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AXEL SCHEFFLER

LET OG FINN PÅ GÅRDEN

2

omnipax.no

BILDEBOK | 0–3 ÅR | Oversatt av Erle Stokke | Kartonert | ISBN 9788283152111 | Pris 249,- | UTKOMMET

Let og finn dyrene på hvert oppslag, lær nye ord 

Bla opp på favorittsiden og snakk om alt som skjer på bildet. 
Kartonert småbarnsbok i stort format med morsomme 
tema-klaffer. Garantert suksess hos de minste!

Axel Sceffler (f. 1957) er forfatter og prisbelønnet illustratør. Han er født i Hamburg i Tyskland, 
men flyttet i studietiden til England, der han studerte illustrasjon og fortsatt bor. Han har skrevet 
og illustrert den populære serien om venneparet Tramp og Line. For samarbeidet med 
forfatteren Julia Donaldson har han høstet mange priser, og han er anerkjent i hele verden for sine 
illustrasjoner. Radarparet bak Gruffalo er trolig Europas mestselgende barnebokpar. 

https://www.omnipax.no/tramp-og-line.335205.no.html
https://www.omnipax.no/donaldson-julia.5613063-335176.html


JULIA DONALDSON | AXEL SCHEFFLER

LILLE GRUFFALO skyv og trekk

3

omnipax.no

BILDEBOK | 0–2 år |  Oversatt av Erle Stokke | kartonert | ISBN 9788283152135 | 199,– | PRIMO OKTOBER

Aktiviserende og morsom lekebok i kartong for de minste

Skyv og trekk på hver side, se hva som skjer når Lille Gruffalo møter Mus. Oppfølger til 
vårens Gruffalo skyv og trekk – med vintertema.

Julia Donaldson er engelsk bestselgende forfatter, dramatiker og formidler. Hun er kjent i 
hele verden for sine populære fortellinger på rim for barn, spesielt de hun har laget 
sammen med illustratøren Axel Scheffler. De to er trolig Europas mestselgende 
barnebokpar. Flere av bøkene deres er filmatisert og her til lands vist på NRK og NRK 
SUPER. To av filmene er Oscar-nominert.



JULIA DONALDSON | AXEL SCHEFFLER

GRUFFALO og LILLE GRUFFALO 2 i 1 boks

4

omnipax.no

BILDEBOK | 0–5 år |  Oversatt av Arne Ruste | kartonert | ISBN 9788283152128 | 299,– | PRIMO OKTOBER

To favoritter i eksklusiv gaveboks – til en rimelig penge. Inneholder begge 
bestselgerne i kartonert utgave. Et kupp!

Julia Donaldson er engelsk bestselgende forfatter, dramatiker og formidler. Hun er kjent i 
hele verden for sine populære fortellinger på rim for barn, spesielt de hun har laget 
sammen med illustratøren Axel Scheffler. De to er trolig Europas mestselgende 
barnebokpar. Flere av bøkene deres er filmatisert og her til lands vist på NRK og NRK 
SUPER. To av filmene er Oscar-nominert.



AXEL SCHEFFLER

TRAMP OG LINE – DET SNØR
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BILDEBOK | 0–2 år |  Oversatt av Anne Horn | kartonert | ISBN 9788283152050 | 179,– |  UTKOMMET

Ny populær tittel i kartong – perfekt vinterbok for de minste 

Tramp og Line-bøkene trykkes opp i lite kartongformat etter hvert som de store, 
polstrede utgavene blir utsolgt. Dette er den sjette kartongboka i serien.

Axel Sceffler (f. 1957) er forfatter og prisbelønnet illustratør. Han er født i Hamburg 
i Tyskland, men flyttet i studietiden til England, der han studerte illustrasjon og forsatt 
bor. Han har skrevet og illustrert den populære serien om venneparet Tramp og Line. For 
samarbeidet med forfatteren Julia Donaldson har han høstet mange priser, og han er 
anerkjent i hele verden for sine illustrasjoner. Radarparet bak Gruffalo er trolig Europas 
mestselgende barnebokpar. 

https://www.omnipax.no/tramp-og-line.335205.no.html
https://www.omnipax.no/tramp-og-line.335205.no.html
https://www.omnipax.no/donaldson-julia.5613063-335176.html


JULIA DONALDSON | AXEL SCHEFFLER

PÅ RØMMEN I ROMMET
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BILDEBOK | 3–6 ÅR | Oversatt av Erle Stokke | Innbundet | ISBN 9788283152142 | Pris 229,- | PRIMO OKTOBER

Alle vet at en rød splø ikke kan være venn med en blå 

splå. Men hva skjer når en splø forelsker seg i en splå?

