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Omslagsbild: Handbok för superhjältar Del 3: Ensam. Illustratör: Agnes Våhlund

En god läsförmåga är nyckeln till mycket 
här i livet, bland annat till en framgångsrik 
skolgång. Barns nyfikenhet är en stor drivkraft 
i lärandet och en näst intill outsinlig källa till 
kunskap är givetvis böcker. 

Det finns en bok för alla tillfällen och i denna 
katalog har vi samlat en mängd titlar som 
berör ämnen som äventyr, sorg, glädje, 
vänskap, kärlek, utanförskap, historia, natur, 
klimathotet och många fler. Alla inspirerande 
och intressanta på sitt sätt och med syfte att 
stimulera barns läsande samt utveckling. 

Varmt välkomna med er beställning!
LäroMedia Bokhandel

Hur väcker man
barns läslust?
Finns där en kunskapshunger
att mätta?

Du vet väl att 
du kan bestäl la 
ALLA böcker 
från LäroMedia
Bokhandel!

Katalogen är et t samarbete mel lan
LäroMedia Bokhandel och Rabén & Sjögren .
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Handbok för superhjältar
Del 2: Röda masken

Lisa har klarat av sitt första superhjälte-
uppdrag, men det känns som om hon bara 
drömt det. För i hennes vardag är allt som 
vanligt: hon vantrivs i skolan och killgänget 
är värre än någonsin. De ger sig på de sva-
gaste och mobbar alla, inklusive Lisa. Varje 
ledig stund läser Lisa i boken hon hittade 
på biblioteket, Handbok för superhjältar.

Elias och Agnes Våhlund 
ISBN 29-70139-5
Ca-pris: 97:-  KÖP HÄR!

Handbok för superhjältar
Del 1: Handboken

En dag när Lisa, i vanlig ordning, blir jagad
av killgänget rymmer hon in på biblioteket. 
Där, längst ner på en hylla, står en bok som 
liksom lyser. Bibliotekarien viskar till Lisa att 
det nog är så att handboken helt enkelt ska 
följa med Lisa hem och stanna där. Och i 
det ögonblicket börjar Lisas resa mot att bli 
superhjälten Röda masken!

Elias och Agnes Våhlund 
ISBN 29-70138-8
Ca-pris: 97:-  KÖP HÄR!

Handbok för superhjältar
Del 3: Ensam

Om kvällarna flyger Lisa ut över staden 
och bekämpar brottslingar. Varenda rånare 
och tjuv är rädda att möta superhjälten.
Alla utom stadens farligaste skurk, Wolf-
gang. Han är inte det minsta rädd och 
han har svurit att fånga in Röda Masken. 
Kommer Lisa hinna sätta Wolfgang bakom 
lås och bom innan han fångar henne?

Elias och Agnes Våhlund 
ISBN 29-70508-9
Ca-pris: 97:-  KÖP HÄR!

Här kan du ladda 
ner gratis lärar-
handledningar
och bildspel til l 
alla tre delarna!

laromedia.se/handbok_for_superhjaltar
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Om jag bara inte råkat 
byta ut tant Doris hund

Om Tilda inte hade råkat byta 
ut tant Doris hund så hade det 
aldrig hänt. Hennes cykel hade 
inte blivit stulen, hon hade inte 
stukat foten och gjort hål på sina 
nya jeans... och framför allt hade 
hon inte varit så här lycklig!

Ingelin Angerborn
ISBN 29-70511-9
Ca-pris: 90:-  KÖP HÄR!

Om jag bara inte råkat 
göra pappa till astronaut

Om Tilda inte hade råkat göra sin 
pappa till astronaut, så hade det 
aldrig hänt. Hon hade inte stulit en 
tidning och fått vara med om ett 
mirakel, tant Doris älsklings-
fotografi hade inte gått sönder 
och gympalärarens motorcykel-
hjälm hade inte försvunnit ... Och 
då hade inte Tilda behövt flytta!

Ingelin Angerborn
ISBN 29-70512-6
Ca-pris: 90:-  KÖP HÄR!

