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Straarup & Co har haft et forrygende godt første år. Der 
har været travlt på den gode måde, og vi har produce-
ret en masse bøger, som alle er blevet godt modtaget. 
I skrivende stund lyder antallet af udgivelser på 99, og 

bog nummer 100 er netop sendt til tryk.

ET AF FORLAGETS hovedområder er letlæsning, hvor flittige 
og dygtige forfattere som Kirsten Ahlburg og Marie Duedahl 

har bidraget med letlæste perler i serierne Lyn, 
Rap og Rim. Det har de også gjort i serien HIP, 
hvor temaer som anoreksi, vold i familien og 
sugardating bliver formidlet i et lettilgængeligt 
sprog til unge med læsevanskeligheder. 

VORES FAKTASERIER Mini, Midi og Maxi 
har fået godt fodfæste, og ud over en positiv 
modtagelse her til lands er flere af titlerne ble-
vet solgt til oversættelse i Sverige.  

ALLE VORES FAKTA- OG FIKTIONS-
BØGER kan købes enkeltvis, men det er også 
muligt at købe dem i samlede bogpakker med 

20 % rabat. Hver pakke er udstyret med eget ISBN-nummer og 
kan bestilles i vores webshop eller via iMusic og Bogportalen.  

VI ARBEJDER SAMMEN med en masse dygtige og kreative 
mennesker, og i mødet med dem opstår der mange ideer til 
nye udgivelser. I 2018 lancerer vi bl.a. Hej alfabet til børn i 5-6 
års alderen og den letlæste serie Mega, der henvender sig til 
indskolingselever. Det samme gør en ny danseserie om Ida og 
bøgerne om de fantasifulde børn Lea og Artur.

STRAARUP & CO UDGIVER ikke kun bøger 
til børn, men også til voksne. I starten af 2018 
udgav vi bogen Rejsen mod tilgivelse, der har 
fået stor international opmærksomhed. I uge 
6 besøgte de to forfattere Danmark, hvor de 
deltog i velbesøgte talks i København, Odense 
og Aarhus, ligesom der var masser af omtale i 
medierne. Vi har mere af den slags i ærmet og 
glæder os meget til at dele det med jer i løbet af 
året! 

Per Straarup Søndergaard 
Forlagsdirektør

Forord

”Vi arbejder sammen 
med en masse dygtige 
og kreative mennesker, 
og i mødet med dem 
opstår der mange ideer 
til nye udgivelser.”
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Lydrette bøger til indskolingen

Mi er to år 
(Rap 2)
Illustrator: 
Peter  
Hermann
Lix: 3  
Let-tal: 8

Rap er en af Straarup & Co’s mest populære letlæsningsserier til børn. De lydrette tek-
ster er skrevet af Kirsten Ahlburg og hendes historier bliver understøttet af flotte og 
sjove illustrationer.

Serien er inddelt i tre niveauer:

 Rap 2: Hvert ord indeholder maks. to bogstaver. 

 Rap 3: Hvert ord indeholder maks. tre bogstaver.  

 Rap 4: Hvert ord inde holder maks. fire bog staver.

Pris pr. bog: kr. 104,- ekskl. moms. 

RAP  
BOGPAKKE 1
ISBN: 978-87-93646-96-4

Bogpakken indeholder 
følgende 10 bøger:
• Fi i hø
• To ål på is
• Liv har lus
• En ufo
• Væk med dig
• Carl er en helt
• De er to
• Dy må sy
• Har du ædt dem?
• Dan får en sav

Pris: kr. 830,-  
ekskl. moms.

Se et fyr 
(Rap 3)
Illustrator: 
Rasmus 
Jensen
Lix: 4  
Let-tal: 9

Tor i bad 
(Rap 4)
Illustrator: 
Susanna 
Hartmann
Lix: 4  
Let-tal: 10

Dan får en 
sav  
(Rap 3)
Illustrator: 
Rasmus 
Jensen
Lix: 5  
Let-tal: 10

Har du ædt 
dem?  
(Rap 3)
Illustrator: 
Rasmus 
Jensen
Lix: 4   
Let-tal: 9

Dy må sy 
(Rap 2)
Illustrator: 
Peter  
Hermann
Lix: 3  
Let-tal: 7

Øl, te og is 
(Rap 2)
Illustrator: 
Gunhild 
Rød
Lix: 3   
Let-tal: 8

Bogpakken kan 
bestilles via iMusic/

Bogportalen.
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En sjov start på læsningen 

Lyn-serien består af humoristiske letlæsningsbøger til de yngste læsere af Marie 
Duedahl. De sjove historier og skøre illustrationer giver børn i de små klasser en god 
start på den første læsning.

