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 Frost & Eivind



L angt ude i det østlige Danmark på øen  
Bornholm i den lille havneby Gudhjem  

tæt på det store hvide Kaffeslot på  
Duebakken bor Freddy Opfinder.  
 
Freddy er ikke som alle andre drenge.  
Han er genial til at opfinde alt muligt.  
Derfor bliver han kaldt Freddy Opfinder.
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KAPITEL 1

En dag Mugge løber og spiller fodbold i skolen, 
sker der noget, han ikke havde ventet ville ske. 
Mugge dribler med bolden. Han tager et træk forbi 
en modspiller, så én til og én mere. Han er helt 
fri foran mål. Ét træk mere, og skyd, tænker han. 
Pludselig mærker Mugge et slag på den ene fod, og 
i det samme falder han til jorden. Hvad skete der? 
Hvor kom det fra? Han kigger op og ser Freja drible 
langs sidelinjen. Hun har åbenbart lavet en glidende 
tackling på ham bagfra, lige før han skulle til at 
skyde på mål. 

Mugge bliver liggende i græsset. Det gjorde ikke 
ondt, men han kan ikke nå at indhente hende, så 
han lægger hovedet til rette i begge hænder og 
bliver liggende, imens han kigger efter Freja. Hun 
dribler uden om flere drenge på vej mod målet.  

Hun er sgu god til at spille fodbold, hende Freja, 
tænker Mugge. Det var en sygt hård tackling. Hun 
er faktisk også sød ... og pæn, tænker han og 
mærker, at han bliver lettere. Som om han svæver 
lidt over fodboldbanen. Det kilder i maven, imens 
Freja spæner videre med bolden imod målet. Så 
sender hun en perfekt aflevering ind foran mål. 
Wow, sikke en aflevering, tænker Mugge og smiler. 
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Så kommer Jacob flyvende og nikker bolden i mål. 
Freja jubler og løber over til Jacob for at give 
ham en highfive. Hvad? tænker Mugge og rejser 
sig irriteret op. Årh, ham Jacob. Han skal da også 
ødelægge alting. 
 
Resten af dagen i skolen kan Mugge ikke tænke på 
andet end Freja.  

Han tænker på hendes ansigt, hår, øjne og hendes 
måde at spille fodbold på. Det er … magisk! 
Han sidder med næsen trykket flad imod ruden i 
skolebussen på vej hjem fra skole. Han gider ikke 
snakke med nogen. Han må gøre noget, ellers får 
Jacob hende bare, men hvad skal han gøre? 

Mugge går fra busstoppestedet og forbi 
svømmehallen. Tænk, hvis hun ville holde mig i 
hånden! Det er bare så pinligt at spørge. Nu bliver 
hun garanteret kæreste med Jacob. Hvis bare der 
var noget, han kunne gøre for at få Freja til at synes 
om ham i stedet for Jacob. Måske skal han bare 
sørge for at være på hold med hende næste gang, 
så de kan give hinanden highfive, når de scorer. Han 
drejer op ad Duebakken. Nej, så kommer ham Jacob 
bare, og så vil han også være med på det hold. Det 
er ikke nok at spille på hold sammen. Der skal mere 
til. Hvis bare han turde spørge, om de skal være 
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kærester. Men nej, hun må først kunne lide ham, 
ellers dur det ikke. 

Idet Mugge kommer til Kaffeslottet, stopper han op. 
Han får en idé. I stedet for at gå forbi Kaffeslottet 
og hjem, drejer han til venstre og fortsætter 
længere op ad Duebakken.  

– Freddy kan hjælpe mig, hvisker han for sig selv  
og løber op ad bakken.  