Bli med Gruffalo-forfatterne på en reise ut i verdensrommet, til 

merkelige planeter med de rareste vesener. Vesener som ikke 

vet om hverandre og kanskje ikke liker hverandre … Når 

Spløen Ann møter Splåen Tor, seirer kjærligheten til slutt.

«En bok for vår tid» BBC Radio

"Blast off with the most exciting book yet from the creator of 

'The Gruffalo'. Get ready for a wild and wonderful journey 

through space in a book that is perfect for reading 

together." The Sun

– ÅRETS BILDEBOK 2020 British Book Award

– NYHET fra Europas mestselgende barnebokpar

«The latest from Julia Donaldson and Axel Scheffler is more 

than just a happy space adventure. At its heart are messages 

of acceptance, inclusivity and togetherness. The book got 

rave reviews, one dubbing it as a "book of our time".» British 

Book Awards

På en fjern planet ved et avlangt vann
bodde en Splø, og hun het Ann.

Og like ved, ved en stein så stor
bodde en Splå med navnet Tor.

Ann var rød, for hun var en Splø,
og beskjeden fra bestefaren lød:

Du må aldri leke med en Splå
De sover i huler med skoene på
De hopper istedenfor å gå
Så aldri aldri lek med en Splå.

Tor var blå for han var en Splå,
og bestemoren hans minte ham på:

En Splø må du aldri leke med
de har hår på hodet som du kan se,
og sover i senger, og hva er vel det?
Nei, en Splø må du aldri leke med.

Julia Donaldson er engelsk bestselgende forfatter, 
dramatiker og formidler. Hun er kjent i hele verden 
for sine populære fortellinger på rim for barn, 
spesielt de hun har laget sammen med illustratøren 
Axel Scheffler. De to er trolig Europas 
mestselgende barnebokpar. Flere av bøkene deres 
er filmatisert og her til lands vist på NRK og NRK 
SUPER. To av filmene er Oscar-nominert.
.

https://www.thebookseller.com/awards/shortlists/childrens-nonfiction-and-illustrated
https://www.thebookseller.com/awards/shortlists/childrens-nonfiction-and-illustrated


JULIA DONALDSON | SARA OGILVIE

SYKEHUSHUNDEN
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bildebok | 3–6 ÅR | Oversatt av Erle Stokke | Innbundet | ISBN 9788283152159 | Pris 249,- | PRIMO OKTOBER

Barna på sykehuset føler seg straks bedre når de får 

besøk av den supre sykehushunden

Etter frokosten og svømmeturen i sjøen, tar Prikke og eieren 

Inger bussen til sykehuset. Prikke elsker å besøke barna på 

barneavdelingen, og barna blir minst like glade for å se 

hunden! Prikke trøster en gråtende baby,  beroliger ei redd 

jente og muntrer opp en tenåring som kjeder seg. Men hva 

skjer når Prikke selv blir skadet og må holde seg hjemme?

Julia Donaldsons veldreide tekst på rim utfylles av Sara 

Ogilvies tidsriktige og sjarmerende illustrasjoner – tegninger 

fulle av detaljer som formidler, liv, glede og varme.

– Gruffalos ”mor” med ny populær illustratør

– Tekst på rim i kjent, uovertruffen stil

– Tidsriktige, sjarmerende illustrasjoner

– Evigaktuelt tema: sykehus med barn – og en hund

“a story that barks to our age”

“Alex O’Connel warms to this 

tale of a comforting hound”

“Sara Ogilvie’s humorous ink 

drawings are a perfect match for 

Julia Donaldson’s bounding 

words”

The Times

“This is a truly wonderful book. 

