Vild med dyr

Den fantastiske bog om dinosaurer og
andre forhistoriske dyr (55.5)

5-10 ÅR

6-12 ÅR

En tur gennem dyreriget (58)

Af Derek Harvey
Tag med på en vild rejse jorden rundt i dyrenes fodspor. Svæv afsted med havørnen, oplev polarræven
på jagt i nordlys eller de store dyreflokkes lange vandringer. Dyrenes verden er storslået, og i denne bog
kommer du med til fjerne egne og ufremkommelige
levesteder.

Af Tom Jackson
Her er guf til alle dinosaurfans! Kom med på en
spændende rejse tilbage til fortiden og mød 36 forskellige dinosaurer. Imens du bliver klogere på deres
udseende, højde, vægt, føde og levesteder, kan du
nyde flotte og storslåede tegninger af de prægtige
dyr.

Naturens mødre og fædre (58.04)

Af Fatti Burke
Tom får en amulet af sin bedstemor, og pludselig befinder han sig i det gamle Egypten sammen med katten Pyrus. Nu gælder det om at finde Tom, Pyrus og
en masse andre ting som sfinkser, mumier og amuletter i illustrationerne, der myldrer med detaljer og
fakta om de gamle egypteres leveforhold og ritualer.

4-8 ÅR

6-10 ÅR
5-8 ÅR

Elefanter på tur
- en søg og find-rejse jorden rundt

Af Anja Vensild Hørnell
Kom med ud i Danmarks vilde natur og oplev dyrenes kamp for føde og overlevelse. Bogen bygger på
den populære tv-serie af samme navn, og de dramatiserede historier formidles i en indlevende blanding
af fakta og fiktion. Nyd de smukke naturfotos, mens
du hører om rævemors kamp for at finde føde eller
kommer med kongeørnen på harejagt.

Af Owen Davey
Denne smukke bog fortæller dig alt, hvad du har brug
for at vide om havets mest frygtede og misforståede
rovdyr. Find ud af, hvorfor hajer er effektive jægere,
hvilken haj der er den hurtigste eller den bedste til at
lave lyde, sammenlign størrelsen på forskellige hajer
og meget andet.
Læs også ”Skarp på kattedyr”

Find Tom i en anden tid
– det gamle Egypten (91.21)

Af Reina Ollivier
Vi har alle brug for pleje og omsorg, når vi er små.
Det gælder også mange dyreunger, som er helt
afhængige af, at deres forældre passer på dem og
lærer dem at klare sig selv. I denne bog kan du høre
om, hvordan ni meget forskellige dyr på hver deres
måde er fantastiske forældre.
Læs også ”Naturens allerstørste”

Vilde vidunderlige dyr (58.2)

Skarp på hajer (58.6)

Gå på opdagelse

6-11 ÅR
5-9 ÅR

VIDSTE DU, AT EN T. REX
KUNNE SLUGE OP TIL 225 KG
KØD I ÉN MUNDFULD?

Af Guillaume Cornet
Tag med de rejsende elefanter jorden rundt og opdag nogle af verdens mest berømte steder. Fra storbyer som Paris og Tokyo til Amazonas regnskove.
Ved hver destination skal du finde de fem elefanter
og deres yndlingsting, mens du bliver klogere på,
hvad der er oplagt at besøge, opleve og spise.

Spot en spion (90)

Af Zoë Armstrong
I denne bog går du i rigtige spioners fodspor. Du lærer hemmelige og nyttige spiontricks som at skrive i
koder og vælge effektive forklædninger. Hver af de
otte spioner gemmer sig i bogens illustrationer. Mens
du leder efter dem, finder du ud af, hvad deres missioner var, og hvilket kodenavn de brugte.

VIDSTE DU, AT DEN
KINESISKE BLØDSKILDPADDE
TISSER UD GENNEM
MUNDEN?
Pølle, pille eller pære?
- om lort og andre efterladenskaber (56.1)
4-7 ÅR
8-11 ÅR

Hvad er der inden i tog (62.74)

Af David West
Gå på opdagelse i forskellige slags tog. Her er både
damptog, dieseltog, højhastighedstog, S-tog og monorail-tog, og hver togtype er gengivet med flotte og
detaljerede tværsnit. På den måde kan du se, hvilke
dele togene består af, og hvordan de ser ud inden i.
Bliv også klog på andre maskiner i serien ”Hvad
er der inden i”

Af Andy Seed
Er du klar til at blive naturdetektiv? Med denne bog
i hånden får du en underholdende guide til forskellige dyrs spor, som både kan være poteaftryk, lort,
fjer, pels, madrester og andet affald. Find også ud af,
hvilket udstyr en sporfinder har brug for, og hop så i
gummistøvlerne og kom afsted.

Af Paul Mason
Her er en sjov bog om dyr og deres toiletvaner.
Nogle dyr bruger tis som våben og til at afmærke
territorier, mens andre dyr slet ikke tisser. Find ud af
hvilke dyr, der tisser hurtigst, hvorfor fisketis faktisk
er godt for havet og bliv klog på mange andre fantasTIS-ke fakta.
Læs også ”Fis med dyrene”

Pas på naturen

Ad, hvor ulækkert! (61.2)

Af Anna Hansson
Din krop er helt fantastisk, og lige som den skal
være. Men nogle gange kan man godt synes, at den
kan nogle klamme ting. I denne bog får du serveret
en masse underholdende fakta om kropsvæsker
som snot, spyt, sved, bræk, tis, lort og blod.

