
Pressemeddelelse
Ikke uden Frederikke 
af Daniel Zimakoff og Ida-Marie Rendtorff

Det nyopstartede mikroforlag, Forlaget Fiktion, præsen-
terer romanen Ikke uden Frederikke af det prisvindende 
forfatterpar Daniel Zimakoff og Ida-Marie Rendtorff. 
   ”Vi fik idéen til romanen, da vi sammen var ude 
som dommere i Smart, parat, svar - en landsdækkende 
konkurrence i viden for børn i 6. klasse,” fortæller forfat-
terne. ”Vi digtede videre på konceptet og besluttede, at 
det i bogen skulle være en dramakonkurrence. Vi ville 
gerne teste, hvor meget et venskab kan holde til. Derfor 
lader vi tre venner – to piger og en dreng - møde op til 
casting, men der er kun to, der bliver valgt til at gå videre 
i konkurrencen.”
   Romanen handler om venskab og om hvor langt, man 
er parat til at gå for at nå sit mål. En problematik som let 
kan overføres på andre ’kampe’ i verden. Målet helliger 
midlet, eller … Og romanen tematiserer den fine balance, 
der kan være mellem venskab og fjendskab.
   Forfatterne har skrevet flere titler sammen bl.a. serien 
Team A (Alinea) for samme målgruppe, og i 2004 mod-
tog de Kommunernes Skolebiblioteksforenings forfatter-
pris for ungdomsroman Strømsvigt (Carlsen).
   God fornøjelse med læsningen.
Med venlig hilsen Forlaget Fiktion

Ikke uden Frederikke ISBN 9788799831708
Forfattere Ida-Marie Rendtorff og Daniel Zimakoff
Omslag: Lonnie Hamborg
Grafisk tilrettelæggelse: Claus Lynggaard
Antal sider: 111
Pris: 250 kr. 
Udgivelsesdato 5. august 2015 

Læse om denne og andre udgivelser på:
www.forlagetfiktion.dk 
www.danielzimakoff.dk
www.ida-marierendtorff.dk
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Af Rendtorff/Zimakoff
Strømsvigt, Carlsen
Team A-serien (1-7), Alinea
 
Af Ida-Marie Rendtorff
Almas mareridt, Carlsen
Almas andet ansigt, Carlsen
Dalia Dragehvisker, Gyldendal
Kloden under vand, Gyldendal
 
Af Daniel Zimakoff
En dødssyg ven, Gyldendal
Fremmed fugl, Gyldendal
Desertørerne, Gyldendal
Pokerdrengene, Gyldendal
 
Se omtale og anmeldelser på 
forfatternes hjemmesider:
www.ida-marierendtorff.dk
www.danielzimakoff.dk

EVERYTHING WILL BE 

   OKAY IN THE END
OMSLAG: IMPERIET.DK / LONNIE HAMBORG

Ida-Marie Rendtorff og 
Daniel Zimakoff har skrevet en 
række pris belønnede bøger for børn 
og unge, både sammen og hver for sig. 
De modtog Kommunernes Skolebiblioteks-
forenings forfatterpris i 2005 for 
dobbeltromanen Strømsvigt fra Carlsen.

Daniel Zimakoff modtog Kulturministeriets 
børnebogspris i 2004 for En dødssyg ven 
fra Gyldendal. Ida-Marie Rendtorff har 
fået støtte af Statens Kunstfond til den 
meget roste trilogi Kloden under vand 
fra Gyldendal.

Tjek omtale og anmeldelser på
www.ida-marierendtorff.dk og 
www.danielzimakoff.dk
 
Forlagets hjemmeside: 
www.forlagetfiktion.dk
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Ida-Marie Rendtorff 
& Daniel Zimakoff

 Ikke 
   uden 
Frederikke

Jeg stirrede på væggen, som var 
fuld af platte kommentarer. 

Lokumsgraffiti. Everything will be 
okay in the end. Og så en tegning af 

en bar røv. Alex er ulex ... 
Hov! Mit blik blev fanget af en ny 
graffiti skrevet med guldtusch.

Frederikke, Gudrun og Ludvig går i 6.B. 
De stiller alle tre op til en lands dækkende 
dramakonkurrence. Men der skal kun bruges to 
skuespillere. Ludvig får den ene rolle, men 
hvem skal han spille sammen med? Frederikke 
og Gudrun er bedste veninder ... eller er de?

Forræderikke

Espergærde d. 31/7 2015

Forlaget Fiktion
Kildemosevej 12 C
3060 Espergærde

Tlf. 31711956
www.forlagetfiktion.dk
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