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Forord
• Er du træt og uoplagt?
• Har du ondt i kroppen?
• Holder dit barn dig vågen om natten?
• Forstår din mand dig ikke?
• Har du svært ved at finde tid til dig selv?
• Griner du for lidt?
• Ønsker du viden om søvn, sex eller samliv?
• Ønsker du at forstå dig selv og din omverden bedre?

Bare rolig - det er helt normalt og der er mange forskellige ting, du kan gøre. 
Noget, du måske ikke har tænkt på er, at litteraturen kan hjælpe dig.

Denne folder er tænkt som en rejseguide og en introduktion til litteraturens verden 
– måske kan du finde noget inspiration til at komme bedst muligt gennem livets 
største rejse: Det at få børn.
At få børn er det vildeste, der kommer til at ske i dit liv. Det ændrer alting for altid 
og intet bliver nogensinde det samme. Det lyder skræmmende og det er det også. 
Men det er også fedt! Nyd det og brug denne guide til at komme bedst muligt 
gennem din rejse.

Rigtig god fornøjelse – Randers Bibliotek har en masse tilbud, der kan hjælpe dig 
og din nye familie på vej.



Før fødslen



At få sit første barn er en kæmpe omvæltning og 
fører helt naturligt til en masse tanker fra bekymring 
til forventning. I det følgende har vi samlet 
inspiration til tiden, før du får barn. Der er noget 
både for krop og sjæl, så gå på opdagelse og spørg 
på biblioteket, hvis der er noget du savner.
 

Bliver jeg en god mor?
Bekymringerne er mange, når man venter sit første 
barn. Man har ingen anelse om, hvad der venter og 
man har måske en masse forestillinger om, hvordan 
man ønsker at det skal være at blive en ny familie.
Kig med her – andre har gjort sig tanker om den 
store omvæltning, det er at blive familie. Måske 
kan det hjælpe dig- og din familie med at håndtere 
bekymringer. Du bliver en skøn mor. Læs med her 
og bliv overbevist.

Litteratur til før fødslen
Hvor lagde jeg babyen? 
- afsløringer fra en nybagt mor 
af Julia Lahme - 99.4
Humoristisk og åbenhjertig dagbogsberetning om 
den første tid som nybagt mor.

Jeg var en virkelig god mor før jeg fik børn 
- moderskab på den nye måde
af Trisha Ashworth - 15.2
Der gøres kærligt op med det pres af forventninger, 
der hviler på den moderne mor. Der gives anvisninger 
på hvordan moderskabet kan håndteres.

To streger og tusind tanker
- dagbog om at blive mor for første gang 
af Sarah Engell - 99.4
Beretning om en helt normal graviditet.

Far på færde 
af Lars Daneskov - 30.175
At få børn kommer til at vende dit liv op og ned igen 
og igen, og det kan være ganske forfærdeligt, men 
også fuldstændigt fantastisk.

Fra jordmoderen: Den søde ventetid
Den søde ventetid er for mange en følsom tid. Din termin nærmer sig – måske tæller 
du dagene? En del gravide har fysiske gener af graviditeten, der gør det vanskeligt 
at bevæge sig frit som tidligere og få sovet godt om natten.
I sidste del af graviditet fylder tankerne om fødslen meget, og tankerne om barnet, 
om det at blive mor, forholdet til ens egen mor, opdragelse, parforhold og liv og død 
kan for nogle være overvældende og kræve energi fra både dig og din partner. 
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Du bliver en skøn mor - håndbogen til kommende 
og nye mødre - fra fødsel til barsel 
af Pia Hern - 61.68
Til dig, der er gravid eller planlægger at blive det. 
Og til dig, der lige er blevet mor. Du bliver en skøn 
mor er en personlig guide til fødselsforberedelse, 
fødsel, amning, moderfølelser, kontakt med din lille 
ny, parforhold med en baby og meget mere.

