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eventyr: Ella Bellas eventyr 
er en ny serie af  rejseguides 
til børnefamilier, der ønsker 
kulturelle storbyoplevelser i 
udlandet. 

Den første bog, hvor turen 
gik til Berlin, udkom i juni sid-
ste år, og blev så stor en suc-
ces, at to’eren i serien – denne 
gang om London – allerede nu 
er på gaden. Og flere bind i se-
rien er på vej.

Ella Bellas eventyr er en se-
rie af  børnevenlige rejseguide-
bøger til europæiske storbyer. 
Man følger Ella Bella på fem 
år, hendes kloge storbror Otto 
på ti år og deres mor og far 
på deres tur rundt i storbyen. 

Familiens oplevelser er den 
røde tråd, der som en fortæl-
ling styrer læseren igennem 
(i dette tilfælde) Londons hi-
storie, kultur, seværdigheder, 
sjove anekdoter, parker og me-
get, meget mere.

Ella Bella og hendes familie 
besøger i London både de tra-
ditionelle udflugtsmål som To-
wer of  London, Madame Tus-
sauds voksmuseum og Tate 
Modern. Men også anderledes 
seværdigheder og steder som 
The Sherlock Holmes Muse-
um, Camden Town Market og 
Battersea Park Children’s Zoo.

før, under og efter
Bøgerne egner sig både til højt-

læsning, selvlæsning og som 
opslagsværk. 

Ella Bellas eventyr kan bru-
ges både af  børn og forældre 
sammen, men også af  børne-
ne selv. Både før, under og ef-
ter rejsen.

Før rejsen kan Ella Bellas 
eventyr hjælpe børn og voks-
ne med at forberede sig på de 
eventyr, der venter. Bøgernes 
fortællinger er oplagt til god-
natlæsning, og med historier-
ne kan børnene få en forstå-

else og interesse for det land 
og den kultur, de skal besøge.

Via Ella Bellas oplevelser får 
børnene med andre ord en re-
lation til rejsemålet. På selve 
rejsen fungerer bogen som 

et supplement til de voksnes 
guidebøger. 

Og når man kommer hjem, 
kan Ella Bellas eventyr være 
et redskab til, at børn og for-
ældre sammen kan genopleve 
og snakke om rejsen.

I forordet skriver tv-vært og 
foredragsholder Mikkel Beha 
Erichsen meget rammende.

»Så rejs! Og rejs med jeres 
unger. Lige pludselig er de ble-
vet 14 år og vil meget hellere 
gå til klassefest og drikke Bre-
ezers. Rejs… Nu!«.

Mere end rejsebøger
Til Ella Bellas univers hører 
hjemmesiden www.ellabellase-
ventyr.dk, hvor man kan fin-
de udvalgte oplysninger fra 
bogen, en aktiv rejseblog samt 
supplerende tips og fifs til Ber-
lin, London og kommende de-
stinationer. 

Ud over serien af  guidebø-
ger, der med tiden vil komme 
til at omfatte flere europæiske 
hovedstæder, er der planlagt en 
billedbog om Ella Bella og hen-
des eventyr. Bogen er en regu-
lær historie, men har fokus på 
det at rejse, formidlet til børn.

Idéen til udviklingen af  det 
nye guidekoncept opstod for et 
par år siden. 

Bøgernes forfatter, Sara 
Helena Kangas, var på rejse 
rundt i Japan. Her mødte hun 

et australsk forældrepar, som 
havde to mindreårige børn 
med på deres rygsækrejse. Det 
australske par havde til deres 
tur kun kunnet fremskaffe Lo-
nely Planets Japan-guide – en 
yderst omstændelig »moppe-
dreng«, som på ingen måder 
tager hensyn til børnefamilier.

Hverken i udvalget af  se-
værdigheder eller i formid-
lingen af  dem. 

»Det fik mig til at tænke på 
flere lignende oplevelser fra 
min egen barndom. Gentagne 
gange har jeg nemlig oplevet 
min far stå med en guidebog og 
krampagtigt forsøge at formid-

le informationerne om f.eks. 
Eiffeltårnet i Paris eller Colos-
seum i Rom. Min (og mine sø-
skendes) interesse var hurtigt 
dalende! Derfor fik jeg idéen til 
Ella Bellas eventyr. Jeg ville la-
ve den bog, som den australske 
familie manglede – og som jeg 
selv som barn havde oplevet 

ny børnerejsebog om ella bella
bøger. Bog nummer to i serien af rejseguides for far, mor og barn klar - denne 
gang med London som destination. Læserne kan vinde.

forfatteren sara Helena Kangas er uddannet arkitekt og kvinden bag ella bella. Pressebillede.

U via ella bellas 
oplevelser får 

børnene med an-
dre ord en relation 
til rejsemålet. På 
selve rejsen funge-
rer bogen som  
et supplement  
til de voksnes  
guidebøger 
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min far mangle,« siger Sara 
Helena Kangas.

gode lokale tips
Udover de kapitel- og område-
inddelte fortællinger om fami-
lies oplevelser igennem byen, 
består bøgernes bagerste del 
af  en række praktiske råd til 
forældrene. 

Overskueligt inddelt fra 
a-å, så man hurtigt kan fin-
de frem til den ønskede op-
lysning. F.eks. kan man finde 
adresserne på gode legeplad-
ser, en liste over de bedste City 
Farms, henvisninger til gode 
og børnevenlige restauranter, 

udførlige informationer om of-
fentlig transport, en liste over 
sjove lokalbegivenheder osv.

For at sikre sig, at bøgernes 
indhold både består af  et rele-
vant udvalg af  de største se-
værdigheder, men også en del 
insider-viden, f.eks. i form af  
legepladser, børnevenlige ca-
féer og andre »hemmelige bør-
neperler«, har forfatteren Sara 
Helena Kangas allieret sig med 
forældre, der bor i byerne.

Kort opsummeret er Ella 
Bellas eventyr altså hele fa-
miliens redskab til kulturelle 
storbyoplevelser i udlandet. 
Familier får med universet 
og bøgerne et redskab til at 
besøge, formidle og forstå hi-
storien bag f.eks. Berlinmuren 
og Brandenburger Tor i Berlin 
eller London Eye og Leaden-
hall Market i London.
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ella bella-børnerejsebog 
nummer to foregår i 
london. Pressebillede.

 ■ Der udloddes to rejsebøger 
om Ella Bellas eventyr i 
London. Sådan er du med 
i sms-konkurrencen: 

 ■ sms til 1919: hoa (mellemrum) 
(svar) + dit navn og adresse 
senest mandag klokken 
15. Der må højst sendes 
2 sms’er pr. person. Det 
koster 2 kr. + sms-takst.

 ■ Vinderne offentliggøres i 
næste uges Holstebro Onsdag, 
om man har vundet. Vinderne 
skal selv afhente deres præmie 
på Dagbladet, Lægårdvej 
86, Holstebro, i Dagbladets 
almindelig åbningstid. Præmierne 
skal være afhentet senest en 
måned efter vindernavnene 
er blevet offentliggjort.

 ■ Spørgsmål: hvor 
foregår handlingen?
 

Vind rejsebog

Velkommen... 

SKIND-UDSALG 
TORSDAG-FREDAG-LØRDAG  

SKIND-
JAKKER

75 stk.

Spar 1000 kr.

NU
 1499,-
999,-

SHOP

Rest modeller, -farver og stør-
relser. Før op til 2499,-

799.-

PELS-
VESTE

Spar 500 kr.

Kanin med
vaskebjørn

Farve: Sort, brun, cognac.
Før 1299,- NU frit valg799.-