Bo ser en boa  
(Lyn 1) 
Lix: 4 / Let-tal: 7 
Illustrator: 
Kenneth Hegelund

Vega er væk  
(Lyn 1) 
Lix: 5 / Let-tal: 7 
Illustrator: 
Gunhild Rød

Finn får en flåt 
(Lyn 1) 
Lix: 4 / Let-tal: 7 
Illustrator: 
Thomas Balle

Tim er en trold 
(Lyn 3) 
Lix: 4 / Let-tal: 11 
Illustrator: 
Kenneth Hegelund

My vil have slik 
(Lyn 2) 
Lix: 5 / Let-tal: 8 
Illustrator: 
Thomas Balle

Silas ser et spor 
(Lyn 1) 
Lix: 4 / Let-tal: 7 
Illustrator: 
Kenneth Hegelund

Ask får en ven  
(Lyn 2) 
Lix: 5 / Let-tal: 8
Illustrator: 
Gunhild Rød

Kai ser en kat. SPLAT! 
(Lyn 1) 
Lix: 5 / Let-tal: 7
Illustrator: 
Kenneth Hegelund

Bo ser 
en boa

Marie Duedahl

M
arie D

u
ed

ah
l

Illustrationer:  
Kenneth Hegelund

LYN

B
o

 ser en
 b

o
a

Lix 
4

Let- 
tal
7

Lyn er sjove og lette bøger til børn i 0.-2. klasse. 
De fleste af ordene er lydrette, og serien er 
inddelt i niveauerne Lyn 1, 2 og 3.

Bo ser et dyr. 
Er det en ål?  
Nej. 
Det er en boa!

Ask får  
en ven

Marie Duedahl

Illustrationer: 
Gunhild Rød

LYN

Marie Duedahl

LYN

Vega er  
  væk

Illustrationer:  
Gunhild Rød

Marie Duedahl

LYN

Kai ser en kat. 
SPLAT!

Illustrationer:  
Kenneth Hegelund

Serien er opdelt i tre niveauer. 

 Lyn 1: maks. 100 ord, maks. 16 sider. Velegnet til 0.-1. klasse.

  Lyn 2: maks. 250 ord, maks. 24 sider.  Velegnet til 0.-2. klasse.

   Lyn 3: maks. 380 ord, maks. 32 sider. Velegnet til 0.-2. klasse. 

Pris pr. bog: kr. 104,- ekskl. moms. 

LYN 
BOGPAKKE 1
ISBN: 978-87-93646-95-7

Bogpakken indeholder 
følgende 10 bøger: 
• Emil ser en elefant
• Rambo får briller
• Tao Tissemyre
• Palle får pip
• Silas ser en zombie
• Finn får en flåt
• Finn til frisør
• Finn får en Filur
• Villy og Vaps
• Tim er en trold

Pris: kr. 830,- ekskl. 
moms.

Bogpakken kan 
bestilles via iMusic/

Bogportalen.
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Nye serier i 2018

Lix: 9

Ida går til dans er første bog  
i en danseserie for piger. 

N
atasja Erbillor

IDA GÅR TIL DAN
S

Natasja Erbillor

Illustrationer:  
Mette-Kirstine Bak

Ida går 
til dans

Ida starter til dans.
Men det er svært.
Og de andre er så gode.
Hun må øve sig.
Bliver Ida så god som de andre?

Der er masser at glæde sig til i 2018. Straarup & Co lancerer i løbet af året en række nye 
letlæsningsserier til børn og unge.

Ida går til dans 
Lix: 9 
Illustrator:  
Mette-Kirstine Bak

Tilmeld dig vores  
månedlige nyhedsbrev på 
straarupogco.dk. Her får 
du seneste nyt fra forlaget 

og gode tilbud på  
udvalgte bøger.

Du kan downloade  
elevopgaver til alle 

vores letlæsningsbøger 
på straarupogco.dk

Hej alfabet
Hej alfabet er en ny serie med oplæsningsbøger, hvor der i 
hver bog er fokus på ét bogstav. Hvert opslag er illustreret med 
øje for ting, der begynder med det pågældende bogstav. De 
sjove historier er målrettet arbejdet med læseindlæring i dag-
institutioner og grundskole.
De første tre bøger i serien udkommer i foråret 2018.