Måske en gryderet til fryseren?
Keder du dig, mens du venter på det lille vidunder? 
Bliver din svigermor ved med at spørge, om der er 
noget, hun kan hjælpe med eller mangler din mand 
lidt at rive i, mens I venter? Så lav en omgang brød 
eller sammenkogte retter til fryseren, eller få nogen 
i din familie til at gøre det. Du vil elske det, når 
familielivet og de nye rutiner skal i gang.

På Randers Bibliotek arbejder bibliotekar Gitte 
Hansen. Hun er passioneret madnørd og har 
anbefalet sine yndlingskogebøger, så du kan få 
inspiration til at fylde fryseren op. 
Tjek hendes anbefalinger eller besøg hendes blog: 
nogetiovnen.dk. Her er der en masse af inspiration 
at hente til hverdagens madproduktion. Ellers kan 
du tage en tur på biblioteket. Vi har rigtig mange 
lækre kogebøger med opskrifter, der bare venter på 
at blive afprøvet.

Meyers bageri (De bedste opskrifter)
af Claus Meyer - 64.12
Om bagning af brød og boller, samt sødt bagværk. 
Med indledning om ælte-, hæve- og bagemetoder.

Grønt - sunde hverdagsretter
af Jamie O. - 64.15

Køkkenterapi - enkel mad til travle dage
af Anne-Sophie Lahme - 64.1
Farverige retter til de travle madglade, der gerne vil 
lave deres egen mad fra grunden i en fart

Vild med hverdagen 
- også når det skal gå hurtigt 
af Louisa Lorang - 64.1

Meyers mad til små og store - 54.1
Kogebog og en aktivitetsbog for alle dem, der 
spiller en rolle i små børns måltider, og som ønsker 
at udfordre børnene madmæssigt og komme 
kræsenhed til livs.

Fra jordmoderen: 
Din baby kan høre inde i maven, så spil 
gerne dejlig musik eller læs højt – så er 
det velkendt, når verden fortsætter på 
den udvendige side af maven.
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Fra jordmoderen: Graviditet og manglende nattesøvn
Næsten alle gravide oplever, at de har svært ved at sove eller vågner mange gange om nat-
ten – enten for at vende sig eller på grund af tissetrang, kramper i benene, ondt i ryggen eller 
halsbrand. Søvnen bliver også forstyrret af flere drømme, mareridt og tanker om fødslen. Det 
er normalt, at gravide bekymrer sig i ny og næ og det kan hjælpe at stå op og læse, lytte til 
afslappende musik, strikke og indhente lidt søvn med en middagslur i løbet af dagen.

CD: MusiCure – Niels Eje
Cd 1 indeholder musik og cd 2 en guidet meditation 
med henholdsvis dansk og engelsk tale.
Der findes også MusiCure 1-10.

CD: Echoes of silence – Jane Winther
New age – afslapning, afspænding

CD: Sacred moments – Klaus Schønning
New age, afslapning, afspænding

Krop og sjæl - tid til en pause 
fra rygsmerter og træthed?
Er det ved at være tungt at bære rundt på de ekstra 
kilo? Har du vand i benene eller ondt i ryggen og 
kniber det med at komme afsted til varmtvands-
træning eller ud og gå en tur? Så prøv noget 
hjemmetræning. På biblioteket har vi både 
inspiration til træning af kroppen og afspænd-
ingsmusik og visualiseringsøvelser, der hjælper dig, 
både under fødslen- og i dit nye familieliv.

Øvelserne kan du lave med din mand eller kæreste, 
eller du kan bruge dem til at få lidt tid til dig selv.

DVD: Gravid - 61.542
Indhold: Body-sds massage og træning for den 
gravide, fif efter amning.

Fødsel - tillid, ro & styrke - 61.68
Visualiseringsøvelse der forbereder den gravide 
kvinde på den forestående fødsel ved at lære at 
bruge åndedrættet, afspænde kroppen samt at 
arbejde med den mentale indstilling til fødslen
Lydbog via
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Det er svært at forholde sig til, hvis man ikke har 
oplevet hvad en svag bækkenbund gør, men det 
er faktisk rigtigt: Knibeøvelser bliver nødt til at være 
en del af din fremtid. Måske har du ikke haft brug 
for det endnu, men efter en fødsel er det vigtigt 
at træne bækkenbunden op, hvis du vil have en 
velfungerende hverdag (uden drypperi, når du løber 
eller hopper på trampolin med ungerne) og et dejligt 
sexliv.