The story is told in rhyming 

couplets which are delicious to 

read aloud and share with 

children. The bright illustrations 

are full of life, warmth, 

expression and tiny details that 

make this a wonderful book to 

come back to again and again. 

There’s always something new to 

see! The illustrations are 

inclusive in terms of ethnicity and 

disability which make this a 

brilliant book for all to read.” 

BookTrust



JULIA DONALDSON | VICTORIA SANDØY

JULETREET
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BILDEBOK | Fra 4 ÅR | Oversatt av Erle Stokke | Innbundet | ISBN 9788283152166 | Pris 249,- | 1. OKTOBER

Vakker gavebok på rim om juletreets ferd fra norsk skog 

til Trafalgar Square i London 

Gruffalos ”mor” samarbeider med den norske illustratøren 

Victoria Sandøy i denne vakre bildeboken som forteller om 

juletreets lange ferd fra den norske skogen til Englands 

hovedstad, London. Utgivelsen feirer en tradisjon som 

startet etter andre verdenskrig: Hvert år siden 1947 har vi i 

Norge sendt et stort juletre til London, som et symbol på fred 

og vennskap – og en takk for Storbritannias støtte under 

andre verdenskrig. Treet blir nøye utvalgt, og kalles Skogens 

dronning.

– Julebok av Gruffalos ”mor”

– Norsk illustratør, kjent fra Snømannens jul (2020)

– Feirer norsk-engelsk samarbeid etter krigen – og fred!

– Nydelig tradisjon, feires med boksamarbeid 

– GAVEBOK allalder, lese høyt

Julia Donaldson er engelsk bestselgende forfatter, dramatiker og formidler. Hun er kjent i hele verden 
for sine populære fortellinger på rim for barn, spesielt de hun har laget sammen med illustratøren 
Axel Scheffler. Her samarbeider hun med den norske illustratøren Victoria Sandøy, som blant annet 
har illustrert Snømannens jul og En flue fløy av Sondre Lerche.



HELENA BROSS | KADRI ILVES

VERDENS HØYESTE FJELL

9

omnipax.no

LETTLEST | 5–8 ÅR | Innbundet | ca. 60 s. | ISBN 9788283152036 | Pris 199,- | NOVEMBER

Ny historie om bestevennene Aksel og Omar som bor i 

samme blokk. EKSTRA lett å lese med STORE bokstaver.

Det regner ute, og dagen er perfekt for å bestige verdens 

høyeste fjell. Det befinner seg tilfeldigvis i den lange trappa i 

blokka til Aksel og Omar i Solgata 1.

«Å skape en enkel tekst med spennende og interessant inhold for 

begynnerlesere, er en kunst. Helena Bross og Kadri Ilves har lykkes 

igjen [...] Verdens høyeste fjell er enda et herlig leseeventyr» 

BTJ-heftet

– EKSTRA lett å lese med STORE BOKSTAVER

– Populær lettlestserie

– Kort, enkelt og gøy 

– Knekk lesekoden med Helena Bross

https://www.omnipax.no/solgata-1.335202.no.html


KIM FUPZ AAKESON | SIGNE KJÆR

DA AMALIE FIKK SINNSSYKT 

MANGE BONUSFORELDRE

10

omnipax.no

BILDEBOK | FRA 4 ÅR | Oversatt av Cecilie Winger | Innbundet | ISBN 978828315xxxx | Pris 279,- | OKTOBER

Morsom, sprø og varm historie om moderne barns 

hverdag. Hvor enkelt er det å navigere i foreldrenes 

kjærlighetsliv?

Amalie er ei helt vanlig jente i en helt vanlig familie med en mor 

og en far. Men en dag våkner hun og finner en bonusmamma 

på badet. Utpå ettermiddagen ringer en ny på døra. Og 

plutselig velter bonusforeldrene inn!

Boka formidler med skarpt blikk, humor og overdrivelser et 

gjenkjennelig og vanskelig tema for mange barn.

Kim Fupz Aakeson er en av Danmarks mest elskede 

barnebokforfattere. Han har både bestselgere og prislønte 

bøker bak seg, og skriver også drama, for film og radio. Signe 

Kjær har laget de fargerike og morsomme illustrasjonene, som 
tar vare på forfatterens skeive blikk på situasjonene.

