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NYHED
Jane Austen og RuPaul

Nye titler i den populære serie  
Små mennesker, STORE DRØMME

Læs mere side 6-7

NYHED
Bogen om 
grundloven
Hvordan blev den til?
Hvad siger den?
Og hvorfor skal vi passe 
på den?

Læs mere side 4-5



 
Kære underviser, kære vejleder

At fange og fastholde børns interesse for at læse 
kan være en udfordring i en tid, hvor så meget 
andet kæmper om deres opmærksomhed. 

Hos Forlaget Albert fokuserer vi på at udgive bøger, 
der appellerer til børns nysgerrighed på verden, og som 
giver dem ny viden. I dette katalog kan du se en række 
inspirerende bøger, der kan bruges i grundskolen, helt fra 
begynderlæsning til avanceret læring for de store.

Vores portrætserie Små mennesker, STORE DRØMME 
er særdeles populær, og vi udgiver nu nr. 22 og 23 i serien 
– om henholdsvis Jane Austen og RuPaul. Et skønt par, 
ikke? Få overblikket over serien her i kataloget. 

Til oktober udkommer BOGEN OM GRUNDLOVEN, 
og den glæder vi os rigtig meget til at sende ud til landets 
skoler og biblioteker. Den gennemillustrerede bog fortæller 
historien om, hvordan Danmarks Riges Grundlov blev til, 
hvad den siger, og hvorfor vi skal passe godt på den.

Og så er der alle de andre gode bøger! Jeg håber, at du 
finder inspiration i dette katalog – god fornøjelse.

Lone Svane, forlægger
Forlaget Albert

Forlaget Albert
Kontakt: Lone Svane, forlægger, lone@svaneogbilgrav.dk,  26 46 00 02

Svane & Bilgrav, Mejlgade 44D, 8000 Aarhus, forlagetalbert.dk
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BOGEN OM GRUNDLOVEN giver eleverne 
historien bag Danmarks Riges Grundlov, en 

indføring i dens vigtigste principper, og så 
handler den om, hvorfor vi skal passe på den.

Grundloven faldt ikke ned fra himlen. Den blev til efter 
mange års stridigheder, og modige kvinder og mænd 

måtte kæmpe for de frihedsrettigheder, loven sikrer os. 
Og selv den dag i dag kan vi ikke tage grundloven for 

givet, for den bliver udfordret fra mange sider.

Frihed er ikke noget, der kommer af sig selv  
– husk at passe på den!BOGEN OM GRUNDLOVEN

 ISBN 978-87-93752-52-8
Forfatter: Stine Godsk Skyum

Illustratorer: Anne Godsk og Torben Binzer Meyer
84 sider, 7.-9. klasse 

Pris 199,20 ekskl. moms

Fra oplysningstidens nye tanker 
til lovfæstede rettigheder 

Bogen viser også, 
at vi ikke kan tage 
vores rettigheder 
for givet – der er 
grund til at passe 
på vores grundlov

UDKOMMER 12. OKTOBER
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UDKOMMER  
28. JUNI

UDKOMMER  
28. JUNI

Små mennesker, 
STORE DRØMME
En populær serie portrætbøger om kendte mennesker, der 
alle begyndte som et barn med en drøm. Mød store forfattere, 
musikere, videnskabsfolk, borgerrettighedsaktivister og mange 
andre, hvis personlige historier inspirerer os alle. 

SMÅ MENNESKER, STORE DRØMME 
Forfatter: Maria Isabel Sànchez Vegara  

Illustrator: Forskellige 
Hver bog er 32 sider

Fra 3. klasse / lixtal 27
Pris 119,20 ekskl. moms

“Rigtig fine 
introduktio-
ner til nogle af 
verdens allermest 
betydningsfulde 
mennesker.”
Lektørudtalelse 
DBC

Maria Isabel Sànchez Vegara er skaberen af Små mennesker, STORE DRØMME. 
Hun voksede op i 70’ernes Barcelona, og hun drømte om at blive digter. Det 

tog hende næsten fyrre år og det meste af hendes opsparing at få drømmen 
til at gå i opfyldelse – i 2014 udgav hun den første bog i serien, der skulle 
gå hen og blive en succes over hele verden. I dag er der solgt mere end 7,5 
millioner bøger. 

