
Du kan frit vælge 2 bøger blandt de mange fagbøger. 
Sammen med dine 2 bøger modtager du også bogen  
”Rundt omkring” – alt til en samlet værdi af op til 899 kr.

www.pædagogiskbogklub.dk

LUK OP OG VÆLG DINE 2 VELKOMSTBØGER FOR 0 KR. PR. STK.
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Frit valg Velkomsttilbud fra 
Pædagogisk Bogklub VÆRDI

899kr.

til0kr.
Få2bøger

+ 39 kr. i porto og eksp.
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WWW.PÆDAGOGISK 
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KLIK PÅ BLIV MEDLEM
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Nyhed Klubpris 179,95 kr. 157 sider, 1. udg. 2014 Forlagspris 250 kr. Best.nr. 289587

 SPAR OP TIL

899kr.
 + 39 kr. i porto og eksp.Kupon

UDFYLD KUPONEN 
OG SEND DEN I DAG. 
PORTOEN ER BETALT.

WEB
MELD DIG IND PÅ 
WWW.PÆDAGOGISKBOGKLUB.DK 
KLIK PÅ BLIV MEDLEM.

SMS til 
1231
SKRIV: PÆB NAVN 
ADRESSE POSTNR BY SAMT 
BESTILLINGS NUMERET PÅ 

DE TO BØGER DU VÆLGER, 
OG EVT. EKSTRATILBUD. 

(KOSTER ALM. SMS-TAKST).

Sådan 
gør du:

Vi har overblikket – og finder 
de bedste bøger til dig
Du bliver orienteret om tidens vigtigste 
bøger om pædagogik, psykologi og 
beslægtede emner, og du finder også 
et bredt udvalg inden for børnebøger, 
bøger om leg og læring, samt cd’er og 
dvd’er. 

Lave bogklubpriser
Bøgerne kan købes til priser, som er 
yderst favorable – ofte op til 30-40 % 
under butikspris. Dertil kommer 
 massevis af særtilbud hver måned.

Velkommen
til masser af bogfordele!

PædagogiskBogklub

4

3 Bekvemt
Du kan i ro og mag sidde hjem-
me og vælge, hvad du vil læse. 
 Månedens bog bliver automatisk 
sendt til dig, med mindre du 
 afbestiller den.
 
Medlemsblad
Du modtager hver måned et 
 medlemsblad med præsentation af 
næste månedsbog, nyheder, og andre 
tilbud.

2

1

MELD DIG IND PÅ
WWW.PÆDAGOGISK 

BOGKLUB.DK
KLIK PÅ BLIV MEDLEM

PÆDAGOGISK BOGKLUB 
er bogklubben til dig der, der 

gerne vil styrke din faglighed. Vi 
holder øje med nye tendenser 

og sikrer, at du enkelt og let kan 
holde dig opdateret og vælge 

mellem de bedste bøger på mar-
kedet til lave bogklubpriser. 
Bliv medlem i dag, og få ny 

inspiration til både din faglige og 
personlige udvikling. 

Anita Egelund Sandvad
Redaktør

Ny pædagogisk opslagsbog
Klassiske og moderne pædagogisk teori

Ekstra bog: Rundt omkring
Total klubpris
Din pris

Du sparer
*) ekskl. porto og eksp.

299,95 kr.
399,95 kr.
199,95 kr.
899,85 kr.

0 kr.
899,85 kr.

39 kr.

*

HÅNDBOG TIL PÆDAGOG-
UDDANNELSEN 
Klubpris 329,95 kr. 
Din pris kun 199 kr. 
Best.nr. 280701

ORDET RUNDT MED 
BJARNE OG FRIDA 
Klubpris 429,95 kr. 
Din pris kun 299 kr. 
Best.nr. 287276

LILLE STORM SIGER 
 GODDAG OG FARVEL 
Klubpris 199,95 kr. 
Din pris kun 99 kr. 
Best.nr. 281386

EKSTRA 
 VELKOMSTTILBUD 
SPAR YDERLIGERE

 330kr.

EKSTRA 
GAVE

VED HURTIGT 
SVAR

EKSTRA GAVE
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Inkluderende 
 pædagogik
GOD PRAKSIS OG GODE 
PRAKTIKERE

Hvordan kan du være med til at 
skabe et institutionsliv, der gør 
en positiv forskel for børnene? 
 INKLUDERENDE PÆDAGOGIK handler 
om de forudsætninger, som er 
nødvendige for den gode praksis.