Han når hurtigt helt op på toppen af Duebakken, 
hvor Freddy bor. Så vender han sig lige om for at 
kigge endnu en gang på det flotte, hvide slot, der 
ligger neden for bakken, og så tænker han på den 
dag, de kørte på skateboards ned ad Duebakken, 
ham og Freddy. Fordi de skulle købe fire is, der 
skulle bruges til en suttevaskemaskine, Freddy 
havde opfundet. Mugge glemmer helt at banke på 
Freddys dør og går lige ind i entréen.  

– Hej, Mugge, siger Freddys mor og smiler 
overrasket.  

Mugge bliver helt rød i hovedet, men siger ikke 
noget. Han vader bare ind, smider tasken og skynder 
sig ind på Freddys værelse. Han kaster sig ned på 
Freddys seng, hvor Freddy ligger under dynen.  
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– Åh, siger Mugge og sukker dybt. 

– Av! Du sidder på mine ben. Flyt dig! siger Freddy 
og sparker til Mugge.  

Mugge flytter sig lidt.  
 
– Hvad er der galt? spørger Freddy.  

– Det er hende Freja, du ved. 

– Freja hvem? 

– Fra klassen! 

– Nåh, Freja! Hende der drømmer om at lære at 
flyve? Hun er bare skide irriterende, vrisser Freddy. 
– Hvad har hun nu gjort? 

– Hun har ikke gjort noget, og hun er ikke 
irriterende, Freddy! Ikke ligesom de andre tøser i 
klassen.  
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– Hun lavede en glidende tackling på mig i dag. 
Mugge smiler og kigger drømmende rundt i Freddys 
værelse. 

– Hun er mega sej, slutter han med et skævt smil.  

– Ej, helt ærligt, Mugge! Det kan du ikke mene! 
Freja? 

Mugge drejer hovedet og kigger Freddy lige ind i 
øjnene.  

– Jo, jeg kan. Hun er vidunderlig, men hvorfor er du 
egentlig ikke i skole, Freddy? Du er da ikke syg, kan 
jeg se. 

– Schyy, ikke så højt! Jeg brugte sygeapparatet, 
jeg opfandt i sommerferien. Det kan gi’ én høj 
feber i fem minutter. Min mor tror, jeg er syg. I 
virkeligheden er jeg bare totalt nede over, at jeg 
ikke kan finde på en ny opfindelse. Jeg har INGEN 
idéer i hovedet for tiden. Så jeg tænkte … Freddy 
ser, at Mugge ikke hører ordentligt efter. Han 
dagdrømmer.  

– Åh, hun er så dejlig, hvisker Mugge.  
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– Men så er der ham Jacob, siger Mugge vredt og 
rejser sig op. Hvor er jeg dog træt af, at han altid 
skal komme i vejen. I dag gav han Freja en highfive. 

– Tarveligt! udbryder Freddy og griner lidt. 

– Det er derfor, jeg kommer her, Freddy. Du må 
hjælpe mig. 

– Med hvad? 

– Du må få hende til at ku’ li’ mig! Og det skal gå 
hurtigt! Inden hun bliver vild med Jacob. Måske er 
det allerede for sent, og så må du få hende til at 
ombestemme sig, så hun kan lide mig i stedet for.  

– Hvad vil du ha’, jeg skal gøre? Jeg kan ligesom 
ikke trylle, siger Freddy. 

– Nej, men du kan opfinde en … en … en “Jeg kan 
kun li’ dig”–maskine, og så bruger jeg den til at få 
hende til at ku’ li’ mig, og så kan Freja og jeg flyve 
rundt på en lyserød sky med hinanden i hånden i al 
evighed.  

Mugge lægger sig på sengen igen med hænderne 
bag nakken og drømmer videre.  
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Freddy rejser sig fra sengen og sætter sig ved sit 
skrivebord.  

– Kan du lave sådan én? 

Freddy svarer ikke.  

– Freddy?  

Freddy er helt væk. Han tænker.  

Bare man kunne høre hans tanker, tænker Mugge.  

– Freeeddyyy! Hvad finder du på? 