Maria Isabel tror, at serien er blevet så populær, fordi børn elsker historier 
om andre børn, der opnår store ting. Det giver dem modet og styrken til at 

tro på dem selv og drømme stort.

FRIDA KAHLO MARIE CURIEROSA PARKSCOCO CHANEL

AUDREY HEPBURN

ELLA FITZGERALD

MUHAMMAD ALI

ASTRID LINDGRENANNE FRANK

AMELIA EARHART STEPHEN HAWKING

DAVID BOWIE

SIMONE DE BEAUVOIR

H. C. ANDERSEN

ADA LOVELACE

MAHATMA GANDHI

DAVID ATTENBOROUGH MALALA YOUSAFZAIJOHN LENNON

JANE GOODALL

MARTIN LUTHER KING JR

“Meget stof 
til samtale 

i både teksten 
og de tilhørende 

illustrationer.”
Lektørudtalelse 

DBC

UNDERVISNINGS
MATERIALE
Danskfaglighed har udviklet 
materiale til bøgerne om Rosa 
Parks og Stephen Hawking  
– se mere på danskfaglighed.dk
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“En flot og 
indbydende 
bog, som egner 

sig som inspiration 
til en snak om de 
nære værdier. Den er 

dejligt fri for terapeu-
tiske vendinger.”
Lektørudtalelse DBC 

om Superskatte

Vi har alle en utrolig SUPErkrAFT
 – hvilken har du?

DEN STORE BOG OM SUPERKRÆFTER
ISBN 978-87-93752-16-0

DEN STORE BOG OM SUPERSKATTE
ISBN 978-87-93752-49-8  
Forfatter: Susanna Isern
Illustrator: Rocio Bonilla  
40 sider 
Fra 4. klasse / lixtal 27
Pris 135,20 ekskl. moms

To skønne bøger om alt det, man kan være
god til, og alt det, der er vigtigt i livet. 

En hjertevarm historie om en pige, 
der møder sin mors kæreste. Den 
handler om at savne det, man 
kender, og om at møde det nye, 
som måske kan noget helt andet. 

Halvfar sætter ord på noget, 
som mange familier vil 
genkende. Bogen giver børn og 
voksne anledning til at tænke 
over og sætte ord på væsentlige 
og svære følelser, der kan opstå 
efter forældres brud og nye 
familiedannelser.

“Dejlig varm og 
tænksom billed-
bog om at skulle 

finde sig til rette med 
nye voksne.”

Lektørudtalelse 
DBC 

HALVFAR
ISBN 978-87-93752-51-1 

Forfatter: Per Bloch 
Illustrator: Cato Thau-Jensen 

32 sider 
Fra 3. klasse / lixtal 19  

Pris 143,20 ekskl. moms

 
Det får I

Forfatteren Per Bloch og illustratoren Cato Thau-Jensen tager børnene med på en rejse ind i ordenes og 
tegningernes verden. Med udgangspunkt i deres billedbog, Halvfar, giver de et indblik i, hvordan en bog bliver 
til. Fra idé til virkelighed. Cato tegner hovedpersonerne fra Halvfar på tavlen, mens Per læser højt. Efter første 
del, præsentationen, hjælper Per og Cato børnene med at skabe deres eget univers med ord og tegninger.

Det tager I med videre

Besøget er både jordnært og højtflyvende. Børnene vil opleve, hvordan hverdag og virkelighed kan trylles om 
til fantasifulde figurer, musikalsk leg med sproget og kringlede krumspring helt op til himlen og ned på papiret. 
Sammen med børnene får Cato Thau-Jensen og Per Bloch det poetiske, det fabelagtige og det rablende til at 
blive konkret og virkeligt. En inspirerende oplevelse med tegn og tegninger, som vækker litterær nysgerrighed 
og legelyst.  

