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Att kunna läsa är inte bara ett fantastiskt verktyg för verklig-

hetsflykt och att för uppleva storslagna, eller vardagsnära, 

äventyr. Läskunnighet ger också makt att ta till sig, och 

reagera på, information och att kunna ta välgrundade beslut. 

Dessutom finns det forskning som visar att unga som läser 

skönlitteratur kan öka sin förmåga att känna empati. 

Spelar det då någon roll vad man läser? Till en början kanske 

det inte gör det – men när man väl knäckt läskoden vill de 

flesta öka utmaningen och vidga upplevelsen.

I den här katalogen har vi samlat drygt 600 titlar för olika 

kunskapsnivåer, intressen och åldrar. Förhoppningsvis hittar 

du något som passar just dig och dina elever! Skulle så inte 

vara fallet så finns det ytterligare en miljon titlar att välja på i 

vår webbshop. 

Läsning är som bekant grunden för allt lärande – men det är 

alltså större och viktigare än så! Läsning gör oss helt enkelt 

till bättre människor!

Hos oss hittar du alla de böcker du behöver.

Varmt välkommen att beställa!

LäroMedia Bokhandel

      Läsning
 – viktigare än någonsin!

BLÄDDRA TILL
SIDAN 116 OCH LÄS

MER OM LÄROMEDIA
bokhandel!
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Vardag och fantasi
för de minsta!
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Matnyttigt för bokslukare!
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Varulvar, vampyrer
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Vi har inte plats för ett
monster, svarar pappa och 
ställer massor av motfrågor. 
Vem ska ta hand om det?
Vem ska mata det och plocka upp 
bajset? Det ska jag göra. Jag är
nämligen en monsterexpert!

JAG VILL HA ETT MONSTER
av Elise Gravel | s i d a n  1 8

lästips!

FÖR DE MINSTA



LäroMedia Bokhandel Örebro | tel 019-20 69 00 | e-post info@laromedia.se | www.laromedia.se 7

PUDLAR OCH POMMES

Pija Lindenbaum

Ullis, Ludde och Katta bor på ett 
bra ställe. Dom har en pool och 
potatis så det räcker. Men en dag 
ligger en bumling i poolen och 
trädgårdslandet har torkat. Med 
sin sista potatis i en glasburk 
tvingas dom ge sig ut på öppet hav 
för att hitta en ny plats. När dom 
till slut siktar land möts dom av 
tre hundar på stranden. Kan det 
här bli deras nya ställe?

ISBN 88279-13-2
Ca-pris: 97:-

OVÄDER

Tuvalisa Rangström

Tussen tappar sin vante och i skogen 
blåser det upp till storm. Tussen letar 
överallt – under stenar och löv, bakom 
stubbar, i små hålor … för mitt i 
stormen kan ju en vante vara väldigt 
bra att ha! Men skogen är stor och 
molnen mörknar snabbt. 

Berättelsen om Tussen är en
bearbetad version av Tuvalisa
Rangströms kritikerrosade pjäs
för små barn.

ISBN 983303-4-2
Ca-pris: 94:-

FÖR DE MINSTA

Böckerna om bockarna Bruse har blivit ett 
fenomen - de älskas av såväl barn som vuxna. 
Svensk översättning av Pija Lindenbaum.
BOCKARNA BRUSE BÖRJAR SKOLAN

BOCKARNA BRUSE
BÖRJAR SKOLAN

Bjørn Rørvik och Gry Moursund

Det var en gång tre bockar som 
hette Bruse. En dag fick de ett 
brev om att de måste börja 
skolan. Varför då? frågade den 
minsta. Alla måste gå i skolan nu 
för tiden, sa den största bocken. 
Och så bestämde de sig i alla fall 
att pröva på, en vecka eller två. 
Men skolan har fått en ny rektor
– och det är inte vem som helst!

ISBN 88279-64-4
Ca-pris: 94:-

Fokus på:

Tuvalisa Rangström är
skådespelare och drama-
tiker. Hon har arbetat på en 
mängd stads- och länsteatrar 
i Sverige, gjort radioteater,
TV och skrivit operalibretton.
Med Oväder debuterar 
Tuvalisa Rangström som 
bilderboksförfattare.

Bilderna är skapade av
Clara Dackenberg, som 
avslutade sin utbildning
på HDK och Konstfack 2015. 
Hon har tidigare illustrerat 
bilderboken Nu eller kanske 
Mu – en kärlekshistoria med 
text av Johan Gardfors.

TUVALISA RANGSTRÖM

En egensinnig bilderboksdebut med 
poetiska, söta och surrealistiska bilder 

och en vacker och finstämd text.
OVÄDER
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GRODAN ÄR SJUK

Max Velthuijs

Grodan känner sig konstig.
Han vill inte kliva upp ur sängen.
Vännerna blir oroliga.
Vad har hänt med Grodan?

Grodan – en favorit för de yngsta!

ISBN 502-2233-3
Ca-pris: 67:-

DEN OFANTLIGA ROSABEL

Malin Kivelä och Linda Bondestam

Rosabel river allt. Ponnyer 
hoppar inte över höga hinder. 
Stallets stora finhästar Raingirl, 
Pinkyslim, Iza Belle och Sunday 
Morning retas och hör alltid till de 
utvalda och mamman Margaret 
förstår ingenting. Men Rosabels 
drömmar är ofantliga. Och när 
chansen kommer skenar hon rakt 
ut i skogen och friheten. 

Malin Kivelä och Linda Bondestam 
har tidigare gett ut bilderböckerna
Den förträfflige herr Glad och 
Bröderna Pixon & TV:ns hemtrevliga 
sken. Dessa har även blivit till kort-
film, teaterpjäs och hörspel.

ISBN 502-2237-1
Ca-pris: 115:-

SAGAN OM DEN UNDERBARA 
FAMILJEN KANIN OCH
FARBROR ELÄNDE

Jonna Björnstjerna

Mamma Kanin, Lillasyster och 
Lillebror plockar blåbär i skogen. 
Men hur kommer det sig att
allting går fel där bland blåbärsris
och bergsknallar? Mamma trampar 
rätt i korgen och landar i alla
kladdiga bär. Och när hon försvinner 
iväg för att tvätta av sig i bäcken 
anar Lillasyster och Lillebror att det 
finns någonting lurt i skogen...

Häng med på ett äventyr bland 
trehövdade troll och eländiga 
otursgubbar!

ISBN 638-9658-3
Ca-pris: 93:-

"illustrationer
av prisbelönta
linda bondestam!"

JAG VILL INTE FLYTTA!

Stephanie Blake

När Simons föräldrar berättar att 
de ska flytta blir Simon rasande. 
Trots att det nya huset är större 
och Simon får eget rum. Han 
tänker minsann inte flytta med! 
Så det så.

Elfte boken om kaninen Simon! 

ISBN 502-2207-4
Ca-pris: 94:-

BAJSKORV

Stephanie Blake

På morgonen när mamma väcker 
honom, säger den lille kaninen 
bara en sak: bajskorv! När pappa 
har lagat middag till honom, säger 
kaninen bara en sak: bajskorv! 
Och på kvällen när storasyster ska 
bada honom, säger kaninen bara 
en sak: bajskorv! Men vad ska den 
lille kaninen säga när han stöter 
på en hungrig varg?

En skruvad bilderbok som barnen 
aldrig tröttnar på. Vissa ord måste 
bara sägas om och om igen ...

ISBN 502-1692-9
Ca-pris: 76:-

AKTUELLA PÅ
SVT:s BARN-

KANALEN!

klassisk
karaktär!

DET VAR DET FRÄCKASTE!

Werner Holzwarth

När Mullvaden sticker upp huvudet ur sin håla på morgonen så dunsar 
något avlångt och brunt ner på hans huvud. Närsynt börjar han leta 
efter förövaren. Han frågar de andra djuren vem som har gjort det.
Ingenstans får han napp. Men till slut råkar han på ett par riktiga
experter som snabbt identifierar den skyldige.

ISBN 502-1186-3
Ca-pris: 74:-

illustrationer av wolf ERLbRUCH
 – VINNARE AV ALMA-PRISET 2017!

FÖR DE MINSTA

Fokus på:

Max Velthuijs (1923 – 2005) 
föddes i Haag. 1944 avslutade 
han sina studier vid Konst-
akademien i Arnhem. Efter 
andra världskriget formgav 
han politiska tryck och 
posters för en vänstersatirisk 
veckotidning, därefter gick 
han vidare till att illustrera 
bokomslag, tecknade filmer 
och tevereklam.

Bilderböckerna om Grodan 
och hans vänner är älskade 
och prisbelönade i många 
länder. Den första boken 
Grodan och kärleken utkom i 
Sverige 1989 och idag finns 
det på svenska sammanlagt 
16 böcker om Grodan och 
hans vänner. Böckerna är 
översatta till många språk och 
spridda över hela världen.

MAX VELTHUIJS

ILLUSTRATIONER av 
prisbelönta linda 

bondestam !
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HALLÅ MÅNS GAHRTON! 

TILLSAMMANS MED ILLUSTRATÖREN AMANDA ERIKSSON ÄR DU AKTUELL 

MED BILDERBOKEN BOSSE & BELLA OCH TRUMPNA DONALD.

BOSSE & BELLA
OCH TRUMPNA DONALD

Måns Gahrton

Donald sätter sig på tvären.
Han vill bestämma allt: vad de ska 
sjunga, vad de ska leka. Men det är 
inte så kul att bara vara själv.
Kanske är det faktiskt roligare att
leka tillsammans med de andra? 

Andra böcker om de charmiga syskonen:
Bosse & Bella borstar tänder
Bosse & Bella i lekparken
Bosse & Bella äter upp

Du hittar alla titlar i serien på
laromedia.se

ISBN 502-2266-1
Ca-pris: 94:-

Hur fick du idén till den nya boken?

– Jag är fyrabarnsfar och har 30 års erfaren-

het av författarbesök, och jag har varit väldigt 

mycket i skolor och förskolor. Och en gång när 

jag såg ännu ett teveinslag med USAs president 

Donald Trump slogs jag av hur otroligt mycket 

hans beteende påminde om det jag sett hos 

små barn i trotsiga och bråkiga faser i livet. 

Varför inte undersöka vad som händer om brå-

kige Donald börjar på en förskola, tänkte jag. 

Det var väldigt lustfyllt att berätta om det.

Den trumpna pojken Donald som vill bestämma 
över hela förskolan får oss vuxna att le igen-
kännande, men tror du att barnen uppfattar 
den blinkningen?

– Jag är övertygad om att alla barn antingen 

kan känna igen drag av sig själva eller barn de 

känner i Donald. Så jag tror att det faktiskt är 

en berättelse med stark igenkänning för barnen. 

Men små barn kommer naturligtvis inte att 

fundera över USAs president, vilket vuxna läsare 

kommer att göra.  

Går det att skriva satir för barn?

– I berättelser som ska högläsas eller filmbe-

rättelser som vänder sig till hela familjen tycker 

jag att det blir roligt om man kan lägga till saker 

som inte stör barnens upplevelse men ändå ger 

de vuxna något extra och eget. Jag har alltid 

haft den ambitionen. Och i det här fallet är lagret 

i berättelsen som vänder sig till de vuxna en 

politisk satir, som jag tycker fungerar väldigt 

väl. Samtidigt som boken är rolig för alla de 

barn som inte alls ser det här satirlagret.

 

Har du ett budskap med boken?

– Ja, absolut! Jag vill bidra till att rädda planeten 

jorden. Om jag kan bidra till att barn blir lite 

klokare och att föräldrar förstår att man inte 

kan ledas av ledare som uppträder som trotsiga 

barn och påstår saker som är helt osanna, om 

det bara händer något i de huvuden som läser 

den här boken, eller får den läst för sig, som 

flyttar saker några millimeter åt ett bättre håll 

– då har den gjort nytta. Då är den en av många 

viktiga böcker!

JAG VILL HA SNÖ!

Tony Ross

Det är mitt i sommaren. Gissa 
vad den lilla prinsessan önskar 
sig då? Jo, hon vill kasta snöboll, 
åka pulka och bygga en snögubbe! 
Men då behövs ju massor av SNÖ! 
Har prinsessan tålamod att vänta 
till vintern?

Populär figur från SVT:s Barnkanalen!

ISBN 502-2230-2
Ca-pris: 94:-

FÖR DE MINSTA
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JULAFTONSNATT

Clement Clarke Moore

Äntligen är det tyst i huset.
Strumporna hänger på sin plats.
Barnen sover, förväntansfulla inför
morgondagen. Men vad är det för
konstiga ljud som kommer från gården?

Julaftonsnatt (Twas the Night Before 
Christmas) publicerades första gången 
anonymt dagen före julafton 1823.
Med tiden har den blivit en av de verkligt 
stora julklassikerna.

ISBN 7701-790-5
Ca-pris: 102:-

en magisk
saga för alla 

åldrar!
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BRUNO ÅKER BUSS

Anna Ribbing

Bruno älskar fart! Idag ska Bruno 
och pappa ska åka buss hem till 
farmor och farfar. Bruno älskar 
att trycka på knappen så att det 
säger pling. Får han trycka nu? 
Nej, inte än, säger pappa.
Men nu då? Snart!

En helt ny pekboksserie om charmiga 
Bruno, med hög igenkänningsfaktor 
för både stora och små.

ISBN 29-70713-7
Ca-pris: 55:-

PRINSESSAN PÅ ÄRTEN

Catarina Kruusval

Catarina Kruusval vet precis hur 
sagobilder ska se ut! I den här 
boken brer hon på med härlig 
natur, ett ruskigt oväder och 
en riktig prinsessa. Bilder med 
humor som håller för många 
omläsningar.

Små barns favoritböcker ska tåla 
ömsint och oöm behandling, perfekt 
att den första, egna sagoboken har 
stadiga kartongblad!

ISBN 29-70554-6
Ca-pris: 55:-

GÅ PÅ POTTAN

Thierry Bedouet och Alice Le Hénand

Nu är det dags för de små djuren 
att sluta med blöja, men att börja 
gå på pottan är inte alltid så lätt. 
Krokodilen, apan, katten och de 
andra måste öva lite först.

Perfekt för alla som pottränar.
Fina bilder och roliga flikar.

ISBN 29-70712-0
Ca-pris: 69:-

NYFIKNA ÖRON
DJURENS KARNEVAL

Ljudpekisarna som blivit favoriter 
hos de allra minsta – och deras 
föräldrar! Här kan du titta, peka 
och lyssna på lejonet, svanen och 
alla de andra djuren i den klassiska 
musiksagan. Med färgstarka 
bilder till blir det barnets första 
musikaliska upplevelse!

Riktiga kvalitetsböcker med bra 
ljud, tydliga bilder och snygg design 
– och de funkar dessutom som 
barnets allra första faktaböcker.

ISBN 29-71034-2
Ca-pris: 71:-

FÖR DE MINSTA

MONSTER, SPÖKEN OCH 
KANELBULLAR

Alexander Jansson

Följ med Ebba och August i jakten 
på bulltjuven och upptäck en 
magisk och helknasig värld.
Träffa storsnarkaren Rollo och
rekordkarusellen Ellen. Var med 
om en spöklik dansuppvisning 
och åk kastrull genom det över-
svämmade köket, där kocken
bjuder på monsterpannkakor 
gjorda av långkalsonger och 
öronvax.

Alexander Janssons bildvärld kan 
i samma andetag vara suggestiv, 
humoristisk, stämningsfull och
detaljrik – som om Tim Burton 
hade sammanfört John Bauer
och Jan Lööf.

ISBN 638-9549-4
Ca-pris: 95:-

succéserien 
nyfikna

öron!

Fokus på:

Alexander Jansson, född 
1977 i Uppsala. Bor och 
arbetar sedan år 2000 i
Göteborg. Efter att ha 
studerat konst och form på 
gymnasiet studerade han 
måleri på nya Domen Konst-
skola i Göteborg och även 3D 
animation på Stenebyskolan i 
Dals Långed. 

Alexander arbetar sedan 
2008 som frilansande
illustratör med hela världen 
som arbetsfält. Alexander har 
bland annat illustrerat en 
samlingsvolym av Robert 
Louis Stevenson, en billboard 
för The Nutcracker till baletten 
i New York, nyutgåvan av Anne 
E Neimarks Mythmaker: The 
life of JRR Tolkien, en engelsk 
lärobok om Sweeney Todd ...

ALEXANDER JANSSON

FLER BERÄTTELSER OM
PELLE SVANSLÖS

Gösta Knutsson, Åsa Rönn
och Michael Rönn

Välkommen till katternas
Uppsala! Härifrån kommer nu
tre av Gösta Knutssons klassika
berättelser om vänskap, åter-
berättade och illustrerade för 
dagens barn. Berättelserna präglas 
förstås av Gösta Knutssons klassiska 
budskap; att Pelle gång på gång 
visar att den som vågar vara snäll 
alltid vinner i längden.

Pelle Svanslös och taxen Max
Pelle Svanslös på bondgården
Pelle Svanslös och spöket

ISBN 638-9456-5
Ca-pris: 102:-

PELLE SVANSLÖS BÖRJAR 
SKOLAN

Gösta Knutsson, Åsa Rönn
och Michael Rönn

Pelle Svanslös är nyfiken och 
förväntansfull första dagen i 
skolan, men ingenting blir som 
han hoppats. ”Svansen är kattens 
främsta prydnad!” ryter den elake 
läraren Konrad, som bara mobbar 
Pelle. Då är det tur att Pelle har 
vänner som alltid ställer upp. 

Pelle Svanslös börjar skolan baseras 
på Gösta Knutssons klassiska
berättelser och Jan Gissbergs väl-
bekanta Pelle Svanslös-illustrationer.

ISBN 638-9482-4
Ca-pris: 47:-
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JULIA ÄR TRÖTT

Eva Eriksson

Julia är så trött så trött.
Hon måste gå och lägga sig.
Ja, nu somnar hon ... nästan!

Eva Eriksson och Lisa Moroni
har skapat en serie varma och
mysiga småbarnsböcker om
charmtrollet Julia.

ISBN 638-9403-9
Ca-pris: 77:-

JULIA HJÄLPER TILL

Eva Eriksson

Julia och mamma har mycket 
att göra för i kväll ska mammas 
kompisar komma på middag. 
Först ska de handla och 
när de kommer hem ska 
mamma baka paj. Julia bakar 
småkakor. Oj, vad mycket mjöl 
det blev överallt! Men det gör 
inget. Julia hjälper till. Tur att 
hon har sin nya dammvippa. 
Damma, damma. Hela huset 
blir så fint.

Läs också: Julia gömmer sig, 
Julia hämtar strumpor, Julia äter 
allt, Julia sätter sig och Julia 
hjälper till. Du hittar alla delar 
på laromedia.se

ISBN 638-9404-6
Ca-pris: 77:-

FÖR DE MINSTA

PUCK 4
PUCK LÄR SIG CYKLA

Anna-Karin Garhamn

Puck och mamma åker till cykel-
affären. Där finns det många olika 
cyklar. Puck väljer den finaste och 
en ny hjälm med älsklingsfärgen. 
Nu ska Puck bara lära sig att cykla 
också … tränar och tränar:
Ta fart! Styr! Håll balansen!
Trampa! O, oj, oj vad fort det går.

En charmig bilderbok med humor och 
snits om att lära sig cykla.

Läs också: Puck går till frisören, 
Puck flyger flygplan och Puck får ett 
syskon. Du hittar alla delar på
laromedia.se

ISBN 638-9819-8
Ca-pris: 82:-

DOM SOM BESTÄMMER

Lisen Adbåge

På gården finns "Dom som 
bestämmer" och "Vi som inte får 
vara med". Men varför bestämmer 
alltid dom som bestämmer?
Och vad ska vi som inte får vara 
med göra för att få vara med?
Eller vänta nu... Vill vi ens vara 
med? Vi kanske bara vill vara ifred.

Lisen Adbåge är tillbaka med en 
tuff, kaxig och smart bilderbok om 
de påhittiga, men lite mer lågmälda 
barnens förhållningssätt till dom 
som bestämmer på gården.

ISBN 638-9433-6
Ca-pris: 93:-

PUCK 5
PUCK GÅR PÅ BIO

Anna-Karin Garhamn

Mamma och Puck ska gå på bio. 
På bion hänger det tavlor som 
visar vilka filmer man kan välja. 
Det finns roliga filmer, pratiga 
filmer, läskiga filmer. Puck får 
välja en film för barn. Den med 
kaninerna ser kul ut! Sedan 
handlar dom popcorn, letar efter 
rätt biodörr och till sist hittar 
dom sina platser. Spännande, 
snart ska filmen börja … Men 
hjälp! Varför blev det så mörkt?

En bilderbok med humor och snits 
om det första biobesöket!

ISBN 638-9361-2
Ca-pris: 79:-

Vardagsnära  berättelser 
med mycket humor och 
igenkänning.
BÖCKERNA OM JULIA

ALLA TRE
PÅ FÖRSKOLAN. PEKBOK

Maria Nilsson Thore

Esters gosedjur har försvunnit 
nånstans på förskolan Ärtan.
Kan du hjälpa till att leta?

Maria Nilsson Thores härliga bilder 
och kluriga berättande gör det här 
till en interaktiv och mysig pekbok. 

ISBN 638-9920-1
Ca-pris: 89:-

ALLA TRE
VILL LEKA TVÅ

Maria Nilsson Thore

Det är sent på förskolan Ärtan, 
alla barn har gått hem utom 
Ester och Valle. Men det gör 
ingenting, för de har väldigt 
roligt tillsammans – tills de 
upptäcker att Idde också är 
kvar. Hur ska leken bli rolig
igen när alla tre bara vill leka två?

ISBN 638-9385-8
Ca-pris: 77:-

ALLA TRE

UTE PÅ FÖRSKOLAN ÄRTAN

Maria Nilsson Thore

Kompisarna Ester, Idde och Valle 
visar sina favorithörn av gården 
på förskolan Ärtan. Häng med 
till förrådet, sandlådan, pilkojan, 
trädgårdslandet och många fler 
spännande platser.

Alla tre-böckerna är en serie 
enkla bilderböcker som utspelar 
sig i en vardagsmiljö som alla 
förskolebarn kan känna igen sig i!

ISBN 638-9384-1
Ca-pris: 89:-
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ALLT

Marc Martin

En storslagen bilderbok om ALLT 
(eller ja; i alla fall NÄSTAN allt!).
Från Hong Kong till Amazonas och 
Ulaanbaatur till Antarktis – följ 
med på en guidad resa runt hela 
världen och upptäckt det som gör 
varje plats speciell.

Vinnare av priset Best Designed 
Children’s Illustrated Book 2017 
(Australian Book Designers
Association).

ISBN 983303-5-9 
Ca-pris: 99:-

EN FLOD

Marc Martin

Det finns en flod utanför mitt 
fönster. Vart leder den?
En flicka reser längst en lång, 
snirklig flod i sina drömmar. 
Genom den stora stadens myller, 
förbi fabriksområden, åkerland-
skap, djup djungel och hisnande 
vattenfall … Till sist når hon fram 
till havet.

Marc Martin är frilansande illustratör 
och bilderboksskapare, och bosatt i 
Melbourne, Australien.

ISBN 983303-2-8
Ca-pris: 92:-

DE FEM SKAVANKERNA

Beatrice Alemagna

De var fem. Fem riktiga skavanker.
De gjorde aldrig nånting klart 
och inte hade de lust att göra så 
värst mycket heller. En dag fick 
de plötsligt besök av en mycket 
märklig filur …

Bilderboken De fem skavankerna är 
en humoristisk uppgörelse med alla 
krav på att passa in och att alltid 
göra rätt. Boken utsågs till ”Årets 
bilderbok” i Italien 2014.

ISBN 981396-8-6
Ca-pris: 97:-

VAD ÄR ETT BARN?

Beatrice Alemagna

En ömsint och rolig bilderbok 
om likheter och skillnader 
människor emellan, om att 
kunna höra havet i en snäcka, 
om att växa upp och bli 
stor. En bilderbok att läsa 
tillsammans ur och fundera 
högt kring.

Boken har ett ovanligt stort 
format och de färgstarka 
illustrationerna föreställer barn i 
olika ögonblickssituationer.

ISBN 981396-2-4
Ca-pris: 92:-

Ladda ner gratis
lärarhandledning på:
laromedia.se/vadarettbarn

FÖR DE MINSTA

flerfaldigt 
nominerad till 

ALMA-priset!

INNAN JAG FANNS

Petrus Dahlin

Var kommer vi ifrån?
Och var fanns vi innan vi 
kom hit? Systrarna My och 
Py fantiserar om sin plats i 
universums oändlighet, om 
stjärnvindar och rymdbebisar 
och vad som händer när man 
inte längre finns.

En tänkvärd, vacker och
svindlande saga av bilder-
boksskaparen Maria Nilsson 
Thore och Kalle Skavank-
författaren Petrus Dahlin.