Mega
”Jeg vil gerne læse en tyk bog,” lyder det tit fra de gode læsere 
i indskolingen. Til den målgruppe lancerer vi serien Mega, 
der er en serie af letlæsningsbøger på ca. 60 sider. Bøgerne er 
illustreret og har en sværhedsgrad på lix 10-15.
Den første bog i Mega-serien udkommer i foråret 2018.

Lea og Artur
I Lea og Arturs verden kan alt lade sig gøre, når blot man lader 
sin krøllede hjerne få frit spil. Bøgerne er skrevet af Brian P. 
Ørnbøl og illustreret af Kenneth Hegelund.
De to første bøger i serien udkommer i foråret 2018.

Ida
Ida-serien er skrevet af Natasja 
Erbillor og består af letlæste fik-
tionsbøger til børn i 1.-3. klasse. 
Bøgerne handler om Ida, der 
starter til dans sammen med 
sine veninder.
Første bog i serien udkommer i 
marts 2018.
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Flotte faktabøger til børn

Serierne Mini og Midi indeholder letlæste faktabøger til børn i indskolingen. Bøgerne 
har varierende sværhedsgrader og er fyldt med flotte billeder og faktabokse. 

Tog (Mini)
Forfatter:  
Per 
Straarup  
Sønder-
gaard  
Lix: 14   
Let-tal: 15

 Per Straarup Søndergaard

Bævere

  Heste  
        på 
 arbejde

Marianne Randel Søndergaard

H
este på arbejde

Telefoner

Per Straarup Søndergaard

Tog
 Per Straarup Søndergaard

Bævere 
(Mini)
Forfatter:  
Per 
Straarup  
Sønder-
gaard  
Lix: 10  
Let-tal: 16

Grævlinger 
(Mini)
Forfatter:  
Per 
Straarup  
Sønder-
gaard  
Lix: 14  
Let-tal: 15

En hvalp er sød og sjov.
Og meget fræk!
Den skal lære meget  
hos sin nye familie.

Mini er en serie af letlæste fagbøger til børn i 
de yngste klasser. Alle titler er bygget op som 
klassiske fagbøger og er velegnede til den 
første faglige læsning. Der er elevaktiviteter på 
straarupogco.dk

Marianne Randel Søndergaard

M
I 
N 
I

FAKTA
MINI

Lix
9

Let-tal
14

 M
arianne R

andel Søndergaard      EN
 H

V
A

LP I H
U

SET

En hvalp 
i huset

En hvalp i 
huset 
(Mini)
Forfatter:  
Marianne
Randel  
Sønder-
gaard  
Lix: 9  
Let-tal: 14

Heste på 
arbejde 
(Midi)
Forfatter:  
Marianne
Randel  
Sønder-
gaard  
Lix: 17 

Telefoner
(Midi)
Forfatter:  
Per 
Straarup  
Sønder-
gaard  
Lix: 16 

Egern
(Mini)
Forfatter:  
Per 
Straarup  
Sønder-
gaard  
Lix: 8  
Let-tal: 13

• Mini: Lix 7-14. 16-20 sider. Velegnet til 0.-2. 
klasse.

• Midi: Lix 15-17. 32 sider. Velegnet til 1.-3. 
klasse. 

Pris pr. bog i Mini-serien: kr. 96,- ekskl. moms. 

Pris pr. bog i Midi-serien: kr. 120,- ekskl. moms. 

FAKTA 
BOGPAKKE 1
ISBN 978-87-93646-97-1

Bogpakken indeholder 
følgende 10 bøger:
• Vulkaner
• Duer
• Tænder
• Fugle i haven
• Telefoner
• Dyreunger
• Egern
• Harer 
• Pindsvin
• Solen

Pris: kr. 880,- ekskl. 
moms.

Bogpakken kan 
bestilles via iMusic/

Bogportalen.
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Maxi-serien består af en række fagbøger om sport og historie til øvede læsere i 2.-4. 
klasse. Sportsbøgerne er et populært valg til frilæsning, mens bøgerne om historie kan  
bruges som en del af undervisningen. 