286 sider 
Forlagspris 299 kr. 
Klubpris 199,95 kr. 
Din pris: 0 kr. 
Best.nr. 267724

Inklusion så 
det batter
FÆLLESSKABER I VUGGESTUE, 
BØRNEHAVE OG SFO

Denne antologi giver dig konkret 
og praktisk viden og inspiration til 
at arbejde med inklusion, sådan så 
du kan tilpasse den  pædagogiske 
kontekst til alle de forskellige 
individer i fællesskabet.

180 sider. 1. udgave 
Forlagspris 335,25 kr. 
Klubpris 219,95 kr. 
Din pris: 0 kr. 
Best.nr. 276832

Inkluderende  
fællesskaber
PÆDAGOGISKE KOMPETENCER 
I VUGGESTUR OG BØRNEHAVE

Hvordan kommer man til at høre til og føle sig 
som en bidragende deltager i de institutionsfælles-
skaber, som er en væsentlig del af ens hverdag?

INKLUDERENDE FÆLLESSKABER viser veje til, hvor-
dan vi i dagtilbud kan arbejde med forud-
sætningerne for fællesskaberne, og hvordan 
vi kan udvikle og understøtte inkluderende 
fællesskaber i den daglige praksis. Bogens 
udgangspunkt er, at alle – både børn, forældre 
og personale – er optaget af, hvordan man 
kommer til at høre til og føle sig som en bi-
dragende deltager i de institutionsfællesskaber, 
som er en væsentlig del af ens hverdag.

Forstå diagnoserne, og få 
inspiration til at inkludere 
alle børn i fællesskabet
Praktisk, anvendelig arbejdsbog, der dels giver dig 
et overblik over og indsigt i de psykiatriske diagno-
ser, som børn i dag tilbud kan have, dels praktiske 
redskaber og inspiration til inklusionen af alle børn.

DEN SÅRBARE INKLUSION giver pædagoger og andre 
pædagogiske medarbejdere en indføring i 
psykiatriske diagnoser, som har været i  kraftig 
stigning de sidste år. Du kan bl.a. læse om 
autismespektrumforstyrrelse og ADHD. 
 Bogen anviser også tilgange til det inkluderen-
de pædagogiske arbejde med de børn, som er i 
vanskeligheder, eller som har andre forudsæt-
ninger end flertallet for at indgå i fællesskaber.

TINE BASSE  FISKER er 
ph.d. i pædagogisk psykologi. Hun har forsket 
i 10 år i feltet omkring børn med psykiatriske 
diagnoser og de pædagogiske tilgange, der 
findes i arbejdet med dem.

INKLUDERENDE FÆLLESSKABER 
Andersen og Tranum Thomsen 
164 sider, 1. udg. 2014 
Forlagspris 335 kr. 
Klubpris 249,95 kr. 
Din pris: 0 kr. 
Best.nr. 283903

DEN SÅRBARE INKLUSION 
Tine Basse Fisker 

256 sider, ill. 1. udg. 2014 
Forlagspris 360 kr. 
Klubpris 269,95 kr. 

Din pris: 0 kr. 
Best.nr. 285320

NYHED

N
Y

H
E

D

Velkommen

MELD DIG IND PÅ
WWW.PÆDAGOGISK 

BOGKLUB.DK
KLIK PÅ BLIV MEDLEM

0,

0,

0,

*

0,

ORDET RUNDT MED 
BJARNE OG FRIDA 
Klubpris 429,95 kr. 
Din pris kun 299 kr. 
Best.nr. 287276

EKSTRA GAVE

INKLUSION HANDLER OM BARNETS 

OPLEVELSE AF AT VÆRE EN VÆRDIFULD 

DELTAGER I DET SOCIALE OG FAGLIGE 

FÆLLESSKAB, OG DET ER CENTRALT 

FOR AT LÆRE NOGET OG FOR AT 

UDVIKLE SIG. I PÆDAGOGISK BOGKLUB 

FINDER DU ET BREDT UDVALG AF 

TIDENS MEST BRUGBARE BØGER OM 

INKLUSION.

INKLUSION
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Denne bog hjælper dig til at sikre, at børnene får 
mest mulig læring ud af de digitale medier, når 
tablets og  andre skærme rykker ind i institutionen.

