti-
male rejseguides til
det. De 9 guidebø-
ger tager udgangs-
punkt i forskellige dele af
landet. Hver enkelt bog er
inddelt i områder. Du får her
masser af gode tips til, hvad
der er værd at besøge. De
mange smukke fotos giver et
godt forhåndsindtryk af
både de kendte og de mere
ukendte seværdigheder, og

lægger såle-
des op til et væld af ople-
velser. Bogen kan bruges af
alle, der besøger de enestå-
ende områder til fods, på
cykel, i bil eller båd.
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Vil din teenager
fordybe sig, kan
denne serie om
pigen Ever anbefa-
les. Den når helt på
højde med Twillight
serien, og har fået
næsten ligeså mange fans
både i Danmark og resten af
verden. 
Den 16-årige pige Ever er
eneste overlevende, da hele
hendes nærmeste familie
omkommer i en frygtelig tra-
fikulykke. Ever må nu bo
hos sin tante i Californien,
og snart opdager hun, at
nærdødsoplevelsen har givet
hende en skræmmende evne
til at se andre menneskers

aura og læse deres
tanker – og blot ved en flyg-
tig berøring lære hele deres
livshistorie at kende.
Bliver teenageren bidt af se-
rien, kan man også få en pa-
rallelserie om Evers
lillesøster Riley. Her findes
tre bøger indtil videre til en
pris af kr. 169,95.

Ferie med børn

Massevis af ting, der
skal findes og farves
kr. 79,95

Angry Birds: 
Den store grønnes
krusedullebog 
kr. 59,95

Angry Birds: 
Den store rødes 
rusedullebog 
kr. 59,95
Alvilda

Alvilda er mestre
til at lave aktivi-
tetsbøger, og jeg
har bragt flere af
dem. De tre her er
perfekte til at have
med i bilen, på
flyet eller på feri-
estedet. 
”Massevis af ting,
der skal farves og
findes” ligner meget
de bøger, som jeg
tidligere har bragt
med stor begejstring.
Her får du opgaver,
som skal udføres, og
derudover skal der

males. Tegningernes motiver
er mindre end i de tidligere
bragte, hvilket kan gøre det
til en udfordring for de
mindstes motorik.
”Angry Birds” bøgerne er
lavet efter samme princip
som Alvildas krusedulle
bøger. Her udfordres kreati-
viteten, og samtidig er det
med genkendelige billeder
fra spillene. Det kan måske
få selv store børn til at gå i
gang med farverne – hvis
ikke far og mor allerede er i
gang.

Den ultimative 
stickerbog
LEGO Star Wars 
minifigurer
Kr. 129,95
Alvilda

Mød alle de foretrukne
LEGO Star Wars minifi-
gurer! Lær alt om modige
jedier, udspekulerede
sith’er, beslutsomme op-
rørere, skrækindjagende
dusørjægere og mange
flere spændende minifigu-
rer. Se de forskellige ver-
sioner af de mest populære
minifigurer, f.eks. Anakin
Skywalker og Han Solo. Og
en af de bedste ting - Brug
stickernes igen og igen til
masser af timers leg.

LEGO Duplo 
Sjov med klistermærker:
Bussen & Bilen
Kr. 119,95
Alvilda

Nu er der to flotte klister-
mærke bøger for de
mindste. Bøgerne er
fyldt med opgaver, som
skal løses med de med-
følgende klistermærker.
Udover opgaverne, er
der også masser af
sider, som skal farve-
lægges. 
Anbefales fra 3 år.
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Har du rejst med børn før, ved du også, at ventetid kan gøre det ulideligt for såvel børn som voksne. Her
får du guidebøger, som er specielt rettet mod børnefamilier. Derudover bøger, som kan hjælpe på venteti-
den. Og endelig bringer jeg en række bøger, som giver inspiration til ferie i det danske sommerland. 

Aktivitetsbøger er et sikkert hit til bilen! 
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