E-sport 
Lix: 22
Forfatter:  
Anne-Sofie Duch  
Teglgaard

Viktor 
Axelsen 
Lix: 17 
Forfatter:  
Asker  
Hedegaard 
Boye 

Asker Hedegaard Boye

VM-
fodbold

VM-fodbold 
Lix: 17
Forfatter:  
Asker  
Hedegaard 
Boye 

Bendtner 
Lix: 19
Forfatter:  
Asker  
Hedegaard 
Boye 

Stenalderen 
Lix: 17
Forfatter:  
Per Straarup  
Søndergaard  

Tottenham 
Lix: 18
Forfatter:  
Asker  
Hedegaard 
Boye 

Liverpool 
Lix: 17
Forfatter:  
Asker  
Hedegaard 
Boye 

Fodbold, historie og e-sport

MAXI 
BOGPAKKE 1
ISBN: 978-87-7018-029-0

Bogpakken indeholder 
følgende 10 bøger:
• Stenalderen
• Ertebølletiden
• Harald Blåtand
• Gladiator
• Liverpool
• Tottenham
• Viktor Axelsen
• VM-fodbold
• E-sport
• Bendtner

Pris: kr. 1088,-  
ekskl. moms.

Hver bog i serien består af 32 sider med fotos og faktabokse, der supplerer 
den faglige tekst. Lix ligger mellem 15 og 22.

Pris pr. bog: kr. 136,- ekskl. moms.

Bogpakken kan 
bestilles via iMusic/

Bogportalen.

E-sport
Anne-Sofie Duch Teglgaard
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Rim og rapmusik

I Rim-serien blander Kirsten Ahlburg let-
læste tekster med rim. Enderimene i hver 
sætning gør, at barnet kan ’gætte-læse’, og 
sammen med illustrationerne er de med 
til at understøtte læsningen. 

Kirsten Ahlburg

Illustrationer:
Peter Hermann

Wille 
kan 

 spille

Kirsten Ahlburg

Illustrationer:
Jesper Tom-Petersen

En kat og en m
us

En kat 
og en mus

Bøgerne i Rim-serien har et lix på 5 og et let-tal på 
8-10. Serien er velegnet til de yngste læsere.

Pris pr. bog: kr. 104,- ekskl. moms. 

Bøgerne har et lix på 8 og egner sig især til læsere i 
1.-3. klasse. 

Pris pr. bog: kr. 120,- ekskl. moms.

Max er vaks 
Lix: 5 / Let-tal: 8
Illustrator:  
Bente Bech

Wille kan spille 
Lix: 5 / Let-tal: 9
Illustrator:  
Peter Hermann

Ella øver (Bind 3) 
Lix: 8
Illustrator: Gunhild Rød

Pigen på stigen 
Lix: 5 / Let-tal: 10
Illustrator:  
Gunhild Rød

Ella og festen (Bind 4) 
Lix: 8
Illustrator: Gunhild Rød

En kat og en mus 
Lix: 5 / Let-tal: 9
Illustrator: Jesper 
Tom-Petersen

Ella-serien er en letlæst serie om piger og 
musik. Ella er god til at rappe og sammen 
med sine veninder starter hun et band. 
Men de må øve sig for at blive klar til at 
spille til klassefesten.

ELLA BOGPAKKE
ISBN: 978-87-7018-030-6

Bogpakken indeholder følgende 4 bøger:
• Ella og bandet
• Ella rapper
• Ella øver
• Ella og festen

Pris: kr. 384,- ekskl. moms.

Bogpakken kan 
bestilles via iMusic/

Bogportalen.
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 Per Straarup Søndergaard

Squirrels

Kirsten Ahlburg

Illustrations: Jesper Tom-Petersen

Lily is Sick

Kirsten Ahlburg

Illustrations: Jesper Tom-Petersen

Jack’s Dog
Kirsten Ahlburg

Illustrations: Jesper Tom-Petersen

Lily and 
Jack

 Per Straarup Søndergaard

Hares

Serien er målrettet elever i 2.-3. klasse. 
Der er gloser på hvert opslag.

Pris pr. bog: kr. 104,- ekskl. moms. 

Bøgerne i Mini English-serien består af 16-20 sider 
og de egner sig til elever, der netop er begyndt at 
læse engelske tekster. Gloser findes i bøgerne eller på 
straarupogco.dk.

Pris pr. bog: kr. 96,- ekskl. moms.  

Easy Readers

Take Off er en letlæst serie, der handler om tvil-
lingerne Lily og Jack. Hver bog har sin egen lille 
historie og understøttes af Jesper Tom- Petersens 
fine illustrationer. I bøgerne bruges de 100 mest 
anvendte engelske ord.