Ninas sommarlov

Det här är berättelsen om att fira 
midsommar, gå i simskola och våga 
hoppa från hopptornet. Bråka med 
ett syskon sådär som man bara gör 
när man är ledig tillsammans under 
lång tid. Och om att drabbas av 
sommarmelankoli det som händer 
när världen är så vacker att sjuårs-
hjärtat nästan går sönder.

Emi Gunér 
ISBN 29-70646-8
Ca-pris: 98:-  KÖP HÄR!

Sigrid och Affe firar
alla hjärtans dag

Sigrid och Affe bestämmer sig för 
att skriva kärleksdikter. De blir så 
bra att de printar ut dem. Men så 
råkar Affe ge dikterna till Martina, 
deras klassföreståndare, i stället 
för ett brev från pappa. Nu tror 
Martina säkert att pappa är kär i 
henne. Vad ska de göra nu?

Moa Eriksson Sandberg 
ISBN 29-70702-1
Ca-pris: 85:-  KÖP HÄR!
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Spöksystrar 5
Spöktivolit

Efter klassens lyckade teater-
föreställning har de fått ihop 
tillräckligt med pengar för att 
åka på klassresa. Men Maj kan 
inte följa med! Nila tycker att det 
är jätteorättvist, det var ju Majs 
förtjänst att pjäsen blev så lyckad. 
Med hjälp av Oliver lyckas hon 
övertala klassen att stanna i stan 
och Maj ordnar världens över-
raskning till dem!

Mårten Melin
ISBN 29-70507-2
Ca-pris: 74:-  KÖP HÄR!

Mias pappa flyttar

Det är höst och regnar ofta. Man 
halkar på våta löv när man går till 
skolan. Jag går i första klass och 
heter Mia. Jag är ledsen för min 
mamma och pappa bråkar med 
varann, mest på kvällarna när 
dom tror att jag inte hör. Dom tror 
att man inte märker att dom är 
ovänner, men det märker man.

Gunilla Bergström
ISBN 29-70083-1
Ca-pris: 74:-  KÖP HÄR!

Hjördis

Att Solgatan 1 är det bästa stället 
i hela världen, det hör man nästan 
på namnet. Där bor Hjördis med 
sin syster, sina föräldrar, katterna 
Mick och Prick och sin farmor 
ibland. I tolv kapitel skildras 
vänskap, lek och vardag, precis 
så rysligt, roligt och spännande 
som det kan vara. Det handlar 
om bästisar, hemliga klubbar och 
kärleken till en katt. Roliga lekar 
och mystiska sagotanter.

Jujja Wieslander
ISBN 29-70403-7
Ca-pris: 94:-  KÖP HÄR!

Myran och gåtorna

Mamma och pappa bor inte 
tillsammans längre, och Myran 
bor varannan vecka. Hos pappa 
finns Ludde, Myrans katt, men hos 
mamma finns bara Jesper. Myran 
tycker att han är snäll, men det 
säger han inte, för då kanske pappa 
blir ledsen. Fast Myran har inte tid 
att bry sig så mycket om de vuxnas 
problem han måste ju hinna jaga 
Eva på skolgården och lära sig nya 
gåtor såklart!

Linn Gottfridsson
ISBN 29-70422-8
Ca-pris: 94:-  KÖP HÄR!

Megakillen 5
En stjärna på teatern

Melker är en vanlig kille. Molly 
är en vanlig tjej. Men de har en 
hemlighet som är väldigt ovanlig. 
Melker är nämligen Megakillen! 
Tillsammans löser de mysterier 
och haffar skurkar på löpande 
band. Nu har skådespelaren Betty 
Boström fått ett hotbrev. Om hon 
spelar Lady Macbeth kommer
något hemskt att hända Det är 
dags för Megakillen att rycka in!

Martin Olczak
ISBN 29-70777-9
Ca-pris: 85:-  KÖP HÄR!

Danny bäst i världen

Dannys bästa vän i hela världen 
är hans pappa, som är fenomenal 
på att berätta galna historier och 
hitta på festliga saker. De bor i en 
gammal husvagn bredvid den lilla 
bensinstationen de driver. En natt 
upptäcker Danny att pappa har 
smitit ut. När han kommer tillbaka 
avslöjar han att han i hela sitt liv 
haft en hemlighet för Danny.

