
ISMONSTRET
Ismonstret er Davids Walliams' største og mest storslået 
eventyr til dato. Dette er historien om en tiårig 
forældreløs pige og en 10.000 år gammel mammut...

David Walliams

Helte kommer i alle former og størrelser
Da Else, en forældreløs pige, der lever på gaden i det victorianske London, 
hører om det mystiske ismonster - en mammut fundet på Nordpolen - er 
hun fast besluttet på at finde ud af mere. 
Et tilfældigt møde bringer Else ansigt til ansigt med væsenet, og sammen 
rejser de ud på et eventyr for livet - fra London til hjertet af Arktis!

David Walliams' bøger er hysterisk morsomme, hæsblæsende og rørende, 
og flere af hans bøger er filmatiseret eller opført som teaterforestillinger.

Hans mål med bøgerne er at inspirere og opfordre børn til at læse selv eller 
få dem til at bede deres forældre læse højt for dem, og på den måde åbne 
porten ind til læsningens verden. Perfekt til oplæsning fra 6-8 år og 

selvlæsning fra 9 år. 

DAVID WALLIAMS (f. 1971) vil have børn til at læse og er, udover at have en karriere som komiker og skuespiller, 
også et litterært fænomen. Hans bøger er nemlig oversat til 53 sprog og har solgt mere end 29 millioner eksemplarer. 
Der er altså rigtig mange børn, der griner sig igennem hans bøger. Walliams har tidligere udgivet Gangster farmor, Øv, 
far! og Frygtelige faster på dansk
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David Walliams er herhjemme 
kendt som dommer i Britain's got 
talent og som forfatter til Gangster 
farmor, Øv, far! og Frygtelige faster, 

der har ligget på bestsellerlisterne 
i Danmark i adskillige måneder.  
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