ISBN 638-7355-3
Ca-pris: 93:-

SIMBASSÄNGEN

JiHyeon Lee

Simbassängen är överfylld av badande, skrikande människor som knuffas 
och trängs i solvärmen. Vattnet stänker överallt och ljudet är öronbedövande. 
Pojken med badmössan tvekar, men dyker till sist i han också. Och där, i det 
svala vattnet under ytan, möter han en helt annan verklighet; en alldels tyst 
och sällsam värld …

En s.k. silent book, en bilderbok utan text, om en bottenlös simbassäng och
nära vänskap.

ISBN 983303-0-4
Ca-pris: 85:-

Ett ordlöst mästerverk, 
där leken med rymd,
proportioner och
frånvaron av ljud, 
skapat en sällsam
undervattensvärld 
strax under
vardagens yta.
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VAD DRÖMDE DU OM?

Solja Krapu-Kallio

Vad drömde du om?, frågar Li’s 
mamma och börjar försiktigt 
kamma ut sin flickas trassliga hår. 
Li är nyvaken och rufsig. Om en 
kort stund är det dags att gå till 
skolan. Men först berättar Li om 
den underliga, hisnande – ibland 
skrämmande – dröm hon haft 
under natten. Hon berättar om ett 
monster, labyrintiska gångar, en 
blinkande fyr … 

Nominerad till Elsa Beskow-
plaketten 2016 och nominerad
till Norrlands Litteraturpris 2015.

ISBN 981396-5-5
Ca-pris: 97:-

SKOGENS HEMLIGHETER

Jimmy Liao

En liten flicka slumrar till en helt 
vanlig vardagseftermiddag. De vita 
gardinerna fladdrar lätt i vinden och 
ett milt ljus från det öppna fönstret 
vilar över den sovande flickan. Men 
plötsligt hör hon att någon visslar 
på henne därute! Och strax därpå 
kikar en jättestor, lurvig kanin in 
genom fönstret …

Skogens hemligheter utkom för första 
gången 1998 och innebar Liaos stora 
genombrott som bilderboksberättare. 
Sedan dess har han givit ut ca 40 
titlar och är numera närmast kult-
förklarad i sitt hemland Taiwan.

ISBN 981396-4-8
Ca-pris: 83:-

TORE SILVER VISSELGREN

Lena Arro och Sara Gimbergsson

Tore gillar inte att bli avbruten. 
För att få jobb-jobb-jobba ifred 
flyttar han upp till kojan i stora 
eken. Men alla fortsätter störa 
honom. Hela tiden får han rycka 
ut och rädda djur och människor. 
Men däremellan lyckas han ju 
faktiskt få något gjort.

En fin och ovanlig berättelse!
Illustrationer av Sara Gimbergsson.

ISBN 7299-912-1
Ca-pris: 85:-

DET MAGISKA STOFTET

Stefan Casta och Marcus-Gunnar Pettersson

I Aftonlandet har Svingel och hennes familj levt i fred. Men nu närmar 
sig rumlarna och det verkar som de ska bygga något stort och förstöra 
Aftonlandet. Svingels mamma Malva som varit Aftonlandets ledare dör 
av brustet hjärta när hon ser vad som händer.
När en ny ledare ska utses är Svingel säker på att det kommer att bli 
någon av hennes bröder. Men det är hennes eget namn som ropas ut. 
Det är hon som ska rädda Aftonlandet!

Spännande berättelse med fantastiska illustrationer av Stefan Casta!

ISBN 7299-865-0
Ca-pris: 92:-

FÖR DE MINSTA

Fokus på:

Vad drömde du om? är skriven 
av Solja Krapu-Kallio som 
2002 belönades med 
Slangbellan för bilderboken 
Jag behöver Lillbrorsan. Hon 
är också tvåfaldig svensk 
mästare i Poetry Slam och 
författare till diktsamlingar 
och romaner. 

Hennes originella sätt att 
skriva – melodiskt och rappt, 
ibland på rim och med egen-
uppfunna ord och uttryck som 
”gnisterbroccolitopp” och 
”en trasselsudd av drömmar 
och bandmakaroner” – leder 
närmast tankarna till Lennart 
Hellsings språkvärld.

SOLJA KRAPU-KALLIO

LILLA STORA BOUBO

Beatrice Alemagna

Träffa Boubo. Han är inte någon liten 
bäbis längre. Och det kan han bevisa!

En humoristisk och ömsint bilderbok för 
små barn, berättad ur den lilla björnungen 
Boubos perspektiv. I beskrivningen av 
sig själv är förvandlingen – växandets 
mysterium – det allra viktigaste.

ISBN 981396-3-1
Ca-pris: 83:-

jimmy liao
– flerfaldigt

nominerad till 
ALMA-priset!
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SMÅTROLLEN
PÅ FÖRSKOLAN TÄPPAN

Schulze, Lehmann, Meyer

Häng med och upplev tre 
vanliga dagar hos Småtrollen 
på Förskolan Täppan – fulla av 
vardagsäventyr. Vågar någon 
säga ifrån när en kompis är 
orättvis? Vem ska få leka med 
sparkbilen idag? Och hur gör 
man när man hittar en död 
fågel som måste begravas?

ISBN 501-1974-9
Ca-pris: 90:-

ELMER DJURDOKTOR

Ulf Stark

Elmer har varit både kock och 
städare. Nu har han bytt jobb 
till djurdoktor. Han har fullt upp 
med att bota sjuka fåglar, kaniner 
och åsnor. Men så ringer det från 
slottet. Elmer måste komma och 
rädda den kungliga hunden.

ISBN 502-2268-5
Ca-pris: 97:-

FÖR DE MINSTA

DUMMA TECKNING!

 Johanna Thydell och Emma Adbåge

Storebror är så bra på att rita. 
Mint vill vara lika bra, fast helst 
bättre. Det är bara det att hon inte 
ens vet vad hon ska rita. Till slut 
kommer hon på det: snö får det 
bli. Det är ju en jättebra idé – tills 
allt går fel. Helt fel.

En humoristisk berättelse om att vara 
ett yngre syskon som vill vara stort 
och duktigt, om ilskan när det inte blir 
som man tänkt sig – och om glädjen 
när man lyckas!

ISBN 501-1932-9
Ca-pris: 94:-

nominerad
till august-
priset 2017!

Ulf Stark var en av Sveriges
största författare. Han var en 
enastående berättare med böcker 
som älskas av läsare över hela 
världen. Ulf  skrev om livet och 
döden med humor, allvar och ett 
stråk av magi, alltid med en egen 
omisskännlig, osentimental ton. 
Hans mångsidiga och unika för-
fattarskap sträcker sig över ett 
halvt sekel, omfattar mer än hundra 
boktitlar och han har översatts till 
över 40 språk. Ulfs böcker kommer 
att läsas länge, länge än – och i 
många olika länder!

Ulf  Stark var flerfaldigt pris-
belönad både i Sverige och utom-
lands. Hösten 2017 tilldelades 

han postumt, tillsammans med 
illustratören Linda Bondestam, 
Nordiska rådets barn- och ung-
domslitteraturpris för boken Djur 
som ingen sett utom vi. ”Detta är 
stor poesi och stor bilderboks-
konst: helgjutet, livsbejakande, 
praktfullt.” (Ur bedömnings-
kommitténs motivering.)

Med kluriga rim, rytm och musik-
alitet berättar Ulf  Stark och illu-
stratören Lotta Geffenblad om 
Elmer som är fyra år och bäst på 
att laga mat, städa och bota sjuka 
djur. Berättelserna om Elmer var 
bland de sista som Ulf  skrev och 
det kommer ytterligare en bok i 
serien (Elmer Spelman, höst 2018).

VEM ÄR PASTEJTJUVEN?

Anna Roos

Tidigt en morgon möter Anton en 
arg igelkott utanför huset. Någon 
har ätit upp igelkottens leverpastej! 
Anton lovar att hitta tjuven och ger 
sig ut för att hitta den skyldige.
Är det ugglan? Eller hästen?
Kanske är det grannens gris?

Mysig deckarhistoria och en rolig 
faktabok för de allra minsta barnen.

ISBN 88167-03-3
Ca-pris: 81:-

Vi minns:

ULF STARK

1944 – 2017

F
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Perfekt
högläsning
i förskolan!

En osedvanligt lyckad 
kombination av text, 

bild och form.
DUMMA TECKNING!
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ALMA OCH BORIS CYKLAR 
TILL ÖKNEN

Lena Arro och Sara Gimbergsson

En annorlunda ABC-bok som 
har en historia som slingrar sig 
genom alfabetet. Alma och Boris 
älskar att leka i sandlådan. Alma 
bygger höghus och Boris är gräv-
skopa och välter husen. De gräver 
och bygger så att sanden tar slut. 
De ger sig ut på en Cykeltur Ditåt 
och åker med Expressfart, förbi 
Fjärilar och Gungor och mycket 
annat innan de äntligen kommer 
till Öknen.

ISBN 7299-941-1
Ca-pris: 85:-

VILDA GRANNAR

Ulrika Kestere

Kanin har köpt ett sommarhus, 
men semestern blir inte riktigt som 
han har tänkt sig. När han kommer 
fram står vilda katter och dricker 
vatten ur hans fontän. När de har 
druckit färdigt blir vildkatterna 
helgalna. De klöser och river och 
äter upp Kanins blommor. Läskigt 
tycker Kanin, och inte betalar de 
hyra heller. Vad ska han nu ta sig till?

En härlig bilderbok med vackra och 
färgglada illustrationer om att det 
okända faktiskt inte är så läskigt som 
det först kan verka.

ISBN 7299-907-7
Ca-pris: 85:-

OM DAGEN TAR SLUT

Lisa Hyder och Per Gustavsson

Fanny säger att världen kommer 
gå under. Det har hennes pappa 
sagt, att en dag kommer alla djur 
och människor att dö. Kan det 
verkligen vara sant? Kanske herr 
Capello i leksaksaffären vet? Herr 
Capello berättar att dinosaurierna 
dog ut en gång i tiden för att en 
stor meteorit slog ner på jorden. 
Tänk om det händer igen? I så fall 
blir det här den sista sommaren.

Trots det tunga ämnet är detta en 
hoppfull skildring som tar barns 
funderingar och oro på allvar.

ISBN 7299-868-1
Ca-pris: 92:-

ÄR JAG DIN?

Alex Latimer

Ett ägg har blåst ur sitt bo. Hur 
ska det komma hem igen? Det tror 
att det hör till ett dinosauriebo, 
och frågar därför stegosaurusen, 
brachiosaurusen, triceratopsen, 
corythosaurusen, och till och 
med tyrannosaurusen, om hjälp. 
Men ingen vet vem ägget hör till. 
Hur ska ägget överleva natten 
helt ensam? Men så dalar solen 
och plötsligt skymtar en siluett 
innanför skalet! Och då får de fem 
dinosaurierna en väldig fart!

En fin söt historia på rim om att hitta 
hem igen, med lite dinosauriefakta 
som bonus.

ISBN 7299-886-5
Ca-pris: 85:-

FÄRGER MED DINO

Sarah Sheppard

Sarah Sheppards älskade 
dinosaurier gör comeback i en 
boardbook om färger för de 
minsta barnen. Här träffar vi 
den GULA allosaurusen, den 
ROSA utah-raptorn och … vem 
är det som smyger i den GRÖNA 
djungeln? Tyrannosaurus så 
klart! För den som vill veta mer 
finns dessutom faktarutor på 
varje uppslag.

ISBN 638-9530-2
Ca-pris: 47:-

RÄKNA MED HAJAR

Sarah Sheppard

Haj, haj! I den här boardbooken 
kan du bli en fena på att räkna 
till fem med en JÄTTESTOR 
valhaj och de andra tuffa, pigga 
och hungriga hajarna i Sarah 
Sheppards spännande under-
vattensmiljöer. Lite fakta blir det 
också så klart. Simma lugnt!

ISBN 638-9529-6
Ca-pris: 47:-

DINO 1-2-3

Sarah Sheppard

Här kommer Stegosaurus, 
Tyrannosaurus, Triceratops och 
de andra. 1, 2, 3 - 10 dinosaurier! 
Men när den stora meteoriten 
slår ner blir det 0 (noll) dino-
saurier kvar ... 

En thrillerartad sifferbok för de 
yngsta dinofantasterna!
För dig som vill läsa ännu mer om 
dinosaurier, kolla in Det var en 
gång ... Massor av dinosaurier och 
Varning för Köttgänget! Du hittar 
alla delar på laromedia.se

ISBN 638-9219-6
Ca-pris: 47:-

FÖR DE MINSTA

Fokus på:

Ulrika Kestere är född i 
Lettland och kom till Sverige 
knappt fyra år gammal. 
Hon växte upp i Lund och 
efter gymnasiet flyttade hon 
till Lofoten i Norge för att 
studera fotografi. Därefter 
studerade hon grafisk design 
i Malmö och industridesign i 
hemstaden Lund.

Ulrika hade skrivit och skissat 
på många manus under 
åren men det fanns ett hon 
inte ville släppa taget om. 
En historia om en kanin och 
hans vilda kattgrannar. Idén 
till vildkatterna kom när hon 
skaffade en kattunge. Det 
blev startskottet för Ulrikas 
debutbok ”Vilda grannar”.

ULRIKA KESTERE

nominerad
till august-
priset 2017!



REGN

Anders Holmer

Genom öken och skog, bland berg 
och över hav, går färden runt jorden. 
I intensiva scener, som både rör 
sig framåt och stannar upp,
skildras skeenden utan mitten, 
början eller slut.

Med ett egensinnigt och filosofiskt 
berättande i ord och bild låter Anders 
Holmer läsaren vara med och skapa 
sina egna historier. På varje uppslag 
sås ett frö i haikuform som av regnet 
gror till en berättelse som spirar 
långt bortom bokens sidor.

ISBN 27-15360-8
Ca-pris: 98:-
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FANTASTISKA FAKTA
OM DJUR FRÅN FÖRR

Maja Säfström

Du kanske redan vet en hel del om 
dinosaurier, men visste du att det 
på jorden också har levt gigantiska 
trollsländor, bävrar med horn och 
ödlor med vingar på benen?

Med mycket humor och fantastiska, 
svartvita illustrationer presenteras
här koncentrerad, rolig och lärorik 
fakta. Att text är handtextad med 
versaler, vilket gör det enklare för 
nybörjarläsaren.

ISBN 27-15062-1
Ca-pris: 98:-

FANTASTISKA FAKTA
OM DJUR

Maja Säfström

Visste du att giraffer kan slicka 
sina öron? Eller att uttrar håller 
handen när de ska sova? 

Det här och många fler fantastiska 
fakta om små och stora djur får du 
lära dig i Maja Säfströms lekfulla 
och vackert illustrerade bok.

ISBN 27-14671-6
Ca-pris: 98:-

FÖR DE MINSTA

Maja Säfströms korta faktatexter
är poetiska, lärorika och roliga.

En kärleksfull hyllning till djuren.
FANTASTISKA FAKTA

OM DJUR

BÄTTRE ÄN VÄRLDENS
BÄSTA BOK

Marc Eastmond och Jonas Karner

Det är läggdags och Loppan vill 
absolut inte sova. Och inte heller 
vill hon att pappa ska läsa en 
bok. Istället vill hon att pappa 
berättar en historia som han 
själv har hittat på. Och så börjar 
den mest fantastiska saga hon 
någonsin hört …

En bok om magi, fantasi och 
om kraften i berättandet. Allt på 
sprudlande rim och med finurliga 
illustrationer som får dig att le!

ISBN 88167-07-1
Ca-pris: 86:-

KÄRLEKSKUNGEN

Marc Eastmond och Jonas Karner

På en trottoarkant satt Kärleks-
kungen och grät. All hans kärlek 
hade tagit slut. Alla färger i stan 
hade försvunnit och människorna 
rusade förbi utan att bry sig om 
varandra. Hur ska detta sluta? 
tänkte Kärlekskungen förtvivlat.

Kärlekskungen är skriven på lekfullt 
rim. Med humor och värme väcks 
många tankar hos läsaren. En fin 
berättelse om hur viktig det är att ta 
hand om varandra.

ISBN 88167-17-0
Ca-pris: 86:-

DU ÄR SUPERÄLSKAD

Ninka Reittu

Genom att dela en rad fantastiska 
äventyr, undersöker en pojke och 
hans pappa vad kärlek egentligen 
är. Kan kärlek skrämma iväg 
monster? Om man reser till andar 
sidan jorden, räcker kärleken 
ända dit? Och finns kärleken kvar 
även om man gör något dumt?

Med stort hjärta och med
hög igenkänningsfaktor, har
Du är superälskad potential att
bli en framtida barnboksklassiker.

ISBN 88167-22-4
Ca-pris: 92:-



MULLE MECKS BOK
OM BILAR

George Johansson

ISBN 27-15652-4
Ca-pris: 106:-

MULLE MECKS
BOK OM MASKINER

George Johansson

ISBN 27-15655-5
Ca-pris: 106:-

NINNA
OCH SJUKHUSFÅGLARNA

Matilda Ruta

En finstämd bilderbok som handlar 
om allt möjligt och omöjligt som kan 
hända på ett sjukhus. Det är skön 
läsning för den som sitter i vänt-
rummet och kanske oroar sig, eller 
för den som redan är på sjukhust 
och kanske måste stanna länge.

Matilda Ruta fick i uppdrag av Gävle 
sjukhus att göra ett "artist-in-hospital"-
projekt och hennes möte med barnen 
på sjukhuset gav henne inspiration till 
den här boken.

ISBN 27-14155-1
Ca-pris: 98:-
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FÖR DE MINSTA

NINNA

OCH SYSKONGRODDEN

Matilda Ruta

Att få syskon är en stor sak.
Tänk att ens vuxna skaffar sig 
en bebis helt plötsligt, så att 
man själv blir ett syskon.
Fast egentligen är det Slumpen 
som bestämmer alltihop.
Och Slumpen, den gör lite
som den vill.

En favorit bland att-bli-syskon-
böckerna!

ISBN 27-14917-5
Ca-pris: 97:-

NINNA

OCH STORMSKOLAN

Matilda Ruta

Att börja skolan kan kännas som 
en stor sak. Eller så känns det 
precis som vanligt. Ibland kanske 
det är föräldrarna som är mest 
nervösa. Ninna och Samir har fullt 
upp med sina egna projekt.

Egensinnigt utforskande, stor
bilderbokskonst för barn i
förskoleåldern. 

ISBN 27-15055-3
Ca-pris: 98:-

den perfekta 
serien för 
förskolan!

MULLE MECK
– EN PIGG 25-ÅRING!
I 25 år har Mulle Meck och 
hans hund Buffa byggt bilar, 
maskiner, meckat med flyg-
plan och båtar. Det firas med 
två nya samlingsvolymer.
 
Mulle Meck står för nyfikenhet, 
uppfinningsrikedom, klurighet och 
äventyrslystnad. Han är inte rädd 
för att tänka okonventionellt eller 
pröva nya vägar. För honom finns 
inget skrot, bara gamla grejer som 
kan användas på nya sätt.
När han inte bygger hjälper han 
en brokig skara av vänner i Djup-
forsen. Bland dem finns skrot- och 
återvinningsexperten Figge Ferrum,
skollärarinnan Mia Minardi, 
handels trädgårdsinnehavaren
Viola Wallmark, mackförestån-
daren och energiexperten Daisy 
Diesel, riskkapitalisten och före-
tagaren Emma Entreprenör och 
många fler. Välkommen till Mulle 
Mecks värld!

SAGAN OM PELLE KANIN

Beatrix Potter

Fru Kanin uppmanar sina fyra ungar 
att inte gå in i herr Karlssons träd-
gård. För där kan man råka riktigt 
illa ut. Flopsy, Mopsy och Ull-tott, 
som är lydiga små kaninungar, 
går och plockar björnbär. Men den 
busige och nyfikne Pelle Kanin kan 
inte motstå herr Karlssons friska, 
härliga grönsaker… 

Beatrix Potters böcker tillhör de 
absoluta klassikerna inom barn-
böckernas värld. Digitalt restau-
rerade originalteckningar i färg.

ISBN 7645-840-2
Ca-pris: 102:-

SAGAN OM SKRÄDDAREN, 
KATTEN & MÖSSEN

Beatrix Potter

I Sagan om skräddaren, katten
& mössen får vi stifta bekant-
skap med en gammal och fattig 
skräddare som kämpar med 
att sy praktfulla bröllopskläder 
till borgmästaren. Men så blir 
skräddaren sjuk och får slut på 
silkestråd – vad ska han nu ta 
sig till? Som tur är får han hjälp 
av stans flitiga möss och sin
klyftiga katt Simpkin.

ISBN 7645-997-3
Ca-pris: 102:-

SAGAN OM KURRE EKORRE

Beatrix Potter

I Sagan om Kurre Ekorre följer 
vi med den stygge lille ekorren 
Kurre, hans bror Hoppetoss och 
alla deras kusiner när de ger 
sig av till Uggleön för att samla 
nötter. Men på ön träffar de på 
Gamle Brun, en skräckinjagande 
gammal uggla som bestämmer 
sig för att sätta stopp för Kurres 
alla rackartyg – en gång för alla!

ISBN 7645-827-3
Ca-pris: 102:-



Ömsint och humoristiskt, 
Bäddat för succé!
FÅGELFESTEN

TROLLTIDER

Maria Gripe

Det händer något konstigt med 
Ulrikas lördagsgodis. Det bara 
försvinner. Nästan med det-
samma hon får det är det bara 
borta. Mamma förstår ingenting.
Men Ulrika, hon vet vart det 
tar vägen. Och vätten, han vet 
också. Vätten vakar över alla 
småtroll och sagoväsen som bor 
i skogsgläntan utanför Ulrikas 
hus. Och både vätten och Ulrika 
vet att det är småtrollet Kleva 
som smugit in i huset och tagit 
med sig godispåsen. 

ISBN 7701-564-2
Ca-pris: 102:-

JAG VILL HA ETT MONSTER

Elise Gravel

Äntligen får Holly sitt alldeles 
egna monster. Som hon har 
längtat! Hon ska ska mata, rasta 
och ta hand monstret, det har 
hon lovat pappa. Men det är inga 
problem, för monsterungar är det 
roligaste och gulligaste som finns. 
Fast det är klart, de gör inte alltid 
som man säger. Och sen växer de 
så snabbt …

Elise Gravel har skrivit och illustrerat 
fler än trettio böcker och är en mycket 
uppskattad bilderboksskapare i 
hemlandet Kanada.

ISBN 27-15181-9
Ca-pris: 98:-

LILLA TÖRNROSA

Ane Gustavsson

Det var en gång en kvinna och 
en man som hade allt de kunde 
önska sig. Ändå var de inte lyckliga. 
Varje dag sa de till varandra: 
Tänk, om vi hade ett barn! När de 
äntligen fått sin önskan uppfylld 
bjuder de in till en stor fest. Alla 
ska få komma och fira det efter-
längtade  barnet. Men lodjuret, 
skogens skyggaste djur, glömmer 
de att bjuda. Det skulle de inte 
ha gjort. Snart sover hela  g  ården, 
omringad av frostiga nypon och 
taggar av is.

ISBN 27-15314-1
Ca-pris: 98:-

TÅGRESAN

Hannah Arnesen

Vi åker förbi allt som är hemma 
och så fortsätter vi längre bort.
Titta där! Där är staden, den där 
alla bilar tutar. De stora husen går 
hela vägen upp i molnen.

Följ med på ett hisnande äventyr 
med ett ständigt skiftande landskap 
utanför tågfönstret. Det här är den 
perfekta bilderboken för den som 
vill ta med barnen på en resa bland 
färgstarka och drömska illustra-
tioner. Tågresan är en bok att bli 
glad av!

ISBN 27-15108-6
Ca-pris: 98:-

VEM ÄR VILSE?

Alex Howes

Bob och Henry är bästa vänner. 
De gör allting tillsammans. Men 
varför går Henry hemifrån varje 
morgon istället för att vara hemma 
med henne, undrar Bob. Utan 
Henry är det inte lika kul. Det är 
riktigt tråkigt faktiskt. Det är nog 
bäst att hon följer efter honom för 
att ta reda på var han tar vägen 
I stadens myller upptäcker Bob 
snart att Henry är borta. Han 
måste ha gått vilse!

En rik bildvärld som med värme 
och humor öppnar för en underbar 
feelgood-läsning.

ISBN 27-15312-7
Ca-pris: 98:-
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FÅGELFESTEN

Alice Lima de Faria

Det är inget roligt om natten när 
alla bara sover, tycker fladder-
musen Flapps. Det finns ingen 
att leka med. Jo, en – Mask. Och 
Mask är ganska tråkig. Trots det 
blir Mask bjuden på fest, inte 
Flapps. Men de ska minsann få se. 
För hur svårt kan det vara att hålla 
sig vaken om dagen, egentligen?

En träffsäker berättelse om att känna 
sig utanför, men också om att finna 
nya vänner och vara stolt över att 
vara den man är.

ISBN 27-14635-8
Ca-pris: 98:-

FÖR DE MINSTA
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TÄNDA LAMPAN
– EN JÄTTEMÖRK HISTORIA

Ola Belin och Evalotta Belin

Lilla grisen behöver hjälp!
Det är mörkt precis överallt och 
det händer spännande saker i 
huset. Men man ser ju ingenting!
Kan du tända lampan?