– Lyserød sky ... Hvad? Hvorfor afbryder du mine 
geniale tanker, Mugge? Vil du ikke gerne have min 
hjælp? Kan du ikke se, at jeg er ved at få den mest 
geniale idé, jeg nogensinde har fået? Så stop dog 
med at afbryde mig!  

– Jamen, jeg ville jo bare lige …  

– Ja, du vil både have opfindelsen og snakke med 
mig om, hvad jeg opfinder, men det kan man ikke. 
Sådan fungerer tingene ikke. Gå lige ud herfra. Smut 
hjem! Jeg kan jo ikke høre min egen opfindelse for al 
din snak. Gå med dig!

16



– Hvad? Gå? Hvorfor? 

– Ikke så meget snak, gå så. Og lav en aftale med 
Freja om at mødes med dig ved møllen kl. 10 i 
overmorgen. Jeg er også syg i morgen. Sørg for 
godt vejr også. Ses. 

– Kl. 10? Ved møllen? Men jeg kan da ikke bare 
spørge hende. Hvad skal jeg sige til hende? 

– Dit problem. Vil du ikke gerne have, at hun 
skal kunne lide dig? Find en løsning, så ses vi i 
overmorgen ved møllen. Og gå så! 

Et øjeblik efter står Mugge helt forvirret ude på 
vejen foran Freddys hus. Tusind spørgsmål kører 
rundt i hovedet på ham. Hvad er det, Freddy vil 
opfinde? Hvorfor skal vi mødes ved møllen? Godt 
vejr? Hvad mener han? Hvordan får jeg Freja  
til at komme derned? 

Den dag går Mugge allerede i seng  
kl. 18. Uden aftensmad. Han kan ikke  
tænke på andet end Freja, og han vil  
bare have tiden til at gå hurtigst  
muligt, så han kan komme i skole  
igen. 
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KAPITEL 2 

Dagen efter går Mugge hen til Freja, mens de spiser 
madpakker.  

– Hej, Freja! siger Mugge lidt genert.  

– Hej! siger hun og propper munden med den sidste 
rugbrødsmad i madkassen. 

– Øh … øh …
 
Han kan ikke få et ord frem. Freja kigger på ham, 
som om han var det største fjols på Bornholm. 

– Hvad vil du, Mugge? Jeg skal altså ud at spille 
fodbold nu. Det er mig, der er førstevælger, så 
skynd dig nu … 

– Vildumednedtilmøllenimorgenklokkenti? Mugge 
siger det så hurtigt, at han ikke engang selv forstår, 
hvad han har sagt. 

Freja sender ham det bredeste smil og skal lige  
til at svare, da Jacob bryder ind. 

– Kom nu, Freja, det er dig, der er førstevælger.  
Du spilder vores frikvarter. 
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Mugge bliver rødglødende af raseri over, at Jacob 
afbryder dem.  

– Jeg kommer nu, Jacob. Jeg forstår altså ikke, 
hvad du siger, Mugge.  

Så vender hun sig for at løbe ud af klassen.
 
Mugge er fortvivlet. Nu er planen ødelagt, og imens 
Mugge står her og dummer sig, er Freddy nok i fuld  
sving med at opfinde den fedeste 
kærlighedsmaskine. Men så når han  
lige at få råbt efter Freja, idet  
hun løber ud af døren: 

– Kunne du tænke dig at lære at flyve?  

Åh nej, hvorfor sagde jeg det, 
tænker Mugge. Jeg kan sgu da 
ikke lære nogen at flyve. 

Egentlig var hun nået ud af 
døren, men pludselig dukker 
Frejas hoved op i døråbningen 
igen. Hun smiler nysgerrigt. 
 
– Du er skør, Mugge. 
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– Er du frisk? spørger han friskfyragtigt. – Så mød 
mig ved møllen i morgen kl. 10. 

– Men det er jo lørdag i morgen.
  