Kropsvæsker og toiletvaner

6-11 ÅR
6-12 ÅR

Pas på naturen

8-12 ÅR

Du lugter - og det gør alt muligt
andet også! (61.284)

Træernes ukendte liv (57.6)

Af Jen Green
Udforsk træernes fascinerende verden, og oplev de
majestætiske kæmper på en ny måde, der gør det
magisk at gå en tur i skoven. Træer er fantastiske. Vi
kan slet ikke undvære træer, men de har også deres
eget liv. Vidste du, at træer kan tale sammen og tage
sig af hinanden?

Af Clive Gifford
Tag på opdagelse i lugtenes univers! Denne sjove
bog serverer ildelugtende fakta om prutter, dårlig
ånde, sved og meget andet. Du kan blive ekspert
i alt, der lugter, og undervejs også prøve forskellige
eksperimenter af. Bagerst i bogen er der en quiz og
en ordliste med uddybende forklaringer.
6-12 ÅR

VIDSTE DU, AT DU
PÅ EN MÅNED KAN SLÅ SÅ
MANGE PRUTTER, AT DET ER
NOK TIL AT PUSTE TYVE
BALLONER OP?

Tis med dyrene (56.3)

5-10 ÅR

Is - historier fra en verden, der er ved
at forsvinde (50.29)

Af Laura Buller
Kom med til en smuk og forunderlig, men også barsk
verden af kulde og is. Her har en lang række enestående dyr og planter lært at overleve. Desværre er
disse frosne levesteder i fare, for klimaforandringer
gør polarområderne sårbare.

VIDSTE DU, AT
DER BLIVER KØBT OMKRING
20.000 PLASTIKFLASKER
HVERT SEKUND!

Universets uendelighed

Verdens 100 mest truede dyr (56.1)

Af Sebastian Klein
Hjælp! Mange af verdens dyrearter er i store problemer. Deres levesteder forsvinder, når skove og
bjergområder omdannes til byer, veje og landbrug.
Sebastian Klein giver her stemme til 100 af dem, så
vi kan lære dem at kende og blive bedre til at beskytte dem. En vigtig bog til alle dyreelskere.

7-12 ÅR

Historien om rummet (52.4)
8-12 ÅR

Sikke et spild - skrald, genbrug og en
renere planet (50.1)

Af Jess French
Vi smider alt for meget ud, og det går hårdt ud over
den planet, vi bor på. Med masser af billeder og fakta
får du gode idéer til, hvordan du kan undgå at lave
så meget affald, og hvordan du bedst muligt kan
genbruge ting.
8-14 ÅR
7-12 ÅR

Se på stjerner med katten om natten
(52.4)

Af Stuart Atkinson
Sammen med katten Felicity kan du lære en masse
om stjernehimlen, planeter, rummet og universet.
Find ud af, hvad de forskellige stjernebillederne hedder, hvordan du genkender dem på himlen og hvilket
udstyr, du skal medbringe.

Liv - den fantastiske historie
om evolution (56.5)

Af Catherine Barr & Steve Williams
Træk i rumdragten og kom med på opdagelse. Vi
begynder helt tilbage i tiden, hvor ingenting fandtes,
og oplever derefter galakser, stjerner og vores solsystem blive dannet. Tag også med astronauter på
rumkapløb og månelanding, og hør om hvad satellitter og rumstationer kan.

Planetarium (52.4)

Af Raman Prinja
Træd inden for på museet og gør fantastiske opdagelser. Udstillingen ”Planetarium” tager dig med på
en indbydende og fascinerende rejse til de fjerneste
dele af universet. Oplev planeterne i solsystemet, se
en stjerne blive født og prøv at begribe det uendelige
univers.
Læs også de andre bøger i serien ”Velkommen
til museet”

Af Jakob Brodersen & Pernille Engsig Eskildsen
Kom med på en flot og spændende rejse gennem
milliarder af år. Fra Big Bang og universets begyndelse og frem til i dag følger vi livets fascinerende
udvikling fra encellede væsner til kæmpestore dyr.
Undervejs finder du ud af, hvordan alt levende er
forbundet.

6-13 ÅR

VIDSTE DU,
AT EN METEORIT ER EN
STEN FRA RUMMET, SOM ER
LANDET PÅ JORDEN?

11-15 ÅR

5-8 ÅR

Vilde rekorder
og seje opfindelser
9-12 ÅR

VIDSTE DU, AT EN LILLE
SKARABÆ KAN LØFTE OP TIL
1140 GANGE SIN EGEN
KROPSVÆGT?

Bogen om sammenligninger (50.4)
10-13 ÅR

Dyrenes lege - et sportsstævne for dyr!
(58.04)

Af Jørgen Stamp
Hvilket dyr er det hurtigste i verden? Hvem har rekorden i højdespring? Og hvor godt ville vi mennesker
mon klare os sig sammenlignet med dem? Kom med
til et sjovt sportsstævne og bliv klogere på alverdens
rekorder i dyrenes verden.