Om forfatteren og illustratoren

Cato Thau-Jensen er en af Danmarks mest benyttede illustratorer, kendt for sin ekspressive og humoristiske 
stil. Han arbejder bl.a. sammen med Kim Fupz Aakeson og Bent Haller og har udgivet selvbiografien 
Et hjem med gevær. Per Bloch har bl.a. læst sin roman Ti, tyve, tredive højt i Operaen, sunget duet med 
Suzanne Brøgger og skrevet otte kærlighedssange på otte forskellige sprog. I øjeblikket arbejder duoen på 
deres næste fælles børnebog.

Per & Cato besøger skoler

Per

Cato

Arrangementer  
med Per og Cato 

støttes af Statens Kunst-
fond under ordningen 

“Levende litteraturmøder 
for børn og unge”

Kontakt Per Bloch på 
per@stimuli.dk
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“Flot introduk-
tion til en histo-

risk vigtig person 
og hans forskning. 
De fine illustratio-

ner supplerer bogens 
tekst særdeles godt og 

formidler det for-
holdsvis svære emne 

på fornem vis.”
Lektørudtalelse 

DBC

"Dette er 
en meget 

smuk gen-
fortælling af 

Charles Darwins 
store værk. De 

smukke illustrati-
oner gør bogen til 

en særlig oplevelse, 
og gør det muligt 
for unge læsere at 

forstå den forholds-
vise svære teori. 

Anbefales varmt.”
Lektørudtalelse 

DBC

En fortælling i ord og billeder om Edwin Hubble, 
der som barn var fascineret af stjerner, men 
som måtte gå meget igennem, før han fik 
opfyldt sit store ønske: At blive astronom. 

Bogen handler om, hvor vigtigt det er at være 
nysgerrig. ”Vi ved ikke, hvorfor vi er født ind 
i verden” sagde Hubble, ”men vi kan forsøge 
at finde ud af, hvilken slags verden det er.”

DRENGEN DER HAVDE 
HOVEDET FYLDT MED STJERNER
ISBN 978-87-93752-72-6  
Forfatter: Isabelle Marinov 
Illustrator: Deborah Marcero  
48 sider  
Fra 5. klasse / lixtal 30  
Pris 159,20 ekskl. moms

Skøn bog om naturens 
små og store undere – 
alt det vi sjældent ser, 
fordi vi har for travlt.

SÆNK FARTEN
ISBN 978-87-93752-62-7 
Forfatter: Rachel Williams 
Illustrator: Freya Hartas 
128 sider 
Fra 4. klasse / lixtal 27 
Pris 199,20 ekskl. moms

"For lang, lang tid siden, før mennesker 
endnu eksisterede, så den levende verden 
meget anderledes ud, end den gør i dag."

Sådan begynder historien om Charles 
Darwin og hans banebrydende teori om 
arternes oprindelse. Gennem bogens 64 
sider forklarer biologen Sabina Radeva 
teorien om evolution med masser af 
illustrationer og en letforståelig tekst.

CHARLES DARWINS ARTERNES OPRINDELSE
ISBN 978-87-93752-11-5 
Forfatter og illustrator: Sabina Radeva 
64 sider 
Fra 5. klasse / lixtal 32 
Pris 159,20 ekskl. moms

TÆMMEDE PLANTER OG ANDRE MUTANTER er 
en charmerende billedbog om spiselige frugter 

og grøntsager – og om den proces, hvor en 
plante går fra at vokse vildt til at blive tæmmet. 

TÆMMEDE PLANTER OG ANDRE MUTANTER
ISBN 978-87-93752-83-2 

Forfatter: Iban Eduardo Muñoz 
Illustrator: Alberto Montt 

40 sider 
Fra 5. klasse / lixtal 40 

Pris 143,20 ekskl. moms

“En rigtig 
dejlig og ind-
bydende bog, 
som har fine og 
enkle forklaringer 
på helt almindelige 
naturting, som man-
ge børn undres over 
og spørger til.”
Lektørudtalelse 
DBC

Natur og videnskab

NYHED
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Hvorfor græder vi? Det er spørgsmålet, 
som denne tankefulde og poetiske billed-
bog prøver at besvare. Den undersøger 
årsager til, at vi græder og grådens 
betydning som en måde at komme 
igennem smerten og udvikle os på.