Roald Dahl 
ISBN 29-70671-0
Ca-pris: 87:-  KÖP HÄR!

Fislandet

Märta går i första klass och hon 
är väldigt intresserad av fisar. Ja, 
du läste rätt, av pruttar! Märta är 
så intresserad att hon till och med 
har ett fiskontor där hon samlar 
på fisar i olika burkar. Det är lik-
som hennes hobby. Men en dag 
är olyckan framme och mamma 
och pappa bestämmer att Märta 
måste sluta med sitt fissamlande. 
Vad ska hon göra nu?

Cecilia Forss
ISBN 29-70200-2
Ca-pris: 94:-  KÖP HÄR!
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Skoldeckarna 3
Den stulna plånboken

En dag hittar Max en plånbok 
inne på skoltoaletten, men när 
han ska ge den till fröken är hon 
inte i klassrummet. En stund
senare tappar Max plånboken 
inför alla på skolgården och
plötsligt är han själv anklagad 
för att ha stulit den! Hur ska Max 
kunna bevisa att han är oskyldig?

Lena Lilleste 
ISBN 29-70503-4
Ca-pris: 58:-  KÖP HÄR!

Häxa i hemlighet
Trolla tillbaka

Häxa i hemlighet är en ny serie 
lättlästa böcker för den som 
i hemlighet drömt om att ha 
speciella krafter. Följ med den 
unga häxan Iris, hennes trollande 
kompis Bruno och deras talande 
husdjur, katten Saba och paddan 
Stig, på magiska äventyr i 
vardagen.

Annika Meijer
ISBN 29-70505-8
Ca-pris: 58:-  KÖP HÄR!

Intresseklubben Fakta
Råttsvansarna

Visste du att råttor är riktiga 
atleter? De kan hoppa högt 
och långt men även klättra upp 
i smala rör. De kan till och med 
hålla andan och simma länge 
under vatten. Det och många fler 
intressanta fakta om råttor och 
möss berättas i den andra delen 
av serien Intresseklubben.

Anna Hansson
ISBN 29-70506-5
Ca-pris: 58:-  KÖP HÄR!

Tidens hjältar
Väck monstret!

Stella och Ravi är kompisar, och 
de har en hemlighet: De kan resa 
i tiden! Bakom skolan står deras 
tidsresemaskin, Tempo, som tar 
med dem på hemliga uppdrag. 

Ny lättläst serie av Sofi Hjort och
Kim W Andersson med fokus på
historia.

Sofi Hjort 
ISBN 29-70504-1
Ca-pris: 58:-  KÖP HÄR!

Jacks förbannelse 4
Odjur på Gröna Lund

Runt om i Stockholm kryllar det av övernaturliga varelser och läskiga 
vidunder. Men Jack och hans bästa kompis Wanda har inte tid att 
vara rädda, de måste hitta en flera hundra år gammal guldring. 
Utan den kan förbannelsen inte brytas, och Wanda kan aldrig bli 
ett vanligt barn igen.

En perfekt läsa själv-serie med högt tempo och cliffhangers som 
gör att man bara måste läsa vidare.

Martin Olczak
ISBN 29-69862-6
Ca-pris: 90:-  KÖP HÄR!

Lättläst! Lättläst!

Lättläst! Lättläst!

Fjärde och 
sista delen i 
ser ien Jacks 
förbannelse!

Gratis lärarhandledning finns att ladda ner på:
laromedia.se/kostnadsfria_lararhandledningar
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Siri och Mimers brunn

En dag får Siri, den smarta och 
modiga vikinga-tjejen, besök 
av sin kompis Zack ända från 
Konstantinopel och tillsammans 
kommer de snart en försvunnen 
skatt på spåren. Den kristne 
missionären Ansgar har blivit av 
med sin stora samling böcker, och 
ledtrådarna pekar mot en mystisk 
plats som kallas Mimers brunn ...

Per Demervall och Patric Nyström
ISBN 29-70303-0
Ca-pris: 83:-  KÖP HÄR!