A Cat and a Dog
Forfatter: Kirsten Ahlburg

Squirrels
Forfatter: Per Straarup  
Søndergaard

Lily is Sick
Forfatter: Kirsten Ahlburg

The Sun
Forfatter: Per Straarup  
Søndergaard

Jack’s Dog
Forfatter: Kirsten Ahlburg

Hedgehog
Forfatter: Per Straarup  
Søndergaard

Lily and Jack
Forfatter: Kirsten Ahlburg

Hares
Forfatter: Per Straarup  
Søndergaard

I Mini English-serien finder du engelske fagbøger i et letlæst format. Bøgerne handler 
om dyr og natur og er illustreret med flotte fotos og faktabokse på hvert opslag. 

Alle titler fra Straarup 

& Co findes også som 

e-bøger. De kan købes på 

straarupogco.dk eller 

lånes på eReolen.dk
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Hip-serien består af letlæsningsbøger til unge med læsevanskeligheder. Bøgerne 
handler om venskab, kærlighed, familieliv, den første gang og andre udfordringer og 
dilemmaer, som mange teenagere oplever i deres dagligdag.

Marie Duedahl

Lilys 
hjerte

Kirsten Ahlburg

Bad boyBad boy

Hvad 
gør vi?

Kirsten Ahlburg

Serien er inddelt i to forskellige  
niveauer: 

• Hip 5: maks. lix 5

• Hip 10: maks. lix 10

Pris pr. bog: kr. 120,- ekskl. moms.

Lette ungdomsbøger

Hvad gør vi? (Hip 5) 
Lix: 5 
Forfatter:  
Kirsten Ahlburg

Sne (Hip 10) 
Lix: 7 
Forfatter:  
Marie Duedahl

Smil, hold mund og 
vær smuk! (Hip 10) 
Lix: 9 
Forfatter:  
Marie Duedahl

Lilys hjerte (Hip 5) 
Lix: 5 
Forfatter:  
Marie Duedahl

Ana (Hip 5) 
Lix: 5 
Forfatter:  
Per Straarup  
Søndergaard

Fake (Hip 10) 
Lix: 9 
Forfatter:  
Marie Duedahl

Ih, du Mille (Hip 10) 
Lix: 9 
Forfatter:  
Per Straarup  
Søndergaard

Bad Boy (Hip 5) 
Lix: 5 
Forfatter:  
Kirsten Ahlburg 

HIP  
BOGPAKKE 1
ISBN: 978-87-93646-94-0

Bogpakken indeholder  
følgende 10 bøger:
• Skal vi ses?
• Papfar
• Sugar
• Fake
• Ana 
• Sne
• Smil, hold  
 mund og vær smuk!
• Nat
• Hvad gør vi?
• Ih, du Mille

Pris: kr. 960,- ekskl. 
moms.

Bogpakken kan 
bestilles via iMusic/

Bogportalen.
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Snow

Marie Duedahl

SUGAR

Kirsten Ahlburg

ENGLISHENGLISH

Letlæste romaner på engelsk og dansk

Hip English er en serie af engelske letlæsningsbøger til unge. Bøgerne handler om 
venskab, kærlighed og aktuelle temaer, der optager målgruppen. 

På sprogskoler er bøgerne særligt velegnede til DU 2.3 niveau.  
Bøgerne kan også læses af unge og voksne med læseudfordringer.

Pris pr. bog: kr. 120,- ekskl. moms.

Skal vi danse?
117 s.

Snow
76 s.  
Forfatter:  
Marie  
Duedahl

Sugar
96 s.
Forfatter:  
Kirsten 
Ahlburg

Vi har vundet
87 s.

Vi ses
91 s.

VI 
BOGPAKKE
ISBN: 978-87-7018-031-3

Bogpakken indeholder 
følgende 3 bøger:
• Skal vi danse?
• Vi ses
• Vi har vundet

Pris: kr. 200,- ekskl. 
moms.

Serien henvender sig 
til elever i 7.-9. klasse 
og kan både bruges til 
fri læsning eller som en 
del af undervisningen. 

Elevopgaver og engel-
ske gloser til bøgerne  
kan findes på  
straarupogco.dk.

Pris pr. bog: kr 120,- 
ekskl. moms.

Vi-bøgerne er tre letlæste romaner, der primært 
henvender sig til tosprogede unge og voksne med et 
grundlæggende kendskab til dansk. Serien er  
skrevet af Kirsten Ahlburg. 