I BARNETS DIGITALE LÆRINGSRUM får du præ-
senteret en lang række pædagogiske aktivite-
ter, hvor børn og voksne sammen kan inddra-
ge, eksperimentere og have det sjovt med it. 
Aktiviteterne er inddelt efter de seks læreplan-
stemaer, og den guider også til udvælgelse og 
installering af apps. Bogen hjælper til at sikre 
et godt fundament for arbejdet med it, blandt 
andet i form af en it-strategi, ligesom du får 
gode råd til forældresamarbejdet og de mange 
helt grundlæggende praktiske spørgsmål, der 
dukker op, når it bliver en del af hverdagen 
med børnene.

NYHED

Barnets digitale 
læringsrum

95 sider, ill., 1. udg. 2014 
Forlagspris 275 kr. 
Klubpris 199,95 kr. 
Din pris: 0 kr. 
Best.nr. 289231

Friis Laursen og Petersen

Lise Steffensen

Plads til de vilde lege
– I DAGTILBUD, SKOLE OG FRITIDSTILBUD

Denne bog handler om, hvordan du som voksen 
kan give børn plads, enkle regler og inspiration til 
 vilde lege, der er sjove, trygge og udfordrende.

En vild leg behøver ikke altid at være en spontant 
opstået slåskamp, der måske ender i gråd og buler og 
de voksne, der skælder ud og skiller børnene ad – en 
vild leg kan også være positiv og udviklende, hvis du 
ved, hvordan du skal sætte børnene i gang og lede 
dem gennem den vilde leg. KAST DIG UD I:
•	Fange- og samarbejdslege
•	Kontaktlege
•	Styrkeprøver
•	Bjørnelege
•	Fægtelege
•	Fremstilling af rekvisitter

Anja Kastrup Jensen (red.)

Morgendagens 
pædagoger
GRUNDLÆGGENDE  VIDEN 
OG FÆRDIGHEDER

Hvad vil det sige at være 
pædagog, og hvad er kernen 
i pædagogjobbet og faget? 

MORGENDAGENS PÆDAGOGER 
tager afsæt i den nye pæda-
goguddannelse, som blandt 
andet er formuleret ud 
fra et ønske om at styrke 
fagligheden og skabe bedre 
sammenhæng mellem teori 
og praksis. Bogen er tema-
tisk opbygget og veksler 
mellem forskningsbaserede 
kapitler og kapitler rettet 
mod anvendelse i praksis.

Jeg ser dig
NYE PERSPEKTIVER PÅ 
ANERKENDENDE PÆDAGOGIK

Bogen præsenterer en 
udvidet forståelse af 
anerkendelsesbegrebet 
og ser på, hvordan vi kan 
forstå den anerkendende 
pædagogik i et samfund 
præget af individualisme 
og mang foldighed.

NYHED
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335 sider ill., 1. udg. 2014 
Forlagspris 399 kr. 
Klubpris 269,95 kr. 
Din pris: 0 kr. 
Best. nr. 287557

133 sider, ill., 
1. udg. 2014 

Forlagspris 275 kr. 
Klubpris 219,95 kr. 
Din pris: 

0 kr. 
Best.nr. 

284950

178 sider. 1. udgave 
Forlagspris 373,75 kr. 

Klubpris 249,95 kr. 
Din pris: 0 kr. 
Best.nr.: 281006

0,

0,

0, 0,

Stine Lemming 
pædagog og familievejleder

498 sider uindb.,  
1. udg. 2014 
Forlagspris 400 kr. 
Klubpris 299,95 kr. 
Din pris: 0 kr. 
Best. nr. 287128

Inkl. guide 
til de bedste 
læringsapps
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MELD DIG IND PÅ
WWW.PÆDAGOGISK 

BOGKLUB.DK
KLIK PÅ BLIV MEDLEM

NYHED

Klassiske 
og moderne 
pædagogisk teori
Den store grundbog om pædago-
gikkens TEORI – både historisk 
og nutidig. Bogen giver dig en 
ballast, så du kan forholde dig 
undersøgende, analyserende og 
diskuterende til pædagogikken.

Med KLASSISK OG MODERNE PÆDA-
GOGISK TEORI får du en håndbog 
og et opslagsværk, der hurtigt 
og nemt giver dig overblik over 
pædagogikkens centrale pro-
blemstillinger, teorier, personer 
og begreber. Bogen er tematisk 
inddelt og indeholder mere end 
30 kapitler, skrevet af førende 
danske forskere.