– Ja, siger Mugge bare og lader, som om det er helt 
vildt let at lære Freja at flyve.  

– Klart! Jeg er frisk, svarer hun og styrter udenfor.  

– Åh nej, hvisker Mugge. Freddy bli’r rasende! 
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KAPITEL 3 

Freddy har travlt. Endnu en sygedag har givet 
ham tid til at skaffe alt, hvad der skal til for at 
lave opfindelsen: en stor, stærk militærrygsæk, en 
masse store balloner, snor, luftslanger, en saks, 
tape og virkelig mange flasker heliumgas.  

Freddy lægger alle tingene, han skal bruge, ud 
på gulvet på værelset. Han starter med at klippe 
snor til ballonerne. Snoren skal bindes fast til 
ballonerne, når de er pustet op, men først binder 
han dem fast til rygsækken. For en sikkerheds 
skyld taper han dem også fast. De må ikke kunne 
rykkes af rygsækken. Så sætter han nogle balloner 
til luftslangerne. De skal pustes op automatisk. 
Luftslangerne fører hen til heliumflaskerne. Nu 
skal han bare have lukket rygsækken sammen 
og have sat det hele på trækvognen, så han kan 
teste opfindelsen. Han prøver først med ti balloner. 
Han åbner for en heliumflaske, så der kan komme 
heliumgas ind i ballonerne. Det ser ud til, at det går 
fint nok. Pludselig springer først den ene, så den 
anden og snart alle ti balloner af heliumflasken, så 
de flyver rundt i værelset. Han kan ikke få slukket 
for gasflasken, og der fiser helium ud på værelset. 

– Åh nej, udbryder han. 
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Han lader gassen sive ud og sætter sig lidt. Så 
kommer han i tanke om noget, hans far engang har 
vist ham. Han tager luftslangen op til læberne, så der 
blæser helium lige ind i munden på ham.  

– Heeej Freja, siger Freddy og leger, at han er Mugge.  

– Skal vi kysse? siger han og laver trutmund.
 
Freddys stemme lyder som en musestemme, fordi han 
har fået heliumgas i lungerne. Han griner og griner.  

Pludselig kommer Mugge brasende ind ad døren. 

– Freddy, Freddy!
 
Mugge bliver helt stille, da han ser Freddy med en 
luftslange i munden. Freddy suger en ny portion gas 
ind.  

– Hva’ så, skat? siger Freddy med en endnu  
finere musestemme end før. Nu leger han,  
at han er Freja.  

– Ska’ vi være kærester, driller Freddy.
 
Nu griner de begge to af  
babymusestemmen.  
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Så er det Mugges tur til at prøve. Han tager en 
ordentlig mundfuld heliumgas. 

– Jeg elsker dig, Freja, siger Mugge med den fineste 
heliummusestemme, der kan laves, og så ruller de 
begge rundt på gulvet af grin.  

Tårerne triller ned ad kinderne på dem, imens de 
holder sig for maven. Da de har grinet færdig,  
kan Mugge endelig sige noget lidt mere alvorligt.  

– Freddy, den er helt gal. Jeg er kommet til at love 
Freja, at jeg vil lære hende at flyve i morgen.  

Freddy kommer langsomt til sig selv igen og sætter 
sig op. Han lægger roligt en hånd på Mugges skulder.  

– Så er det heldigt, at du har mig, Mugge. Jeg har 
nemlig opfundet en rygsæk, der kan få hende op at 
flyve, og så lander hun lige i armene på dig bagefter.  

– Wow, hvor er du sej, Freddy! Virker den? 

– Ah, ikke helt endnu, men det gør den i morgen. 
Skynd dig hjem, så ses vi ved møllen. 