Derfor er det oplagt at komme i gang med at træne, 
mens der er ro og overskud til det. Så prøv det. 
Hvis du aldrig har prøvet det før, så tager det lidt tid 
at få fundet de rigtige muskler, men det betaler sig: 
Træn hver dag og vid, at det gør fødslen lettere og 
sexen bedre.

Litteraturen kan hjælpe dig 
med at producere mælk
Det lyder fuldstændig skørt, men det er faktisk 
rigtigt. Som gravid bliver du bombarderet med 
informationer om amning og om hvor vigtig 
amningen er for dig og dit barn. 

Mange er helt rundt på gulvet- og bekymrede over 
hvordan det skal gå med ammeprojektet, men 
fortvivl ej - her kan litteraturen hjælpe dig.

Det er videnskabeligt bevist, at kvinder producerer 
mere mælk, når det er mørkt. Det er en snedig 
indretning, der medvirker til, at kvinder producerer 
mest mælk om natten, så de er klar til at møde den 
efterspørgsel, der er på varen.

Knib og krimi 
”Knib er vigtig for en stærk bækkenbund”. 
Jordmødrene siger det sikkert til alle konsultationer 
og det står skrevet i alle bøger om graviditet og 
fødsel.

På biblioteket elsker vi bogstavrim. Derfor anbefaler 
vi: Knib og Krimi. Læs en bog eller hør en lydbog og 
husk at knibe imens. 

Vi foreslår, at du kigger i det krimikatalog, der er 
med i denne babypakke eller tjekker krimierne på
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Krimiserier

  RIMI  ERIERK S

Inspiration og viden 
i din hverdag

Ta’ hæftet med hjem

INSPIRATION TIL
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Dit humør og din krop vil takke dig for det. Træn 
allerede nu, mens du er gravid. Når den lille nye 
kommer er, det den bedste kur til mælkeproduktion: 
Ro, mørke og afslapning, krydret med et grin og et 
kram fra én, du holder af.

Sjove bøger, der kan få dig til at smile mælken frem:
Lydbog via

En mand der hedder Ove
af Fredrik Backman

Med kup og kaffelikør 
af Catharina Ingelman-Sundberg.Det er også videnskabeligt bevist, at oxytocin 

fremmer mælkeproduktionen. Med andre ord 
producerer du mest mælk, hvis du er godt tilpas 
og ikke bekymrer dig om alt muligt.

Derfor: Put problemerne og bekymringerne i 
pytkassen. Tag dig en lur eller et fodbad. Få din 
mand til at give dig lidt massage eller smæk benene 
op og slap af. Det er vigtigt at træne nogle gode 
jeg-passer-på-mig-selv-rutiner, inden det går løs 
med et lille nyt menneske.

Bibliotekets opskrift på god 
mælkeproduktion: 

1.  Rul gardinerne ned i soveværelset 
2.  Sluk lyset 
3.  Læg dig på sengen 
4.  Put en lydbog i ørene 
5.  Tag en pause fra verdens krav
6.  Afslut med et grin og et kram 

Fra jordmoderen: Vidste du ..?
Du har selv indflydelse på, hvor meget 
Oxytocin, din krop frigiver. Hormonet 
udløses nemlig, når du gør noget godt 
for dig selv og bliver glad. Det udløses 
også af berøring, kærtegn, massage, sex 
og kys. Alene 10 minutters dagligt fokus 
på positive følelser vil kunne føre til en 
højere grad af velvære, ro og glæde.
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Efter fødslen



Pludselig er I på den anden side og det er helt vildt 
hårdt. Det er en kæmpe forløsning, at fødslen er 
overstået, men I opdager også en masse ting om 
familielivet, som ingen havde fortalt jer. 
Når du vågner efter en lur, har du måske et kort 
øjeblik glemt, at I har fået et barn og nogen gange 
rammer den nye virkelighed dig hårdt. Især hvis I 
ikke sover så meget.