Tända lampan är ett interaktivt 
bilderboksäventyr för alla som tycker 
att det är spännande och kanske lite 
läskigt med mörker. För när ljuset är 
tänt, är det ju sällan så otäckt som 
man tror …

ISBN 88167-16-3
Ca-pris: 86:-
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VEM ÄR RÄDD FÖR DEN
ELAKA HÄXAN?

Jonas Boets och
Richard Verschraagen

När Flora får höra talas om att 
det är en häxsammankomst i 
staden, bestämmer hon sig för 
att ta med sin kvast och gå dit. 
Äntligen kanske hon kan få lära 
sig att flyga! Hon ändrar sitt 
namn till Abrakadabra och får i 
uppdrag att utföra en elak hand-
ling, innan hon kan få bli en äkta 
häxa. Lätt som en plätt, tänker 
Abrakadabra, men det visar sig 
vara svårare än hon trott.

ISBN 88167-08-8
Ca-pris: 98:-

NU SKA VI PRATA
ÄTA

Embla Sue Panova
och Jessika Linde 

ISBN 88167-12-5
Ca-pris: 81:-

NU SKA VI PRATA
SOVA

Embla Sue Panova
och Jessika Linde 

ISBN 88167-13-2
Ca-pris: 81:-

NU SKA VI PRATA
LEKA

Embla Sue Panova
och Jessika Linde 

ISBN 88167-14-9
Ca-pris: 81:-

Nu ska vi prata! är en ny serie böcker där barnens språkinlärning står i 
fokus. Både det talade och det tecknade språket. Barnens språkhjälte 
Poff  visar hur de viktigaste och vanligaste orden tecknas med hjälp av 
stödtecken. Böckerna är framtagna i samarbete med talpedagog och 
orden är noga utvalda för att passa det lilla barnets språkinlärning.

En ny framtagen bokserie
med fokus på stödtecken!

NU SKA VI PRATA

SAHAR SOM INTE SYNS

Anna Platt

Sahar syns inte. Förut syntes hon 
jättebra. Men när Lo bjöd alla utom 
Sahar på sitt kalas, började Sahar 
att suddas ut. Sedan slutade de 
andra barnen att hälsa. Och till sist 
blev hon alldeles osynlig. Men en 
dag händer någonting. Någon får 
syn på Sahar! 

En stark och finstämd berättelse 
om hur det kan kännas att vara utan 
vänner. Och om magin som uppstår 
när någon ändå ser dig.

ISBN 88167-09-5
Ca-pris: 92:-

Fokus på:

Anna Platt arbetar med 
manus för film och tv. Hon 
har också skrivit två böcker 
tidigare. Anna växte upp i 
USA och kom till Sverige när 
hon var åtta år gammal. Idag 
bor hon i Stockholm med 
sin son.

Sahar, i boken Sahar som 
inte syns, beskrivs som en 
öppen och nyfiken flicka 
med stor passion och många 
intressen. Men hon har inga 
vänner och känner sig osynlig 
för omvärlden. Anna fick en 
bild i huvudet av stunden 
när ett barn som känt sig 
extremt ensam plötsligt blir 
sedd. Det kändes som ett så 
starkt ögonblick och historien 
skapades utifrån den.

ANNA PLATT

MONSTER I KNIPA

Kalle Güettler, Rakel Helmsdal

och Áslaug Jónsdóttir

Stora monster längtar efter att 
träffa sin bästa vän lilla monster. 
Han ser framför sig att de, precis 
som vanligt, ska hitta på en massa 
roliga saker tillsammans när de ses.
Men när Stora monster kommer 
hem till lilla monster är Ludd-
monster där och ingenting blir 
som han tänkt sig. Hur länge ska 
Luddmonster stanna egentligen?, 
morrar Stora Monster.

Monster i knipa är ett samarbete 
mellan Sverige, Island och Färöarna.

ISBN 7299-946-6
Ca-pris: 85:-



DEGEN SOM INTE
SLUTADE JÄSA

Emelie Nirland

Degen som inte slutade jäsa 
handlar om syskonen Ninni och 
Nisse som bestämmer sig för att 
baka en kaka. Att följa recept är 
svårare än vad de trott och snart 
jäser degen och blir jättestor. 
När de puttat ut degen genom 
fönstret börjar ett spännande och 
roligt äventyr då degen rullar iväg 
och ställer till trubbel i staden. 
Hur ska Ninni och Nisse få stopp 
på degen, när inte ens den arga 
polisen lyckats? 

ISBN 88265-74-6
Ca-pris: 102:-

LEGENDEN OM THORD

Daniel Karlsson

Legenden om Thord är en historia 
som alla bör känna till. Många är 
de sagor om prinsessor som sitter 
inspärrade uppe i torn och väntar 
på att en orädd prins ska befria 
dem. Här får vi istället träffa 
Thord som sitter inspärrad nere 
i en brunn och väntar på att en 
livrädd prinsessa ska komma till 
hans undsättning. Han är helt
ovetande om att en sådan prin-
sessa bor på andra sidan riket.

ISBN 88579-01-0
Ca-pris: 102:-

SIGNES ÄPPELTRÄD

Daniel Karlsson och

Katarina Vintrafors

Det är långt till närmaste kompis 
så Daniels sommarlov blir till en 
början ganska ensamt. Då är det 
tur att tant Signe bor i huset alldeles 
intill. Där finns det äggtoddy, saft, 
spel och ... vänta, vad var det som 
morrade i Signes äppelträd?

Följ med in i en gränslös, fantasifylld 
och fängslande berättelse om Daniel 
och hans nya, något annorlunda 
bekantskap. Det blir en humoristisk 
och härligt skruvad resa!

ISBN 88579-00-3
Ca-pris: 114:-

DET MAGISKA SVÄRDET

Lotta Modin och Elina Höglander

Edvin har flyttat och har inga 
kompisar. Han är mest hemma 
och leker själv. Det han önskar 
sig högst av allt är ett svärd. 
Och kompisar. En dag går hans 
önskan i uppfyllelse och han får 
svärdet han drömt om. Det visar 
sig dessutom vara speciellt – det 
är nämligen magiskt. Det tar med 
honom på ett långt, spännande 
och även lite läskigt äventyr, där 
allt kan hända.

En magisk resa i klassisk sagostil!

ISBN 88579-56-0
Ca-pris: 114:-
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PIXIE OCH PAPPA
PÅ HÖSTPROMENAD

Sebastian Matar

Ute är det kallt och blåsigt.
Men Pappa och Pixie bestämmer 
sig ändå för att trotsa vädret och 
ta en promenad i höstrusket.
Då upptäcker de en massa
spännande saker.

Boken lyfter fram pappa-barn-
relationen på ett mysigt och
positivt sätt. 

ISBN 88579-37-9
Ca-pris: 89:-

Boken uppmuntrar till att
lämna hemmet och upptäcka
naturen med sina barn,
oavsett väder!
PIXIE OCH PAPPA
PÅ HÖSTPROMENAD

Fokus på:

Emelie Nirland är född
1971. Hennes intressen är 
att skriva manus, både för 
böcker och musikaler.
Hon målar tavlor och skriver 
dessutom musik och texter 
så fort hon får chansen och 
det kan bli allt från pop, visa 
till musikallåtar eller kör-
arrangemang.

För Emelie betyder det
mycket att orden känns 
”rätt”, vare sig man läser 
eller sjunger dem. I sitt
skapande har allt en melodi.
Detta är Emelie Nirlands
andra barnbok och den 
första hon gör tillsammans 
med Ann-Sofie Katus.

EMELIE NIRLAND

FÖR DE MINSTA

galen
humor!
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FLYKTEN

Torsten Larsson

Plötsligt kom kriget. Bomberna 
föll alldeles för nära och familjen 
flydde hals över huvud.

Flykten handlar om ett barn som 
tvingas fly med sin familj från sitt hem 
och sina kompisar. Det enda som 
följer med när familjen flyr en natt är 
nallen – den enda vännen på en lång 
resa mot okänt mål …

ISBN 88265-25-8
Ca-pris: 102:-

RESAN LÅNGT BORT

Sanna Juhlin och Carina Ståhlberg

När Merry hör sina föräldrar 
bråka bestämmer hon sig för
att resa iväg. Hon vill inte
stanna kvar där människor inte 
kan hålla sams. Hon tar med 
sig den blå elefanten, sin docka 
och roboten. Tillsammans ger 
sig vännerna ut på en spännande 
resa i ett grönskande landskap.

ISBN 88265-78-4
Ca-pris: 102:-

SUSSI SOLSTRÅLE
& MÅNS MÅNSKEN

Maria E. Fogel

I Sussi Solstråle och Måns 
Månsken blandas fantasi 
och verklighet för att lekfullt 
beskriva en solförmörkelse. 
Med färgglada illustrationer 
och helsidesbilder ges även 
utrymme att prata och
fantisera kring berättelsen.

En bok för vetgiriga barn i 
förskoleåldern!

ISBN 639-5948-6
Ca-pris: 99:-

SUPER-CHARLIE OCH SKURKSYSTERN

Camilla Läckberg

I Super-Charlies familj är lyckan total – det senaste tillskottet, bebisen Polly, 
charmar alla som kommer i hennes väg. Nu är Super-Charlie inte längre 
minst i familjen. Men lyckan varar inte länge ... Snart börjar mystiska saker 
att hända. Kan den till synes oskyldiga lilla Polly ha ett finger med i spelet?

ISBN 638-9589-0
Ca-pris: 91:-

SUPER-CHARLIE GER DIG
SUPERKRAFTER. SIFFROR

Camilla Läckberg

Träna på siffror, enkel räkning och 
pyssla med Super-Charlie.

ISBN 638-9591-3
Ca-pris: 33:-

SUPER-CHARLIE GER DIG
SUPERKRAFTER. BOKSTÄVER

Camilla Läckberg

Träna på ABC och pyssla med 
Super-Charlie.

ISBN 638-9590-6
Ca-pris: 33:-

en fin saga om vänskap
och fantasi och tryggheten 
när man har ett hem att
återvända till.
RESAN LÅNGT BORT

GILLAR: KORTA
BERÄTTELSER OM KÄRLEK

Antologi

Vad gillar du? Hundar, hockey
eller blåbärspaj? Har du känt det 
där härliga pirret i kroppen när
du är nära den du tycker om?
Eller längtat så mycket att det 
nästan gör ont?

I den här boken kan du läsa 20
korta berättelser skrivna av olika 
författare. Alla handlar om hur det
är att gilla någon eller något,
så där extra mycket.

ISBN 88579-38-6
Ca-pris: 114:-

HUGO OCH HANS
MAGISKA MORFAR

Malin Matson

Pappas bil är trasig och Hugo är 
lite bekymrad över det. Pappa är 
helt omöjlig när det gäller att få 
saker och ting gjorda. Hur ska 
Hugo få pappa att inse hur viktig 
det är att bilen blir fixad? Kommer 
han att lyckas med sitt uppdrag 
eller blir det nödvändigt att kalla in 
Bappo, Hugos magiska morfar?

ISBN 88579-12-6
Ca-pris: 102:-

HJÖRDIS HITTAR HEM

Anna Hansson och Emmalill Frank

När Hjördis familj inte längre kan 
ta hand om henne hamnar hon 
på Hundstallet. Hon trivs bra på 
dagarna, men känner sig ensam 
om nätterna och bestämmer sig 
för att rymma för att leta reda på 
en ny familj.

Berättelsen om Hjördis är påhittad, 
med Hundstallet finns på riktigt.
För varje såld bok går 10 kronor
direkt till deras verksamhet.

ISBN 88265-45-6
Ca-pris: 102:-

FÖR DE MINSTA
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KURRAN 2
KURRANS OCH PIGANS
VINTERÄVENTYR

Lisa Moroni

I skogen där Kurran och Pigan bor 
har den första snön just fallit. Hela 
skogen har förändrats! Plötsligt är 
det svårt att hitta. Tur att det finns 
fullt av spår som de kan följa! Men 
vems är egentligen de där stora 
tassavtrycken? Det blir ett äventyr 
som de två vännerna sent ska 
glömma!

En förtrollande bilderbok om
naturens och vinterns magi.

ISBN 638-9402-2
Ca-pris: 91:-

STORMEN OCH
MONSTERTRUCKEN

Daniel Sjölin

Vilket barn har inte drömt om
att få ratta en monstertruck?
Här är det lilla killen som är 
kung över gatorna.

Författaren Daniel Sjölin och 
illustratören Simon Jannerland har 
tillsammans skapat en actionfylld 
och humoristisk bilderbok, inspire-
rad av sandlådans krascharglädje. 
Men här finns också ett budskap: 
Bakom ratten på en monstertruck 
är inga uppdrag för svåra! 

ISBN 638-8926-4
Ca-pris: 91:-

MYRSLOKSBOK 3
MÅSTE DU!

Lotta Olsson

”Måste du!” Varför säger hassel-
musen så ofta så, tänker jätte-
myrsloken, som just råkat spilla 
ut sin mugg med varm choklad 
och hoppsan, där välte visst vasen 
med blommorna också. Men när 
jättemyrslokens brorsdotter, den 
lilla myrsloken Mini, kommer på 
besök går det plötsligt upp ett 
ljus för honom vad hasselmusen 
faktiskt menar.

Ett vardagsfilosofiskt äventyr 
med hög igenkänningsfaktor!

ISBN 638-9450-3
Ca-pris: 93:-

SAGASAGOR
SYSKONSJUKA, KÄMPAGLÖD 
OCH EN ENVIS FRAMTAND

Josefine Sundström

I den här boken blir Saga sjuk på sitt 
eget födelsedagskalas, hur hon tappar 
sin första tand, bygger en hinderbana 
tillsammans med Samir och när hon 
lyckas komma bort från mamma och 
pappa på det stora möbelvaruhuset. 
Saga är också ganska avundsjuk på 
Samir som har både en liten gullig 
syster och en tuff  storebror.

Läs också: Sagasagor Fiffiga kroppen 
och finurliga knoppen – saga och fakta, 
du hittar boken på sidan 83.

ISBN 638-9618-7
Ca-pris: 106:-

VEM STÖR?

Stina Wirsén

Lilla Hund älskar att vara med sin 
pappa. Då tittar de på bra tv-program 
och myser i soffan. De gillar samma 
saker. Men en dag säger pappa att 
lilla Hund ska få träffa någon som 
pappa tycker väldigt mycket om …
en Nallegris. Hon kommer med
bullar och gör sig till. Men lilla
Hund vill inte alls ha någon ny stor 
hemma, han vill bara ha sin pappa 
för sig själv.

ISBN 638-9697-2
Ca-pris: 79:-

stina wirséns
populära

vem-serie!

FÖR DE MINSTA

Fokus på:

Mervi Lindman, illustratör 
från Finland, föddes 5 april 
1971 och växte upp i Esbo, 
nära Helsingfors. I Helsing-
fors gick hon konst- och 
teatergymnasium, men hon 
har också studerat måleri på 
folkhögskolan i Lahtis. Sina 
huvudstudier bedrev hon vid 
Konstindustriella högskolan i 
Helsingfors.

Innan Mervi började illustrera 
på heltid, formgav hon present-
artiklar, barnkläder och unika 
ateljeplagg. Hennes illustra-
tioner har publicerats inom 
reklam, tidning, skolböcker 
för barn och skönlitterära 
bilderböcker.

MERVI LINDMAN

BEBBE OCH FINA KROPPEN

Mervi Lindman

Bebbe har två fina ögon som 
kan se ALLTING: ett russin, en 
spindel, ett gruskorn... Bebbe 
har även en mun och kittliga 
små tår och en näsa som kan 
sniffa på både "Bläää" och på 
"Mmm". Dessutom har Bebbe 
fingrar som kan spela musik på 
pianot och två snabba fötter som 
kan springa iväg om någonting 
oväntat dyker upp.

ISBN 638-9780-1
Ca-pris: 60:-
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en bilderbok där det bästa av svensk och
polsk berättar- och bildkonst samsas!

HUSET SOM VAKNADE

HUSET SOM VAKNADE

Martin Widmark

På kvällen när gubben Larson 
som vanligt har gått igenom huset 
och släckt ner rum för rum och 
dröjt sig kvar för att minnas sin 
fru och barn och deras liv i det 
gamla huset, knackar det plötsligt 
på dörren! En liten pojke med en 
mystisk kruka står utanför. Inte 
kan väl han, gubben Larson, ta 
hand om ett alldeles nysått frö? 
Och inte har han tid heller! 

ISBN 638-9270-7
Ca-pris: 91:-

BOJAN OCH TÅGET

Johan Anderblad

Fakta om tåget och en berättelse om hur 
en älg räddas. Allt på en lagom nivå för 
de mindre barnen.

Johan Anderblad har producerat många 
program om fordon för SVT, vilket gjort 
honom till något av en expert på att förklara 
teknik för barn. Boken är djuplodande och 
verklighetsbaserad utan att vara för lång för 
att högläsas om och om igen!

ISBN 638-9553-1
Ca-pris: 91:-

JAN LÖÖF SAGOSAMLING

Jan Lööf 

I drygt 50 år har Jan Lööf  skrivit 
och illustrerat barnböcker. Många 
har blivit moderna klassiker, lästa 
och älskade om och om igen. De 
slår an en alldeles säregen ton som 
många läsare fastnat för. Och bilder-
nas otroliga detaljrikedom bygger 
en värld man gärna besöker många 
gånger med glädje och nyfikenhet.

Med denna fantastiska samlingsvolym 
firas en av Sveriges största barnboks-
skapare. Själv bidrar han genom att 
restaurera alla gamla böckers illustra-
tioner till en nivå som motsvarar hur de 
en gång såg ut i original.

ISBN 638-9541-8
Ca-pris: 171:-

VIPS VID BÄCKEN

Oskar Jonsson

Möt den näpna näbbmusen Vips, 
en glad och nyfiken filur som älskar 
sin skog och vill upptäcka naturen 
runtomkring. En vacker dag är Vips 
nere vid bäcken och undersöker 
vad som flyter på vattnet och inte, 
och råkar av misstag skicka iväg ett 
blad med en liten larv på. Bladet 
guppar iväg mot den farliga forsen 
och Vips får väldigt bråttom: larven 
måste räddas! Och räddningsexpe-
ditionen blir ett spännande äventyr 
... med ett lite oväntat slut.

Det här är illustratören Oskar
Jonssons debut som bilderboksför-
fattare där saga åtföljs av enkla fakta.

ISBN 638-9574-6
Ca-pris: 93:-

ODLA MED OMAR
FÄRGER OCH FORMER
I TRÄDGÅRDEN

Carin Wirsén

Omar älskar att fundera över det 
som växer och vad som händer 
med frön som stoppas ner i 
jorden. Det är lite som trolleri! 
Små, små frön blir till slingriga, 
blommiga växter eller knapriga 
morötter. Bara man väntar 
tillräckligt länge ...

En rolig och tankeväckande bok 
om blommor, färg och form att läsa 
tillsammans. Carin Wirséns finurliga 
texter rimmar perfekt med Stina 
Wirséns brokiga bilder och blir till 
storslagen läsning för vetgiriga 
små utforskare.

ISBN 638-9480-0
Ca-pris: 77:-

debutant!

Fokus på:

Oskar Jonsson, född 1978, är 
illustratör som också arbetar 
med läromedel och grafisk 
kommunikation. Han författar-
debuterar med egna bilder-
boken Vips vid bäcken, har 
gjort pekböckerna Djurungar 
på gården och Vilda djurungar. 
Han är en av fyra illustratörer 
i stora faktaboken Så funkar 
det! Kroppen inifrån och ut 
(se sidan 82) och har gjort 
bilderna i Se fåglar av Ulf  
Nilsson.

Oskar bor med fru och fyra 
barn i Örbyhus. Som liten 
fascinerades han av vilda 
djur och tyckte att det var 
roligt att rita av dem. Vid tio 
års ålder fastnade han för 
fågelskådning, och det växte 
till ett stort allmänt intresse 
för naturen.

OSKAR JONSSON

lek &
lär med
brokiga!
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lättläst

Max och Penny är superbra på 
att lösa mysterier! Och det är 
tur för det händer en hel del 
skumma saker på deras skola!

DEN STULNA PLÅNBOKEN
av Lena Lilleste | s i d a n  2 7

lästips!
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SLAGSKOTT

Jake Maddox

I månader har Dylan sett fram 
emot Höstlovsturneringen. Men 
när olyckan är framme och Dylan 
skadar armen tappar han modet. 
Det tar tid för skadan att läka. 
Ska Dylan behöva sitta på bänken 
när laget spelar den efterlängtade 
turneringen?

ISBN 502-2217-3
Ca-pris: 85:-

FC MEZZI 9
NEDFLYTTNING HOTAR!

Daniel Zimakoff

Efter flera avhopp har laget svårt 
att hänga kvar i serien. Och lag-
kapten Johan har vid sidan om sin 
talangträning annat att fundera 
på. Som skolan och flickvännen. 
Men deras gamla tränare Kingo är 
tillbaka och han har spännande 
nyheter.

ISBN 502-2235-7
Ca-pris: 83:-

BASKETSTJÄRNAN

Jake Maddox

Joe tycker att han är bäste 
man på plan. Han kan de 
coolaste tricken och tar de 
snyggaste poängen. Publiken 
älskar honom! Men alla är inte 
lika övertygade. Plötsligt gäller 
det för Joe att bevisa att han 
platsar som en i laget.

Sportserien med högt tempo!

ISBN 502-2216-6
Ca-pris: 85:-

FC MEZZI 9
FULT SPEL!

Daniel Zimakoff

Det börjar bli motigt. Laget har 
tappat spelare och kanske måste 
de slås samman med de gamla 
ärkefienderna Gärdeshamn. Detta 
gillas inte av lagkapten Johan 
som börjar spela fult och får laget 
emot sig. Är det slutspelat för FC 
Mezzi nu?

Sista boken om FC Mezzi!

ISBN 502-2264-7
Ca-pris: 83:-

KONTRA SOM ALEX!

Staffan Bjerstedt

Handbollslaget Vagntunas Lejon 
möter hårt motstånd inför Flask-
cupen både på och utanför planen. 
Någon stjäl deras utrustning! Vem 
är den skyldige? På planen går det 
trögt. Och det blir inte bättre av att 
motståndarlagets tränare tar till fula 
knep. Den här gången ställs Hugo 
och lagkompisarnas kämparglöd på 
hårda prov!

Läs också: Skruva den som Henry
och Passa som Staffan Olsson!
Härligt livfulla, svartvita illustrationer!

ISBN 502-2224-1
Ca-pris: 85:-

FOTBOLLSTVILLINGARNA 3
ÄNTLIGEN TRÄNINGSLÄGER!

Måns Gahrton

Tvillingarna Kim och Konrad spelar i Kvarnbacka Kickers: Kim i 
flickornas och Konrad i pojkarnas lag. De har just fått veta att bägge 
lagen ska på träningsläger tillsammans. Spännande, så klart.
Och höjdpunkten blir förstås när två riktiga topplag ska mötas där.

Fartfyllda actionillustrationer gör det till en fin berättelse om vikten av 
att våga utmana motståndaren.

ISBN 502-2225-8
Ca-pris: 85:-

FOTBOLLSTVILLINGARNA 4
MÅLREKORD!

Måns Gahrton

Kim och Konrad drömmer om att vara den som på egen hand 
gör flest mål för sitt lag under en säsong. Men vad är viktigast? 
Antalet mål eller spela som ett lag ...

ISBN 502-2267-8
Ca-pris: 85:-

LADDA MED 
LÄSNING INFÖR 
FOTBOLLS-VM!

lättläst

Du hittar alla delar på
laromedia.se



BEVA OCH KÄRLEKEN

Monica Zak

Beva är kär! Föremålet för 
hennes kärlek är Oskar. En dag 
lägger hon en teckning i hans 
låda. Bevas mamma har lärt 
henne sticka. På en rast när 
hon sitter och stickar kommer 
Oskar fram och säger: Vad fint. 
Kan inte du lära mig? Några 
dagar senare dyker det upp ett 
paket i Bevas brevlåda. Inuti är 
det en röd halsduk och en lapp 
från Oskar!

ISBN 7299-919-0
Ca-pris: 55:-

RAKETEN OCH
TJABBELMÖRTARNA

Annika Lundholm Moberg

Parva är en tjej med mycket 
fantasi. I skolan skulle hon vilja 
vara vän med Bea, den tuffa tjejen. 
Men Bea bryr sig inte om Parva. 
Det vill Parva ändra på, och för att 
imponera på henne ska hon bygga 
en raket. Men när hon kommer till 
skolan i sin raket skrattar de andra. 
Parva bestämmer sig för att ta 
bort sin fantasi. Hon håller på bli 
någon som inte finns. Då börjar 
Rubi i hennes klass, och Rubi är 
också någon med fantasi.