– Jeg vidste, jeg kunne regne med dig, min ven. Og 
så giver Mugge Freddy en ordentlig drengekrammer.
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KAPITEL 4

Da Mugge næste dag står nede ved møllen kl. 10, 
er hverken Freddy eller Freja kommet. Han stiller sin 
cykel op ad den runde, hvide møllemur og spejder 
rundt efter en af dem. Han bliver lidt nervøs for, 
om Freddy overhovedet er færdig med opfindelsen. 
Og om Freja overhovedet gider at komme. Måske 
sagde hun bare ja til at mødes for at være høflig, 
imens alle andre hørte det på skolen, og da hun 
så vågnede her til morgen, fortrød hun nok. Så nu 
kommer hun slet ikke.  

– Hej, Mugge, siger Freja pludselig og kommer ham i 
møde. 

– Hej, Freja, siger Mugge forskrækket og vender sig 
om mod hende. Jeg havde slet ikke hørt dig. 

– Hva’ så? Hvordan får du mig op at flyve? griner 
hun.  

– Det … øøh … Det er en overraskelse. Bare vent  
og se!  

Pludselig kan de høre nogen råbe.
 
– Mugge! Freja! Hvor er I?
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De går i retning af stemmen og finder Freddy med 
cykel og trækvogn omme bag møllen.  

– I er sent på den, siger han med et stort smil.  

– Har du været her hele tiden? spørger Mugge.  

– Jeps, siden kl. 6, og nu er jeg klar. Kom her, Freja. 

– Hvad skal jeg? spørger hun undrende.  

– Du skal op og flyve med min nyeste opfindelse. 
En heliumballonrygsæk! 

– Skal jeg?  

– Ja, hvis du altså tør! siger Freddy med et frækt 
smil. 
 
 – Selvfølgelig tør jeg. Hvordan gør man?  
 
– Først binder jeg dig fast til en af møllevingerne, 
og så starter jeg møllen, så du drejer rundt i luften. 
Når vingen er højst oppe, så hiver du i snoren, der 
stikker ud af rygsækken, og så bliver alle ballonerne 
pustet op på én gang. Og så … 
 
– Og hva’ så? spørger Freja utålmodigt.
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– Ja, og så flyver du bare.

– Er det bare det?  

– Ja! siger Freddy selvsikkert. 

– Er du sikker på, den virker?  

– Øh, ja, siger Freddy knap så sikkert.
 
Freja kigger over på Mugge og så tilbage på Freddy 
og så på Mugge igen.
 
– Og du griber mig, hvis jeg falder ned, siger hun og 
sender et skævt smil til Mugge. 

– Ork ja, det kan du tro! 

– Men du falder ikke ned, siger Freddy alvorligt. 

Og så får Freja rygsækken spændt godt fast på 
ryggen, og Freddy binder Freja fast til den ene 
møllevinge. 
  
– Så er vi klar, siger Freddy. 

– Du, øh, Freddy … 
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– Schyy, jeg skal lige starte møllevingerne. 
 
Freddy går ind i møllen og sætter gang i 
møllevingerne. Det går langsomt i starten. Freja har 
et stort smil på. Det er, som om hun bare nyder 
det. Snart går det hurtigere, og Freddy er parat 
ved heliumflaskerne.  

– Du, øh, Freddy …  

– Hvad er der nu, Mugge. Kan du ikke se, at jeg har 
travlt? 

– Øh, det er bare fordi … Hvor lander Freja egentlig 
henne?
 
– Det ved jeg ikke, det er da lige meget, vi kan jo 
bare følge efter hende.  

Mugge nikker måbende, og så drejer Freddy på 
håndtaget, så der strømmer heliumgas ud af 
flaskerne, ind i de meget lange luftslanger og ud i 
rygsækken, som Freja har på ryggen. Rygsækken 
bliver større og større, mens møllevingerne drejer 
rundt. 

Snart er Freja så højt oppe, hun kan komme,  
og i det samme hiver hun i snoren, så ballonerne 
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bliver sluppet ud af rygsækken, og hun bliver 
trukket langt op i luften, imens hun hviner af fryd. 