Det er hårdt arbejde og der er mange ting at lære, 
men hold ud. Der er hjælp at hente i bøgernes 
verden. Både hvis du ønsker information og råd om 
praktiske ting og hvis du savner lidt virkelighedsflugt 
fra vasketøj, bleskift og en træt krop. Bøgerne er din 
egen portal til fjerne egne eller fantastisk fakta.

Husk: På biblioteket kan du låne almindelige bøger, 
men du kan også låne digitale bøger: e-bøger og 
lydbøger, og så behøver du slet ikke at forlade 
sofaen eller bekymre dig om at huske at aflevere. 
Det går helt af sig selv og du kan have øjenkontakt 
med dit barn eller trave en lang tur med barne-
vognen med en bog i ørene.

Den betydningsfulde kontakt 
- vær modig, sluk mobilen
Øjenkontakt og nærvær er afgørende for barnets 
udvikling. Giv dig selv, din familie og dit barn et 
pusterum og læg mobilen væk. Hør noget dejlig 
musik. Sid eller lig sammen og snak med dit barn.
Læs meget gerne sammen eller kig i flotte 
billedbøger – Brug den bog, du fik her i pakken eller 
find nogle på biblioteket. Der er mange at vælge i 
mellem og vi låner dem gerne ud. 

I det følgende er der nogle forslag til, hvad I kan 
lave sammen. Der er ingen regler. Det vigtigste er at 
være sammen uden forstyrrelser. Det er rigtig svært, 
fordi vi alle sammen er slaver af vores telefoner, men 
prøv det. Sluk mobilen og nyd hinanden – det vil 
styrke dit barn og din egen relation til barnet.

Politikens bog om babymassage og zoneterapi
af Wendy Kavanagh - 61.542
Med råd om udstyr og teknikker, om krops- 
massageforløb, indisk hovedmassage og om 
massageteknikker til brug ved sygdom og 
utilpashed, f.eks. astma, søvn- og fordøjelses 
problemer, tandfrembrud og ørepine.

Fra jordmoderen: Fortæl om din fødsel
Er det pinligt? Pyt! Fortæl gerne om din fødsel. Fortællingen hjælper dig til at bearbejde ople-
velsen, der kan være både intens og fremkalde store følelser. Hvis din fødselsoplevelse vækker 
dårlige minder eller giver uro i kroppen, er det vigtigt, at du taler med nogen om oplevelsen. 
Du kan altid kontakte dit fødested med henblik en samtale med en jordemoder.
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Fra jordmoderen: 
At blive forældre

Det er en forandring i livet, når man skal 
være nogens mor eller far. Det er et stort 
ansvar at skulle vise et lille nyt barn 
verden og lære barnet sociale regler og 
normer. Alle ønsker det bedste for deres 
barn, men mange bliver i tvivl om, hvor-
vidt de kan leve op til ansvaret. Tankerne 
og bekymringerne kan være udfordrende 
for den enkelte og parforholdet, men er 
en helt normal proces i graviditeten, der 
forbereder dig mentalt til rollen som mor 
eller far.

Lær at give din baby massage - 61.58
Giv dit barn kærlighed og omsorg gennem blid 
og nænsom massage. Med denne bog kan 
du forstærke det nære bånd mellem forældre 
og barn, blot ved at følge en enkel, trin for trin-
massagevejledning, som virker beroligende på 
barnet og fremmer den almindelige velvære.

CD: Fagtesange for de yngste - 78.69
Fagtesange er børnesange der synges, mens man 
bevæger fingre, arme, ben eller hele kroppen.

Fagtesange for de yngste - billedbog 78.69
Børnesange der er børnesange der synges, mens 
man bevæger fingre, arme, ben eller hele kroppen.

Hjulene på bussen - og andre fagtesange
- billedbog 78.69
Børnesange med fagter.
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Leg med din baby : 0-12 måneder - 61.265
Idéer til lege og aktiviteter, som kan leges sammen 
med det lille barn under 1 år. Barnets fysisk og 
motorik er grundlaget for hele dets tidligere udvikling 
og har stor betydning for både de sociale, psykiske 
og intellektuelle færdigheder.