ISBN 7299-873-5
Ca-pris: 55:-
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lättläst

FLICKAN I DET VITA HUSET

Linn T. Sunne

Tea och Teodor tycker att det är 
roligt att leka hemma hos Inga. 
Hos henne kan de göra precis vad 
de vill! För hon bor helt ensam. 
De steker pannkakor och leker 
kurragömma. Men en dag ser
Teodor något som gör honom 
livrädd. Vem är Inga egentligen?

Lättläst rysare för nybörjar-
läsaren!

ISBN 502-2219-7
Ca-pris: 67:-

PONNYKOMPISAR 1
DEN RÖDA VANTEN

Malin Eriksson

Stig drömmer om att rida. Ellen i 
klassen har en ponny. Det vet Stig 
för han kollar hennes instagram, 
men han vågar inte prata med henne. 
En dag plockar Ellen upp Stigs 
tappade vante och märker att den 
luktar häst. De börjar prata och Stig 
får följa med och träffa Ellens ponny.

Läs även Uteritten, andra delen i 
serien Ponnykompisar!

ISBN 7299-863-6
Ca-pris: 62:-

en bok om hur det är att både försöka vara sig själv och 
anpassa sig till de rådande reglerna i en klass.

Det krävs mod för att stå upp för den man är.
RAKETEN OCH TJABBELMÖRTARNA

VILMAS VILDA VÄRLD

Abby Hanlon

Vilma är yngst i familjen och 
hon gör allt hon kan för att få 
uppmärksamhet. Och hon ställer 
tusentals frågor. Till sist får de 
nog och bestämmer sig för att 
sätta henne på plats, en gång för 
alla. Men det går inte riktigt som 
de hade tänkt sig.

1:a på Publishers Weekly’s lista över 
2014 års bästa barnböcker.

ISBN 501-1760-8
Ca-pris: 87:-

VILMAS RIKTIGA KOMPIS

Abby Hanlon

När skolan börjar propsar
Vilmas äldre syskon, Emelie och 
Lukas, på att hon ska lämna sin 
hemliga kompis Mary hemma, 
eller ännu bättre, lämna hela sin 
fantasivärld hemma. Men, redan 
första dagen träffar Vilma en kompis, 
en tjej vars fantasi är minst lika 
vild som hennes egen!

ISBN 501-1761-5 
Ca-pris: 87:-

VILMA SUPERHJÄLTE

Abby Hanlon

Vilma ser fram emot att få bli 
Rosabelles läskompis i skolan. 
Men när fröken delar upp paren 
får Vilma läsa bäbisböcker om 
Glada bondgården med Thomas. 
Katastrof! Men så hittar hon en 
häftig superhjältedräkt. Kan den 
hjälpa henne att lära sig läsa?

ISBN 501-1982-4 
Ca-pris: 87:-

charmig
serie!



HEMLIGT:

JÖRDIS HJÄRTA HARRY

Elin Lindell

Jördis vill bara vara med Harry 
hela tiden men hon vågar bara 
träffa honom på tisdagar, när 
bästa kompisen Judith är på 
basketträning. I skolan pratar hon 
inte ens med honom, för tänk om 
någon fick veta?

ISBN 501-1725-7
Ca-pris: 90:-

BORTTAPPAT:

KATT, KOMPIS, KALSONG

Elin Lindell

Jördis är bäst i klassen på fotboll, 
hon har en jättesnäll bästis som 
heter Judith. Men så börjar en ny 
tjej i klassen. Hon har både bröst 
och de bästa fotbollsfinterna någon 
sett. Dessutom blir hon genast 
kompis med Judith. På några 
dagar blir allt kaos och knas.

ISBN 501-1640-3
Ca-pris: 90:-

EFTERLYSTA:

HARRY HANSSON OCH JAG

Elin Lindell

När Jördis vän Judith är bortrest 
över jul börjar Jördis istället träffa 
Harry mer och mer. Samtidigt 
får hon för sig att hennes egna 
föräldrar ska skiljas. Allt trasslar 
till sig rejält, så mycket att Jördis 
och Harry till slut blir efterlysta 
av polisen.

ISBN 501-1686-1
Ca-pris: 90:-

UPPHITTAT:

TIGER OCH SILVERFISK

Elin Lindell

Vissa dagar händer ingenting. Man 
kanske äter potatisbullar och petar 
näsan lite. Det är allt. Andra dagar 
händer hur mycket som helst på 
samma gång. Man råkar förgifta 
rektorn, blir utskälld av fyra nakna 
tanter, ljuger för sin pappa och får 
en ny kompis ...

ISBN 501-1799-8
Ca-pris: 90:-
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lättläst

BOSSE

FLYTTAR IN

Åsa Karsin

ISBN 501-1757-8
Ca-pris: 74:-

BOSSE BÖRJAR 

SKOLAN

Åsa Karsin

ISBN 501-1900-8
Ca-pris: 74:-

BOSSE GÅR TILL 

DOKTORN

Åsa Karsin

ISBN 501-1946-6
Ca-pris: 76:-

SPÖKET I ANNIES RUM

Philippa Pearce

Ett litet hus vid havet. Ett kusligt 
rum. Och ett par stirrande ögon ... 
Emma trivs i vindsrummet där 
lilla Annie en gång bodde. Trots 
att hennes bror försöker skrämma 
henne att det spökar där. Men det 
är något mystiskt med rummet. 
Vem var Annie? Och vad hände 
henne?

Mysrys för nybörjarläsaren!

ISBN 502-2252-4
Ca-pris: 85:-

SKOLDECKARNA 3
DEN STULNA PLÅNBOKEN

Lena Lilleste 

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?

För nybörjarläsarna av lärarfavoriten 
Lena Lilleste. Pratbubblor med 
versal text + läsvänliga gemener 
i brödtexten = lästräning på två 
nivåer!

ISBN 29-70503-4
Ca-pris: 58:-

Perfekt för den som nyss har 
börjat läsa och särskilt för den 
som är nyfiken på hundar!

KUL MIX 
AV FAKTA
& FIKTION!
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lättläst

Att gå mot strömmen och ibland känna sig annorlunda är en 
styrka och inte en svaghet. Men det krävs ofta erfarenhet för  
att förstå det. Och när man är yngre vill man inget hellre än 
passa in. Då kan det kännas extra jobbigt att till exempel plocka 
en lättlästbok ur hyllan. Om den inte ser ut som alla andra.

Därför jobbar vi på Hegas med att hitta de böckerna som alla vill 
plocka ur hyllan. Bara för att boken är lätt att läsa ska den inte 
vara lättviktig. Snarare extra viktig.

Förenkla ditt arbete – mer tid till eleverna! 
Till alla våra böcker finns Läsnycklar, ett pedagogiskt material 
som kan laddas ner kostnadsfritt. Läsnycklarna utgår från 
läroplanen och är fulla med inspiration som syftar till fördjupad 
läsförståelse och reflekterande läsning.

Våga läsa lätt!

Hegas böcker – Lätta att läsa. Svåra att motstå.

HEGAS -N IVÅER
Vårt mål är att barn och unga ska vilja läsa och kunna hitta böcker.  
Det är viktigt att läsningen ligger på rätt nivå. Man ska klara av att  
läsa boken samtidigt som läsningen utvecklas. Hegas böcker är  
indelade i fem nivåer, tydligt märkta med prickar på omslagen.

L Ä S LYSSNA
Forskning visar att ”läslyssning” är till stor hjälp för svaga läsare. 
Ljudböcker utvecklar språket och ordförrådet på samma sätt som  
när man läser med ögonen och ger den som har lässvårigheter en  
härlig känsla av att ”jag kan läsa”.

”Med den här typen av material tror jag barns  
och ungdomars läslust kan väckas. Plötsligt kanske man 
förstår vitsen med att läsa böcker, förstår att litteratur 

handlar om tankar, känslor och upplevelser som finns  
hos dig själv eller andra människor över hela jorden. 
En stor poäng med läsningen är ju också att svaren  

inte är givna. Man övar sig i att tolka, reflektera,  
utbyta åsikter, argumentera och bli lyssnad  
till utan att behöva veta det rätta svaret.” 

Karna Nyström, litteraturpedagog

Hegas  
läsglädje på 

rätt nivå
För att göra det extra lätt att hitta 

våra böcker har vi märkt ut dem.  

Håll utkik efter den röda Hegas-

blomman i katalogen!
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lättläst

LISEN ÅKER VILSE

Cecilia Sundh

Lisen ska åka buss till skolan. Alldeles själv! Hon kan vägen, för hon har åkt 
där förut. Så varför svänger plötsligt bussen åt fel håll? Hon ser sig om, men 
ingen annan verkar tycka det är konstigt. Tänk om det är fel BUSS? Och vart 
har hennes biljett tagit vägen?

En bok med hög igenkänningsfaktor för alla som någon gång råkat ut för händelser 
som påminner om Lisens! Att hamna på fel buss, bli ensam i en hiss som åker hela 
vägen ner till garaget, ramla i en rulltrappa, tappa bort sin mamma eller pappa i 
affären… listan kan bli lång över katastrofer i ett barns vardagsliv! Det här är första 
delen i en ny serie om Lisen. En härlig tjej att lära känna!

ISBN 7543-550-3
Ca-pris: 106:-

Språket är enkelt
och vardagligt, mycket 
lämpligt för den som
just knäckt läskoden. 
Det här är en bra läs-
träningsbok med ett 
fängslande innehåll!

TOVA EXPLODERAR

Katrine Marie Guldager

Tova, en helt vanlig tjej som går i 
skolan som alla andra. Men som 
också bor alldeles ensam i ett 
vattentorn i det lilla samhället 
Tornby. Det är inte helt lätt att 
vara Tova. Hon är en tjej med 
väldigt mycket känslor. Så mycket 
att hon ofta exploderar, fast hon 
försöker låta bli. Det är ju inte 
alla som står ut med någon som 
exploderar, och det är inte heller 
bra för hjärtat. Det kan ju få repor. 
Det säger i alla fall hennes granne, 
fiskhandlaren.

ISBN 7543-707-1
Ca-pris: 106:-

TOVAS VÄRSTA DAG

Katrine Marie Guldager

Tova försöker gömma sig, för att 
hon tycker att det är pinsamt att 
hennes bästis sjunger så högt. 
Men det slutar ändå med att alla 
barnen står runt henne och pekar 
och säger en massa dumma 
saker om henne. Och vad ska hon 
tro om att Jens, som får hennes 
hjärta att klappa lite snabbare, är 
så taskig?

ISBN 7543-710-1
Ca-pris: 106:-

RÄDDAST FÖR SPÖKEN

Gull Åkerblom

Finns det spöken? Det är hallo-
ween. Lydias klass förbereder sig 
för spökfesten. De ska klä ut sig 
och busa. Då berättar Emma att 
hon är rädd – för spöken. Någon 
skrattar. Lydia blir förvånad. Emma 
som är så tuff. På hemvägen går 
Lydia och hennes vänner förbi 
något som skulle kunna vara ett 
spökhus. Men spöken finns väl inte 
… eller hur var det nu?

Finstämda och lite underfundiga 
texter i fin samklang med färgglada 
illustrationer. Fjärde boken om Lydia.

ISBN 7543-467-4
Ca-pris: 106:-

FLUGO MOT FLUGSMÄLLAN

Tedd Arnold 

Flugo hänger med Buzz på 
skolutflykt. De åker till en 
fabrik. Där gör de flugsmällor. 
Och inte vilka som helst. Utan 
Super-Smällor! Det blir ett riktigt 
ruzkigt besök för Flugo. Hur 
lyckas en liten fluga överleva 
mot en Super-Smälla av senaste 
modell?

ISBN 7543-531-2
Ca-pris: 105:-

LUKAS PÅ MARS

Dorthe Skytte

Lukas bakom spakarna! Det är 
natt. Lukas går ut i trädgården. 
Han ser ett rymdskepp. En liten 
man kommer ut. Mannen vill att 
Lukas ska följa med honom. Till 
planeten Mars! Det finns en farlig 
typ där, som måste stoppas. Kan 
Lukas hjälpa till?

Den sjätte boken om superkillen 
Lukas. Lika tokig och rolig som 
vanligt.

ISBN 7543-431-5
Ca-pris: 97:-

LUKAS ÄR EN SAMURAJ

Dorthe Skytte

Lukas är i Japan. Han är på besök 
i ett tempel. I ett tempel är det 
lugn och ro. Men inte nu. Det har 
hänt något. En grupp onda män 
har tagit prinsessan Kiko. Hon 
är inlåst i en borg. Någon måste 
rädda henne. Men vem?

Serien om pojken som lyckas med 
det mest otippade har lockat många 
nybörjarläsare till böckernas förlovade 
land. Så även denna gång!

ISBN 7543-541-1
Ca-pris: 99:-

debutant!
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KIM & LINA PÅ KATTJAKT

Torsten Bengtsson

Vem ska rädda katterna? 
Kim och Lina har en katt. Han 
heter Sture. Nu är han borta. 
Har han blivit påkörd av en bil? 
Eller tänk om kattmannen har 
tagit honom? Det är en man 
som bor en bit bort. Folk säger 
att han samlar på katter, och 
att han är arg och elak. Barnen 
bestämmer sig för att leta efter 
Sture ...

Nytt spännande äventyr med det 
populära syskonparet Kim och 
Lina! Finns också på arabiska!

ISBN 7543-434-6
Ca-pris: 106:-

KIM & LINA I ETT ÖDEHUS

Torsten Bengtsson

Regn, åska och ett ödehus.
Kim och Lina ska gå till mormor. 
De tar stigen genom skogen. 
Då kommer ett åskväder, och 
Lina springer iväg. Det blixtrar, 
åskar och regnar. Kim är ensam 
kvar. Han är rädd och vill söka 
skydd. Men var? Han får syn på 
ödehuset. Lina säger att det bor 
en zombie där. Bosse Zombie … 
Vågar Kim gå in?

Hegas favoriter på arabiska! 

ISBN 7543-589-3
Ca-pris: 162:-

TROLLSPANARNA

Annika Widholm

Finns det farliga troll i skogen? 
I de första böckerna upptäckte 
de ett spöke i ett gammalt 
bibliotek och blev jagade av 
zombier i en galleria. Nu är 
det istället dags för Malva 
och Hanna att ge sig ut i en 
farlig trollskog. Som vanligt 
är det orädda Hanna som vill 
spana efter otäckheter medan 
Malva motvilligt följer med. 
Och snart måste de återigen 
springa för livet! 

ISBN 7543-449-0
Ca-pris: 145:-

GROTTSPANARNA

Annika Widholm

Den här gången är det en lite 
läskig grotta som ska under-
sökas. Hanna vill gå in där 
och spana. Det vill inte Malva. 
Men när kompisen försvinner 
i grottans mörka gångar har 
Malva inget val. För att hitta 
Hanna måste hon själv ge 
sig in bland skuggorna och 
fladdermössen. Malva är 
rädd, men nu är det för sent 
att vända om ...

Favoritserie!

ISBN 7543-556-5
Ca-pris: 145:-

RYMDKLUBBEN E.T.
SIMMA PÅ NEPTUNUS

Marie Helleday Ekwurtzel

Eskil är en vanlig kille. Bara lite rädd för 
vatten. Tills han möter Tova. De har två 
saker gemensamt: Båda är adopterade 
och båda gillar rymden. Tillsammans 
bildar de Rymd-klubben E.T. där bok-
stäverna står för deras namn. Klubben 
blir räddningen för Eskil. Istället för att 
åka till den läskiga simhallen reser han 
och Tova ut i rymden – ända till
Neptunus! I alla fall i fantasin …

Eftertänksamt, kul och finurligt!

ISBN 7543-452-0
Ca-pris: 145:-

PRINSESSAN PÅ
DEN GIFTIGA ÄRTAN

Wiley Blevins

I boken Prinsessan och den giftiga 
ärtan, händer det kusliga saker 
på slottet. Läs och rys – men 
inte precis före läggdags!

ISBN 7543-419-3
Ca-pris: 106:-

SNÖVIT OCH DE
SJU TROLLEN

Wiley Blevins

Snövits elaka styvmor lurar Snövit 
att sova för evigt. Endast en kyss 
från en prins kan väcka prinsessan. 
Sju fula troll bor i skogen och de vet 
vad drottningen har gjort. De heter 
Stinker, Stånker, Rusker, Läsker, Äckel, 
Päckel och Nisse. De letar rätt på 
Snövit och har en lömsk plan för att 
locka dit prinsar – och själva tjäna en 
hacka på det. Men Nisse är inte som 
de andra. Han tycker synd om Snövit 
och vill rädda henne ...

ISBN 7543-538-1
Ca-pris: 106:-

lilla
skräckbiblioteket

– klassiska sagor i
ny tappning!

lättläst

pÅ
 arabiska!

del 3! del 4!
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DUMMA HALLON

Erika Eklund Wilson

Vad har hänt med Hallon? Hallon 
är den snällaste häst som finns. 
Men ibland kan hon faktiskt vara 
dum. Idag är en sån dag. När Lisa 
och Tyra ska hämta henne i hagen 
vill hon inte komma. Flickorna 
känner inte igen hästen. Hon gör en 
massa dumma saker. Har Hallon 
blivit knäpp? Eller är det så att hon 
saknar något. En hästkompis?

Till alla som längtat, en ny härlig
och färgglad Hallon-historia! 

ISBN 7543-461-2
Ca-pris: 106:-

lättläst

NILS HOLGERSSON

Selma Lagerföf

Nils Holgersson bor på en bond-
gård i Skåne. De har många djur. 
Men Nils är elak mot dem. Som 
straff  blir han förvandlad till en 
pyssling. Och plötsligt sitter han 
på ryggen av en gås. Gåsen heter 
Mårten och vill inte bli slaktad 
och uppäten. Mårten vill följa med 
en flock vilda gäss. Hela vägen upp 
genom Sverige. Hur ska det gå?

Nyanlända älskar Nils Holgersson. 
Berättelsen är rolig, njutbar och 
skapar en trygg, positiv känsla!

ISBN 7543-683-8
Ca-pris: 147:-

PETER PAN

James Mattew Barrie

Peter Pan är en pojke som inte vill 
bli stor. Han bor på en ö där allt 
kan hända – Landet Ingenstans. 
Wendy och hennes bröder flyger 
med Peter Pan till hans ö. På ön 
finns många spännande saker. 
Bland annat ett gäng ruskiga 
sjörövare! Barnen tas till fånga. 
Peter Pan ska så klart försöka 
rädda dem. Men kan han besegra 
den grymma kapten Krok?

ISBN 7543-686-9
Ca-pris: 147:-

SCOOBY DOO!
– DEN MYSTISKA KARTAN

Gail Herman

Allt börjar med att Scooby 
efter ett pizza-besök hittar 
en gammal karta. Den ser ut 
att leda vännerna rakt in i ett 
nytt mysterium. Kanske är det 
en sjörövarkarta som visar 
en nergrävd skatt? Det måste 
undersökas – även om spöken 
försöker sabba för vännerna!

ISBN 7543-695-1
Ca-pris: 106:-

SCOOBY DOO!
– SNÖMONSTRET

Gail Herman

Vännerna åker på skidresa och 
tar in på hotell. Varje vinter har 
hotellet en tävling: Vem bygger 
det finaste snöslottet? Men ett 
monster förstör slotten hela tiden. 
Vem är det som vill förstöra täv-
lingen? För att kanske själv knipa 
första platsen? Kan Scooby och 
hans gäng lösa mysteriet?

ISBN 7543-698-2
Ca-pris: 106:-

klassiker! klassiker!

TUR ATT VI FINNS!
TIO BERÄTTELSER
OM TOTTARNA + EN EXTRA

Håkan Jaensson

Tvillingarna Tim och Tom är två 
nyfikna och påhittiga lintottar som 
gärna hjälper till att ställa saker till 
rätta – som att rädda en björn på 
IKEA, skjutsa en kvinna till BB eller 
vikariera för pappa på jobbet.

I elva korta berättelser, illustrerade i färg 
av Ida Björs, får vi följa tottarna som är 
med om en massa knasiga, spännande 
och kanske lite farliga äventyr. Men det 
ordnar sig alltid till slut. Tur att vi finns! 
säger tottarna.

ISBN 501-1970-1
Ca-pris: 90:-

Fokus på:

Håkan Jaensson är författare 
och fd kulturchef  på Afton-
bladet. Han har bland annat 
skrivit de populära böckerna 
om Buller, och kultböckerna 
om Nussekudden, vars första 
del kom i en ny utgåva 2015. 
Håkan har även skrivit Döds-
knäpp, Kikis alla människor och 
Morfar till salu, farmor på köpet.

Ida Björs är illustratör, för-
fattare och konstnär, utbildad 
på Konstfack. Hennes bilder 
har synts i bland annat
Dagens Nyheter, Kamratposten, 
Polistidningen, Läkartidningen 
och Tidningen Vi.

HÅKAN JAENSSON

HÄXA I HEMLIGHET
TROLLA TILLBAKA

Annika Meijer 

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.

ISBN 29-70505-8
Ca-pris: 58:-

ny
lättläst

serie!
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BRUNO 3000
TVILLINGARNA

Åsa Anderberg Strollo

8-årige Bruno gillar Lego, Minecraft, 
att samla på saker, att träna judo och 
att vara med kompisar. Bruno och hans 
bästisar, tvillingarna Tom och Ture, 
leker jämt. Men helt plötsligt ska de 
flytta till USA! Hur ska det bli då?

ISBN 501-1793-6
Ca-pris: 87:-

BRUNO 3000
KLUBBEN

Åsa Anderberg Strollo

Bruno saknar sina gamla bästisar som 
har flyttat till USA. Men Aline på judon 
är kul, och Yango och Lukas är coola 
men lite väl busiga. Tysta Ville är rolig 
och han gillar Minecraft som Bruno. 
Vilken tur!

ISBN 501-1794-3
Ca-pris: 87:-

BRUNO 3000
RYMDEN

Åsa Anderberg Strollo

Bortresta kompisar, konstiga vikarier på 
fritids, tråkdagar på pappas jobb. Det är 
bara några av utmaningarna som 8-årige 
Bruno stöter på under sommarlovet. 
Och när han äntligen ska få sova över 
SJÄLV hos sina kusiner så GÅR det inte. 
Fast han vill!

ISBN 501-1994-7
Ca-pris: 87:-

lättläst

HALLÅ

ÅSA ANDERBERG STROLLO! 

Du är aktuell med tredje delen i serien Bruno 3000, som illustreras
av Julia Thorell. Varför heter serien Bruno 3000?

 – Haha, ja det kan man undra! Googlar man "Bruno 3000" får man 
träffar på en amerikansk trapphiss för rörelsehindrade. Jag har väl mer 
tänkt på att 8-åriga Bruno är en klurig och rolig kille som har räknat ut 
hur många dagar som han har levt, dvs 3000.
 
Hur fick du idén till serien?

 – Jag fick Brunos röst i huvudet och den första boken skrev sig nästan 
självt – sådär som det nästan aldrig blir. Och samarbetet med illustratör 
Julia Thorell och resten av processen har också varit märkligt lätt.
 
Vad har du på gång?

 – Jag kommer med skräcknovellsamlingen Iskalla skuggor ihop med 
Andreas Palmaer och jobbar med en deckarserie för TV4s vuxenpublik,
så Bruno-serien är verkligen mina ljusa humorböcker. 
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ADA LÖSER EN TAND

Björn Augustsson

Det här är berättelsen om en lös tand. 
Ada både vill och inte vill tappa den. 
Hon tycker att det är läskigt och så kan 
hon inte äta gröna äpplen längre, för då 
gör det ont. Ada tänker på den där lösa 
tanden hela tiden. Hur ska hon göra för 
att tappa den utan att det gör ont? Och 
helst utan att hon märker det alls …

Rikt illustrerad av Cissi Welin, en högläs-
ningsbok med både humor och allvar.

ISBN 88167-11-8
Ca-pris: 98:-

DEN MAGISKA
DJURAFFÄREN 3
ESTER LÄNGTAR

Lin Hallberg

Alla barn behöver ett djur – det vet 
expediten i den magiska djuraffären. 
Men vilket djur ska bli Esters?
Kommer den gamla damen bakom 
disken verkligen lyckas att ordna
fram det bästa tänkbara djuret för 
flickan som inte vågar gå ut?

Om längtan efter ett djur, en kompis 
och modet att röra sig fritt.

ISBN 638-9427-5
Ca-pris: 58:-
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OSYNLIGA EMMIE

Terri Libenson

Det här berättelsen om två helt 
olika 13-åriga tjejer. Den tysta, 
blyga och konstnärliga Emmie 
och den populära, pratsamma 
och idrottsintresserade Katie.
Och hur deras vägar plötsligt 
korsas. Allt på grund av en 
pinsam lapp. Osynliga Emmie är 
serietecknaren Terri Libensons 
succéartade debut. 13-åriga
Emmies värld är fylld av pinsam-
heter, känslor och humor och 
bokens överraskande och väl-
komponerade slut sätter hela 
berättelsen i ett nytt perspektiv.

En lättläst och medryckande bok, 
översatt av kritikerrosade Elin
Nilsson, senast aktuell med
Augustnominerade boken Anrop
från inre rymden.