Bogpakken kan 
bestilles via iMusic/

Bogportalen.
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Thomas Halling

SKAL JEG 
GØRE DET?

Thom
as H

alling
SK

AL JEG GØ
RE DET?

Thomas Halling

FOR MANGE 
GÆSTER

Thom
as H

alling

En dag i Aalborg Zoo© Straarup & Co og Peter HermannIllustrationer: Peter HermannTryk: Cartotecnica Montebello, ItalyISBN: 978-87-7018-002-3

Peter H
erm

ann
En

 d
ag i Aalb

org Zoo

Musen, sneglen, fisken, kamæleonen 

og slangen har gemt sig inde i bogen. 
Kan du finde dem?

Peter Hermann
En dag i Aalborg Zoo

Aalborg zoo-COVER.indd   1,3

13/02/2018   14.04

Børnebøger til store og små

Straarup & Co udgiver en lang række bøger til børn og unge. Sortimentet består både af 
oversat børnelitteratur og udgivelser af danske forfattere. 

Skal jeg gøre det? 
36 s.

En dag i Aalborg Zoo 
12 s.

Kom så De Hviie! 
36 s.

Hacker 
80 s.

For mange gæster 
48 s.

Vikaren 
40 s.

Carag er en Woodwalker. Han kan 
forvandle sig fra puma til menneske. 
Han beslutter sig for at forlade sin fa-
milie i Rocky Mountains vilde natur 
og i stedet leve blandt mennesker.
Fantasyserien Woodwalkers har 
opnået stor popularitet i Tyskland. 
Woodwalkers – Carags forvandling 
er den første bog i serien. Andet bind 
udkommer på dansk i foråret 2018. 

Bøgerne om den 13-årige Emma og hendes venner er skrevet 
af den svenske forfatter Thomas Halling. Bøgerne handler om 
venskab, alkohol, kriminalitet og andre relevante temaer for 
unge teenagere. 
Alle tre bøger udkommer på dansk i foråret 2018. 

Woodwalkers – 
Carags  
forvandling
260 s.

Hacker er en spændende og 
medrivende bog om teenage-
ren Ronja Rosa, der kæmper 
for retfærdighed. Ligesom 
Robin Hood vil hun tage fra 
de rige og give til de fattige. 
Og hun har et stærkt våben: 
Hun kan hacke!
Bogen er skrevet af Kirsten og 
Morten Ahlburg og udkom-
mer i marts 2018.

I bogen Kom så De 
Hviie! kan du læse alt om 
fodboldklubben AGF. Du 
kan lære om klubbens 
historie, de store profiler, 
stadion, fans og alt det 
andet, du skal vide som 
fan af AGF.
Bogen er udkommet.

I denne myldrebog af Peter Hermann 
skal du finde musen, sneglen, fisken, 
kamæleonen og slangen, der har 
gemt sig blandt de mange andre dyr i 
Aalborg Zoo.
Bogen udkommer i marts 2018. 
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En kvinde, en mand, et overgreb

Rejsen mod tilgivelse
Forfatter: Thordis Elva og Tom Stranger. 

Oversætter: Anne Krogh Hørning 
310 s.

Det bliver begyndelsen på en otte år lang 
mail-korrespondance, og efter hundredvis af 
breve med svære spørgsmål og endnu svæ-
rere svar bliver de enige om at mødes ansigt 
til ansigt. De mødes i Cape Town – en by 
med et af de højeste antal seksuelle overgreb 
i verden. I løbet af opholdet bliver Thordis’ og 
Toms liv forandret for altid.

Bogen er et unikt samarbejde mellem en 
overlever og en gerningsmand. En sand hi-
storie om at turde se fortidens dæmoner i 
øjnene og om en lang rejse mod forsoning 
og tilgivelse.

“South of Forgiveness”, som er bogens op-
rindelige titel, har fået stor international 
opmærksomhed og er udkommet i en lang 
række lande. Bogen er skrevet af Thordis 
Elva og Tom Stranger og oversat til dansk af 
Anne Krogh Hørning.

Bogen er udgivet i samarbejde med Partners 
in Stories.

Pris: kr. 239,20 ekskl. moms. 

Som 16-årig bliver Thordis Elva voldtaget af den australske udvekslingsstudent Tom 
Stranger. Hun anmelder det aldrig, men hændelsen kommer til at påvirke hende dybt, 
og flere år senere vælger hun at kontakte Tom og konfrontere ham med det, han har 
gjort. Det svar, hun får, overrasker hende: En uforbeholden indrømmelse, der er fyldt 
med anger.