Sjöjungfrun Minna
Den hemliga vännen

Minna lever tillsammans med sina 
tre systrar i det stora havet. Precis 
som alla andra sjöjungfrur äter 
de bara människokött, och varje 
dag ger sig de tre systrarna ut för 
att jaga. Men Minna vill inte äta 
människor, och en dag bestämmer 
hon sig för att ge sig ut på jakt 
efter en vän istället. Hon kommer 
till en liten fiskeby och träffar ett 
barn som heter Mika.

Natalia Batista
ISBN 29-70305-4
Ca-pris: 83:-  KÖP HÄR!

Skogens systrar 5
Själen

Systrarna Månfare, Tuva och Vilda 
har levt ute i skogen och tagit 
hand om sig själva sen föräldrarna 
övergav dem när de var små. De har 
sovit under granar, i jordkällare och 
i ödetorp. Nu är de hemlösa igen. 
Nu har de kanske funnit ett nytt 
hem, i en stuga ute på heden hos 
en gammal gumma. Men vem är 
egentligen Hon på heden?

Petrus Dahlin 
ISBN 29-70628-4
Ca-pris: 97:-  KÖP HÄR!

Stormhästen

Med en försvunnen mamma och en 
pappa som är död, får Flip kämpa 
hårt för att anpassa sig till sitt nya 
liv på sin farbrors gård. Något som 
känns omöjligt när han plågas av 
traktens mobbare. Flips liv förändras 
när han riskerar sitt eget liv för att 
rädda en häst som kämpar för sitt 
liv i de stormiga vågorna. De blir 
vänner, men kan en pojke och en 
häst verkligen rädda varandra?

Nick Garlick 
ISBN 29-70633-8
Ca-pris: 101:-  KÖP HÄR!

Comedy Queen

Mamma fick folk att gråta. Hon får fortfarande folk att gråta fastän hon 
inte ens lever. Ibland när pappa duschar hör jag att han gråter. Jag tror att 
han tror att det inte hörs. Men det gör det. Därför tänker jag aldrig gråta. 
Aldrig! Och jag tänker inte få folk att gråta. Jag tänker få folk att skratta. 
Det är min mission!

Jenny Jägerfeld 
ISBN 29-70640-6
Ca-pris: 99:-  KÖP HÄR!

Falafelflickorna

Hawa är tolv år och bor i ett 
särskilt utsatt område. Hon läser 
nyheten i tidningen och undrar 
vad det betyder. Hon vet redan 
att folk har det tufft. Att några 
är rädda för att gå ut på kvällen. 
Hawa vill bli polis när hon blir 
stor. Som ett första steg mot 
att bli polis startar hon sin egen 
detektivbyrå. Ganska snabbt får 
hon sitt första uppdrag.

Christina Wahldén
ISBN 29-70847-9
Ca-pris: 101:-  KÖP HÄR!

Tulpanpojken

1945 anländer Wim till Nyköpings 
station. Han är elva år och kommer 
från Holland. Han har skickats 
till Sverige för att det inte längre 
finns någon mat i hans hemland. 
Hungervintern var fruktansvärd i 
Holland. Det fanns ingen värme och 
ingen mat, många dog. Hos familjen 
utanför Nyköping får Wim det bra, 
men allting är så annorlunda. Det 
finns mat, och värme, och ingen har 
varit med om kriget.

Christina Wahldén
ISBN 29-70329-0
Ca-pris: 94:-  KÖP HÄR!

Bygger på
en sann 
berättelse!

Ny bok av 
f lerfaldigt 
pr isade Jenny 
Jägerfeld!

Ladda ner grat is
lärarhandledning på:
laromedia.se/comedyqueen
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Risulven Risulven

Jag slutar inte springa när jag 
kommer fram till motorvägen. 
Jag bara klättrar över räcket och 
springer rakt ut mellan två bilar. 
Jag känner fartvinden från dem, 
och en av dem tutar högt och 
länge. Men jag är redan i skogen 
på andra sidan. Risulven brukar 
vara den som gör så, jag brukar 
ropa till henne att akta sig. Men 
jag är ensam nu.

Nina Ivarsson
ISBN 29-70352-8
Ca-pris: 104:-  KÖP HÄR!