ISBN 501-1977-0
Ca-pris: 109:-

tom gates
fantastiska 

värld!

TOM GATES (NÄSTAN 
BARA) SMARTA IDÉER

Liz Pichon

ISBN 501-1773-8
Ca-pris: 90:-

TOM GATES
ÄR HELT SUVERÄN
(PÅ VISSA GREJER)

Liz Pichon

ISBN 501-1924-4
Ca-pris: 94:-

TOM GATES
ALLT ÄR UNDERBART

Liz Pichon

ISBN 501-1737-0
Ca-pris: 90:-

TOM GATES
BÄSTA URSÄKTER (OCH 
ANDRA BRA GREJER)

Liz Pichon

ISBN 501-1665-6
Ca-pris: 90:-

TOM GATES
FANTASTISKA VÄRLD

Liz Pichon

ISBN 501-1664-9
Ca-pris: 90:-

Den perfekta läsningen för alla som gillar 
lättlästa och roliga böcker, fullproppade 
med kul bilder och galna upptåg!

Mellanåldersläsning 
av högsta klass.
En fantastisk debut 
med många skratt och 
tonvis med hjärta. 
Osynliga Emmie är 
oförglömlig!

lättläst

AXEL OCH OMAR 16
PASSA LILLASYSTER

Helena Bross

ISBN 638-9025-3
Ca-pris: 58:-

AXEL OCH OMAR 17
LEKA KULL

Helena Bross

ISBN 638-9703-0
Ca-pris: 58:-

perfekta för
barn som knäckt

läskoden!

populära serien om kompisarna Axel och Omar. 
vardagsdramatik när den är som allra bäst. 
Perfekta böcker för nybörjarläsare med kort 
text i veRsaler.
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DEN STORA HÄXJAKTEN

Sofi Hjort

Den stora häxjakten bjuder 
på spännande läsning med 
historisk förankring. Boken är 
en skönlitterär berättelse som 
bygger på den sanna historien 
om häxjakten på Södermalm 
i Stockholm, då åtta kvinnor 
anklagades för att vara häxor 
och avrättades.

ISBN 501-1732-5
Ca-pris: 90:-

SUPERKORTA SKRÄCKISAR

Andreas Palmaer

I Superkorta skräckisar blir mar-
drömmar verklighet, skyltdockor 
får liv och barn förvandlas till 
slemmiga grodor. Och så får 
man svaret på vad myggorna 
egentligen gör med allt blod de 
suger i sig ...

Här får nybörjarläsaren roliga, 
överraskande och lagom läskiga 
berättelser med bara några raders 
text och mycket bild.

ISBN 501-1962-6
Ca-pris: 71:-

TIDENS HJÄLTAR
VÄCK MONSTRET!

Sofi Hjort 

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. Böckerna har kort och läs-
vänlig text, spännande handling och 
massor av färgstarka bilder. 200 år 
sedan Frankensteins monster gavs ut. 
För den vetgiriga nybörjarläsaren.

ISBN 29-70504-1
Ca-pris: 58:-

PASSA!

Thomas Halling

Wille gillar inte att spela 
fotboll och han är inte bra 
på det. Men i skolan måste 
han spela ibland i alla fall. 
Vad Wille verkligen gillar är 
att spela schack, dataspel 
och läsa böcker. Men så en 
dag kommer han på något 
som förändrar allt.

ISBN 501-1678-6
Ca-pris: 78:-

SKJUT!

Thomas Halling

I skolans fotbollscup har klass 5b 
gått vidare till semifinal! Och det 
tack vare Wille. Wille som egent-
ligen inte gillar att spela fotboll. 
Men när det var som jobbigast 
med fotbollen hände något. Han 
hittade likheter mellan att tänka 
schack och fotboll. Och han blev 
kompis med Moa. Moa som är 
bra på fotboll. Och väldigt söt ...

ISBN 501-1720-2
Ca-pris: 78:-

MÅÅÅL!

Thomas Halling

Willes klass har tagit sig till 
final i skolcupen i fotboll. 
Otroligt! Nu måste de göra 
allt för att försöka vinna. 
Men inom laget är det 
mycket som händer. Wille är 
ihop med Moa. Eller är han 
det? Allt verkar krångligt. 
Och motståndarna är inte 
att leka med ...

ISBN 501-1741-7
Ca-pris: 78:-

lättläst

INTRESSEKLUBBEN
RÅTTSVANSARNA

Anna Hansson

Många människor är jätterädda för 
råttor och möss, men visste du att 
exempelvis råttorna 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.

Kort, lättläst text och pratbubblor 
skrivna med versaler.

ISBN 29-70506-5
Ca-pris: 58:-

Från gänget 
bakom Fasliga 

fakta!

Fokus på:

Sofi Hjort kommer ursprung-
ligen från Dalarna men bor 
på Söder i Stockholm med 
sin man Magnus och tre 
barn, Moa, Max och Maj. Att 
förmedla kunskap till barn är 
bland det bästa hon vet. Om 
hon sår frön av kunskap hos 
barn, kanske det börjar växa 
en vilja och lust att ta reda på 
mer – då har man lyckats!

Förutom att skriva faktaböcker 
arbetar Sofi som museipe-
dagog och har bland annat 
arbetat på Drottningholms 
slott, Historiska museet, 
Junibacken och Stockholms 
läns museum. Just nu håller 
hon bland annat till i Stora 
Nyckelviken.

SOFI HJORT
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I. V. Steinman

Mitt under ett segt och trist sommarlov får Henny syn på en intressant lapp 
på bibliotekets anslagstavla. På lappen står det att en detektiv letar efter en 
assistent. Henny blir nyfiken och söker upp detektiven, som heter Balthasar 
Brun och är en urgammal man med krulligt hår och en stor pipa i mungipan.
Balthasar är tveksam till om en liten flicka verkligen klarar av att vara 
assistent till en äkta mästerdetektiv, så Henny gör en överenskommelse med 
honom: Om hon klarar av att leta rätt på en försvunnen katt på max en vecka, 
så får hon jobbet. Och plötsligt är sommarlovet inte så segt och trist längre ...

En spännande och rolig barnbok, full av mystiska och finurliga detaljer och befolkad
av unga hjältinnor och hjältar som begriper mycket mer än vad de vuxna tror.

ISBN 7701-698-4
Ca-pris: 148:-

TUFFA GÄNGET
EN GOD GÄRNING

Aaron Blabey

En god gärning är den första delen 
i serien och här bestämmer de 
sig för att befria tillfångatagna 
hundar på ett hundhem. Häng 
med på ett galet äventyr!

ISBN 501-1968-8
Ca-pris: 67:-

TUFFA GÄNGET
EN RUGGIG HISTORIA

Aaron Blabey

En ruggig historia är andra delen i 
serien och här bestämmer de sig 
för att befria 10 000 kycklingar 
från Solsidans kycklingfarm.

ISBN 501-1969-5
Ca-pris: 67:-

TUFFA GÄNGET
EN GNAGARES HÄMND

Aaron Blabey

Vargen och hans tuffa gäng har 
muckat med fel MARSVIN. De har 
brutit sig in i hans hönsfarm och 
befriat hans hönor. Och nu är den 
otäcke lille gnagaren ute efter 
hämnd. Kommer de att överleva? 
Kommer de att bli HJÄLTAR igen? 
I En gnagares hämnd får du svaret 
på allt detta (och lite till).

ISBN 501-1983-1
Ca-pris: 71:-

Böckerna om Tuffa gänget 
har hittills översatts till
25 språk och är en stor
succé i hemlandet australien 
och internationellt!

lättläst

Uttrycksfulla illustrationer
med glimten i ögat förhöjer
läsupplevelsen i denna
charmiga bok!
BALTHASAR BRUNS DETEKTIVBYRÅ

BALTHASAR BRUNS
DETEKTIVBYRÅ
MYSTERIET MED DEN
FÖRSVUNNA KATTEN

TJUREN FERDINAND

Munro Leaf

Alla känner till den snälla tjuren 
som hellre luktar på blommor än 
stångas med de andra ungtjurarna 
och omöjligen låter sig provoceras 
på tjurfäktningsarenan.

Originalillustrationerna har restaurerats 
med digital teknik för att återskapa 
känslan och kvalitén från originalutgåvan.

ISBN 7701-138-5
Ca-pris: 137:-
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VÅR ÖVERDRIVET
GIGANTISKA TRÄDKOJA
MED 52 VÅNINGAR

Andy Griffiths

ISBN 501-1764-6
Ca-pris: 95:-

VÅR MEGASTORA
FUSKBYGGDA TRÄDKOJA 
MED 65 VÅNINGAR

Andy Griffiths

ISBN 501-1941-1
Ca-pris: 95:-

VÅR FANTASTISKA
TRÄDKOJA MED
78 VÅNINGAR

Andy Griffiths

ISBN 501-1975-6
Ca-pris: 95:-

VÅR TRÄDKOJA
MED MASSOR AV PYSSEL

Andy Griffiths

ISBN 501-1997-8
Ca-pris: 63:-

VÅR ENORMT STORA
TRÄDKOJA MED
39 VÅNINGAR

Andy Griffiths

ISBN 501-1763-9
Ca-pris: 95:-

VÅR JÄTTESTORA
TRÄDKOJA MED
26 VÅNINGAR

Andy Griffiths

ISBN 501-1762-2
Ca-pris: 95:-

VÅR TRÄDKOJA

MED 13 VÅNINGAR

Andy Griffiths

ISBN 501-1758-5
Ca-pris: 95:-

GALET,
LÄTTLÄST OCH

0% VARDAG!Andy Griffiths och Terry 

Denton kommer från 

Australien. Deras serie om 

trädkojan har gjort succé 

i alla länder den hittills 

kommit ut i och är översatt 

till 24 språk. Böckerna har 

sammanlagt sålt i över fyra 

miljoner exemplar!

Dechiffrera hemliga meddelanden! Gör dina egna våningar 
i trädkojan! Skapa dina egna glass- smaker! Dra streck 
mellan prickar och se vad som händer! Försök ta dig ut
ur dödslabyrinten! Skriv och rita dina egna berättelser
om rymdskepp, pizza och galna uppfinningar! Allt detta 
och en massa annat finns i den här roliga pysselboken!

lättläst

Den här boken 
tillägnas alla barn 
som är vilse och 
ensamma. Och alla 
som hjälper dem.

DAGEN DÅ KRIGET KOM

Nicola Davies

Tänk dig en helt vanlig dag. 
Och så plötsligt kommer 
kriget och förvandlar hela din 
stad till grus. Tänk dig att du, 
alldeles ensam, tvingas ut på 
en livsfarlig resa. Och ingen 
hälsar dig välkommen när du 
kommer fram. Tänk dig att du 
har förlorat allt och alla. Och 
så kommer ett barn, precis 
som du själv, och ger dig något 
litet, men som betyder väldigt, 
väldigt mycket.

Under våren 2016 nekade den 
brittiska regeringen 3 000 
ensamkommande barn att få 
stanna i landet. Ungefär samtidigt 
hörde Nicola Davies en berättelse 
om ett flyktingbarn som vägrats 
tillträde till en skola för att det inte 
fanns någon stol för henne att sitta 
på. Nicola Davies skrev en dikt, 
som blev starten för en kampanj 
där konstnärer delade bilder av 
tomma stolar, som en symbol för 
en plats i ett klassrum, och för att 
visa sin solidaritet.

Dikten illustrerades av Rebecca 
Cobb och blev till en bilderbok, 
som på ett lättillgängligt och 
gripande sätt, kan hjälpa till att 
förklara den pågående flykting-
krisen för de yngre läsarna.

För varje såld bok går 10 kronor 
till Rädda Barnens arbete.

ISBN 88167-23-1
Ca-pris: 98:-



JOSEFIN

Maria Gripe

Josefin är sladdbarn i en präst-
familj på landet. Hon heter 
egentligen Anna Grå men det är 
ju inget namn för ett barn, tycker 
hon, och kallar sig i stället Josefin 
Johandersson. I Josefin får vi följa 
henne den sommar då hon umgås 
med gamla Judith Lyra, och får 
alltmer medkänsla och fler kakor 
ju mer hon spär på sina berättelser 
om hur synd det är om henne där 
hemma. Och så dras hon in i mys-
teriet med den nya trädgårdsmäs-
taren med det långa vita skägget.

ISBN 7701-757-8
Ca-pris: 148:-

HUGO OCH JOSEFIN

Maria Gripe

Josefin är glad att börja skolan igen 
efter sommarlovet. Men allt blir 
fel redan första dagen. Fröken ser 
inte ut som en fröken och använder 
dessutom fel namn när hon ropar 
upp henne. Hon är också annorlunda 
än de andra barnen. För annorlunda. 
Men så börjar Hugo en dag i klassen. 
Han är också annorlunda, men 
bryr sig inte ett dugg om vad andra 
tycker. Hugo och Josefin blir bästa 
vänner för trots att de utåt verkar 
helt olika varandra, är de faktiskt 
ganska lika.

ISBN 7701-759-2
Ca-pris: 148:-

HUGO

Maria Gripe

Josefin har under en tid trivts 
riktigt bra i skolan. Men så är Hugo 
plötsligt inte där på länge. Josefin 
känner sig ensam och övergiven, 
nästan sjuk. Hugo kommer tillbaka, 
men en ny flicka, Miriam, som också 
börjat i klassen. Hon har gott om 
pengar, vackra saker och tjusiga 
kläder och verkar vilja umgås med 
Hugo. Josefin blir avundsjuk, både 
på Miriams vänskap med Hugo och 
på alla hennes fina saker. Men kanske 
är det så att Miriam samtidigt 
önskar att hon var Josefin? 

ISBN 7701-755-4
Ca-pris: 148:-

ASTRID LINDGREN

Agnes-Margrethe Bjorvand

Vem var egentligen Astrid Lindgren? 
Visste du att hon tyckte om att 
spela fotboll och att hon drömde 
om att lära sig åka slalom?

I den här boken får du läsa den
fantastiska historien om hur Astrid 
Lindgren från Vimmerby blev en av 
världens mest älskade författare.

ISBN 7701-090-6
Ca-pris: 148:-
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AZADAH

Jacques Goldstyn

Azadah är en stark berättelse, 
som med sina fåordiga meningar 
förmedlar kraften som finns i 
en liten flickas drömmar. En 
morgon får Azadah reda på att 
hennes vän, reportern Anja, ska 
lämna Afghanistan och åka hem 
till Tyskland. Azadah vill också 
lämna sitt krigshärjade land, och 
ber om att följa med henne. Men 
det är omöjligt och Azadah måste 
komma på ett annat sätt att fly.

Jacques Goldstyn har för sitt arbete 
som illustratör mottagit le Grand 
Prix du journalisme indépentant 
2009 och 2011. 

För varje sålt exemplar går 10 kr 
till Reportrar utan gränser.

ISBN 88167-21-7
Ca-pris: 104:-

lättläst

Ett barns
drömmar om ett

liv bortom
kriget!

MAGISKA SPEGELN
DEN HEMLIGA GÅNGEN

Susanne MacFie

En dag upptäcker Lisen, Mirjam, 
Nilo och Oskar att det är någon-
ting annorlunda med spegeln på 
toaletten på skolan. De kan inte 
förklara vad det är, men när de tittar 
i spegeln ser de en flicka. Vem är 
flickan i spegeln? Hur hamnade 
hon där? Och hur kan hon veta 
saker om skolan som ingen annan 
vet? Som att det finns en hemlig 
gång! Snart smyger de tillsam-
mans med Cleo, som flickan säger 
sig heta, för att ta reda på vart 
gången leder.

ISBN 87217-32-6
Ca-pris: 71:-

MAGISKA SPEGELN

DET BULTANDE HJÄRTAT

Susanne MacFie

Lisen, Mirjam, Nilo och Oskar har 
smugit ner till toaletten i källaren på 
skolan. De är där för att möta Cleo, 
flickan som plötsligt en dag dök upp i 
spegeln på toaletten. Det är någonting 
konstigt med Cleo. Hon är inte riktigt 
klädd som dem och hon verkar veta 
saker om skolan som ingen annan 
känner till. Ibland verkar det dessutom 
som om det bara är de som kan se 
Cleo. Cleo berättar att det finns ett 
bortglömt förråd på skolan. Därinne 
finns en glasburk med ett hjärta i. De 
smyger dit med Cleo och ser inte bara 
hjärtat i glasburken, det verkar bulta!

ISBN 87217-33-3
Ca-pris: 71:-

FALLET MED
DE PUNKTERADE DÄCKEN

Susanne MacFie

Moa och Måns, deckarduon 
med sitt hemliga och kluriga 
skriftspråk, får ett knepigt fall 
att lösa när ett stort antal bilar 
blir saboterade. Nu gäller det 
för dem att lösa fallet utan att 
avslöja Hemliga Klubben.

En serie spännande och kluriga 
pusseldeckare. Fler delar i serien 
finns på sidan 69.

ISBN 87217-31-9
Ca-pris: 76:-



GRODREGN I SKARA
SANT ELLER FALSKT?

Stina Jonsson

Har det regnat grodor i Skara? 
Finns det ett hotell av bara is? 
Fick Island en ny ö 1963?

I den här boken finns tio korta 
texter. Vad tror du är sant?
Vad är falskt?

ISBN 983012-2-9
Ca-pris: 127:-

FALK 1
FALK OCH DRAKPROVET

Stina Jonsson

Falks drake, Kargo, är över hundra 
år. Han orkar inte jaga mer.
Falk måste leta efter en ny drake.
Men var lever de vilda drakarna? 
Kommer Falk att hitta hem igen?

ISBN 983012-0-5
Ca-pris: 132:-

FALK 2
FALK OCH DRAKUNGEN

Stina Jonsson

Falk behöver en jaktdrake.
Men han har bara ett ägg.
Kan Falk lära en unge att jaga
och spruta eld? Och kan draken
Flamma hjälpa till?

ISBN 983012-1-2
Ca-pris: 132:-

FALK 3
FALK OCH DRAKBERGET

Stina Jonsson

Falk längtar till Drakberget.
Där finns det grottor och varma 
källor. Men sover det verkligen
en gammal drake i berget? Falk 
och Vine ger sig ut på äventyr!

ISBN 983012-3-6
Ca-pris: 138:-

FALK 4
FALK OCH DRAKÖN

Stina Jonsson

Falk och Vine längtar till havet.
De ger sig av med sina drakar. 
När himlen blir mörk vill Vine 
hem. Men det vill inte Falk.
Då bryter ovädret ut. Falk kan
inte se Vine längre!

ISBN 983012-4-3
Ca-pris: 138:-
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Den spännande fantasyserien om Falk och hans drakar är 
skriven på lättläst svenska.

Böckerna passar svaga eller ovana läsare i åldern 7–10 år.
Lix: 12–14. Sidor: 36–40.

Texterna är korta, max en sida, och skrivna
på lättläst svenska.

Böckerna passar svaga eller ovana läsare i åldern 8–11 år.
Lix: 13.

lättläst
fantasy för alla

som älskar
drakar!

lättläst

HÄSTAR 13
MÄRTA OCH STORHÄSTEN

Erika Eklund Wilson

Märta blir sjuk och när hon kommer tillbaka 
till stallet är ingenting som förr. Bästisen 
Maja har börjat vara med bortskämda 
Hanna och henns ponny i privatstallet, och 
Märta är utanför. Tur att kompisen Åke 
finns, och andra hästar. Som silverhästen 
Månstråle, som inte är en ponny utan en 
riktig storhäst. Kanske vågar Märta till och 
med sitta upp på Månstråle?

ISBN 638-9897-6
Ca-pris: 58:-

DUNNE 6
LYCKLIG DEN SOM
DUNNE FÅR

Rose Lagercrantz

Vad gör man om ens allra bästa vän bor i en annan stad
och de vuxna inte förmår ordna så att man får ses på lovet?
Man får ordna något själv!

En bok om bergfast vänskap med massor av suveräna bilder.
Detta är den sjätte fristående boken om Dunne. Böckerna har fått
ett starkt och vidsträckt genomslag internationellt. De är översatta
till över tjugo språk och har fått många lovord och utmärkelser.

ISBN 638-9411-4
Ca-pris: 91:-

lättläst,
träffsäkert 

och spännande!
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lättläst

BEPPE & ISABEL

Björn Augustsson

Isabel är Beppes absolut bästa 
vän. Ingen är som hon. Hon är den 
modigaste och gladaste Beppe vet. 
Med Isabel blir Beppe själv också 
modigare och gladare. Och när han 
är med Isabel behöver han inte 
tänka på att pappa har flyttat till 
stjärnorna. Men så flyttar den där 
nya killen in i lägenheten bredvid 
och förstör precis allt ...

Rikt illustrerad av Johanna Arpiainen. 
En fin högläsningsbok, men också en 
lättläst kapitelbok för den som nyss 
lärt sig läsa själv.

ISBN 88167-10-1
Ca-pris: 98:-

en varm bok om rädslan att förlora någon
man tycker  väldigt mycket om!
BEPPE & ISABEL

MIN BRORSA HETER NOA

Anna-Clara Tidholm

Saga bor tillsammans med sin 
mamma och sin 16-årige brorsa 
Noa. En dag kommer Saga och 
hennes bästa kompis Anisa på 
Noa med att spraya ett hakkors. 
Han säger att nazister är det 
bästa som finns och att de hatar 
såna som Anisa. Dörren till Noas 
rum är nästan alltid stängd men 
en dag ser Saga att väggarna där 
inne är täckta av hakkors och hon 
hittar knivar i Noas garderob.

En berättelse om vänskap. Och om 
rasism, sedd genom en åttaårig 
flickas ögon.

ISBN 501-1712-7
Ca-pris: 74:-

DET ÄR FLANAGAN OCH JAG

Bo R. Holmberg

I Bjarnes klass går Lenny
Karlsson, en stökig kille som 
trakasserar Bjarne och hans 
kompis Flanagan. Vännerna
gör allt för att undvika Lenny, 
de smiter tidigare från lektioner 
och väl hemma tränar de 
boxning för att härda sig, bli 
starkare, och förhoppningsvis 
kunna ge igen. Och en dag har 
de fått nog!

ISBN 501-1831-5
Ca-pris: 85:-

EMELIE NICKLASSON
OCH JAG

Mats Jonsson

Fröken älskar Emelie. Det gör nog 
Mats också. Hur gör man för att 
bli vän med någon som är bäst på 
allt, snällast av alla och så populär 
att till och med de tuffa killarna i 
fyran är snälla mot henne? Hur ska 
Mats få Emelie att förstå att han 
är precis som hon, bara mindre 
söt och inte lika poppis?

Fristående fortsättningen till
kritikerhyllade Monstren i skogen
och Världens räddaste katt.

ISBN 501-1745-5
Ca-pris: 76:-

EDDIE 12 OCH HON SOM 
HETER ELSA / ELSA 12 OCH 
HAN SOM HETER EDDIE

Thomas Halling

Hon har precis flyttat till stan och 
saknar kompisar. Han är skolans 
värsting och gör vad han vill. 
Ingen av dem trivs i skolan. Från 
varsitt håll möts de en dag på 
en parkbänk ovanför köpcentret. 
Det här är historien om Elsa och 
Eddie och om Elsas stulna mobil-
telefon som plötsligt hamnar hos 
Eddie, och de problem som det 
innebär ...

ISBN 501-1501-7
Ca-pris: 78:-

hög-
aktuell!

SIGGE 16
FULL GALOPP, SIGGE

Lin Hallberg

En dag får stallgänget veta något 
spännande; Sally ska vara med på 
shettisgaloppen och deltaga i den 
stora julshowen på Arenan. Alla 
stalltjejer vill vara den som rider 
Sally, men det är Mattis som är 
Sallys skötare … Blir det orättvist 
eller rättvist?

ISBN 638-9823-5
Ca-pris: 95:-
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TIGER ANDERSSONS
DJURSKOLA 6
KANINKLUBBEN

Lin Hallberg

I dag står det en korg utanför ladan 
hos Tiger Andersson. När han tittar 
närmare ser han tre små nosar 
som sticker upp. Kaninungar! Men 
Tiger kan inte behålla ungarna. 
Som tur är har Levi och Lo en idé 
som kanske kan rädda de små 
söta kaninerna … 

ISBN 638-9416-9
Ca-pris: 58:-

KASPER 2
KASPER FINTAR

Jörn Jensen

I dag är det söndag och 
Kasper och de andra killarna 
i BK Toppen ska spela match. 
Inför matchen har Kasper 
tränat in en svår fint, eftersom 
laget de möter är ett av de 
bästa lagen i ligan. Men frågan 
är om nerverna håller när det 
väl gäller ... 

ISBN 638-9400-8
Ca-pris: 58:-

KASPER 3
KASPER PÅ FOTBOLLSLÄGER

Jörn Jensen

Första fotbollslägret och Kasper 
är nervös. Det är svårt att sova 
hemifrån, och det är pirrigt i 
magen inför varje match. För 
det här är en riktig tävling med 
en riktig vinstpokal till vinnaren. 
Men vem blir det som vinner 
första pris?