Dansk PDF av boka 

sendes på forespørsel

«Og godnathistorien? De ville 

alle sammen læse for Amalie, 

men ingen ville læse det 

samme. Papfar Morten 

elskede historier med 

vampyrer og uhygge. Papfar 

Tobias var til bøger om 

rumfart. Mor læste helst 

sørgelige historier, hvor nogen 

savnede hinanden. Papmor 

Ida var til hestebøger. “Elsker 

du ikke bare heste?” Sådan 

spurgte hun hele tiden. 

Papmor Mona læste helst 

noget, der rimede. Far læste 

kun bøger uden heste. “Ikke 

det der hestepjat,” sagde han. 

Papmor Kristine kunne lide 

sjove bøger. “Haha,” grinede 

hun. “En lagkage lige i 

smasken!” Og så videre. Det 

tog næsten tre timer, før Mor 

og Far og alle papmødre og 

papfædre havde været forbi 

Amalies værelse og læst 

godnathistorie.»



CUCA CANALS

DEN UNGE POE
MYSTERIET I LIKHUSGATA

11
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SPENNING | 10–12 ÅR | Oversatt av Signe Prøis | Innbundet | 160 s. | ISBN 9788283152012 | Pris 249,- | OKTOBER

Gøyal og litterært kul spenning for unge lesere som 

virkelig vil oppdage bøkenes magiske verden

I Morgue-gata i Boston er det begått et bestialsk drap på en 

kvinne og datteren hennes. Drapet skjer like ved der den 

unge Edgar Allan Poe bor sammen med adoptivforeldrene 

sine. Edgar følger som alle andre med på denne gedigne 

nyheten, og da faren til en av skolekameratene hans blir 

anklaget for udåden, bestemmer han seg for å undersøke 

saken på egenhånd. Han er så observant og så god til å 

trekke slutninger at hovedetterforskeren på saken, Dupin, 

bestemmer seg for å hyre ham som sin assistent. Det er så 

duket for en god, gammeldags detektivhistorie.

Boken utgir seg for å være fortellingen om barndommen til 

den amerikanske forfatteren bak Mordene i Rue Morgue. 

Poe er et tidlig utviklet, intelligent og spesielt begavet barn 

som har blitt adoptert av en familie i Boston. Han er et barn 

alle liker, og allerede som elleveåring er han fast bestemt på 

å bli forfatter. I mellomtiden tjener han penger på å selge 

knep til andre; han tar betalt for å skremme vettet av folk 

kunden hater. Han er også opptatt av å holde kontakten med 

de to søsknene sine, som er adoptert bort til andre familier. 

Poe elsker å skriver lister.

Krimgåten følger ganske tett på Poes opprinnelige Rue 

Morgue-historie, bortsett fra at Poe selv er skrevet inn som 

detektiv og at handlingen foregår i Boston, ikke i Paris.

– «Verdens første krimfortelling» tilpasset barn

– Hovedperson med ulykkelig barndom

– Enkelt og lekkert illustrert med vignetter i gammel stil

– Klassisk detektivfortelling

– Kan inspirere barns interesse for klassikerne

– Oversatt til flere språk

Cuca Canals er spansk manusforfatter og skrev blant annet manuset til Jamón 

Jamón av Bigas Luna. Hun har skrevet flere bøker for voksne som er blitt oversatt, i 

tillegg til denne krimserien for barn. Canals bor i Barcelona.

Kommer i 2022
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IKKE Å 

FORGLEMME!

Klikk på omslaget 

for å lese om boka!

https://www.omnipax.no/lampe-et-sjoesalt-eventyr.6364947-547725.html
http://www.omnipax.no/
mailto:brit@dreyersforlag.no
https://www.omnipax.no/ulvehunger.6382457-547725.html
https://www.omnipax.no/muldvarpen.6388178-547725.html
https://www.omnipax.no/min-sommerfuglbok.6379438-547725.html
https://www.omnipax.no/gruffalo-foeleboka.6335858-547725.html
https://www.omnipax.no/historien-om-bodri.6368797-547725.html