Pojken från längesen

Det var knäpptyst. Jag backade 
ett steg och drog till mig kudden. 
Gångjärnen gnällde och sedan 
såg jag handen som tryckte upp 
dörren. En smal, genomskinlig 
hand var det, som satt på en smal, 
nästan genomskinlig pojke. 
När Tove möter den mystiske, 
halvt genomskinlige pojken är det 
början på en omtumlande resa 
genom tid och rum.

Kerstin Lundberg Hahn
ISBN 29-70412-9
Ca-pris: 99:-  KÖP HÄR!

Monsterfärden

Vad händer när barnvakten visar 
sig vara en för uppgiften tränad 
varelse som är till hälften människa, 
till hälften monster/troll? Det vet 
Hilda, Kalle och Majken Hetmark, 
och nu saknar de sin monster-
nanny Grah alldeles förskräckligt 
mycket. Värst är det för lillasyster 
Majken, som tar saken i egna
händer och smiter ner i under-
jorden för att hitta sin vän. 

Tuutikki Tolonen
ISBN 29-70202-6
Ca-pris: 104:-  KÖP HÄR!

Skräck: elva rysare
för mellanstadiet

Flåsandet var mycket närmare nu. 
Kanske bara några meter bort. 
Och jag tyckte att jag hörde kvistar 
som bröts på marken. Em och jag 
stirrade på varandra igen. Hennes 
ögon blänkte i månljuset.
– Det kanske är ett djur, viskade 
hon. En hund eller ... Jag nickade. 
Men jag visste att ingen av oss 
trodde på det.

Antologi
ISBN 29-70274-3
Ca-pris: 99:-  KÖP HÄR!

Harry Potter och fången från Azkaban

De fantastiska, och makalöst framgångsrika, böckerna om Harry Potter har sålt 
i hundratals miljoner exemplar världen över. Den föräldralöse pojken som visar 
sig vara en trollkarl tog världen med storm, och lämnade ingen oberörd.
Böckerna har blivit klassiker, och de fortsätter att förtrolla nya generationer.

2015 inleddes det stora projektet med att illustrera de sju böckerna i fyrfärg.
Det här är nummer tre i serien.

J. K. Rowling
ISBN 29-70421-1
Ca-pris: 207:-  KÖP HÄR!

Övergångarna

Antons morfar har precis dött i en bilolycka, och på begravningen dyker en 
främmande man upp. Han säger att han och morfar var arbetskamrater för 
länge sen, men ingen verkar känna honom. Några dagar senare får Anton ett 
mystiskt brev. Brevskrivaren vill träffa honom, hen har något viktigt att berätta. 
Vem var morfar egentligen? Och var hans död verkligen en olycka? Hemligheten 
visar sig vara större och hemskare än Anton hade kunnat föreställa sig.

Lisa Linder och Andreas Kundler 
ISBN 29-70407-5
Ca-pris: 104:-  KÖP HÄR!

Fantasy och
spänning för 
Harry Potter
fansen!

I l lustrerad
utgåva i
generöst
format! 
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 Språkutveckl ing / Svenska / rek . läsålder 12-15 år

Själarnas bibliotek

Nu är de här igen de besynnerliga 
barnen! Tiden håller på att rinna 
ut. En galning är på jakt efter dem 
och miss Peregrine befinner sig 
fortfarande i fara. Emma Bloom 
tvingas genomföra det allra far-
ligaste av räddningsuppdrag.

Tredje och sista delen i serien!

Ransom Riggs
ISBN 29-70845-5
Ca-pris: 40:-  KÖP HÄR!

Svenne

”I Sverige ska svenskarna be-
stämma.” Så kunde han säga.
I Irak ska irakierna bestämma.
I Libanon ska libaneserna bestämma. 
Eller hur?” Så kunde han säga, han 
som kallade sig Dackeman. Han var 
lätt att förstå, många lyssnade på 
honom, och fler och fler tyckte att 
han sa kloka och viktiga saker. Och 
sedan slutade allt med en katastrof.

Per Nilsson
ISBN 29-71053-3
Ca-pris: 40:-  KÖP HÄR!