THORDIS ELVA
TOM STRANGER

REJSEN MOD
TILGIVELSE

Thordis Elva Tom Stranger
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Digital dannelse

De unges digitale liv er blevet genstand for stor debat i medier og blandt professionel-
le, der arbejder med unge mennesker i hverdagen. Per Straarup Søndergaard har redi-
geret tre antologier, der giver gode råd og inspiration til det forebyggende arbejde med 
unge og digital dannelse. 

Unges digitale dannelse 
105 s. Redaktør: Per Straarup Søndergaard

Digital trivsel 
106 s. Redaktør: Per Straarup Søndergaard

Sex, hævn og video 
112 s. Redaktør: Per Straarup Søndergaard

3 BØGER OM 
DIGITAL 
DANNELSE

Unges digitale dannelse er en antologi, hvor 
otte eksperter sætter fokus på de problemer og ud-
fordringer, som den stigende digitalisering har ført 
med sig. Søren Hebsgaard og Camilla Mehlsen har 
blandt andet bidraget med kapitler til bogen.

Sex, hævn og video 
handler om unges de-
ling af intime billeder 
og film. Bogen berø-
rer nye begreber som 
sexting, digital sex-
mobning, hævnporno 
og shaming. Kendte 
debattører som Emma 
Holten og Thordis 
Elva medvirker i anto-
logien.

Digital trivsel sæt-
ter fokus på børn og 
unges onlineliv. Den 
henvender sig både 
til forældre og fagfolk, 
der enten er under 
uddannelse eller al-
lerede arbejder med 
børn og unge. Kapit-
lerne i “Digital trivsel” 
er blandt andet skre-
vet af Malene Char-
lotte Larsen og Søren 
Schultz Hansen.

Bogpakken kan  
bestilles på 

straarupogco.dk

Bogpakken indeholder følgende tre bøger:
• Unges digitale dannelse
• Sex, hævn og video 
• Digital trivsel

Pris: kr. 344,- ekskl. moms. 
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LETLÆSNING TIL BØRN – FAKTA

Maxi:

E-sport (978-87-93646-57-5)

Bendtner (978-87-93646-58-2)

VM-fodbold (978-87-93646-81-0)

Viktor Axelsen (978-87-93646-08-7)

Liverpool (978-87-93592-46-9)

Tottenham (978-87-93592-45-2)

Stenalderen (978-87-93592-02-5)

Ertebølletiden (978-87-406-1092-5)

Harald Blåtand (978-87-7090-722-4)

Gladiator (978-87-406-1092-5)

Midi:

Heste på arbejde (978-87-93592-15-5)

Vulkaner (978-87-93592-35-3)

Duer (978-87-93592-42-1)

Tænder (978-87-93592-28-5)

Fugle i haven (978-87-93592-06-3)

Telefoner (978-87-93592-07-0)

Dyreunger (978-87-93592-03-2)

Mini:

Tog (978-87-93646-82-7)

Bævere (978-87-7018-001-6)

En hvalp i huset (978-87-93646-30-8)

Grævlinger (978-87-93646-41-4)

Egern (978-87-93592-88-9)

Harer (978-87-93592-56-8)

Pindsvin (978-87-93592-24-7)

Solen (978-87-93592-00-1)

LETLÆSNING TIL BØRN – FIKTION

Ella:

Ella og festen (978-87-93592-99-5)

Ella øver (978-87-93592-98-8)

Ella rapper (978-87-93592-05-6)

Ella og bandet (978-87-93592-04-9)

Ida:

Ida går til dans (978-87-93646-37-7)

Lyn: 

Ask får en ven (978-87-93646-40-7)

Oversigt over titler fra Straarup & Co

Bo ser en boa (978-87-93646-38-4)

Gæt et dyr, Noa (978-87-93646-39-1)

Vega er væk (978-87-93646-00-1)

Kai ser en kat. SPLAT! (978-87-93646-01-8)

Finn får en Filur (978-87-93592-49-0)

Finn til frisør (978-87-93592-86-5)

Finn får en flåt (978-87-93592-85-8)

Villy og Vaps (978-87-93592-47-6)

Silas ser et spor (978-87-93592-48-3)

My vil have slik (978-87-93592-50-6)