Ny pædagogisk opslagsbog
En nyttig og oplysende håndsrækning til alle, der gerne 
vil have helt styr på de  aktuelt mest centrale fænomener, 
tankegange og begreber i det pædagogiske univers.

Bogen består af kortfattede, introducerende, perspek-
tiverende og begrebsafklarende fremstillinger. På den 
måde får du indsigt i forskellige begreber, og de bliver 
sat i spil i forhold til de diskussioner, de relaterer sig 
til. Bogen giver dig stof til en eftertanke, som kan 
danne afsæt for videre refleksioner og studier. Og du 
får blik for den kompleksitet og de perspektiver, der 
skjuler sig bag pædagogiske begrebers tilsyneladende 
enkelhed.

Pædagogers arbejde med 
sprog og billeder
Hvordan fortæller vi vores virkelighed på forskel-
lige måder, i ord og billeder? Hvordan kan pæda-
goger støtte mennesker i dannelsen af billeder, 
sprog og fortællinger, som fører til det gode liv?

Metoder i 
pædagogers praksis
Det vigtigste ved en metode er, at den kan 
omsættes til og fungere i praksis. Her får du 
bogen, der præsenterer de aktuelle metoder og 
konkrete tilgange med afsæt i teori og principper.

METODER I PÆDAGOGERS PRAKSIS giver dig viden 
om forskellige metoder, og de enkelte kapitler 
belyser på hver deres måde, hvordan forskellige 
metoder og tilgange kan bidrage til udvikling af 
pædagogfaglighed og til opgave løsning i praksis.

Derfor er jeg medlem…
Jeg bestræber mig på at have 
fingeren på pulsen og have 
kendskab til, hvad der rører 
sig inden for vores felt. 

At læse faglitteratur er med til 
at gøre mig opmærksom på 
min egen faglighed. Teoretisk 
indsigt højner min faglighed 
i praksis og giver mig ikke 
mindst en ballast, når der dis-
kuteres pædagogiske emner.

Derfor er det vigtigt for mig, nu og fremadrettet, at 
læse om nye teorier og hvordan de kan benyttes i 
praksis. Med medlemskab i Pædagogisk bogklub 
har jeg mulighed for at holde mig opdateret og købe 
bøger til rimelige priser, lige til døren.

133 sider, ill., 
1. udg. 2014 

Forlagspris 275 kr. 
Klubpris 219,95 kr. 
Din pris: 

0 kr. 
Best.nr. 

284950

Stine Lemming 
pædagog og familievejleder

498 sider uindb.,  
1. udg. 2014 
Forlagspris 400 kr. 
Klubpris 299,95 kr. 
Din pris: 0 kr. 
Best. nr. 287128
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279 sider. 1. udgave 
Forlagspris 299 kr.  
Klubpris 199,95 kr. 

Din pris: 0 kr. 
Best.nr.: 275461

272 sider, ill., 
1. udg. 2013 
Forlagspris 288 kr. 
Klubpris 199,95 kr. 
Din pris: 
0 kr. 
Best.nr. 
283010

955 sider, indb., 2. udg. 2012 
Forlagspris 540 kr. 
Klubpris 399,95 kr. 
Din pris: 0 kr. 
Best.nr. 273730

0, 0,

0,

0,

PÆDAGOGISK LITTERATUR SPÆNDER 
BREDT, LIGE FRA DE PRAKSIS
ORIENTEREDE BØGER MED LEGE 
OG KREATIVE PROJEKTER TIL DE 
STORE, UOMGÆNGELIGE VÆRKER OM 
PÆDAGOGISK TEORI. I PÆDAGOGISK 
BOGKLUB DÆKKER VI HELE 
SPEKTRET.

PÆDAGOGIK
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Nyhed Klubpris 179,95 kr. 157 sider, 1. udg. 2014 Forlagspris 250 kr. Best.nr. 289587

Athina Delskov & Lene Sonne

Sensitive børn
I SENSITIVE BØRN kan du læse 
om, hvordan du giver de sensi-
tive børn de bedste betingelser, 
og der er råd om, hvad man kan 
gøre, når et barn ikke altid vil 
det samme som andre børn.