– Spoing! lyder det, da luftslangerne ryger af 
ballonerne. En særlig lukning, Freddy har lavet, 
sørger for, at gassen ikke siver ud af ballonerne. 
Freja svæver allerede højt oppe på himlen. Mugge 
og Freddy står og kigger måbende efter Freja, der 
bare flyver højere og højere op.  

– Grydp! stønner Mugge.  

– Øh, hun er lidt længere oppe, end jeg troede, hun 
ville være, siger Freddy nervøst.  

– Ups! hvisker Mugge. 

– Det ser ud til, at vinden bærer hende ned mod 
havnen, mumler Freddy alvorligt. 
 
– Ups! gentager Mugge.  

– Hurtigt! Op på cyklen, Mugge! 

Freddy spænder trækvognen af sin cykel og hopper 
på cyklen. Mugge står bare og stirrer efter Freja, 
som nu kun er en farvestrålende prik højt oppe i 
luften.  
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– Kom nu, Mugge! Det er jo dig, der skal gribe 
hende. Vågn op!
 
Med et spjæt kommer Mugge til sig selv og stormer 
hen til cyklen. Han springer op på sadlen, og 
snart er de to venner på vej ned ad Brøddegade, 
Bornholms stejleste bygade.  

I bedste Gummi-Tarzan-stil stormer de ned forbi 
biografen. Foran købmandsforretningen står 
Købmand Karstens ellers så venlige kone og ser 
meget vred ud.  

Men de har hverken tid til at stoppe op eller sætte 
farten ned. De drøner videre ned ad bakken, der 
bare bliver stejlere og stejlere. 

– Uuundskyyyld, råber Freddy, imens de sætter 
farten lidt mere op. 
 
På det stejleste stykke af bakken drejer vejen 
skarpt til højre, og kort efter er de nede på havnen. 
De kigger bagud og ser Freja højt over byen. Hun 
svæver hen over Gudhjem Kirke.
 
– Hun lander ikke her ved havnen, tror du, Freddy? 

– Næh, det tror jeg ikke. Er du god til at svømme?  
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– Ej, Freddy! Vi må skaffe en båd.  

– Vi spørger min onkel. Han er kaptajn på 
Christiansøfarten.  

Mugge og Freddy styrter ind på havnekontoret, 
hvor Freddys onkel sidder og sover i en lænestol 
med fødderne oppe på bordet og Bornholms 
Tidende liggende hen over hovedet.  

– Onkel! Onkel! Du må hjælpe os. En af mine 
opfindelser er … øh … blevet en lidt for 
højtflyvende succes.  

– Hvem, hvad, hvor? Er der sket noget, Freddy?  
Jeg håber sandelig, det er vigtigt, siden du vækker 
mig midt i min formiddagssøvn.  

– Det er meget vigtigt! Du må hjælpe os! Vi skal 
bruge din båd, Ertholm. Vil du sejle den for os?
 
– Årh, Freddy, du og dine opfindelser. Kan du ikke 
bare lave sådan nogle almindelige drengeting. Se 
film eller spille computer eller drikke sodavand?
 
Onkel rejser sig og vralter søvndrukkent med 
udenfor. Da han ser Freja svæve over byen, spærrer 
han for alvor øjnene op. 
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– Hold da op! Er det ikke Kofods datter?  

– Jo, og vi skal lige redde hende lidt.  

– Hop om bord, drenge! Hende dér lander ikke før 
Christiansø!
 
Og så hopper drengene om bord på Christiansø-
farten. De sejler i høj fart ud på havet. På turen 
over havet til Christiansø daler Freja langsomt 
længere og længere ned mod havoverfladen, og 
langsomt indhenter hun båden med drengene og 
Freddys onkel. Nu kan de se hendes ansigt. Hun 
stråler af glæde, som om det er den bedste dag i 
hendes liv. 
 