ISBN 638-9745-0
Ca-pris: 58:-

DJURKOMPISAR 11
TOPPEN TOR

Margareta Nordqvist

Maja får fem höns av sin 
kompis Pelle. Alla har de olika 
färger och olika egenskaper, och 
snart blir det kycklingar! Men 
när Maja en dag glömmer att 
stänga buren passar flocken, 
med tuppen Tor i spetsen, på 
att ta sig ut på äventyr …

ISBN 638-9409-1
Ca-pris: 58:-

KLASS 1B 21
SPELA KULA

Helena Bross

Det har börjat en ny kille i skolan. 
Han heter Roy och går i femman. 
Roy och vill vara med när klass 1b 
spelar kula. Han får låna några 
kulor av Vicke. Sedan vinner Roy 
en massa kulor. Hans kulpåse blir 
bara större och större. Roy spelar 
inte schyst! Elin blir arg. Men så 
får hon en idé och snart är hela 
klassen med på noterna … 

ISBN 638-8554-9
Ca-pris: 58:-

VÄNNER 4EVER 2
DAGS FÖR DISCO

Marie Oskarsson

Det är snart dags för disco i 
skolan och nästan alla är pirrigt 
förväntansfulla. Men Jack kan 
inte låta bli att oroa sig. Vad ska 
han ha på sig? Tänk om han inte 
kan dansa. Eller ännu värre – om 
Emilia som han är så kär i inte 
VILL dansa med honom! 

ISBN 638-9271-4
Ca-pris: 58:-

VÄNNER 4EVER 3
FOTBOLL OCH FULSPEL

Marie Oskarsson

När Edvin blir sur, spelar fult och 
filmar att han skadats tycker ingen 
särskilt synd om honom. Till 
slut tar han ut sin ilska på Jacks 
lillebror. Nu ser inte bara fotbolls-
matchen utan också vänskapen 
ut att vara i farozonen. Hur ska 
Edvin göra allting bra igen?

ISBN 638-9908-9
Ca-pris: 58:-

DJURKOMPISAR 12
MIN SAGA

Margareta Nordqvist

På Pelles gård finns många kor 
och kalvar, bland annat Pelles 
favoritko: Saga. Snart ska Saga 
få en kalv. Å, vad spännande! 
Medan Pelle och farmor väntar 
på den lilla kalven berättar farmor 
om hur det var förr i tiden, innan 
det fanns mjölkmaskiner och 
traktorer på gården.

ISBN 638-9747-4
Ca-pris: 58:-

lättläst
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RIDDARSKOLAN 13
OTUR I BORGEN

Magnus Ljunggren

och Mats Vänehem

Kungen planerar en storslagen 
födelsedagsfest för prinsessan 
Märta och han behöver hjälp 
med att vakta den topphemliga 
presenten av Egon, Fiona och 
Urban. Men hur ska de klara sitt 
uppdrag, när det är fredagen den 
13:e och olyckorna hopar sig runt 
det ömtåliga paketet? Till slut 
händer det som inte får hända ...

ISBN 638-9513-5
Ca-pris: 58:-

MYSTISKA SKOLAN 5
SPÖKSÅNGEN

Katarina Genar

Greta älskar sin mystiska skola. 
Nästan varje dag händer det 
något spännande. I dag ska det 
komma en ny flicka till klassen. 
Men när Kenza, deras bildlärare, 
ska skriva flickans namn på 
tavlan slutar pennan att fungera. 
Greta och Malte måste hämta 
nya hos vaktis. När de går förbi 
aulan står dörren på glänt. Där 
inifrån hörs en svag sång. Sången 
är otäck och vacker på samma 
gång. Som en spöksång från en 
annan värld …

ISBN 638-9611-8
Ca-pris: 58:-

DUBBELDECKARNA
OCH FALLET MED DE
MYSTISKA STÖLDERNA

Jørn Lier Horst

Ingen i Elvestad ser något sam-
band mellan de underliga saker 
som händer den här sommaren. 
Bagaren Monsen blir av med all 
sin jäst, på stranden är tunnorna 
till den nya badbryggan plötsligt 
borta, och i parken har någon rivit 
upp och tagit med sig alla enbärs-
buskarna. Listan över stulna saker 
blir bara längre och längre – och 
mer och mer obegriplig. Vännerna 
Tilde och Viktor famlar i blindo, 
men hunden Åtto har som väl är 
fått upp ett spår …

ISBN 638-9518-0
Ca-pris: 99:-

NELLY RAPP
OCH GASTARNA I SKOLAN

Martin Widmark

Nelly och Valle är på cykel-
semester. Deras lärare från 
Monsterakademin, LENA-SLEVA, 
har tipsat dem om att slå läger 
nära en nedlagd skola. Läger-
platsen ser idyllisk ut, men på 
natten tränger höga skrik ut från 
den gamla skolan. Uppskrämda 
smyger de dit och möts av en 
märklig syn: ett gammalt spöke 
försöker rytande få tre sjövilda 
gastar att lära sig läsa och räkna.

ISBN 638-9359-9
Ca-pris: 91:-

NELLY RAPP
OCH NÄCKENS HEMLIGHET

Martin Widmark

Nelly och Valle är tillbaka på 
Monsterakademin för att plugga 
på om monster och  farligheter. 
Nu har turen kommit till näcken! 
En lurig figur som påstås spela för 
att lura ner barn i vattnet så de 
drunknar. Fast man vet ej säkert, 
för ingen har sett till honom på 
över hundra år. 

ISBN 638-9931-7
Ca-pris: 91:-

DUBBELDECKARNA
OCH FALLET MED
SKATTKARTAN

Jørn Lier Horst

Under ett detektivuppdrag på 
stranden hittar vännerna Tilde 
och Viktor av en slump en 
gammal tenntallrik som ligger 
begravd djupt ner i sanden. Det 
visar sig att tallriken en gång 
tillhört den ökända sjörövaren 
Timian Blest, och när den 
några dagar senare blir stulen 
förstår de två agenterna att de 
är något stort på spåren!

ISBN 638-9516-6
Ca-pris: 99:-

LÄS PÅ EGEN RISK 3
GOSEDJURET

Petrus Dahlin

Gabriel vet att gosedjur är fåniga 
och barnsliga. Men när det blir 
ensamt i sängen på kvällen är det 
tur att den coola kaninen med 
röda ögon finns där. Eller? Snart 
börjar Gabriels saker gå sönder, 
det verkar till och med som om 
någon vill att Gabriel ska råka ut 
för en olycka. Någon med stora 
framtänder och ont uppsåt...

ISBN 638-9643-9
Ca-pris: 58:-

CIRKUSDECKARNA 18
CIRKUSDECKARNA OCH 
GRUVMYSTERIET

Dan Höjer

Cirkus Pommerys stjärnor är 
de unga tvillingarna Kaspar och 
Katinka. Publiken häpnar när de 
visar sina konster. Men Kaspar och 
Katinka gillar också mysterier. Och 
när en silverskatt stjäls i Sala så 
tar de upp jakten på bovarna. Det 
blir ett dramatiskt äventyr där de 
unga deckarna ramlar ner för ett 
stup och blir instängda i gruvan!

ISBN 552-6432-1
Ca-pris: 81:-

lättläst
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FÖR BOKSLUKARE

AMANDA FALLER FÖR GRUPP-
TRYCKET, OCH PLÖTSLIGT HAR 
HON SVIKIT BÅDE LARS OCH SIG 
SJÄLV, OCH DESSUTOM GJORT ALLA 
OMKRING SIG BESVIKNA. HUR KAN 
HON GÖRA ALLT BRA IGEN?

LARS ÄR LOL
av Iben Akerlie | s i d a n  4 8

lästips!
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FÖR BOKSLUKARE

ZOMBIEDJUR 6
UNDULATENS
SISTA FLYGTUR

Sam Hay

Joe är, trots att han egentligen 
inte vill, zombiedjurens beskyddare. 
Hittills har han hjälpt en hamster, 
en katt, en hund, en guldfisk och 
en osalig kanin att finna frid. Nu 
gäller det att få undulaten Luna 
att vilja flyga till sin himmel. Hon 
är orolig för sin matte som riskerar 
att bli lurad på pengar. Joe har en 
plan. Men det är bråttom!

ISBN 502-2229-6
Ca-pris: 85:-

ZOMBIEDJUR 1
HUNGRIGA HAMSTERNS 
ÅTERKOMST

Sam Hay

Joe är en helt vanlig kille ända 
tills den dagen då han får en 
mystisk, magisk egyptisk amulett 
i sin hand: Den gör honom till 
alla zombiedjurs beskyddare! 
Och plötsligt har han fått en 
spritt språngande galen gnagare 
på halsen! En hamster som går 
igen för att han inte funnit frid på 
andra sidan. Och nu behöver han 
Joes hjälp för att komma dit ...

ISBN 502-2025-4
Ca-pris: 81:-

ZOMBIEDJUR 7
MARSVINETS
SISTA SUCK

Sam Hay

Joes liv blir totalt förändrat 
när han blir zombiedjurens 
beskyddare. Han har hjälpt en 
hamster, en katt, en ylande 
hund, en guldfisk, en kanin 
och en undulat att finna frid 
på andra sidan. Och nu är det 
dags för Joe att hjälpa zombie-
marsvinets familj att komma 
undan en orm på rymmen.

ISBN 502-2265-4
Ca-pris: 85:-

Hårresande
roligt med hus-
djuren från
andra sidan
graven. Drastisk 
humor och
roliga bilder!
ZOMBIEDJUR

FRALLAN ÄR BÄST! 

Sara Ohlsson

Frallan är sex år och heter 
egentligen Francesca, men det är 
det ingen som säger. Idag är det 
tävlingsdag! Frallan och mamma 
får välja tre grenar var, och mormor 
är domare. Reglerna är enkla: Man 
får inte fuska, och den som förlorar 
får inte bli sur på den som vinner. 
Det sista är en ganska svår regel. 
Det tycker mamma också. Vad ska 
Frallan välja för grenar? Mamma 
kommer säkert välja något tråkigt, 
som att diska på tid. Men Frallan 
väljer Högsta tornet!

ISBN 88279-89-7
Ca-pris: 87:-

första
boken om 
frallan!

Fokus på:

Frallan är bäst är den första 
boken om Frallan, skriven av 
Sara Ohlsson och illustrerad 
av Lisen Adbåge.
Sara Ohlsson är känd för 
ungdomsböcker med träff-
säker humor, och Lisen
Adbåge har skrivit en rad
bilderböcker och illustrerat 
fler böcker än det finns veckor 
på ett år.

Frallan är bäst är Sara och 
Lisens första gemensamma 
projekt – men inte det sista! 
Hösten 2018 kom Frallan
räddar världen, och våren 
2019 kommer Frallan och 
kärleken.

SARA OHLSSON &

LISEN ADBÅGE

HAJ-JENNY

Lisa Lundmark

Magistern säger: ”PRATA HÖGT”. 
Mamma säger: ”Var inte blyg!”
Men jag är mer tyst och arg. 
Som en haj. Ingen bråkar med 
dem, ingen vågar säga PRATA 
HÖGT till en haj. Hajar gillar att 
simma ensamma.

Med humor och värme gestaltar 
debutanten Lisa Lundmark olika 
sorters ensamhet; den självvalda 
och den påtvingade och vad de
gör med oss människor.

ISBN 27-14974-8
Ca-pris: 98:-

första delen
i tilltryck!

MANGO & BAMBANG
– ABSOLUT INGEN GRIS

Polly Faber

Mango är bra på precis allting. 
Inte bara karate och schack.
Och hon är inte rädd för någon-
ting. Bambang å andra sidan, är 
rädd för precis allting och kan 
ingenting. Tycker han själv i alla 
fall. Dessutom är han en asiatisk 
tapir och absolut ingen gris.

Perfekt högläsning för barn i förskole-
åldern, med mycket igenkänning
också för föräldrar och pedagoger.

ISBN 88167-15-6
Ca-pris: 98:-



I HUSET DÄR JAG BOR

Lena Sjöberg 

Har du någon gång funderat på 
vem som bor på 5:e våningen? 
Varför det luktar så gott på våning 
4? Och vem som gråter på 2:an? 
På 3:an är det fest, igen! Följ med 
in i huset och upptäck alla fasci-
nerande rum och människor. 

Svindlande läsning som aldrig tar 
slut. De tusentals detaljerna och alla 
spännande personer inbjuder till 
samtal, diskussioner och frågor.
Och tänk att historien kan bli olika 
varje gång du läser!

ISBN 29-70621-5
Ca-pris: 98:-

STIG

Annica Hedin

En vacker och tänkvärd berättelse 
om att förlora någon som står 
en nära. En bok som tar barnets 
känslor på allvar och inte ryggar 
från ett svårt ämne. En bok att 
läsa tillsammans och prata om, 
och som stannar kvar i tankarna 
långt efter att den är utläst.

Annica Hedin och Per Gustavsson 
har skapat stor bilderbokskonst om 
ett viktigt ämne som berör många 
barn och deras föräldrar.

ISBN 29-70779-3
Ca-pris: 97:-

NINAS SOMMARLOV

Emi Gunér 

Terminen lider mot sitt slut och 
Nina ska äntligen ha sitt första 
riktiga 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. Fjärde 
boken om Nina, perfekt högläsning!

ISBN 29-70646-8
Ca-pris: 98:-

VI ÄR SYSKON

Antologi 

Underbara, bråkiga, snoriga syskon!
Här kommer den optimala 
samlingen syskonberättelser för 
alla som ska få ett syskon, har ett 
syskon eller kanske längtar efter 
ett syskon. Här hittar du välkända 
syskon som Benny och Lilla syster 
Kanin, men också helt nyskrivna 
berättelser.

För illustrationerna står några av 
Sveriges allra främsta tecknare:
Eva Eriksson, Emma AdBåge, Olof
Landström, Ellen Ekman med flera.

ISBN 29-70678-9
Ca-pris: 113:-

ELSA OCH GODNATTSAGORNA

Martin Olczak

Elsa ligger i sin säng med alla gose-
djuren på hyllan. Hon har svårt att 
somna efter att pappa har sagt 
god natt och gått ut. Men då
vaknar alla Elsas gosedjur till liv!

Martin Olczaks och Anna Sandlers 
omtyckta sagosamling ut i nyutgåva! 
En högläsningsbok som fungerar 
utmärkt även för små lyssnare.
Det är roligt, knasigt, filosofiskt och 
spännande – som en blandning av 
Nalle Puh och Alice i Underlandet
i modern tappning.

ISBN 29-70709-0
Ca-pris: 113:-
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Fokus på:

Annica Hedin växte upp i 
Kvibille på den halländska 
landsbygden. Hon debuterade 
som läromedelsförfattare 
2003 och har sedan dess 
skrivit en lång rad böcker 
för låg- och mellanstadiet.

Stig är Annicas första bilder-
bok, den beskrivs som "ett
suveränt konstnärligt sam-
arbete mellan text och bild!" 
Hon har tidigare gett ut 
faktaboken Hej håret! – en 
inspirerande och under-
hållande bok om just håret, 
vår konstigaste kroppsdel!
Vid sidan av författandet 
arbetar hon som copywriter 
på en reklambyrå.

ANNICA HEDIN

HEMMA HELA SOMMAREN

Elin Johansson 

Vad ska ni göra i för roligt i 
sommar? frågar fröken. Vi ska till 
Legoland, till Thailand, på Vatten-
land, svarar alla andra. Vi ska på 
safari, säger jag. Men egentligen 
är det inte sant, för mamma säger 
att vi ska ha hemmasommarlov. 
Men sen ångrar hon sig och 
rotar fram ett tält, stormkök och 
campinggrejer ...

Ny bok av Elin Johansson och Ellen 
Ekman som 2016 gjorde succé med 
Veckan före barnbidraget.

ISBN 29-70849-3
Ca-pris: 92:-

fina 
illustrationer
av flerfaldigt
prisbelönade
ellen ekman!

SIGRID OCH AFFE FIRAR
ALLA HJÄRTANS DAG

Moa Eriksson Sandberg 

Det är februari i den lilla byn Grön-
betet där Sigrid och Affe bor, och 
snart närmar sig alla hjärtans dag. 
De 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?

Tredje boken om Sigrid och Affe.

ISBN 29-70702-1
Ca-pris: 85:-
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ALFONS ÅBERG LEKER MED FÄRG OCH FORM

Gunilla Bergström 

En färgsprakande kartongbok med pedagogiska inslag till förskole-
åldern som att räkna och hitta rätt färger och former. En bok som 
kan läsas med glädje både i grupp eller enskilt.

ISBN 29-70872-1
Ca-pris: 75:-

ALFONS LEKAR OCH BÄSTA BUS

Gunilla Bergström 

10 bra tips på innelekar och upptåg som passar utmärkt i
förskola, skola och på fritids.

ISBN 29-70686-4
Ca-pris: 90:-

lekA och
busa med
alfons åberg!
ALFONS LEKAR
OCH BÄSTA BUS

VILKET GULLIGT FÖL, PYTTE!

Ingrid Flygare

Det är natt och allt är stilla och 
lugnt i stallet Granbacken. Men 
något håller på att hända. Det är 
Jumper som ska få ett föl!
Shetlandsponnyn Pytte och alla 
hans kompisar är tillbaka, och 
den här gången med nytillskottet 
Jolly. Men snart upptäcker Pytte 
att föl kan vara ganska jobbiga 
också. Särskilt när de förstör i 
hagen och smiter under staketet.

Femte boken om charmiga Pytte!

ISBN 29-70647-5
Ca-pris: 87:-

HÄR KOMMER FÄRJAN

Arne Norlin och Jonas Burman

Nu är Halvan överstyrman på 
färjan Oceania. Fartyget är
gigantiskt och det händer
massor av saker på de tolv
däcken. Ibland tänker Halvan
att färjan är som en flytande stad.

Berättelserna om Halvan innehåller 
vardagsdramatik och många
intressanta detaljer för alla fordons-
entusiaster. Författaren Arne Norlin 
och illustratören Jonas Burman gör 
noggranna studier inför varje bok, 
och förklarar på ett enkelt sätt hur 
saker och ting fungerar.

ISBN 29-70474-7
Ca-pris: 87:-

TILDA 1
OM JAG BARA INTE RÅKAT 
BYTA UT TANT DORIS HUND

Ingelin Angerborn

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!

En hisnande berättelse om Tilda
och när precis allting gick fel!
Och precis allting blev ändå helt
rätt! Ingelin Angerborn är stor-
favorit hos slukarläsarna!

ISBN 29-70511-9
Ca-pris: 90:-

TILDA 2
OM JAG BARA INTE RÅKAT 
GÖRA PAPPA TILL ASTRONAUT

Ingelin Angerborn

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 motorcykelhjälm 
hade inte försvunnit. Och då hade 
inte Tilda behövt flytta!

Lätt att läsa själv för nybörjarläsaren 
och perfekt som högläsningsbok!

ISBN 29-70512-6
Ca-pris: 90:-

ny del
i älskad

serie!



HANDBOK FÖR
SUPERHJÄLTAR 2
RÖDA MASKEN

Elias Våhlund och Agnes Våhlund 

Lisa har klarat av sitt första super-
hjälteuppdrag, 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 svagaste och 
mobbar alla, inklusive Lisa. Varje 
ledig stund läser Lisa i boken hon 
hittade på biblioteket, Handbok 
för superhjältar.

ISBN 29-70139-5
Ca-pris: 97:-

HANDBOK FÖR
SUPERHJÄLTAR 3
ENSAM

Elias Våhlund och Agnes Våhlund 

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?

ISBN 29-70508-9
Ca-pris: 97:-

Fartfyllt och spännande om 
en liten tjej. En modern Pippi 
Långstrump med super-
krafter som skildras med 
fantastiska illustrationer!

HANDBOK FÖR SUPERHJÄLTAR

Lärarhandledning och bildspel till
första delen, Handboken, finns att 
ladda ner gratis på vår hemsida:
laromedia.se/handbok_for_superhjaltar
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DANNY BÄST I VÄRLDEN

Roald Dahl 

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 – en av världens mest 
älskade och lästa barnboksförfattare!

ISBN 29-70671-0
Ca-pris: 87:-

SPÖKSYSTRAR 5
SPÖKTIVOLIT

Mårten Melin

Efter klassens lyckade teaterföre-
ställning har de fått ihop tillräckligt 
med pengar för att åka på klass-
resa. 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 överraskning till dem!

För lågstadieeleven som är redo för 
kapitelböcker, lagom läskigt med 
underbara illustrationer!

ISBN 29-70507-2
Ca-pris: 74:-

JACKS FÖRBANNELSE 4
ODJUR PÅ GRÖNA LUND

Martin Olczak

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.

Ladda ner kostnadsfri lärar-
handledning till boken här:
laromedia.se/gratishandledning

ISBN 29-69862-6
Ca-pris: 90:-

MEGAKILLEN 5
EN STJÄRNA PÅ TEATERN

Martin Olczak

Melker är en vanlig kille. Molly är 
en vanlig tjej. Det mesta i deras 
liv är alldeles vanligt. 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 skåde-
spelaren Betty Boström fått ett 
hotbrev. Om hon spelar Lady 
Macbeth på Småtorps-Teatern 
kommer något hemskt att hända. 
Det är dags för Megakillen att 
rycka in!

ISBN 29-70777-9
Ca-pris: 85:-

Passar
lika bra för

högläsning som
att läsa själv!

perfekt läsa 
själv-serie! högt 
tempo och många 

cliffhangers!
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ÖVERGÅNGARNA

Lisa Linder och Andreas Kundler 

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 verk-
ligen en olycka? Hemligheten visar 
sig vara större och hemskare än 
Anton hade kunnat föreställa sig.

En spännande historia som tar sin 
början här i vår värld men fortsätter 
in i en annan. Urban fantasy när den 
är som allra, allra bäst!

ISBN 29-70407-5
Ca-pris: 104:-
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LEJOPARDEN

Björn Bergenholtz 

På savannen, under gassande sol, bor ett litet kattdjur med gröna 
ögon, skär nos och randig svans. Det är ingen vanlig kattdjursunge, 
den är varken randig som en tiger, svart som en panter eller fläckig 
som en leopard. Den lilla katten bryr sig till att börja med inte alls 
om det. Det spelar väl ingen roll vad man är för något? Inte förrän de 
andra djuren börjar fråga ...

ISBN 29-70452-5
Ca-pris: 109:-

STORMHÄSTEN

Nick Garlick 

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 
den dagen han riskerar sitt eget liv 
för att rädda en svart häst som käm-
par för sitt liv i de stormiga vågorna 
utanför ön Mossum. Flip ger hästen 
namnet Storm och från den stunden 
är de vänner. Men kan en pojke och 
en häst verkligen rädda varandra?

ISBN 29-70633-8
Ca-pris: 101:-

Gripande
hästbok för
både tjejer
och killar! 

SIRI OCH MIMERS BRUNN

Per Demervall och Patric Nyström

Den smarta och modiga vikinga-
tjejen Siri är tillbaka med ett nytt 
äventyr. En dag får hon 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 ...

De rutinerade serieskaparna Per
Demervall och Patrik Nyström har 
skapat en svensk Asterix för 2000-
talet, fullt av färgstärka karaktärer, 
vackra miljöer och galna upptåg.

ISBN 29-70303-0
Ca-pris: 83:-

Andra
serieboken om 
vikingatjejen

Siri!

Fantasy
och spänning För 

Harry Potter-
fansen!

En hjärtevärmande 
bilderbok om utanför-

skap, vänskap och
om vikten av att få 

vara som man är.
Fantastiska bilder
och viktiga ämnen

att prata kring.
En modern Pricken!

LEJOPARDEN

HARRY POTTER OCH
FÅNGEN FRÅN AZKABAN

J.K. Rowling

Böckerna om Harry Potter är 
älskade klassiker över hela världen, 
och fortsätter att förtrolla nya 
generationer läsare!

Den illustrerade utgåvan av Harry 
Potter och Fången från Azkaban, 
den tredje delen i den magnifika 
högläsningsutgåvan, som illustreras 
fantastiskt av konstnären Jim Kay.

ISBN 29-70421-1
Ca-pris: 207:-



EGON - HÄLFTEN ALIEN

Per Simonsson och Stefan Roos

Dagen innan Egon ska börja sjuan, 
händer något märkligt. Mitt i en 
hårdrockslåt som hans morbror 
tvingar honom att lyssna på, 
hör han en röst genom musiken. 
EGOOOOOON, ropar den. Men 
hans morbror hör ingenting. 
Några dagar senare berättar 
Egons gammelmormor om något 
hans mamma gick igenom som 
tonåring, och sakta börjar bitarna 
falla på plats ...

ISBN 88279-76-7
Ca-pris: 99:-

DE FÖRSVUNNA

Cecilia Lidbeck

Den vita bussen kör allt längre in 
bland granarna. Snirklar sig fram 
längs grusiga vägar. I bussen 
sitter nio barn. Judit, Vincent, 
Sissela, Abel, Maryam, Benjamin, 
Kim, Frej och Noomi. De ska på 
läger, så är det i alla fall tänkt, 
men om bara några minuter 
komma något att ske som 
förändrar allt. Vem är vän och 
vem är fiende? När lägerresan 
förvandlas till en kamp för över-
levnad ställs allt på sin spets.