HVORFOR GRÆDER VI?
ISBN 978-87-93752-50-4 
Forfatter: Fran Pintadera 
Illustrator: Ana Sender 
32 sider 
Fra 3. klasse / lixtal 22 
Pris 119,20 ekskl. moms

I Fantastisk seje kvinder der reddede 
planeten kan du læse om nogle af de 

inspirerende kvinder, der har brugt deres liv på 
at beskytte vores klode og dens beboere.

Lær at genbruge og bekæmpe overforbrug af 
plastik sammen med Isatou Ceesay, forelsk dig i 

de kloge chimpanser sammen med Jane Goodall, 
og gå ind i kampen mod ødelæggelse af verdens 

regnskove sammen med Wangari Maathai.

FANTASTISK SEJE KVINDER  
DER REDDEDE PLANETEN
ISBN: 978-87-93752-31-3 

Forfatter og illustrator: Kate Pankhurst 
32 sider 

Fra 2. klasse / lixtal 19 
Pris 119,20 ekskl. moms

Malala Yousafzai  
fortæller sin dramatiske 

og bevægende historie i 
denne smukke billedbog. 

Hun beretter om, hvordan 
hun blev forhindret i at 

gå i skole, da hun var en 
lille pige, og om hvordan 

hun tog kampen op mod de 
mørke kræfter.

Fantastisk seje kvinder, der forandrede verden  
er en bog fuld af superseje kvinder. 

Alle opnåede de helt utrolige ting ved at følge deres hjerter, 
talenter og drømme. Tag ud at flyve sammen med piloten 
Amelia Earhart, slå et slag for retfærdigheden sammen med 
Emmeline Pankhurst, og skab en mode revolution sammen 
med Coco Chanel. 

Bogen er smukt illustreret og spækket med nyttig viden 
om nogle af de bemærkelsesværdige kvinder, der har 
været med til at forandre den verden, vi lever i. 

FANTASTISK SEJE KVINDER  
DER FORANDREDE VERDEN
ISBN 978-87-97020-36-4 
Forfatter og illustrator: Kate Pankhurst 
32 sider 
Fra 2. klasse / lixtal 19 
Pris 119,20 ekskl. moms

Pak dit termiske kamera, grib walkie-talkien og gør 
dig klar til at tilbringe en dag med 12 hverdagshelte, 
der redder liv overalt på kloden.

Mød brandmanden Leonie, ambulanceredderen 
David-Lawrence, bjergredderen Fabien og mange andre, der 
hjælper mennesker og dyr i nød. De fortæller om de vildt seje 
ting, de gør, og viser det udstyr, de bruger til at redde liv.

VI REDDER LIV, ISBN 978-87-93752-63-4 
Forfatter: Eryl Nash. Illustrator: Anna Albero 
32 sider 
Fra 5. klasse / lixtal 35 
Pris 119,20 ekskl. moms

Den anden dag opdagede jeg noget fantastisk!  
Vi ser ikke tingene på samme måde.  

Tror du mig ikke?

En rejse gennem kunsten sammen med store 
samtidskunstere. En bog, der hjælper os til at 

opdage den kreative åre i os selv.

HVORDAN SER DU DET?
ISBN 978-87-94301-05-3 

Forfatter og illustrator: Vera Galindo 
32 sider 

Fra 4. klasse / lixtal 27 
Pris 199,20 ekskl. moms

“Tekst og 
illustrationer er 

skønne og stemnings-
fulde. Vil være god til 
dialogisk læsning og 
samtale om følelser.”

Lektørudtalelse  
DBC

“Fin bog med 
det ædle formål at 
vise og delvis hylde 
hverdagens helte”

Lektørudtalelse DBC

UDKOMMER  
5. OKTOBER

At være menneske Piger med power

MALALAS MAGISKE BLYANT
ISBN 978-87-97020-38-8 
Forfatter: Malala Yousafzai 

44 sider 
Fra 3. klasse / lixtal 21 

Pris 135,20 ekskl. moms
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Poetiske  
fortællinger

Hvordan er verden  
skruet sammen?

Marianne Dubuc er 
prisbelønnet canadisk 

forfatter og illustrator. Hun 
har udgivet en lang række 

skønne fortællinger, der 
bliver læst over hele verden.