– Er du ok? råber Mugge op til hende. 

– Tror ikk’, hun kan høre dig, Mugge. Men hun ser 
rimelig okay ud, synes du ikk’? griner Freddy.
  
– Jo, jo, men vi ved jo stadig ikke, hvor hun lander.  

Lige ud for Christiansø svæver hun hen over båden.  
– Det ser ud, som om hun kommer til at lande i 
vandet, siger onkel. 
 
– Vi aner ikke engang, om hun kan svømme, Freddy!  
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– Vi må håbe, hun når helt hen til Christiansø,  
før hun lander.  

– Kan I svømme, drenge? spørger onkel. 

– Jeg kan godt, svarer Mugge. 

– Så hop i her, så må du svømme hen til det sted, 
hun lander.  

– Okay, jeg svømmer derind, siger Mugge og hopper 
over bord.  

Han svømmer alt, hvad han har lært i Gudhjem 
Svømmehal, og når lige at kravle op på klipperne, 
idet Freja lander med alle heliumballonerne lige ved 
siden af ham. 

– Måske skal du lige have justeret den der 
ballonrygsæk lidt, før Købmand Karsten skal have 
lov til at sælge den, siger Freddys onkel med et smil 
og klapper Freddy på ryggen. 
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– Ih, Mugge! Det er det bedste, 
nogen nogensinde har gjort for 

mig, siger Freja med et stort smil. 
Og så giver hun Mugge et kæmpe 
smækkys lige på kinden, så Mugge 
bliver lige så rød i hovedet som  

en rød heliumballon.

De sejler hurtigt tilbage til Gudhjem igen, og 
resten af dagen går Freja og Mugge på kærestetur i 
klipperne.  

Freddy pakker ballonerne sammen og trækker cykel 
og trækvogn op igennem byen, forbi Kaffeslottet, 
op på Duebakken og hjem til sig selv.  

Næste gang tror jeg ikke lige, min opfindelse skal 
have noget med gas at gøre, tænker Freddy med et 
smil på læben og lægger sig udmattet på sengen.
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Mugge har en god ven, der hedder Freddy. Freddy 
elsker at lave opfindelser. En dag hvor de skal lege 

sammen, har Freddy fået en god idé til en opfindelse.  
De skal bruge fire ispinde for at lave den. De to venner 
fra Gudhjem lokker Freddys mor til at give dem penge 
til at købe fire is. De drøner på skateboard ned ad 
Duebakken til Købmand Karsten. Tænk at få to is hver 
på en gang! 

Hvilken opfindelse mon de skal lave?  
Og hvad skal de bruge ispindene til? 
 
God læselyst! 

9 788799 651412

ISBN 978-8-79965-141-2

FREDDY OPFINDER
Af Mikkel Frost

Mugge har en god ven, der hedder Freddy. Freddy elsker at lave 
opfindelser. En dag, hvor de skal lege sammen, har Freddy fået en god 
idé til en opfindelse. De skal bruge fire ispinde for at lave den. De to 
venner fra Gudhjem lokker Freddys mor til at give dem penge til at købe 
fire is. De drøner på skateboard ned ad Duebakken til Købmand Karsten. 
Tænk at få to is hver på én gang! Hvilken opfindelse mon de skal lave? 
Og hvad skal de bruge ispindene til?

Denne udgave af Freddy Opfinder er letlæsningsudgaven.   
Format (b x h): 155 x 210
Sider: 42
Lixtal: 16
Indbinding: hæftet
ISBN: 9788799651429

Samme bog er også udgivet som højtlæsningsbog med højere lixtal.
Format (b x h): 210 x 270
Sider: 42
Lixtal: 25
Indbinding: hardcover
ISBN: 9788799651436

ANDRE BØGER FRA FORLAGET CONTA
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Sebastian er syv år og bor i Gudhjem på Bornholm. 
I dag er hans alleførste skoledag. Han er meget 
spændt. Faktisk så spændt, at det føles, som  

om der er øgler, der kryber rundt i maven. Godt, at han 
har Tricks med i skole! Tricks er Sebastians hemmelige 
og usynlige ven. Sammen kan de klare hele verden. 