Bim bam baby - 79.39
12 børnesange og sanglege, til styrkelse af barnets 
motorik. Emnemæssigt dækker sangene hele 
barnets dag fra morgenritualer, bleskift, afslapning, 
spisetid, tandbørstning og puttetid.

Mindfulness for dig som mor
- med det lille barn - 61.36
Praktiske anvisninger for nybagte mødre i at leve 
bevidst nærværende i forhold til sig selv og det lille 
barn.

Nu er jeg mor, men hvordan er 
jeg også veninde og kone..?
Det er meget forvirrende med alle de roller, man skal 
være i som kvinde i dag. Man vil gerne være en god 
veninde, en god datter, en god kollega en god mor 
og en god kone. Hvis du har brug for at opleve, at 
andre har det som dig, så kig med her:

Kære verden - jeg er blevet mor 
af Julie Bruhn Højsgaard
Korte tekster om at være blevet mor. 
Om moderrollen, identitet og om at lytte til egne 
behov og drømme i en verden, hvor alle har en 
mening om moderrollen.

Kunsten at leve sammen 
af Lars Hartung Honoré - 30.1751
Gode råd og værktøjer til, hvordan man kan bevare 
et stærkt og lykkeligt parforhold ved f.eks. at 
forebygge og løse konflikter, afstemme forventninger 
og finde fælles mål. Med øvelser.

Fra jordmoderen: 
Det nyfødte barn

Barnets hjerne er ved fødslen endnu 
ikke færdigudviklet. Barnet er derfor me-
get følsomt over for indtryk, uro og op-
levelser. Den første tid er alene øjenkon-
takt med mor og far tilstrækkelig stimuli 
for barnet. Barnet øver sig i kontakt med 
sine forældre, og vil hurtigt begynde at 
efterligne mimik og ansigtsudtryk. Kon-
takten til sine forældre er derfor en vigtig 
del af udviklingen af barnets hjerne.
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Erotik og sex
Når man bliver gravid, er der et andet væsen der 
overtager ens krop. Det er en ny og vild og intens 
fornemmelse, at der bor én indeni en og selv efter 
fødslen er alting forandret. Ens krop har bygget et 
barn og det kan ses og mærkes. Ens bryster er fx 
ikke længere kun tiltænkt ens kæreste men laver 
nu også mad til ens barn og alting ses og føles 
forandret. Det har en betydning for mange ting. 

Måske har du fået mere lyst til sex og måske kan du 
slet ikke holde ud at tænke på sex og erotik, fordi 
dit lille barn fylder så meget.
Fortvivl ej, for det er helt normalt.
Her har vi samlet forskellig inspiration. Både bøger 
om kroppens forandring, men også bøger med 
inspiration til lækker massage og bøger med 
erotiske fortællinger, der kan få dig tilbage på 
sporet.

Husk: sex og erotik hører også til i en familie 
– I skal bare finde den rette vej for jer.

Ikke i år, skat - bekendelser om manglende sexlyst 
efter fødsel - 30.177
10 kvinder fortæller åbenhjertigt om deres 
manglende lyst til sex efter fødsel og deres 
parforhold med pligtsex og undvigelsesmanøvrer. 
Afslutningsvis fortæller en sexolog og en overlæge 
om hvorfor sexlysten forsvinder og hvad man kan 
gøre for at få lysten tilbage.

Kvinders lyst - 61.37
Bogen er ment som en inspiration – og en vej til 
indsigt i din egen eller din partners seksualitet 
- og der igennem styrke og udvikle den. 
Findes også som lydbog

Erotisk massage - den ultimative guide til seksuel 
ophidselse 
af Andrew Stanway - 61.37
Gode råd til intim nydelse, tips til seksuelle 
berøringer og guide til erogene zoner.