Om du såg mig nu

En mystisk feber har dödat större 
delen av mänskligheten, de enda 
som tyckts klara sig är barn och 
unga. Samhället har brutit samman 
och Esmael är en av de få som 
överlevt. Esmael dök upp i tredje 
boken, det var hos honom och 
hans två kompisar som Ella och 
Nora flyttade in. Men Ella sticker, 
och Esmael sticker efter henne. 
Han är ju kär i henne. ...

Sofia Nordin
ISBN 29-70786-1
Ca-pris: 40:-  KÖP HÄR!

Tio över ett

Maja kan inte sova. Hon vill, 
men hon kan inte. Varje natt 
ställer hon klockan på tio över 
ett. Vem ska annars väcka 
mamma, pappa och lillasyster 
när huset rasar ner i gruvhålet? 
Under sängen har hon en väska 
med ombyten, ficklampa och 
andra viktiga saker. Om de 
måste fly, hals över huvud ...

Ann-Helén Laestadius
ISBN 29-70788-5
Ca-pris: 40:-  KÖP HÄR!

Vinnare
av August-
pr iset 2016!

Allt ska brinna

Det är höst när jag kommer 
bärande på elden. Ett evighets-
långt, blött, grått mörker och 
jag har tre flaskor tändvätska 
i ryggsäcken. Allt ska brinna.  
Egentligen har jag ingen aning 
om hur mycket tändvätska som 
behövs. Förmodligen mer än 
jag tror. Så tänker jag ofta att 
jag måste räkna med att saker är 
svårare än jag tror ...

Sofia Nordin
ISBN 29-70606-2
Ca-pris: 108:-  KÖP HÄR!

Tonårstjejens dagbok

För många tonårstjejer har dag-
boken spelat en stor roll i livet, en 
plats där hon kunnat uttrycka sig 
fritt utan att bedömas utifrån.
Tonårstjejens dagbok är en 
samling autentiska dagbokssidor 
skrivna av tonårstjejer de senaste 
hundra åren. Här finns allt från den 
första kärleken till bråk med en 
supande pappa, från ångest till 
glassrecensioner ...

Daniela Auerbach, Lovisa Henoch
ISBN 29-70183-8
Ca-pris: 110:-  KÖP HÄR!

I helvetet vet alla
vem jag är

När Rosanna får ett meddelande 
från någon som kallar sig P_Wyze 
är hon först inte så intresserad. Men 
snart blir P_Wyze en anonym vän 
att anförtro sig åt, säger precis rätt 
saker just när Rosanna behöver höra 
dem. Men personen bakom aliaset 
är också någon som får Rosanna att 
göra saker hon aldrig gjort förut. 
Snart är hon fast i ett nät, spunnet 
av någon med väldigt onda avsikter.

Fredrik Hardenborg
ISBN 29-70669-7
Ca-pris: 106:-  KÖP HÄR!

De ihåliga

Adam och Ky vet att de var vunnit 
slaget, men att kriget är långt ifrån 
över. Det är upp till dem att rädda 
det Stockholm som håller på att 
upplösas och försvinna inför deras 
ögon. Men de grå finns överallt. 
Den du tror är din vän kan mycket 
väl vara din värsta fiende.

Spännande urban fantasy!

Henrik Fexeus
ISBN 29-70396-2
Ca-pris: 115:-  KÖP HÄR!

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70669-7&utaninlogg=ja
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Damaskus Sölvesborg

Leo har levt hela sitt liv i Sölves-
borg, Nour är född i Damaskus. 
Nu går de i samma klass på gym-
nasiet, men de har aldrig pratat 
med varandra. Under en utedag 
med klassen hamnar Leo och 
Nour i ett vindskydd mitt i skogen. 
Nour har skadat foten, de är 
genomblöta, det är kallt och det 
mörknar. De måste hjälpas åt för 
att överleva. Och de måste prata.

Per Nilsson
ISBN 29-70499-0
Ca-pris: 99:-  KÖP HÄR!

För att väcka hon 
som drömmer

Josefins mamma blir svårt sjuk 
och plötsligt är livet så mycket 
svårare. Varken Josefin eller
hennes familj vet riktigt hur de 
ska leva i den nya tillvaron.
I kyrkan som familjen tillhör finns 
en fristad: radiostudion. Där finns 
också Marcus. Han blir hennes 
andningshål, en person som 
faktiskt förstår hur hon har det, 
och som hon vågar öppna sig för.

