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I denne uge ... 

Hør om lille Madeline, som en dag fik mavepine.Lægen råbte og befaled’: ”Hun skal op på hospitalet!”Ambulancen for af sted, og den stakkels pige med.Tør du høre, hvad der hændte, og hvordan det hele endte?Ja, du gør, naturligvis! Kom, vi starter i Paris!
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Lydia får en lillesøster

Lydia får en lillesøster
Katrine Marie Guldager • Siri Melchior

Lydia har fået en veninde, der hedder Tine. Tine er en meget uartig pige, der aldrig gør, hvad lærerne siger. Heldigvis er Lydia ligeglad. Tine er nemlig hendes første veninde, og de kan dele alt. Eller i hvert fald næsten ...

Læs mere om Lydia i:
Lydia svarer igen

9 788711 391778

Hvem er skønnest i landet her? Julia Roberts spiller den onde 
dronning i Lille spejl på væggen der, filmatiseringen af et af verdens 

mest elskede eventyr, Snehvide. Nu kan du se den på dvd.

Der er kommet en ny bog i serien om pi-
gen Lydia, som nu skal være storesøster. 
Hun glæder sig. Men da lillesøsteren 
kommer,er det ikke spor sjovt. Bogen 
sætter på fin vis fokus på de konflikter, 
det kan medføre, når der kommer endnu 
et barn til familien.
Katrine Marie Guldager: Lydia 3: Lydia får 
en lillesøster, Carlsen, 249,95 kr.

Ella Bellas eventyr er en serie af 
børnevenlige guidebøger til euro-
pæiske storbyer. Første bog om Ella 
Bella og hendes familie handler om 

Berlin. Familiens oplevelser er den 
røde tråd, der som en fortælling 
styrer læseren igennem (i dette 
tilfælde) Berlins historie, kultur, 
seværdigheder, sjove anekdoter, 
legepladser og meget, meget 

mere! Bogen kan bruges både af 
børn og forældre sammen, men også 
af børnene selv – før, under og efter 
rejsen.
Sara Helena Kangas: Ella Bellas even-
tyr – Berlin, Forlaget Bolden  
(www.forlagetbolden.dk), 249 kr.
Også som e-bog, pris ca. 99 kr.

Om at blive den store

Rejseguide til børn

Har du et barn, der er bange for at 
sove pga. spøgelser osv., så køb Har 
Eskild monstre på værelset.
Bogen handler om drengen Eskild, der 
tror, at han har monstre på sit væ-
relse, så han har meget svært ved at 

sove om aftenen. En dag kommer hans farmor på besøg og 
giver ham gode råd til, hvordan han kan skræmme monstre 
og spøgelser væk. I bogen er der opskrifter på drømmefan-
gere og spøgelsesskræmmere, som børnene selv kan lave.
Diana Lindeved Strøm: Har Eskild monstre på værelset, på 
www.lindeved.dk for 139.95 kr.

Skræm monstrene 
væk

Pakker jeg Bezzerwizzer Mini, med i feriekuf-
ferten.
Det danskudviklede quizspil 
BEZZERWIZZER er kommet i en fa-
milieversion i miniformat, der kan 
tages med på ferien. Det er altid 
sjovt at konkurrere på paratviden 
– og med spillet her kan ungerne 
også være med – de får nemlig tre 
valgmuligheder til spørgsmålene, 
mens vi voksne må klare os uden. 
God underholdning på den lange 
biltur, flyrejsen og på stranden, og 
som fylder og vejer minimalt. 
Bezzerwizzer Mini, familieversion, 119 kr.

Klassikeren om den parisiske 
kostskolepige Madeline har 
været elsket af børn i gene-
rationer, og nu er første bind 
i serien kommet i en ny over-
sættelse. Historien er fortalt i 
fine, enkle vers, hvor også børn 
kan være med. Piet Hein stod 
for den første oversættelse til 
dansk.
Ludwig Bemelmans: Madeline, 
Lindhardt og Ringhof, 249,95 kr.

elsket klassiker Sommerferie 
med børn og 

familie

Se mere 
på www.

ellabellaseventyr.
dk 