Fra jordmoderen: Parforholdet
Det er helt naturligt jeres barns trivsel, der optager jer mest den første tid som forældre. Jeres 
individuelle og indbyrdes trivsel har dog stor betydning for jeres barns trivsel, og der er derfor 
gode argumenter for at pleje hinanden og parforholdet. Det er normalt, at I ser meget forskel-
ligt på forældreskabet og kan diskutere praktiske opgaver og pligter. Det kan være en god 
investering at lave noget sammen, hvor I samtidig får snakket om jeres individuelle behov og 
forventninger.
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Ta’ mig - en bog om hverdagens forførelser
af Joan Ørting - 61.37
Om de små og store forskelle på mænd og kvinder, 
om lyst og manglende lyst, om trættende konflikter 
og mønstre, der kan ødelægge enhver form for god 
sex, og om erotik og kærlighed.
Ebog og lydbog via

Varm weekend - sex hele året 
af Joan Ørting og Karen Senega - 61.37
De to sex-eksperter forvandler hverdagen til en 
lidenskabelig fest og giver en række forslag til, 
hvordan man får lysten tilbage.

DVD: Tantra for livet
- lær at give tantramassage - 61.542
Vejledning i tantramassage for både mænd og 
kvinder. Massagen har til formål at forbedre samlivet 
for voksne mennesker.

Eighty days gul 
af Vina Jackson
Violinisten Summer Zahova indgår en aftale med 
litteraturprofessoren Dominik. Hun skal spille 
intimkoncerter for ham, til gengæld for en ny violin. 
De tiltrækkes af hinandens mørke sider, og sammen 
udforsker de Londons SM miljø.
Lydbog via
2. del: Eighty days blå. 3. del: Eighty days rød

Juliette-selskabet 
af Sasha Grey
Via en mystisk ny veninde indlemmes Catherine i 
et hemmeligt sexselskab. Da veninden forsvinder, 
forsøger hun at finde frem til, hvem disse folk 
egentlig er.
Ebog og lydbog via 

Fra jordmoderen: 
Kærlighedshormonet

Oxytocin kaldes for kærlighedshormo-
net, fordi det udløses af kærlige hand-
linger og berøring. En høj udskillelse af 
hormonet kan mindske følelsen af stress 
og forøge dine evner til at elske dig selv 
og andre. Under fødslen og i forbindelse 
med amning udskilles store mængder 
Oxytocin, der hjælper den nybagte mor 
med at føle tilknytning og kærlighed til 
sit nyfødte barn.
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Søvn
Søvn fylder meget for nybagte forældre. De små 
børn har brug for meget søvn og det er enormt 
stressende, hvis ens barn ikke sover ordentligt. Der 
findes utrolig mange anbefalinger og principper og 
”regler” når det kommer til søvn. Det vigtigste er at 
bevare roen og holde fast i sin mavefornemmelse. 
Måske siger alle de kloge veninder og bedstemødre, 
at man ikke må gå sit barn i søvn i barnevognen, 
men slap af og gør det, der føles rigtigt for jeres 
familie.

Hvis gåture er løsningen for jer, så overvej at 
kombinere det med en god lydbog i ørene. Det giver 
både motion, frisk luft, søvn til barnet og i et frirum 
til den, der går.

Helens bog om børn & søvn: sådan får du dit barn 
til at sove 
af Helen Lyng Hansen - 61.39
Helens bog om børn og søvn er nødhjælp til trætte 
forældre og viser vejen til at få sovende, trygge børn 
– og til selv at få lukket øjnene. Kunsten er at forstå 
dit lille barns søvnmønster, udviklingstrin og behov 
for tryghed. Når du forstår det, ved du også, hvorfor 
det ikke hjælper bare at lukke døren og sige godnat. 
Børn skal ikke græde sig i søvn! På baggrund af 
lang erfaring lover Danmarks bedst kendte 
sundhedsplejerske, at det nok skal lykkes – også 
for jer. Alle børn kan lære at sove igennem – denne 
søvnguide er første skridt på vej til bedre søvn og 
mindre gråd. 