Johanna Nilsson
ISBN 29-70186-9
Ca-pris: 110:-  KÖP HÄR!

Djupa Ro

I det lilla samhället Ingelstad 
hittas nittonåriga Jonathan död. 
Hans kropp ligger livlös vid Djupa 
Ro. När beskedet når de närmsta 
fyra vännerna återvänder de en 
efter en till sin barndomsort, och 
samlas igen för första gången på 
nästan ett år. På pappret är det 
för att gå på begravningen. Men 
egentligen handlar det nog minst 
lika mycket om att överleva.

Lisa Bjärbo
ISBN 29-70785-4
Ca-pris: 40:-  KÖP HÄR!

Ordbrodösen

I en bruksort i Värmland bor 
sedan århundraden tillbaka en 
säregen släkt. Kvinnorna kan 
styra andras tankar och hand-
lingar med skrivna ord. Dagen 
då Alba fyller arton är det 
hennes tur. När hon kliver in i 
samlingssalen i den nedlagda 
byskolan vet hon att ceremonin 
bara kan sluta på ett sätt ...

Anna Arvidsson
ISBN 29-70787-8
Ca-pris: 40:-  KÖP HÄR!

Pojken under bron

Att vara nykär är inte alltid helt lätt. Alex 
finner sig, bokstavligt talat, dragen ifrån 
två håll av sin nya pojkvän Noah och bästa 
vän Charlie. På en fest på väg att spåra 
ur eskalerar svartsjukan och Alex vill bara 
komma därifrån. Hon går utan att säga 
hej då till Charlie. Ett beslut hon kommer 
att ångra. 

Katarina Wennstam
ISBN 29-70264-4
Ca-pris: 113:-  KÖP HÄR!

Ättlingarna 1: Hotet

Jennys pappa försvinner spårlöst under en 
fjällvandring. Först långt senare får hon veta 
vad som egentligen hände den där dagen. 
Det visar sig att familjen är del av något 
mycket större – en uråldrig hemlighet som 
förts vidare från generation till generation. 
Jennys föräldrar har undanhållit sanningen 
under hela hennes uppväxt.

Mats Söderlund 
ISBN 29-70326-9
Ca-pris: 132:-  KÖP HÄR!

Norra Latin

Tamar drömmer om att bli skådespelare. Clea 
är uppvuxen på teatern och filminspelningar. 
En augustidag börjar de teaterprogrammet på 
Norra Latin i Stockholm. De går i samma klass, 
men lever olika liv. Men den anrika byggnaden 
döljer många hemligheter. En tragedi sägs 
ha inträffat när skolan var pojkläroverk. Vad 
är sanning och vad är myt? Och vad väntar i 
skuggorna på Norra Latin?

Sara Bergmark Elfgren
ISBN 29-68852-8
Ca-pris: 132:-  KÖP HÄR!

Fantasy,
science fiction,
& thriller för
unga vuxna!

Stora
drömmar,
spänning
& magi!
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 Natur

Faktaboks-
k lassiker som
barn älskat i över 
två decennier
– nu i varsamt 
förnyad form!

Första djurboken

Första djurboken berättar
om våra vanligaste däggdjur, 
groddjur och kräldjur.

Lars Klinting
ISBN 29-70010-7
Ca-pris: 92:-  KÖP HÄR!

Första fågelboken 

Första fågelboken beskriver ett 
40-tal av våra vanligaste fåglar. 
Här får man t.ex. veta vilka fåglar 
som är störst, minst och vanligast 
och varför fåglarna sjunger.

Lars Klinting
ISBN 29-70011-4
Ca-pris: 92:-  KÖP HÄR!

Första trädboken 

Första trädboken berättar om 
våra vanligaste vildväxande träd 
och hur man känner igen dem 
under olika årstider.

Lars Klinting
ISBN 29-70013-8
Ca-pris: 92:-  KÖP HÄR!

Första insektsboken 

Första insektsboken presenterar 
100 olika arter som finns i större 
delen av Sverige.