SENSITIVE BØRN er den første 
danske bog om emnet. I 
bogen findes blandt andet 
et spørgeskema, så man kan 
finde ud af, om et barn er 
særligt sensitivt. Du kan læse 

om, hvordan livet opleves 
for de sensitive børn og 

om de udfordringer, 
der kan være for for-
ældre og fagpersoner. 

Karen Glistrup

Hvad børn ikke ved 
… har de ondt af
BRYD TAVSHEDEN

En bog for dig, der søger en praktisk og 
inspirerende tilgang til at skabe gode samtaler 
med børn og familier om de svære emner, som 
fX når forældre er ramt af psykiske lidelser.

Bogen beskriver problemfeltet og vejleder og inspi-
rerer til de gode samtaler, som letter og skaber en 
ny og tillidsfuld kontakt mellem børn og forældre.
Du kan bruge bogen som guide i alle de tilfælde, 
hvor du kan se, at et barn har brug for, at tavshe-
den bliver brudt, og for at der bliver talt om tin-
gene med nærhed, indlevelse, respekt og omsorg.

Kari Killén

Forebyggende arbejde 
i daginstitutionen
SAMSPIL OG TILKNYTNING

En bog, der styrker dig fagligt, når det handler  
om at få øje på og hjælpe børn, der 
er udsat for omsorgssvigt eller 
på andre måder befinder sig 
en vanskelig livssituation.

Jesper Juul

Aggression
EN NATURLIG DEL AF LIVET

Aggressive følelser er naturlige. De kommer til 
udtryk på mange måder, men udspringer af 
samme kilde. Vi bliver irritable, vrede eller rasende. 
Det er følelser, vi har brug for at bearbejde, el-
lers går det ud over vores mentale sundhed.

0,
160 sider. 1. udgave 
Forlagspris 249,95 kr. 
Klubpris 199,95 kr. 
Din pris: 0 kr.  
Best.nr.: 281493

244 sider, 3. udg. 2014 
Forlagspris 275 kr. 
Klubpris 219 kr. 
Din pris: 0 kr.  
Best.nr. 288225

262 sider, 1. udg. 2014 
Forlagspris 325 kr. 
Klubpris 229,95 kr. 

Din pris: 0 kr. 
Best nr. 285155

NYHED
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MELD DIG IND PÅ
WWW.PÆDAGOGISK 

BOGKLUB.DK
KLIK PÅ BLIV MEDLEM

342 sider, 1. udg. 2014 
Forlagspris 274,95 kr. 
Klubpris 199,95 kr. 
Din pris: 0 kr. 
Best.nr. 288431

»Bogen, af den erfarne ekspert på 
området, videregiver viden, som 

kan hjælpe pædagoger til at sætte 
ord på deres bekymring, støtte det 

barn, der har brug for hjælp, samt 
forebygge virkninger af belastende 

livssituationer.« – Børn & Unge

0,

0,

0,
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KRAP
KOGNITIV, RESSOURCEFOKUSERET 
OG ANERKENDENDE PÆDAGOGIK

Den teoretiske grundbog om KRAP – et 
koncept, som kan give dig en platform for din 
(social)pædagogiske praksis, hvor du undersø-
ger den andens virkelighed frem for at fortolke den.

206 sider, 1. udg. 2008 
Forlagspris 310 kr. 
Klubpris 199,95 kr. 
Din pris: 0 kr.  
Best.nr.: 269324

Ulla Dyrløv

Pilot for dit barn
EN GUIDE TIL FORÆLDRE

Børn har brug for, at de voksne er tydelige mennesker, der lukker 
børnene ind i den verden, der handler om flokkens overlevelse, 
hvor nogen forventer noget af dem, så de kan gøre en forskel.

PILOT FOR DIT BARN er en meget tydelig og letlæst bog om, 
hvordan du som voksen – hvad enten du er forælder eller 
arbejder med børn i en pædagogisk sammenhæng – viser 
børnene, at du har overblik, planlægger, forudsiger og struk-
turerer. Psykolog Ulla Dyrløv råder os til at tage pilotens 
rolle og træne os selv i at STYRE, LYTTE og NAVIGERE.

Relationspsykologi 
i praksis
Bogen fremstiller børns udvikling, opdragelse og 
læring i et relationsorienteret perspektiv, som 
har stor betydning for vores forståelse af udvik-
lingsrelaterede problemer hos børn og unge.