Tim er en trold (978-87-93592-51-3)

Palle får pip (978-87-93592-21-6)

Silas ser en zombie (978-87-93592-20-9)

Tao Tissemyre (978-87-93592-14-8)

Rambo får briller (978-87-93592-13-1)

Emil ser en elefant (978-87-93592-12-4)

Rap: 

Mi er to år (978-87-93592-94-0)

Øl, te og is (978-87-93592-93-3)

Dan får en sav (978-87-93592-91-9)

Se et fyr (978-87-93592-92-6)

Tor i bad  (978-87-93592-95-7)

Tor og hans lup (978-87-93592-96-4)

De er to (978-87-93592-31-5)

Dy må sy (978-87-93592-30-8)

Har du ædt dem? (978-87-93592-32-2)

Carl er en helt (978-87-93592-11-7)

En ufo (978-87-93592-18-6)

Væk med dig (978-87-93592-19-3)

Liv har lus (978-87-93592-10-0)

To ål på is (978-87-93592-08-7)

Fi i hø (978-87-93592-09-4)

Rim:

En kat og en mus (978-87-93646-34-6)

Wille kan spille (978-87-93646-33-9)

Max er vaks (978-87-93592-25-4)

Pigen på stigen (978-87-93592-26-1)

LETLÆSNING FOR BØRN – ENGELSK

Mini English:

Squirrels (978-87-93592-89-6)

Hares (978-87-93592-57-5)

Hedgehog (978-87-93592-27-8)

The Sun (978-87-93592-01-8)
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Straarup & Co A/S
Stadion Allé 70, stuen
8000 Aarhus C
mail@straarupogco.dk
+ 45 30 71 00 03 
straarupogco.dk

Følg os på Facebook på www.facebook.com/
straarupogco

Følg os på Instagram på www.instagram.com/
straarupogco

Oversigt fortsat ...
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Take Off:

Jack’s Dog (978-87-93646-28-5)

Lily is Sick (978-87-93646-27-8)

A Cat and a Dog (978-87-93646-99-5)

Lily and Jack (978-87-7018-000-9)

LETLÆSNING FOR UNGE 

Hip:

Lilys hjerte (978-87-93646-55-1)

Bad Boy (978-87-93646-54-4)

Ih, du Mille (978-87-93646-29-2)

Nat (978-87-93646-36-0)

Smil, hold mund og vær smuk! (978-87-93646-43-8)

Hvad gør vi? (978-87-93646-26-1)

Fake (978-87-93592-55-1)

Sugar (978-87-93592-84-1)

Ana (978-87-93592-87-2)

Sne (978-87-93592-97-1)

Papfar (978-87-93592-54-4)

Skal vi ses? (978-87-93592-41-4)

Hip English: 

Snow (978-87-93646-25-4)

Sugar (978-87-93646-24-7)

Vi: 

Vi ses (978-87-93592-33-9)

Skal vi danse? (978-87-93592-29-2)

Vi har vundet (978-87-93592-34-6)

BØRNEBØGER

En dag i Aalborg Zoo (978-87-7018-002-3)

Hacker (978-87-93646-56-8)

Vikaren (978-87-93646-87-2)

For mange gæster (978-87-93646-44-5)

Skal jeg gøre det? (978-87-93646-42-1)

Woodwalkers – Carags forvandling (978-87-93592-43-8)

Kom så De Hviie! (978-87-93592-90-2)

Ingen kan score på mig (978-87-93592-17-9)

FAGBØGER

Rejsen mod tilgivelse (978-87-93646-35-3)

Unges digitale dannelse (978-87-93592-16-2)

Sex, hævn og video (978-87-406-1240-0)

Unge med udfordringer (978-87-406-1190-8)

Hvad nu hvis … (978-87-7141-978-8)

Digital trivsel (978-87-7141-264-2)

Konstant uro (978-87-70906-64-7)

Et spind af sorte tanker (978-87-70902-21-2)

Når angsten tager magten (978-87-70900-61-4)

BOGPAKKER

Rap Bogpakke 1 (978-87-93646-96-4)

Hip Bogpakke 1 (978-87-93646-94-0)

Lyn Bogpakke 1 (978-87-93646-95-7)

Fakta Bogpakke 1 (978-87-93646-97-1)

Maxi Bogpakke 1 (978-87-7018-029-0)

Ella Bogpakke (978-87-7018-030-6)

Vi Bogpakke (978-87-7018-031-3)