Lars Klinting
ISBN 29-70012-1
Ca-pris: 92:-  KÖP HÄR!

Känn igen 250 djur och växter

Nyfiken på naturen? Här kommer äntligen en samlingsvolym med alla 
tio böcker i den populära naturserien Känn igen 25. I serien har du fått 
lära dig att känna igen de vanligaste djuren och växterna som finns i vår 
natur. Bli expert på allt från svampar och småkryp till blommor, fåglar, 
fjärilar och mycket, mycket mer!

I korta texter och med tydliga bilder berättar Björn Bergenholtz allt du 
vill veta om arterna och du får handfasta tips och råd för skogsutflykten. 
Så packa ryggsäcken och ge dig ut i naturen med boken som guide!

Björn Bergenholtz 
ISBN 29-70865-3
Ca-pris: 138:-  KÖP HÄR!

En samlings-
volym med
alla t io böcker!

Känn igen djur och växter : 250 frågor för hela familjen

250 fakta- och bildfrågor med tre svarsalternativ till varje fråga.
Här kan alla vara med och öva upp sin allmänbildning.

Ett roligt frågespel där man får lära sig att känna igen de vanligaste 
djuren och växterna som finns i vår natur. Bli expert på allt från svampar 
och småkryp till blommor, fåglar, fjärilar och mycket, mycket mer!

Björn Bergenholtz 
ISBN 29-70854-7
Ca-pris: 58:-  KÖP HÄR!
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 Fakta / Samhäl lskunskap

Olympen: sagor ur den grekiska mytologin

Känner du till de grekiska gudarna? Överguden Zeus, den 
kloka Athena, Hades nere i dödsriket, havets härskare 
Poseidon. Och vad vet du om hjältarna och deras historier? 
Herkules stordåd, Odysseus långa hemfärd och Teseus 
kamp mot odjuret Minotaurus ...  Olympen - Sagor 
ur den grekiska mytologin är en perfekt bok för dig 
som vill veta mer om antikens fantastiska värld. I nio 
sagor får du lära känna gudar, hjältar, vidunder och 
mytomspunna platser.  Det blir både skrämmande 
och spännande, men också roligt och intressant. 
Serier blandas med mer klassiska illustrationer 
och textavsnitt, och man sugs verkligen in i en 
främmande värld.  Det här är en bok som är svår
att lägga ifrån sig!

Sofi Hjort
ISBN 29-70069-5
Ca-pris: 124:-  KÖP HÄR!

Familjens världsatlas

Upplev världen genom kartor, texter och 
bilder. Familjens världsatlas är en ny svensk 
atlas med kartor, texter och bilder av hög 
kvalitet.  Den berättar levande om alla länder 
i världen och är en spännande uppslagsbok 
om världen av i dag för hela familjen.

Atlasen innehåller överskådliga, familje-
anpassade kartor. I text och bild skildras
samhällen, städer, landskap, djur och växter. 

ISBN 1-305821-4
Ca-pris: 114:-  KÖP HÄR!

Asgård: sagor ur
den nordiska mytologin

I tio berättelser får vi följa asagudarna och 
lära oss mer om våra förfäders liv och tro.
Serier blandas med mer klassiska illustrationer 
och textavsnitt, och man sugs verkligen in i en 
främmande (och ibland skrämmande) värld. 
Här finns både otäcka berättelser om ond, 
bråd död och mer humoristiska historier om 
förväxlingar och knasiga figurer. Det är roligt, 
lärorikt och spännande.

Sofi Hjort
ISBN 29-69564-9
Ca-pris: 108:-  KÖP HÄR!

Koda bus och dataspel!

Precis som i första boken Bygg ditt eget
dataspel! utgår Koda bus och dataspel!
från programmeringsspråket, Scratch, som 
skapats av MIT och är gratis att använda.
I bokens tre projekt får vi lära oss att skapa 
egen musik, koda ett spökspel och inte minst 
att programmera ett tjuvlarm! Det är lätt att 
hänga med i instruktionerna, det är kreativt 
och framför allt är det väldigt roligt!

Måns Jonasson
ISBN 29-69799-5
Ca-pris: 110:-  KÖP HÄR!
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