ISBN 88279-62-0
Ca-pris: 101:-

SKARVEN

Sara Lövestam

Det är något mystiskt på Skarvön. 
Den spöklika ön där döda träd 
sträcker sina grenar mot himlen 
och svarta fåglar ruvar i sina bon
– den brukar alltid vara öde, men 
nu är det en människa där ...

Skarven är en bladvändare för
bokslukarna där vi kommer de
tre barnen Johanna, Ludde och 
Olivia nära.

ISBN 88279-24-8
Ca-pris: 97:-

DÖDSBO

Mia Öström

Vem är det som viskar om natten? 
Nino och hennes mamma flyttar in 
i en gammal lägenhet. Ett dödsbo, 
säger mäklaren. Det betyder att 
alla möbler och saker ingår, inte 
att någon har dött där, förklarar 
mamma. Men Nino är inte så 
säker. Damen som tidigare bodde 
i deras lägenhet kanske dog på ett 
vårdhem, men vad är det för barn-
röster som viskar om nätterna? 
Var kommer alla kajor ifrån? Varför 
finns det en nästan osynlig dörr i 
vardagsrummet? Och varför är det 
så varmt?

ISBN 88279-87-3
Ca-pris: 101:-
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MÖRDARMORMOR

Petter Lidbeck

Mormor är barnvakt och har glömt 
sina läsglasögon. Lillebror kan 
omöjligt somna utan godnattsaga 
så mormor får berätta om sitt 
eget liv. Om när hon var ung och 
bodde i främmande länder, och 
om när statsministern bad henne 
om hjälp med ett hemligt upp-
drag. Fast är det verkligen sant 
att hon har dödat folk? Nej, det är 
nog bara som hon hittar på ...

Mördarmormor är en bok som
blandar spänning med gapskratt!

ISBN 88279-57-6
Ca-pris: 83:-

SANNINGAR OM MANETER

Ali Benjamin

När hennes bästa vän omkommer i 
en drunkningsolycka, börjar 12-
åriga Suzy göra efterforskningar. 
Olyckor händer väl inte bara så där, 
utan anledning? Och havet är fullt 
av giftiga maneter, som dessutom 
förökar sig med sådan hastighet att 
de snart kommer att ha tagit över 
världen. Visst måste det ha varit 
en manet som attackerade Franny? 
Och om Suzy kan bevisa det, så var 
hon väl Frannys bästa vän? 

Om det ofattbara i att någon bara 
kan försvinna.
 
ISBN 88279-50-7
Ca-pris: 101:-

LARS ÄR LOL

Iben Akerlie

Amanda har sett fram emot att 
börja sexan, och att få bli fadder 
till en söt liten förstaklassare. 
När hon istället får ansvar för 
Lars, som är ny i klassen och har 
Downs syndrom, blir allt svårt. 
Kan hon bli kompis med Lars, 
som är rolig och annorlunda? Vad 
kommer hennes andra kompisar 
att säga? Hur viktigt är det att 
vara populär i klassen? 

En både stark och rolig berättelse 
om att stå upp för det som är viktigt.

ISBN 88279-59-0
Ca-pris: 101:-

mest sålda 
barnboken i 
Norge 2016!

Fokus på:

Per Simonsson och Stefan 
Roos har tidigare skrivit 
manus till SVT:s julkalendrar 
Tjuvarnas jul och Selmas saga, 
och långfilmen Trollkarlens 
dotter samt gett ut fem böcker 
i serien Klappsnapparna.

Egon - hälften alien är en 
gapskrattsrolig dagboks-
roman, med en rejäl twist! 

Hösten 2018 kommer
del 2, Släkten invaderar,
och våren 2019 kommer
del 3, I farsans galax.

PER SIMONSSON

& STEFAN ROOS



LäroMedia Bokhandel Örebro | tel 019-20 69 00 | e-post info@laromedia.se | www.laromedia.se 49

FÖR BOKSLUKARE

DUBBEL-TRUBBEL
- VÄRRE ÄN VÄRST

Mac Barnett och Jory John

Det är sommarlov och Miles och 
Niles klättrar i träd, utforskar 
grottor och ja, kommer på bus. 
Men när skolans mobbare och 
hans gäng dyker upp blir det 
en kamp mellan deras hårda 
knytnävar och våra hjältars
skarpa hjärnor.

Våra bästa busmakare är tillbaka!
Dubbel Trubbel - värre än värst 
är tredje delen i succéserien om 
Miles och Niles. 

ISBN 88279-74-3
Ca-pris: 97:-

DRACONIA

Patrik Bergström

Beryl vaknar upp på en lands-
väg utan att minnas vem hon 
är eller varifrån hon kommer. 
I jakten på sin egen historia 
slår hon följe med ett brokigt 
gäng lösdrivare med en skatt i 
sikte och tillsammans färdas de 
genom riket Arconia, med den 
mytomspunna Drakön som mål. 
Men de har såväl piratfursten 
Morgan LaCroix som havsalver-
nas drottning Lorelei i hälarna.

ISBN 88279-65-1
Ca-pris: 97:-

WINN-DIXIE

Kate DiCamillo

Opal är tio år och har precis flyttat 
till en ny stad. När hon går för att 
handla i mataffären Winn-Dixie, 
händer något märkligt. En stor, 
smutsig, herrelös hund springer 
omkring inne i affären och plötsligt 
hör Opal sig själv säga att den 
är hennes. Kom hit, Winn-Dixie! 
utropar hon, för det är det första 
namnet hon kommer att tänka 
på. Och till hennes stora förvåning 
lyssnar hunden. Från den dagen 
förändras Opals liv, för tillsammans 
med Winn-Dixie hittar hon nya 
vänner.

ISBN 88279-88-0
Ca-pris: 90:-

ARMSTRONG – DEN FÖRSTA 
MUSEN PÅ MÅNEN

Torben Kuhlmann

För länge sedan hade en liten mus 
en stor dröm. Att förverkliga den 
krävde uppfinningsrikedom, list 
och, allra mest, mod. Allt detta 
hade Armstrong den första musen 
som reste till månen. En liten vet-
girig mus som betraktade månen 
genom sin kikare varje natt.

Boken är skriven och illustrerad av 
stjärnskottet på den internationella 
illustratörshimlen: tyske Torben 
Kuhlmann.

ISBN 88279-35-4
Ca-pris: 127:-

PEST OCH KOLERA
- HISTORIENS VÄRSTA FARSOTER

Magnus Västerbro och Nina Västerbro
 
Pest, spetälska, kolera, tuberkulos, 
smittkoppor och spanska sjukan 
– idag finns läkemedel och vaccin 
mot de farsoter som förr tog livet 
av så många. Men hur var det förr, 
innan vaccin och antibiotika och 
innan modern läkarvetenskap? 

Rysligt spännande och emellanåt 
riktigt humoristisk faktabok för alla 
mellanstadiebarn!

Kostnadsfri lärarhandledning finns på
laromedia.se/pestochkolera

ISBN 27-14663-1
Ca-pris: 109:-

GLÖMSKAN

Johanna Olsson

När Heddas mamma återigen 
blir misshandlad av sambon flyr 
de till mormor som bor i den av-
lägsna byn Glömskan i Norrlands 
inland. Bara efter ett par dagar 
försvinner Heddas lillebror spår-
löst. Har någon rövat bort honom? 
I sin jakt på svar möter hon de 
mest märkliga och mytomspunna 
varelser och väsen.

Suggestiv och spännande
debutroman av manusförfattaren
Johanna Olsson.

ISBN 502-2234-0
Ca-pris: 104:-

DEN OÄNDLIGA HISTORIEN

Michael Ende

Livet förändras för alltid för 
Bastian den dagen då han stjäl en 
bok från ett antikvariat, gömmer 
sig på skolans vind och börjar 
läsa. Bastian blir indragen i en 
magisk värld och plötsligt ligger 
det förtrollade landet Fantásiens 
öde i hans händer!

Klassikern Den oändliga historien
är en läsupplevelse! En bok om 
vänskap och kärlek, sorg och saknad 
och om att förstå sitt eget värde.

ISBN 502-2240-1
Ca-pris: 106:-

debutant!

ny fräsch
utgåva!

Fokus på:

Johanna Olsson är född
1979 och kommer ursprung-
ligen från Hälsingland men 
bor sedan många år tillbaka 
i Stockholm.
Hon har tidigare arbetat 
som dramaturg och manus-
författare både i Sverige och 
Norge innan hon utbildade 
sig till kommunikatör med fil 
kand i svenska.
 
Johanna inspireras av det 
oförklarliga och fantasins 
förlösande kraft i en mörk
realitet. Glömskan är hennes 
första roman för unga läsare.

JOHANNA OLSSON



PIG OCH GLASSTÅRTAN

Barbara Catchpole

Pig ska ha ett o-födelsedags-
kalas. Det var länge sedan han 
fyllde år, men ett kalas är ett 
kalas! Det bästa är att hans 
pappa som bor i Spanien har 
lovat att komma. Det ser Pig 
fram emot. Men kommer Pigs 
pappa verkligen att dyka upp? 
Får Tiffany som hon vill och 
klär ut sig till en rosa zombie? 
Blir det ett roligt kalas för 
Pig? Och är mammas vän från 
keramikkursen, den där Frans, 
så hemsk egentligen?

ISBN 7543-464-3
Ca-pris: 117:-

PIG SKIPPAR SKOLAN

Barbara Catchpole

Pig och hans kompis Raj fått nys 
på att det är TV-inspelning på 
gång nere på stan. Men de går 
ju i skolan. Finns det något sätt 
som de kan smita iväg på och 
kanske bli TV-kändisar? Något sätt 
där mamma inte upptäcker vad 
de gjort? Ska deras perfekta dag 
också sluta perfekt?

ISBN 7543-704-0
Ca-pris: 121:-
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DIN TUR, ADRIAN

Helena Öberg

Nästan varje dag går 10-årige 
Adrian till skolan med en klump 
av oro i magen. Där känner han 
sig ensam och annorlunda. Och 
i klassrummet, då läraren ber 
Adrian läsa högt inför de andra 
barnen, känns det som om tiden 
stannar … För att stå ut drömmer 
Adrian sig långt bort. I fantasin 
uppträder han på cirkus och klarar 
vilka akrobatiska luftkonster 
som helst. Publiken applåderar!

Om utsatthet och förväntningar
som kan vara svåra att leva upp till.

ISBN 981396-7-9
Ca-pris: 108:-

Fokus på:

Boken om Adrian är skapad 
i nära samarbete mellan 
författaren Helena Öberg 
och bildberättaren Kristin 
Lidström. Helena Öberg har 
tidigare skrivit ett flertal 
uppmärksammade kapitel-
böcker för barn t ex Min 
syster Flygande Flavia, Vendela 
Blåöga och Viktor Dolores. 
Hon har också undervisat i 
kreativt skrivande på Berghs 
School of  Communication 
och Forsbergs.

Kristin Lidström avslutade sin 
utbildning på HDK 2010 och 
har därefter snabbt etablerat 
sig som en av de mest inno-
vativa illustratörerna/grafiska 
formgivarna i Sverige.

HELENA ÖBERG

FÖR BOKSLUKARE

KUNG ARTHUR OCH RIDDARNA 
AV RUNDA BORDET

Staffan Cederborg

Ödet har valt Arthur... På torget
utanför den stora kyrkan fanns en 
stor sten. På stenen stod ett tungt 
städ av järn. Och i städet satt ett 
svärd. Den som drar svärdet ur stenen
är Englands rättmätige kung. Nu 
står pojken Arthur där med svärdet 
i sin hand. Han har just dragit det 
ur stenen. Utan det minsta besvär. 
Bara för att hans bror glömt sitt 
eget svärd på värdshuset. 

Lättläst omarbetning med serie-
inspirerade illustrationer!

ISBN 7543-482-7
Ca-pris: 171:-

KLAPPSNAPPARNA
OCH SKOLTJUVEN

Per Simonsson och Stefan Roos

En dag när Charlie är ute på upp-
drag med de andra Klappsnapparna 
ser hon något märkligt: Massa barn 
som leker tillsammans på en stor 
gård. Snart får hon reda på att det 
är skolbarn som är ute på rast. Och 
då vet Charlie: Hon vill också gå i 
skolan! Men Kurre säger nej. Skolan 
är inget för Klappsnappare.

Fjärde boken i den omtyckta serien 
med karaktärerna från Tjuvarnas jul.

ISBN 7299-905-3
Ca-pris: 98:-

AMANDA & ILA:

FRÅN OCH MED NU

Katja Timgren

När Amanda får hästen Ila förändras 
allt. Det som såg ut att bli den
sorgligaste sommaren någonsin,
utan bästisen Linnea blir istället en 
händelserik och omtumlande tid.

En spännande berättelse om de stora 
frågorna i livet, hästar och vänskap,
sorg och längtan.

ISBN 501-1934-3
Ca-pris: 90:-
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KOD: ORESTES

Maria Engstrand

En sen natt får Malin ett mystiskt 
brev av en främling, ett brev 
som innehåller ett chiffer som 
Malin inte lyckas lösa. Brevet ska 
överlämnas till Orestes, en kille 
som snart ska flytta in i huset 
intill Malins. När Orestes äntligen 
flyttat in och börjar i Malins klass, 
har hon byggt upp stora förvänt-
ningar kring vem han är. Men hon 
blir djupt besviken! Hur ska en 
lillgammal kille som klär sig som 
en gubbe kunna hjälpa Malin att 
lösa brevets svårbegripliga chiffer? 
Malin kunde inte haft mer fel. 
Snart är hon och Orestes indragna 
i ett mysterium som sträcker sig 
långt bak i tiden ...

ISBN 7299-928-2
Ca-pris: 104:-

FÖR BOKSLUKARE

GLASBARNEN

Kristina Ohlsson

Mystiska saker händer i Billies 
och hennes mammas nya hem. 
Det är som att huset inte vill ha 
dem där. Tillsammans med vännen 
Aladdin börjar Billie forska i 
husets mörka historia. En historia 
som leder hela vägen fram till den 
natt då Billie plötsligt vaknar av 
att någon, eller något knackar på 
hennes fönster.

ISBN 87027-32-1
Ca-pris: 97:-

STENÄNGLAR

Kristina Ohlsson

Snart är det påsk och Simona ser 
fram emot att tillbringa en vecka 
med sin mormor i Åhus. Men 
något är fel. Mormor är trött och 
tankfull. Och Simona hör knarrande 
steg från Suckarnas rum. De 
stora stenstatyerna i trädgården 
flyttar sig hela tiden, och varifrån 
kommer de mystiska rösterna på 
de gamla kassettbanden? Rösterna 
som ber Simona att skynda sig, 
innan det är för sent. Simona tar 
hjälp av sina kompisar Billie och 
Aladdin för att lösa gåtan. 

ISBN 87707-18-6
Ca-pris: 99:-

SILVERPOJKEN

Kristina Ohlsson

En mystisk pojke i kortbyxor 
smyger omkring i snön. När 
Aladdin försöker prata med 
honom, försvinner han snabbt 
utan att säga ett ord. Och när han 
rör sig i snön, syns det inga spår 
där han har gått. Vem är han? 
Hör han hemma på flyktingbåten 
i hamnen? Eller kan han vara 
Silverpojken – han som i hundra 
år försökt hitta det försvunna 
kyrksilvret? Aladdin, Billie och 
Simona bestämmer sig för att 
lösa gåtan. 

ISBN 87027-62-8
Ca-pris: 97:-

Fokus på:

Maria Engstrand är civil-
ingenjör, patentexpert och 
tvåbarnsmamma. Maria gillar 
att skriva för barn och unga 
för att hon gillar kravet på 
fart och koncentration som 
finns i formatet. Hon gillar 
att inga frågor är för stora 
och att man får ha roligt.

Maria önskar att den som 
läser Kod Orestes skall bli ny-
fiken. Att den vill veta mer, att 
den vill tänka själv. Att den vill 
upptäcka vår omvärld och vår 
historia. Hon tror att den som 
blir fascinerad av världen är 
mindre benägen att förstöra. 
Och så önskar hon att den 
som läser har roligt.

MARIA ENGSTRAND

MIN VÄN PAX

Sara Pennypacker

Peter och räven Pax har varit oskiljaktiga i fem år, ända sedan Peter 
hittade den lilla rävungen övergiven i skogen. När Peters pappa en dag 
tar värvning i armén skickas Peter för att bo hos sin farfar, femtio mil 
hemifrån. Pax får inte följa med. Peter tvingas lämna honom i skogen, 
trots att Pax aldrig levt utan människor. Redan första kvällen hos sin 
farfar ångrar Peter att han gått med på att lämna Pax. Han packar en 
ryggsäck, smyger ut i natten och ger sig av för att leta rätt på sin räv. 
Trots att kriget kommer allt närmare. Samtidigt väntar Pax tålmodigt 
på att Peter ska komma tillbaka. Men hunger och törst driver honom till 
slut att lämna platsen där han senast såg sin pojke.

En stark berättelse om vänskapens kraft om kampen för att återförenas, mot 
alla odds. Med stämningsfulla illustrationer av Jon Klassen.

ISBN 27-15075-1
Ca-pris: 109:-

Det är lika viktig som 
magnifik läsning.
detta är en bok som 
visar respekt för 
både sina rävar och 
sina unga läsare.

HJÄRNSMÄLTA

Staffan Cederborg

Vi får än en gång träffa vår 
antihjälte Leo som nu börjat sjuan 
med allt vad det innebär. Puber-
tet, finnar och alla andra brister 
i Guds annars så genomtänkta 
skapelse människan. Trots att Leo 
befinner sig mitt i det här så har 
han faktiskt en flickvän, Lolo. Och 
han ska åka med hennes familj till 
Sardinien på höstlovet. Men det 
uppstår problem. Stora problem.

Läs också första delen i serien: 
Hjärnpunka, finns på laromedia.se

ISBN 7299-951-0
Ca-pris: 92:-
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KATITZI & KATITZI

OCH SWING

Katarina Taikon 

Katitzi växte upp i Sverige för inte 
alltför länge sedan, och var som 
vilket annat barn som helst. Men 
trots att hon var som vem som 
helst så fick hon inte gå i skolan, 
inte bo i hus eller ens stanna 
särskilt länge på samma plats 
utan att bli bortkörd – bara för att 
hon var rom.

ISBN 27-14150-6
Ca-pris: 132:-

KATITZI OCH LUMP-NICKE
& KATITZI I SKOLAN

Katarina Taikon 

Katitzi börjar bli stor, hon är över 
tolv år och ska snart få börja 
skolan. Tråkigt nog blir Katitzis 
pappa allvarligt sjuk och hamnar 
på sjukhus. Tanten lämnar Katitzi 
ensam i huset. Det tycker Katitzi 
är bra, då slipper hon stryk och 
kan bjuda hem vem hon vill, som 
sin vän Lump-Nicke.

ISBN 27-14633-4
Ca-pris: 132:-

KATITZI I ORMGROPEN

& KATITZI RYMMER

Katarina Taikon 

Katitzi i ormgropen & Katitzi
rymmer är den andra
samlingsvolymen i serien
om den romska flickan Katizi.

ISBN 27-14402-6
Ca-pris: 132:-

KATITZI Z-1234

Katarina Taikon 

Katitzi har börjat gå i skolan igen 
efter att hennes och Lump-Nickes 
rymningsförsök misslyckades.
I lägret på Tantogatan bor nu ett 
50-tal personer. Katitzi undrar 
varför Zoni, som är vuxen, sitter 
och gråter. Zoni berättar om hur 
hon blev behandlad före sin flykt 
till Sverige, hur de av nazisterna 
märktes upp som boskap. Katitzi 
blir så upprörd att hon bestämmer 
sig för att hon också vill ha ett Z 
på armen.

ISBN 27-15006-5
Ca-pris: 132:-

KATITZI, ROSA OCH PAUL
& KATITZI I STOCKHOLM

Katarina Taikon 

Katitzi, Rosa och Paul & Katitzi i 
Stockholm är del 5 och 6 (av totalt 
13 böcker) i serien om Katitzi.

ISBN 27-14612-9
Ca-pris: 132:-

Katitzi-böckerna 
har älskats av 
generationer
barnboksläsare
OCH ÄR ständigt 
aktuell. Viktiga 
frågor i vår tid!

Till boken Katitzi Z-1234 finns en 
lärarhandledning. Ladda ner den 
gratis på laromedia.se/katitzi

FÖR BOKSLUKARE

VEM SOM HELST UTOM 

IVY POCKET

Caleb Krisp

Tjänsteflickan Ivy Pocket 
är en vandrande katastrof. 
När hon hamnar i Paris, 
ensam och utfattig, har 
hon ingen aning om hur 
hon ska ta sig tillbaka 
till England. Från det 
ögonblicket och framåt 
kastas Ivy Pocket in i ett 
häpnadsväckande äventyr 
fullt av skurkar, galenskap 
och missförstånd.

ISBN 7645-843-3
Ca-pris: 148:-

NÅGON MÅSTE STOPPA

IVY POCKET

Caleb Krisp

Alla verkar vilja ha något 
av Ivy Pocket. En vacker 
släkting vid namn Estelle 
vill att Ivy avslöjar den mörka 
hemligheten bakom hennes 
brors död. Hennes nya vän 
miss Carnage ställer nyfikna 
frågor, och Ivy själv vill bara 
komma på ett sätt att rädda 
sin vän Rebecca Butterfield 
som kanske trots allt fort-
farande lever.

ISBN 7701-581-9
Ca-pris: 148:-



BARA TSATSIKI

Moni Nilsson

ISBN 27-13932-9
Ca-pris: 98:-

TSATSIKI OCH MORSAN

Moni Nilsson

ISBN 27-13930-5
Ca-pris: 98:-

TSATSIKI OCH KÄRLEKEN

Moni Nilsson

ISBN 27-13933-6
Ca-pris: 98:-

TSATSIKI OCH OLIVKRIGET

Moni Nilsson

ISBN 27-13929-9
Ca-pris: 94:-

TSATSIKI OCH RETZINA

Moni Nilsson

ISBN 27-13934-3
Ca-pris: 98:-

TSATSIKI OCH ÄLVA

Moni Nilsson

ISBN 27-15154-3
Ca-pris: 98:-

TSATSIKI OCH FARSAN

Moni Nilsson

ISBN 27-13931-2
Ca-pris: 98:-

TSATSIKI OCH HAMMARN

Moni Nilsson

ISBN 27-14252-7
Ca-pris: 98:-
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De populära böckerna om Tsatsiki har fått en rad utmärkelser och priser och har 
översatts till många olika språk. Några av böckerna har även filmatiserats. perfekta

högläsnings-
böcker för
lågstadiet!

FÖR BOKSLUKARE

POPPY PYM OCH DEN

FÖRHÄXADE PJÄSEN

Laura Wood

Det är Halloween på internatskolan 
Saint Smithen’s och eleverna ska sätta 
upp Shakespeares pjäs Macbeth
– men föreställningen råkar ut för 
den ena katastrofen efter den andra. 
Är pjäsen förhäxad? Och hur passar 
Phineas Scrimshaws försvunna guld 
in i det hela? Bara en superdetektiv 
som Poppy Pym kan klara av att 
tackla två mysterier samtidigt!

ISBN 7701-655-7
Ca-pris: 148:-

POPPY PYM OCH FARAOS

FÖRBANNELSE

Laura Wood

Poppy Pym var fortfarande en bebis 
när hon övergavs av sina föräldrar 
och lämnades till en kringresande 
cirkus. När hon fyller elva skickar 
hennes familj Poppy till en snofsig 
internatskola. Först trivs Poppy 
inte alls. Men när en antik egyptisk 
ädelsten blir stulen börjar det 
hända saker på skolan: mystiska 
och otäcka saker!

ISBN 7645-917-1
Ca-pris: 148:-



BMX GRIPEN 5 
INGET STOPPAR OSS

Leif Jacobsen

Maja knäcker idén att de ska 
leta golfbollar och få betalt för 
dem. Det börjar bra. Men snart 
upptäcker vännerna att de inte är 
ensamma om det här jobbet. Och 
det gäller att passa sig så att man 
inte råkar illa ut. Men inget kan 
väl stoppa BMX Gripen?

Femte delen i serien om tjejen och 
killarna i cykelklubben BMX Gripen. 
Spänning och action för slukaråldern!

ISBN 7543-446-9
Ca-pris: 162:-

GLIMMA 5
JAKTEN

Marie Helleday Ekwurtzel

Det är höst och årets hubertus-
jakt närmar sig. Lilly och hennes 
vänner på ridskolan Mulen laddar 
för att vara med. Då kommer det en 
ny kille till stallet – Zakir. Tjejerna 
gillar honom, men Simon verkar lite 
svartsjuk. Ska Zakir passa in i gänget? 
Och Lillys bästis Stina verkar lite 
konstig – vad är det med henne?

Femte boken om islandshästen 
Glimma. Med faktarutor om hästar 
och ridning.