Børns søvn: din lille sovetryne 
af Vibeke Manniche - 61.39
Søvnekspert, læge og Ph.d. Vibeke Manniche 
beskriver søvnens betydning for barnets dagligdag, 

The submissive 
af Tara Sue Me
2. del: Dominanten og 3. del: Oplæring
Lydbog via

Det bløde punkt 
af Nell Drachmann
Lydbog via

Vampyrkongen
af J. R. Ward
Fantasy. Vampyrkongen Wrath forelsker sig 
hovedkuls i den smukke halvblods Beth. 
Men samtidig må han forsvare sin art mod en 
ældgammel fjende, der er fast besluttet på at 
udrydde alle vampyrer i verden.
1. del af serie The Black Dagger Brotherhood
Ebog og lydbog via
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For de fleste forældre er det at gribe til bestemte 
søvnmetoder en sidste udvej, når situationen 
spidser til. Men i virkeligheden kan det ofte være 
nok at ændre på små ting eller indføre visse rutiner.
I denne bog får du hjælp og råd af søvneksperter, 
forskere, børnelæger, sundhedsplejersker og en 
masse forældre.

DVD: Klar, parat, Far! - 30.174
Skab kontakt med dit nyfødte barn og få en god 
start på familielivet.

Godnat og sov godt ..

udvikling og ikke mindst betydningen for den gode 
og sunde barndom. Der tages også fat på børns 
behov for middagslure samt et væld af gode råd 
til, hvordan forældrene kan få nogle rolige aftener 
og børnene deres helende nattesøvn. Kort sagt er 
bogen svaret på det store ønske, som mange nu 
gennem flere år har udtrykt: en bog om søvn med 
gode løsningsforslag til såvel professionelle som til 
trætte forældre.
Ebog via

Sov igennem uden gråd - hvordan du nænsomt 
hjælper dit lille barn til at sove igennem 
af Elizabeth Pantley - 61.39 
Bogen er til alle forældre, der gerne vil lære deres 
lille barn at falde i søvn og sove igennem om natten 
på den nænsomme måde. Elizabeth Pantley er ikke 
tilhænger af metoden, der lærer barnet at sove ved 
at lade det græde sig i søvn. Denne bog viser dig, 
hvordan du hjælper dit barn til at falde fredeligt i 
søvn og sove hele natten. 
Bogen er fuld af fakta og konkrete og kærlige råd. 
Den er delt op i to dele. Første del: Spædbarnet - 
de første fire måneder, som blandt andet handler 
om amning og søvn både om dagen og om natten. 
Anden del: Fra fire måneder til to år.

Alt, hvad du behøver at vide om barnets søvn men 
som du har været for træt til at spørge om 
af Anna-Maria Stawreberg - 61.39
»Hvis jeg ikke snart kan komme til at sove, bliver 
jeg sindssyg!«. Allerede efter to nætter uden søvn 
begynder man at blive desperat, og et af de mest 
almindelige problemer blandt småbørnsforældre er 
netop, hvordan man skal tackle de søvnløse nætter 
blandt store og små.
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Sådan bruger 
du biblioteket
Du har gratis adgang til alle bibliotekets tjenester hvis 
du er oprettet som låner. Kom ned på biblioteket og 
henvend dig i skranken. Så bliver du oprettet med det 
samme.

Som låner kan du benytte bibliotekets digitale tilbud. 
Det smarte er at det kan klares hjemme fra sofaen og du 
behøver ikke tænke på at skulle aflevere det du låner.

Vil du låne nogle af bøgerne i denne folder så find dem 
på hylden (opstillingsnummeret står ud for bogen) 
ELLER skriv bogens titel i søgefeltet på hjemmesiden og 
reserver bogen. Så bliver den fundet frem til dig ELLER 
du kommer på venteliste indtil den bliver ledig.

Rigtig god fornøjelse
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Nyttige links
Biblioteket har mange digitale tilbud du kan bruge 
gratis, hvis du er låner på Randers Bibliotek.

E-bøger/lydbøger
erolen.dk
ereolenglobal.dk

Stream film
filmstriben.dk

Populære magasiner online
randers.dk/zinio
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