7-13 ÅR

Kristian på sporet af - Jordens rekorder
(03.9)

Af Kristian Gintberg
Kristian drager ud i verden med sit kamera og sin
rygsæk for at opdage jordens forskellige rekorder.
Han opsøger de største, mindste, længste, ældste,
koldeste, hurtigste og højeste dyr, træer, bygninger,
mennesker og steder. Har du lyst til at komme med
på opdagelse?

Af Clive Gifford
Tag mål af verden omkring dig, og læs om alle mulige fascinerende og skøre sammenligninger mellem
dyr, mennesker, planeter, bygninger og maskiner.
Hvem er mon højest, hurtigst, tungest, stærkest eller
farligst? Lad sammenligningerne begynde!

Verdens bedste idéer
og et par sygt dårlige (60.9)

Af Jacob Riising
Har du nogensinde tænkt over, hvordan de ting, du
bruger hver dag, er blevet opfundet? Jacob Riising
serverer her sjove og vilde historier om alverdens
gode idéer, der har ført til både gode og mindre gode
opfindelser. Bagerst i bogen kan du skrive dine egne
bedste idéer ned.

Fremtidsbogen - robotter, virtuelle
verdener og insekter til middag (60.9)
3-7 ÅR

VIDSTE DU, AT
EN BLÅHVALS HJERTE
ER PÅ STØRRELSE MED
EN LILLE BIL?

Af Måns Jonasson
Velkommen til år 2070! Hvordan ser verden mon ud
om 50 år? Hvilke vilde opfindelser er udviklet? Hvad
for noget mad spiser vi? Og kan vi få superkræfter?
I denne bog kommer du på en rejse ud i fremtiden
og får spændende bud på, hvad der måske kommer
til at ske.

11-15 ÅR

8-13 ÅR

Videnskaben omkring dig
Hvad er et æg?
- bogen om videnskab i hverdagen (50)

Af Johan Olsen
Der findes mange ting, som vi støder på hver dag
uden at spekulere over dem. Måske har vi glemt at
undre os? Johan Olsen serverer naturvidenskabelige fortællinger om fænomener og ting, der omgiver
os til daglig. Find f.eks. ud af, hvorfor madkasser
stadig er så irriterende våde, når man tømmer opvaskemaskinen.

Hvad er materialer?

Af Kay Barnham
Ella og Lea er på besøg hos morfar. De går på opdagelse i haven og finder ting. Sammen taler de om,
hvad sodavandsflasken, spanden, træstolpen og
andre ting er lavet af. Bagerst i bogen er der små
opgaver og eksperimenter, som du kan løse alene
eller sammen med en voksen.
Læs også andre bøger i ”Hvad er?”-serien

Seje videnskabsfolk
4-8 ÅR

Små mennesker, store drømme (99.4)

Af Robert Winston
Lav spændende og sjove forsøg og imponér dine
venner. Forsøgene tager udgangspunkt i almindelige materialer, som du typisk har derhjemme eller
kan finde udenfor. Prøv f.eks. at lave en vulkan i
udbrud, at bygge din egen vandraket eller at få en
skumfidus til at vokse til gigastørrelse.

Af Els Heinsalu
Husk at stille spørgsmål og blive ved med at undre
dig. Det har de store videnskabsfolk også gjort. Her
kan du møde fem af dem. Opdag tyngdekraften
sammen med Isaac Newton eller find ud af, hvordan
Alexander Fleming opdagede det livsvigtige penicillin nærmest ved et tilfælde.

Verdens vildeste børn (99.1)

5-7 ÅR

Hjemmelaboratoriet / Udelaboratoriet
(53.08)

Aha! (19)

Af Isabel Sánchez Vegara
I denne fine serie om mennesker, der har drømt stort
og opnået utrolige ting, møder du flere dygtige videnskabsfolk. F.eks. kan du lære om universet med
Stephen Hawking eller blive klogere på, hvordan
Marie Curie blev den første kvinde til at få Nobelprisen i fysik.

Af David Pepe Birch
Børn kan forandre verden. Det har de altid gjort, og
det gør de stadig i dag. Bogen indeholder 30 beviser
på, at børn kan inspirere andre til at drømme stort.
Mød seje børn inden for både videnskabens, sportens, musikkens og kunstens verden.

8-12 ÅR

4-8 ÅR

Fantastisk seje kvinder der reddede
planeten (99.1)

Af Kate Pankhurst
Vi kan alle gøre verden lidt bedre, og i denne bog
møder du 13 seje kvinder, der har fulgt deres passion og gjort en forskel for verden. F.eks. Jane Goodall, der kæmper for de kloge chimpanser eller ”Soldronningen” Mária Telkes, der brugte solens stråler
til at skabe energi.
Læs også ”Fantastiske seje kvinder der forandrede verden”

VIDSTE DU, AT
SODAVANDSISEN BLEV
OPFUNDET AF ET BARN
PÅ 11 ÅR?
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