
Pressemeddelelse:  

Ny letlæsningsserie på tre bøger udgivet af Forlaget Elysion. 

 

En ny bog rettet mod 4-6 klasse udgivet af Forlaget Straarup og Co. 

 

Lokal forfatter Lone Halkjær er igen aktuel med nye spændende 

udgivelser rettet mod børn. 

 

 

Det er vigtigt, at handlingen i børnenes første bøger er spændende for, at de unge læsere 

lærer hvilken skøn oplevelse det er at åbne en bog og forsvinde ind i en anden verden. I disse 

nye udgivelser er der fokuseret på en gribende handling, som skal transportere læseren ind i 

bogens verden og forhåbentlig skabe mange læseglade børn og unge. Kedelige bøger eller 

bøger, hvor hovedpersonen ikke håndterer en situation plausibelt får mange læsere til at 

opgive og lægge bøger fra sig. Derfor skal alle bøger have både et godt sammenhængende 

plot og en spændende handling.  

- Lone Halkjær 

 

Om forfatteren: Født og opvokset i Kristrup. Som teenager flyttede hun med mine forældre til 

Paderup. Mange år senere slog hun sig også ned i Paderup med sin mand. Nu bor de i et 

nybygget hus i Romalt med deres tre børn. Randers syd har altid været omdrejningspunktet 

for forfatterens liv. 

Med en uddannelse indenfor IT (Cand. Scient. i datalogi) stod det ikke lige for, at kaste sig 

over en forfatterkarriere, men hovedet var altid overfyldt med historier og drømmen om at 

blive forfatter. Efter første barsel begyndte hun at skrive for egen fornøjelses skyld og da 

muligheden langt senere kom, for at kaste sig ud i skriverierne på fuld tid, var der ikke meget 

tvivl om det skulle prøves. Kort tid senere i 2019 kom første forlagskontrakt hos Forlaget 

Elysion, som i august 2019 blev til en gyser, letlæsningsserie på fire bøger ved navn 

Hjemsøgt-serien. Året efter i august 2020 kom næste letlæsningsserie på tre bøger. Naomi-

serien. Det er en realistisk serie om Naomi, som havner i situationer, hvor der er fare på færde 

og hvordan børn(læseren) kan håndtere en lignende situation. Her i august 2021 er det blevet 

til en ny letlæsningserie på de tre bøger i Tor og ridder Arn-serien hos Forlaget Elysion og 

bogen Atlan og ulvene hos forlaget Strarup og Co. 

 

Udkommet d. 9. august 2021: 

Bogen Atlan og ulvene – Tankens bånd er udkommet hos forlaget Straarup og co. 
Forlaget Straarup og Co. | mail@straarupogco.dk | Tlf: +45 30 71 00 03 

Bogen er første i en serie og specielt rettet mod skolernes mellemtrin 4-6 klasse.  

ISBN: 978-87-7549-475-0 

Hardcover på 108 sider. Illustrator Christian Guldager. 

 

Handling: Atlans far har et særligt talent. Han kan nemlig knytte tankens 

bånd til ulve, og gøre vilde ulve tamme. Faren prøver at lære talentet videre 

til Atlan på bedste vis. Men trods masser af undervisning og ihærdige forsøg, 

er det desværre ikke lykkes Atlan at knække koden til, hvordan man 

kommunikerer med ulve. Atlan øver tit alene i skoven og en dag han 

kommer tilbage, ligger alle ulvene døde og hans far er helt væk. Da nogle 

mænd kommer efter ham med pile, er hans eneste chance at flygte gennem 

bjergene 

 

mailto:mail@straarupogco.dk


 

 

Udkommet i august 2021: 

Tor og ridder Arn på eventyr: Tre nye letlæsningsbøger til 1-3 klassetrin udkommet hos 

forlaget Elysion. 
Forlaget Elysion | elysion@elysion.dk | +45 59 51 71 82 

 

 

Serien er indbundet som hardback og hver bog har 34 sider. Illustrator: Tina Burholt  

 

Tor fanger tyve: (ISBN: 978-87-7401-152-1)  

Tor er en 12-årig dreng, som drømmer om, at blive ridder for at holde lov og 

orden i landet. Da han en dag møder ridder Arn på byens torv, ved han, at det 

er tid til at gøre noget for at opfylde hans drøm. 

 

 

 

Tor og prinsesse Isolda: (ISBN: 978-87-7401-153-8) 

Tor har fået hård hud og ømme muskler af at træne med sværd. Da kongens 

yngste datter bliver kidnappet må Tor og ridder Arn afsted. Bliver Tor nu nødt 

til at svigte ridder Arn, fordi han aldrig har redet på en hest? 

 

 

 

Tor og den grønne drage: (ISBN: 978-87-7401-154-5) 

Da rapporter om, at en grøn drage går amok og sætter ild til byen tæt ved dens 

hule bliver Tor og ridder Arn igen sendt afsted for at klare problemerne.  

 

 

 

 

 

Jeg stiller gerne op til interviews både fysisk og virtuelt og kan kontaktes via kontaktformular 

på denne hjemmeside.  
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