20% rabat til alle deltagere
Brug de to links:

Tina Sakura Bestle: http://www.gyldendalbusiness.dk/da/Authors/0-1799.aspx
Kim Leine (klik for at folde tekst ud for at finde bøgerne):
http://www.gyldendalbusiness.dk/da/Authors/0-24621.aspx
For at få 20 % rabat skal man bruge kampagnekoden: BU0317 (forskel på store og små bogstaver).
Der tillægges 28,- + moms (35,- med moms) i ekspeditionsgebyr uanset antallet af bøger, der købes.
Når man har puttet bogen i kurven, skal man i indkøbskurven indtaste sin kampagnekode og opdatere.
Så kan man se den nye pris.

Koden gælder fra 8. marts 2017 til og med 7. april 2017.
TINA SAKURA BESTLE

PAPIRDRENGEN
Drengen Cairo bliver til papir, da hans cirkusstjernemor falder ned fra sin
line og dør. Og når man er af papir, skal man holde sig langt væk fra vand,
store sakse og forfattere, som kan finde på at spærre en inde i en billedramme. Papirdrenge kan i det hele taget alt, alt for let gå i stykker. Så Cairo
beslutter sig for at blive en rigtig dreng igen med blod og muskler og alt det.
Men hvordan gør man lige det?
Papirdrengen er en sælsom historie om Cairos rejse mod at blive en rigtig
dreng. En rejse, der bestemt ikke er ufarlig. Undervejs møder Cairo heldigvis.

9788702091120 • 229,95 kr. minus 20% = 183,96 kr.
Tina Sakura Bestle & Anna Jacobina Jacobsen

HUND
”Først glemte de mit navn. Jeg tror, det var sådan, det begyndte.
Eller sluttede”.
Kongepudler. Sådan nogle har de hjemme hos Rosa. De vinder
kongepræmier og får kongemad. Det med hunde fylder alt, ja, nogle
gange skulle man tro, at Rosa også var en hund ....
HUND er historien om Rosa, hvis forældre går så meget op i hunde,
at de forvandler Rosa til en. Men hvordan skal Rosa kunne leve med
det?

9788702196726 • 229,95 KR. MINUS 20% = 183,96 KR.
Lilian Brøgger & Tina Sakura Bestle

DET DER ER SÅ MÆGTIGT AT DET IKKE KAN
VÆRE I NOGET BREV
Tina Sakura Bestle har skrevet og Lilian Brøgger har illustreret
historien om postbuddet Carlo, som har en kat, en kaktus, to og et fast
håndtryk - og som kan mærke menneskers hemmeligheder, når han
deler breve ud.

9788702168310 • 229,95 kr. minus 20% = 183,96 kr.

20% rabat til alle deltagere
Brug de to links:

Tina Sakura Bestle: http://www.gyldendalbusiness.dk/da/Authors/0-1799.aspx
Kim Leine (klik for at folde tekst ud for at finde bøgerne):
http://www.gyldendalbusiness.dk/da/Authors/0-24621.aspx
For at få 20 % rabat skal man bruge kampagnekoden: BU0317 (forskel på store og små bogstaver).
Der tillægges 28,- + moms (35,- med moms) i ekspeditionsgebyr uanset antallet af bøger, der købes.
Når man har puttet bogen i kurven, skal man i indkøbskurven indtaste sin kampagnekode og opdatere.
Så kan man se den nye pris.

Koden gælder fra 8. marts 2017 til og med 7. april 2017.
Tina Sakura Bestle

SKYGGEFUGL
Tina Sakura Bestle, forfatter til bl.a. PAPIRDRENGEN og ÆRTEHALM, har med
SKYGGEFUGL skrevet en sitrende fortælling for børn om pigen Alma, glemte historier, onde truckere og et lille bitte, men meget herligt dyr.
Hvisketankerne lander i flok hver aften. De vil have ro. De siger, jeg har hjemme et
andet sted. Et sted, der ikke er her. Et sted, der ikke er mit liv.
Alma føler sig som en gammel dame indeni, men udenpå er hun et barn. For at få
sit liv tilbage må hun finde ud af, hvor de mærkelige hvisketanker kommer fra. Alma
rejser af sted ud i det mørkeblå og ind i et mysterium, der trækker dystre tråde til
fortiden.

9788702158519 • 199,95 KR. MINUS 20% = 159,96 KR.
Kim Leine

SKOVPIGEN SKÆRV
En storslået og magisk fortælling på tværs af tid og sted om venskaber, overlevelse, livet og døden.
Dybt inde i skoven bor Skærv og hendes familie, forældrene Frejk og Godiva og
broderen Nor. Her lever de som Skovfolk i pagt med naturen. Men da Skærvs familie bliver taget som slaver af fyrsten, må hun pludselig klare sig selv. Og hvordan
overlever man helt alene i skoven, når man føler sig som den mest forladte pige i
hele verden? Og hvad nu, hvis ikke alt er, som det ser ud til at være?
Mesterlige Kim Leine har skrevet en helt særlig fortælling for børn. En fortælling,
der fører læseren på en rejse igennem ukendt land og til den anden side af havet.

9788702193862 • 249,95 kr. minus 20% = 199,96 kr.
Kim Leine

DRENGEN DER DROG NORDPÅ MED SIN FAR
FOR AT FINDE JULEMANDEN
Der var engang en bygd i Grønland, med nogle mennesker og nogle slædehunde.
Og der var en dreng og hans lillesøster og hans mor og far. Der var sne, og der var
storm, og nogle gange var der helt stille vejr, og isen lå på fjorden, og fjeldene rundt
om fjorden havde hvide snekjoler på, som svingede rundt, når det blæste. Og det
var snart jul.
Drengen hedder Andreas, og han elsker julen – det gør hans far til gengæld ikke.
Han afskyr den faktisk. Så drengen tager sin far på en slædetur for at se, om han
ikke kan finde julemanden til ham …

9788702181982 • 199,95 kr. minus 20% = 159,96 kr.