191 sider. 1. udgave 
Forlagspris 398 kr.  
Klubpris 269,95 kr. 
Din pris: 0 kr. 
Best.nr.: 278283

NYHED
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180 sider, ill., 1. udg. 2014 
Forlagspris 249 kr. 
Klubpris 199,95 kr. 
Din pris: 0 kr. 
Best.nr. 285494

Hanne Harboe

Grib barnet
KONKRETE VÆRKTØJER 
TIL INKLUSION I 
DAGTILBUD

Her bliver du præsente-
ret for KANT-modellen.
Når du har KANT, er du:
•	Konsistent
•	Autentisk
•	Nærværende
•	Tydelig 

Bogen giver dig en vifte af konkrete metoder 
og tilgange til din inklusionspraksis.

P i lot for d i t ba
rn

MELD DIG IND PÅ
WWW.PÆDAGOGISK 

BOGKLUB.DK
KLIK PÅ BLIV MEDLEM

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK FOREGÅR 

I MØDET MELLEM 

MENNESKER, OG HER INDGÅR 

PSYKOLOGIEN SOM ET 

VÆSENTLIGT EMNE. DERFOR 

PRÆSENTERER PÆDAGOGISK 

BOGKLUB OGSÅ BØGER OM 

PSYKOLOGI.

132 sider, ill. 
1. udg. 2014 

Forlagspris 299 kr. 
Klubpris 229,95 kr. 
Din pris: 

0 kr.  
Best.nr. 

284943

0, 0, 0,

0,
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Bruhn Kristensen og Glerup

Ordet rundt med  
Bjarne og Frida

ORDFORRÅD OG SPROGTILEGNELSE 
FOR DE 5-8-ÅRIGE

Nytænkende, forskningsbaseret materiale, 
der åbner op for en helt ny tilgang til sprog-

stimulering, som på en varieret og lettilgængelig 
måde gør ordforrådstilegnelse til en leg.

Et barns kendskab til sproget er en meget væ-
sentlig faktor for dets udvikling og muligheder 
hele livet igennem. Med dette nye og innovative 
materiale får du mulighed for på en struktureret 
og helhedstænkende måde at hjælpe børnene til at 
øge deres ordforråd og sprogforståelse.

Trine Ankerstjerne og Stig Broström (red.)

Håndbog til pædagog
uddannelsen
TI PERSPEKTIVER PÅ PÆDAGOGIK

Har du brug for et grundigt og altfavnende over-
blik over pædagogik? Vil du gerne have mulighed 
for at blive fortrolig med den store variation af 
teorier og praktiske tilgange inden for faget? 

Denne nye hånd- og grundbog er for dig, der 
gerne vil vide det hele, og ikke går på kompromis 
med kvaliteten af den viden, du tilegner dig. Du 
får en omfattende introduktion til pædagoguddan-
nelsens indhold og mange udfordringer, og bogen 
er en nyttig følgesvend for de pædagogstuderende 
gennem hele deres uddannelse.

Dreinø & Andersen

Lille Storm siger 
goddag og farvel
Et samtalespil til både børn og 
voksne med konkrete billeder, der 
er en hjælp til når vi fx skal tale om 
de følelser, det vækker i os men-
nesker at sige goddag og farvel.

Nogle gange siger vi farvel og 
goddag med ord, andre gange 
med et udtryk eller en handling. 
Med LILLE STORM-spillet lærer 
børnene på en konkret og kærlig 
måde om de abstrakte begreber 
goddag & farvel.

EKSTRA

EKSTRA 
 VELKOMSTTILBUD 
SPAR YDERLIGERE

 330kr.

275 sider, ill., 1. udg. 2014 
Forlagspris 622,50 kr. 
Klubpris 429, 95 kr. 
Din pris  
kun 299 kr. 
Best.nr. 287276

indb., 1. udg. 2013 
Forlagspris 500 kr. 
Klubpris 329,95 kr. 

Din pris  
kun 199 kr. 

Best.nr. 280701

MELD DIG IND PÅ
WWW.PÆDAGOGISK 

BOGKLUB.DK
KLIK PÅ BLIV MEDLEM

Fra 2½ år; 2-8 deltagere 
Mål 24x28x7 cm 

Klubpris 199,95 kr.  
Din pris  

kun 99 kr. 
Best.nr. 281386

KUN

 199kr.

KUN

 299kr.

KUN

 99kr.

TILBUD!
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