Det bedste ved skolen er, at de lige har fået nye 
mooncars. Sebastian og Tricks kan slet ikke vente,  
til det bliver frikvarter. Så skal de ræse om kap med  
de andre børn. Den skal have fuld gas!

Bare det nu ikke går galt ... 
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SEBASTIAN OG MOONCAREN
Af Mikkel Frost

Sebastian er syv år og bor i Gudhjem på Bornholm. I dag er hans 
allerførste skoledag. Han er meget spændt. Faktisk så spændt, at det 
føles, som om der er øgler, der kryber rundt i maven. Godt, at han har 
Tricks med i skole! Tricks er Sebastians hemmelige og usynlige ven. 
Sammen kan de klare hele verden. Det bedste ved skolen er, at de lige 
har fået nye mooncars. Sebastian og Tricks kan slet ikke vente, til det 
bliver frikvarter. Så skal de ræse om kap med de andre børn. Den skal 
have fuld gas! Bare det nu ikke går galt ...

Denne udgave af Sebastian og Mooncaren er letlæsningudgaven.
Format (b x h): 155 x 210
Sider: 50
Lixtal: 16
Indbinding: softcover
ISBN: 9788799889280

Samme bog er også udgivet som højtlæsningsbog med højere lixtal.
Format (b x h): 210 x 270
Sider: 50
Lixtal: 27
Indbinding: hardcover
ISBN: 9788799889211
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Frost & Hermansen

Marie er 8 år og bor i Gudhjem på Bornholm. En dag skal hun hen-

te familiens nye hundehvalp på en gård lige uden for byen. Den skal 

hedde Sille. Det er Maries opgave, at gå tur med Sille hver dag, når 

hun kommer hjem fra skole. En dag hun går tur med Sille, ser hun 

noget, der ikke er, som det plejer at være. Der står en campingvogn 

midt i en lysning i skoven. 

Marie & Sille er meget nysgerrige og lister sig ind i campingvognen, 

men så kommer der en mand. Det er en ægte klovn fra Cirkus. Han 

er sød, og det er hans campingvogn. De taler sammen hele eftermid-

dagen. Til sidst skal Marie og Sille til at gå hjem, men først vil klov-

nen give Marie en gave ... 

9 788799 974559
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MARIE & SILLE – OG KLOVNEN I GRÅMYRSKOVEN
Af Mikkel Frost

Marie er 8 år og bor i Gudhjem på Bornholm. En dag skal hun hente 
familiens nye hundehvalp på en gård lige uden for byen. Den skal 
hedde Sille. Det er Maries opgave at gå tur med Sille hver dag, når hun 
kommer hjem fra skole. En dag hun går tur med Sille, ser Marie noget, 
der ikke er, som det plejer at være. Der står en campingvogn midt i en 
lysning i skoven. Marie og Sille er meget nysgerrige og lister sig ind i 
campingvognen, men så kommer der en mand. Det er en ægte klovn fra 
cirkus. Han er sød, og det er hans campingvogn. Marie og klovnen taler 
sammen hele eftermiddagen. Til sidst skal Marie og Sille til at gå hjem, 
men først vil klovnen give Marie en gave ...

Denne udgave af Marie & Sille – og klovnen i Gråmyrskoven er 
letlæsningsudgaven.
Format (b x h): 155 x 210
Sider: 50
Lixtal: 16
Indbinding: softcover
ISBN: 9788799974566

Samme bog er også udgivet som højtlæsningsbog med højere lixtal.
Format (b x h): 210 x 270
Sider: 50
Lixtal: 22
Indbinding: hardcover
ISBN: 9788799974559
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