En efterårsdag finder løven en fugl i sin 
have. Fuglen er kommet til skade og kan 

ikke rejse med sin flok til syden. Løven 
tager sig af fuglen, og de bliver venner. 

Men så bliver det forår igen, og fuglen må sige 
farvel, da flokken igen kommer forbi. Hvad vil 

der blive af løven – og af deres venskab?

LØVEN OG FUGLEN
ISBN 978-87-93752-20-7 

Forfatter og illustrator: Marianne Dubuc 
80 sider 

Fra 2. klasse / lixtal 19 
Pris 135,20 ekskl. moms

Hver søndag vandrer fru Grævling ad stien 
på bjerget. På turen til toppen samler 
hun svampe og hjælper venner i nød. 
En dag får hun selskab på sin vej.

STIEN PÅ BJERGET
ISBN 978-87-93752-21-4 
Forfatter og illustrator: Marianne Dubuc 
80 sider 
Fra 2. klasse / lixtal 19 
Pris 135,20 ekskl. moms

“Fantastiske 
fortællinger, der 

især er rig på udtryk på 
billedsiden med smukke, 

varme poetiske billeder, der 
fortæller det meste af histo-

rien. Kan især anvendes 
til dialogisk læsning”
Lektørudtalelse DBC

Denne bog handler om alle de  
forskellige typer magt, som påvirker 
vores liv hver eneste dag. Bogen 

viser også, hvordan den enkelte 
kan bruge sin magt til at gøre en 

positiv forskel i eget og andres liv.

BOGEN OM MAGT
ISBN 978-87-93752-18-4 

Forfattere: Claire Sanders mfl. 
64 sider 

Fra 5. klasse 
Pris 159,20 ekskl. moms

Hvordan blev USA en supermagt? 
Hvad får folk til at gå i krig? Og 

hvorfor er nogle lande rige, 
mens andre er så fattige? 

Find svarene på disse spørgsmål 
og mange flere i denne lærerige 

bog, som med tolv enkle kort 
forklarer, hvordan geografi 
har formet verdenshistorien. 

Se hvordan verdensledernes 
beslutninger bliver påvirket af bjerge, 

floder og have – og hvorfor geografi 
bevirker, at historien gentager sig selv.

FANGET AF GEOGRAFIEN, ILLUSTRERET
ISBN 978-87-93752-30-6 

Forfatter: Tim Marshall 
80 sider 

Fra 7. klasse 
Pris 159,20 ekskl. moms

“En god bog, 
der giver en 

grundig indføring i 
magtproblematikker 

og magtens historiske 
udvikling. Bogen er 

meget velegnet til brug 
ved emne- og projekt-

opgaver i grundskolen, 
men også bare til 

interesselæsning.”
Lektørudtalelse 

DBC

“En guldgrube 
af viden, som giver 

en god forståelse for 
den verden, vi lever i.”

Lektørudtalelse  
DBC

1514



Til alle, der elsker jul, magi og humor

Tro på det umulige! Her er den sjove, magiske 
og fuldstændigt sandfærdige historie om 
julemanden, fortalt af den populære forfatter 
Matt Haig og illustreret af Chris Mould. 

DRENGEN DE KALDTE JUL
ISBN 978-87-93752-70-2 
Forfatter: Matt Haig 
Illustrator: Chris Mould 
280 sider 
Fra 4. klasse / lixtal 21 
Pris 143,20 ekskl. moms

Forlaget Albert
– et forlag under Svane & Bilgrav

Svane & Bilgrav, Mejlgade 44D, 8000 Aarhus 
Instagram @forlaget_albert
forlagetalbert.dk

20% 
rabat og fri fragt 

ved bestilling over 1.000,- kr.
Bestil ved at kontakte  
Lone Svane på 26 46 00 02  
eller lone@svaneogbilgrav.dk.  

Bog nr. 2 i serien udkommer 
på dansk 1. november 2022

(her vises den originale forside)

PIGEN DER REDDEDE JULEN
ISBN 978-87-94301-06-0 
Forfatter: Matt Haig 
Illustrator: Chris Mould 
304 sider 
Fra 4. klasse / lixtal 21 
Pris 159,20 ekskl. moms
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