ISBN 7543-437-7
Ca-pris: 162:-

SPÖKTÅGETS HEMLIGHET

Ewa Christina Johansson

Marknad på lördag, med tivoli! 
Ella såg fram emot tivolit men 
var egentligen bara intresserad 
av en sak: Spöktåget. Men hur 
skulle hon kunna övertala sin 
tvillingsyster Ida att hänga med? 
Ida som hatade spöktåg och bara 
gillade gosedjur. Elle fick som hon 
ville. Inte anade hon att Ida skulle 
försvinna. Och att hon själv skulle 
träffa på ett riktigt spöke – som 
inte kunde få ro förrän hon fått det 
hon ville ha …

ISBN 7543-416-2
Ca-pris: 162:-

S SOM I SKRÄCK 1
BORTFÖRD

Ewa Christina Johansson

Saga och Sigrid har känt varandra 
sen de föddes, går i samma klass, 
bor mitt emot varandra och är 
bästisar. De har ungefär samma
intressen, men det finns en skillnad: 
Sigrid älskar att spela online-spelet 
S som i skräck. En kväll ser Saga 
genom fönstret hur Sigrid sitter 
vid datorn och spelar. Allt är som 
vanligt – utom att Sigrid plötsligt 
nästan ser livrädd ut. Saga tittar 
bort ett ögonblick, och när hon 
tittar ut igen är Sigrid borta.

ISBN 7543-553-4
Ca-pris: 162:-

ANTIK-LIGAN 1
DEN HEMSÖKTA
HOCKEYPUCKEN

Thomas Kingsley Troupe

Vilmer och hans kompis Hai är 
ute i trädgården. En hockeypuck 
flyger plötsligt ut genom grannens 
fönster. Och det är inte grannen 
som har kastat den. Vad är det 
som händer? Har det något med 
den gamla butiken att göra? 
Tvillingarna Juno och Isa har 
precis flyttat in där. De dras in i 
mysteriet och försöker lösa det. 
Varför är pucken hemsökt? Och 
vad kan fyra barn göra åt det?

ISBN 7543-674-6
Ca-pris: 162:-
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HANDBOLLSTJEJERNA 2
LITA PÅ DIN VILJA!

Dorte Lilmose 

Tjejerna ska vara med på en viktig 
turnering. De måste träna hårt. Och 
det kräver vilja. På plan syns det 
tydligt vem som har vilja. Och vem 
som inte har det. Men deras tränare 
säger att viljan kan tränas upp. 
Precis som en muskel. Tjejerna får 
besök av en kille som heter Seppo. 
Han förklarar att det är vad du själv 
vill som räknas. Att din bästa kompis 
spelar eller dina föräldrar vill att du 
ska göra det är inte det viktigaste. 
Du måste själv vilja spela! 

ISBN 7543-443-8
Ca-pris: 151:-

HANDBOLLSTJEJERNA 3
PÅ LÄGER UTAN LAGET

Dorte Lilmose

Freja ska åka på läger några 
dagar. Utan handbollstjejerna.
På lägret möter hon Sara, Satina, 
Oskar och Elna. Dagarna på lägret 
förändrar Frejas liv för alltid.
Alldeles för snart är det dags för 
Freja att åka hem igen. Då ska 
hon gå på Julias födelsedagskalas. 
De andra handbollstjejerna märker 
att Freja inte är som vanligt. Det 
väcker många olika känslor hos 
dem. Och då är det lätt att man 
råkar såra varandra.

ISBN 7543-547-3
Ca-pris: 151:-

FÖR BOKSLUKARE

MARDRÖMSKLUBBEN
DOKTOR BLEK OCH
BLODBANKEN

Annie Graves

Låt oss presentera en doktor som 
ÄLSKAR att ta blodprov… Alex 
börjar berätta om sin doktor. De 
andra i Mardrömsklubben tycker 
det är tråkigt. Men så får de höra 
att doktor Blek skriver ut konstiga 
mediciner. Och använder dubbla 
nålar när han tar blodprov. Då 
börjar de lyssna! Det händer 
konstiga saker, och Alex ger sig 
av till blodbanken för att kolla vad 
som är på gång.

ISBN 7543-544-2
Ca-pris: 133:-



ELLINOR

Katarina von Bredow

På Ellinors födelsedag börjar en ny kille i klassen. Han heter Viktor 
och är snygg, rolig och tar plats direkt. Han ser rakt på Ellinor när 
klassen sjunger för henne. Kinderna hettar och det blir fladdrigt i magen 
så fort han ler mot henne. Men det är fler som påverkas av Viktor. 
Meja slänger med sitt långa, blanka hår när han är i närheten och Leo 
verkar sur för att Viktor tar all uppmärksamhet. Ellinor blir trött av att 
navigera efter vad alla andra vill. Hur ska hon kunna sätta ner foten och 
visa vad hon behöver? Och vågar hon berätta för Viktor vad hon känner?

ISBN 27-15331-8
Ca-pris: 109:-

Fokus på:

Katarina von Bredow har 
skrivit ett flertal böcker 
för barn och unga. Hon är 
flerfaldigt prisbelönt, bl a 
har hon tilldelats Barnens 
Romanpris av Sveriges
Radio, Pocketpriset och 
Astrid Lindgren-priset och 
hennes böcker har hyllats av 
såväl kritiker som av läsare.

Katarina von Bredow skriver 
om relationer så att det 
känns. I en trilogi för mellan-
stadiet får vi följa Ellinor, 
Leo och Viktor under några 
månader i 6:an. Ett år då 
mycket förändras och saker 
ställs på sin spets.

KATARINA VON BREDOW
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Katarina von Bredow 
har skrivit ett flertal 
böcker för barn och 
unga. Hon är flerfaldigt 
prisbelönt och hennes 
böcker har hyllats
av såväl kritiker som
av läsare.

COMEDY QUEEN

Jenny Jägerfeld 

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!

Augustprisvinnande Jenny Jägerfeld 
som även belönades med Astrid 
Lindgren-priset 2017. Sorg och 
humor i skicklig blandning.

ISBN 29-70640-6
Ca-pris: 99:-

KÄRLEKSPIZZAN

Johan Rundberg

Movits Lind bestämmer sig för att 
bli skejtare, inte för att han gillar 
tuffa och farliga utmaningar. Nej, 
orsaken stavas B E A T A. Hon är 
värsta skejtingproffset och har 
gjort Movits knäsvag ända sedan 
han såg henne skejta i Björns 
trädgård. Under en träning lyckas 
Movits genomföra ett supersvårt 
skejtingtrick. Det dröjer inte länge 
innan tv-programmet Klassens 
hjälte ringer och vill göra ett 
inslag om honom där han ska 
upprepa sin succé ...

ISBN 27-13523-9
Ca-pris: 92:-

KNOCKAD ROMEO

Johan Rundberg

Movits är skyldig bästa kompisen 
Ruben en STOR tjänst efter att han 
hjälpt Movits att bli ihop med dröm-
tjejen (och skejtarproffset) Beata. 
Så när Ruben, som har Hollywood 
på hjärnan, vill att de ska vara med 
i skolans uppsättning av Romeo 
och Julia är det bara för Movits att 
ställa upp, trots att han lider av svår 
scenskräck. Snart står han inte bara 
på scen inför 800 personer, han får 
dessutom sitt hjärta krossat .... 

I Movits Linds liv finns inga små miss-
förstånd, bara episka pinsamheter.

ISBN 27-14167-4
Ca-pris: 92:-

HOPPET

Moni Nilsson

Tolvåriga Azad är en helt vanlig 
pojke som drömmer om att bli 
världsmästare i höjdhopp. Men 
en dag tvingas han och hans bror 
Tigris lämna sin familj och fly från 
sitt hemland till Sverige. Ensamma 
och strandsatta i det nya landet 
bleknar drömmen om att bli en hel 
familj igen. Azad är ensam i världen, 
snärjd av lögner och med ett tungt 
ansvar för sin bror. Trots detta är 
det en hoppfull historia. För även 
om vuxenvärlden sviker, och allt 
runtomkring rasar, finns det alltid 
glädje, kärlek och en väg ut. 

ISBN 27-13192-7
Ca-pris: 40:-

KLASSRESAN

Moni Nilsson

Det är vår och klass 6B ska 
splittras till hösten. Men en 
sista resa ska klassen göra 
tillsammans. De ska bara vara 
borta i tre dagar, men på tre 
dagar kan mycket hända. För på 
tre dagar hinner man nämligen 
bli kär och få sin första kyss, på 
tre dagar kan man bli oerhört 
ledsen och vansinnigt glad, få 
en dröm uppfylld eller krossad.

ISBN 27-13470-6
Ca-pris: 36:-

Vinnare av
Svensk biblioteks-
förenings Carl von 

Linné-plakett!
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AL-HAKAWATI:
GRÄSHOPPAN OCH FÅGELN

Återberättare Mats Rehnman

Mannen Asfour är lyckligt gift med kvinnan Jaraade, men de är fattiga. 
Asfour sliter hårt som vedhuggare. Jaraade vill hitta ett lättare jobb åt sin 
man. En dag ser hon kungens följe nere vid floden. En svart anka äter upp 
kungens ring. Ingen annan ser detta. Kungen utlovar en belöning till den 
som kan hitta ringen. Då klär Jaraade ut Asfour och säger åt honom vad 
han ska göra. Han går till slottet och säger att han har en magisk kraft
– han kan se hemligheter i drömmen. Kungens män hittar ringen i ankans 
mage … men vad händer när kungen vill ha svar på fler frågor?

ISBN 7543-568-8
Ca-pris: 162:-

HEMMA HOS HODJA

Återberättare Mats Rehnman

Vem är egentligen den där Hodja? Ja, det beror på vem du frågar.
Hans fru säger att han är en tok. Själv säger han att han är klok.
Frågar du hans åsna säger den HIIHÅÅ. Och det betyder … Ja, vad kan det 
betyda? Svaret hittar du i den här boken med roliga Hodja-historier.
Du får inte bara träffa skojaren Hodja, utan också hans missnöjda fru,
hans trogna åsna och deras rika granne.

I boken finns text på både svenska och arabiska.
Njut av underfundiga texter och roliga bilder!

ISBN 7543-649-4
Ca-pris: 162:-

Detta är en så kallad
mångspråksbok.

På den vänstra sidan står texten på 
svenska och på den högra arabiska. 
Två personer kan turas om att läsa 
inför en tvåspråkig publik.
Det muntliga berättandet har i 
alla tider varit levande i arabisk 
kultur. Ofta har det varit mor- och 
farföräldrar som berättat sagor för 
sina barnbarn. Men det har också 
funnits de som levt på sin berättar-
konst och framträtt på tehus och 
torg. De kallades al-Hakawati som 
betyder ”Berättaren”, och hade en 
viktig plats i kulturen. De berättade 
sagor som de man finner i ”Tusen 
och en natt”. Idag är de mindre 
vanliga, men lyckligtvis upprätt-
håller många mor- och farföräldrar 
traditionen.

Mellanösterns svar
på Bellman.  Använd
Hodjas roliga historier
i undervisningen och
intergrationsprocessen!

Parallell-
texter på svenska 

och arabiska!Traditionella
arabiska sagor!
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MILO 2 
STANNA MILO!

Åsa Storck

ISBN 7543-455-1
Ca-pris: 151:-

MILO 3 
DU KLARAR DET MILO!

Åsa Storck

ISBN 7543-458-2
Ca-pris: 151:-

Om de gömda och glömda barnen. Milo har flytt ett hemland i krig och 
lever som gömd i Sverige. Hur är det att leva som gömd? Finns man 
överhuvudtaget? Hur funkar det med kompisrelationer och skola?
Hur mår en gömd familj som lever på liten yta och som måste flytta 
hela tiden för att inte bli upptäckta?

Åsa Storck tilldelades Emilpriset 2016 för bland annat serien om
flyktingpojken Milo. Alla delar i serien finns på laromedia.se

DEN OTURSFÖRFÖLJDE
MAX CRUMBLY #1
SKOLANS HJÄLTE

Rachel Renée Russell

Max Crumbly har precis tagit det 
första steget in i en ny, läskig 
värld: South Ridge Middle School! 
Det är mycket som är toppen med 
hans nya skola, men där finns 
också ett stort problem: Doug 
Thurston, skolans mobbare, vars 
nya hobby är att låsa in Max i 
hans skåp. Om Max bara kunde 
vara som hjälten i de serier han 
älskar eller de som han själv ritar 
och på något magiskt sätt rymma 
från skåpet och besegra Thurston.

ISBN 7701-144-6
Ca-pris: 167:-

DEN OTURSFÖRFÖLJDE
MAX CRUMBLY #2
KAOS I SKOLAN

Rachel Renée Russell

När vi sist träffade vår hjälte, 
Max Crumbly, höll han just på 
att kraschlanda mitt i en maffig 
Köttmonsterpizza, efter en nattlig 
färd genom South Ridge Middle 
Schools vidsträckta ventilations-
system. Nu är han omgiven av 
stora mängder smält ost och av 
tre hänsynslösa inbrottstjuvar, på 
uruselt humör!

ISBN 7701-784-4
Ca-pris: 148:-



ISHAVSPIRATER

Frida Nilsson

Den fruktade piraten Vithuvud rövar 
bort barn och tvingar dem att 
hacka fram diamanter i en mörk 
och farlig gruva. Ingen vågar söka 
efter barnen och alla vet att ingen 
överlever länge i hans gruva. Men 
den dag han tar Siris lillasyster, 
Miki, får han en motståndare han 
aldrig räknat med. Siri gör det 
som ingen annan vågar – ger sig 
ut på jakt efter Vithuvuds ö, trots 
att hon själv är livrädd.

Nominerad till Augustpriset för
bästa barn och ungdomsbok 2015!

ISBN 27-13685-4
Ca-pris: 132:-
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en fantastisk 
äventyrs-
historia!

FÄRGERNAS LJUD

Jimmy Liao

En blind flicka beger sig ut på 
en ensam vandring i en stor 
stad. Hon söker sig trevande 
nerför trapporna till närmsta 
tunnelbanestation. Och därifrån 
börjar hon planlöst åka genom 
det underjordiska systemet av 
tunnlar. Hon stiger av där hon får 
lust och fortsätter gång på gång 
i nya riktningar. Genom minnen 
och olika sinnesintryck på vägen, 
skapar hon egensinniga, inre 
bilder av världen.

ISBN 981396-9-3
Ca-pris: 106:-

Det här är en helt
magisk och poetisk
bok i ordens mest
färgstarka och
ursprungliga betydelse.
Färgernas ljud är
ett sublimt konstverk,
en allåldersbok
där varje uppslag
är ett  äventyr.

FÄRGERNAS LJUD

jimmy liao
– flerfaldigt

nominerad till 
ALMA-priset!

FAMILJEN KNYCKERTZ
OCH FÖDELSEDAGSKUPPEN

Anders Sparring

I Familjen Knyckertz kan de inte 
låta bli att ta saker som inte är 
deras. Förutom Ture, som vill bli 
polis när han blir stor. Mamma 
Fia och pappa Bove är lite oroliga 
och hoppas att han ska komma på 
bättre tankar snart! Nu närmar sig 
Tures födelsedag och det enda han 
önskar sig är den enorma klubban 
i godisbutikens skyltfönster. Men 
hur ska familjen komma in i den 
hårt bevakade affären? Det är ont 
om tid och grannen Paul Isman är 
ute i trädgården och snokar.

Perfekta böcker för högläsning!

ISBN 27-14926-7
Ca-pris: 109:-

FAMILJEN KNYCKERTZ
OCH GULDDIAMANTEN

Anders Sparring

I den nya boken om familjen 
Knyckertz planerar mamma Fia 
och pappa Bove ett besök på 
diamantutställningen i huvud-
staden. Eftersom Ture inte kan 
ljuga avslöjar han planen för Paul 
Isman som beslutar sig för att 
stoppa dem. Ture och lillasyster
Ellen måste bryta sig in hos mor-
mor i finkan, för att be om hjälp.

Här möter vi drastisk humor och färg-
starka bilder som skapar den perfekta 
bryggan mellan bilderbok och kapitel-
bok. Förbered er på många skratt!

ISBN 27-15424-7
Ca-pris: 109:-

Fokus på:

Anders Sparring (född 1969)
bor i Årsta utanför Stockholm. 
Efter en slingrig yrkesbana 
som gick från barnskötare,
via grovsnickare, till skåde-
spelare på Stockholms 
Improvisationsteater, samt 
DI-studier i TV-produktion, 
började han 1998 att skriva 
manus för barn-TV. 

Under åren har han skrivit 
manus till bland annat De tre 
vännerna och Jerry, Björnes 
Magasin, Allram Eest, Hotell 
Kantarell och julkalendern
Superhjältejul. Vid sidan av
sitt författande sysslar Anders 
även med stå upp-komik och 
driver en populär humorklubb 
på Cantina Real i Stockholm.

ANDERS SPARRING

HÄXKNUTEN 2
KEJSARENS GRAV

Johan Rundberg

Sebbe är glad att få umgås med Max 
och Manda igen. Manda har fått en 
roll i kommande års julkalender som 
spelas in på Östasiatiska museet i 
Stockholm. Men hur kommer det sig 
att en av de tunga statyerna plötsligt 
står vänd åt andra hållet? Och vem, 
eller vad, är det som attackerar 
museiarbetarna? Snart är vännerna 
indragna i ett nytt mysterium där 
hårresande sammanträffanden 
avlöser varandra.

ISBN 27-15310-3
Ca-pris: 98:-

HÄXKNUTEN 1
VÅLNADENS RÖST

Johan Rundberg

Sebbe följer motvilligt med sin 
skådespelarmamma till en film-
inspelning på pensionat Solöga, 
ett fallfärdigt badhotell. Vad är 
det för märkliga ljud som hörs
på nätterna? Och vem är den
mystiska ägaren som förbjudit
de anställda att prata om
pensionat Solögas historia? 

Isande kalla kårar kombineras med 
varm vardagshumor.

ISBN 27-15179-6
Ca-pris: 98:-
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FALAFELFLICKORNA

Christina Wahldén

Sverige har fått nya problem-
områden. Antalet särskilt utsatta 
områden har ökat från 15 till 23. 
Områdena är utsatta för social 
oro, gängkriminalitet, narkotika-
handel, religiös extremism och 
ett parallellsamhälle med en 
egen rättsskipning där förtro-
endet för polisen och sociala 
myndigheter är lågt.

Hawa är tolv år och bor i ett 
av dessa områden. Hon läser 
nyheten i tidningen och undrar 
vad det betyder. Hon vet redan 
att folk har det tufft. Att en del 
har hamnat i dåligt sällskap och 
att några är rädda för att gå ut 
på kvällen. Hawa vill bli polis när 
hon blir stor. För att göra folk 
tryggare. Och för att det inte 
finns så många kvinnliga poliser 
som ser ut som hon. Som ett 
första steg mot att bli polis startar 
hon sin egen detektivbyrå. 
Ganska snabbt får hon sitt första 
uppdrag: Hon måste gömma 
sin klasskompis Halima, som 
riskerar att giftas bort med sin 
femton år äldre kusin.

Christina Wahldén räds som 
vanligt inte de svåra och tunga 
ämnena. Här har hon skrivit om 
barnen som bor i några av Sveriges 
allra fattigaste områden. 

ISBN 29-70847-9
Ca-pris: 101:-

Trots ett tungt 
ämne har boken
en lätthet och 
ibland nästan en 
feelgood-känsla.

ALLT SOM RÄKNAS

Ingrid Ovedie Volden

Petra är 12 år. Hon tycker om 
jämna tal, men avskyr pi som har 
oändligt med decimaler. Förutom pi 
är vatten det värsta Petra vet. Men 
en dag lägger hon märke till en 
pojke som simmar och samtidigt 
räknar under vattnet. Och när han 
simmar ser hans armar ut som 
propellrar. Han heter Thomas och 
är nyinflyttad. Petras vän Melika 
väntar på att få brev från sin bror. 
Han är fast någonstans i Europa. 
En flykting som även han hindras av 
vatten, men på andra sätt än Petra.

ISBN 27-15031-7
Ca-pris: 98:-

HJÄRTAT ÄR EN
KNUTEN HAND

Ingrid Ovedie Volden

Oliver och Aline går i samma klass, 
men Aline som är nyinflyttad har 
lovat sig själv att inte prata med 
någon och absolut inte bli förälskad. 
När Olivers pappa blir sjuk och 
inlagd på hjärtavdelningen råkar 
Aline vara där för att hon gör ett 
skolarbete om hjärtat. Sjukhuset är 
som en annan värld och det blir allt 
svårare för Aline att hålla sitt tyst-
nadslöfte. Oliver och Aline kan näm-
ligen inte sluta prata. En förälskelse 
växer fram och Aline får problem att 
hålla även sitt andra löfte.

ISBN 27-15582-4
Ca-pris: 101:-

ANROP FRÅN INRE RYMDEN

Elin Nilsson

I berättelsen För andra får vi en inblick 
i den första förälskelsens bråddjup då 
den namnlösa tjejen för första gången 
kysser sin stora kärlek och inser att 
ingenting mer kommer att vara sig likt.
I Svett-Jesus möter vi ett stökigt 
klassrum och Olle och Adnan som blivit 
ovänner över en struntsak. Och i Sjung 
då tittar Isaks storebror på utan att 
säga något när Isak blir hånad av coola 
Nessa. Nessa som han är hemligt för-
älskad i. Men går det verkligen att vara 
kär i någon som är så elak?

Din senaste bok Anrop från inre rymden är en novellsamling.
Vad är det roligaste med att skriva korta berättelser?

 – Det roligaste med noveller är att man kommer ner på djupet väldigt 
snabbt, och får skriva där det bränns. Hopp ner bara. Och sen tycker jag 
om att det går ganska snabbt att skriva en hel historia, jämfört med att 
skriva roman. Man hinner inte tröttna eller tveka på sin egen berättelse. 
Plus att det är väldigt tillfredsställande att komma till slutet och känna att 
berättelsen är färdig. 

Du håller skrivarworkshops för ungdomar.
Vilka är dina bästa tips till den som vill skriva?

 – Mitt bästa tips är att satsa på att få igång kreativiteten med korta, 
begränsade övningar. Begränsningen ska gälla både form, innehåll och tid. 
Och när man gör övningarna ska det vara mer fokus på att lösa uppgiften 
utifrån förutsättningarna än att det ska bli "bra". Det viktiga är att ha roligt 
och få nya idéer, och kanske bli av med föreställningen om att man bara 
kan skriva på ett visst sätt, och att allt skrivande kommer inifrån. Ett tips 
är att sätta ihop en karaktär utifrån ett gäng frågor som berör både det 
yttre och det inre, det brukar kunna kicka igång en hel del historier.
Obligatorisk fråga är i så fall vad karaktären vill (i livet, eller just idag)
och vad som hindrar den.
 
Vad har du för nya projekt på gång?
 
 – Jag skriver på en ungdomsroman som handlar om växande, berättande 
och vänskap. Och vulkaner. Den har lite magiska inslag, kan man säga. 
Jag är inte färdig med själva berättelsen än, så vi får väl se om jag lyckas 
slutföra den. Hoppas det!
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Anrop från inre rymden är en samling berättelser i gränslandet mellan barndom 
och tonår. Om kärlek. Vänskap. Konflikter och lojaliteter. Kort sagt om livet och 
dess möjligheter och utmaningar.

ISBN 501-1935-0 
Ca-pris: 90:-

HALLÅ

ELIN NILSSON! 

nominerad
till Augustpriset 

2017!
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PAPPA PELLERINS DOTTER

Maria Gripe

Loella bor ensam i en liten stuga i 
skogen med sina små tvillingbröder. 
Hennes mamma är ute och arbetar 
på sjön och hennes pappa vet hon 
ingenting om. Men hon har tant 
Adina, som hjälper henne, och hon 
har Pappa Pellerin. Visserligen är 
han bara en fågelskrämma, men för 
Loella representerar han något mer 
– kanske pappan som hon hört att 
hon liknar, men som hon aldrig sett. 

ISBN 7645-915-7
Ca-pris: 148:-

GLASBLÅSARNS BARN

Maria Gripe

På en vårmarknad i Blekeryd 
försvinner glasblåsarns barn Klas 
och Klara. Somliga visste att det 
skulle ske, andra bara anade det. 
Klas och Klara blir bortrövade 
av Härskaren, som gåva till hans 
maka Härskarinnan, och nu tvingas 
de leva i det stora gotiska slottet 
mitt i en mörk, folktom stad.

ISBN 7645-871-6
Ca-pris: 148:-

I KLOCKORNAS TID

Maria Gripe

Klockornas tid är medeltiden och 
Arvid är den unge kungen över riket. 
Människor drömmer ofta om att 
bli kungar – är det då förbjudet för 
en kung att drömma om att vara 
människa? Det blir först när Arvid 
möter Helge, strykpojken, som tar 
emot de straff  kungen egentligen 
skulle ha fått, som Arvid kan finna 
sin egen väg och få en möjlighet att 
bli en riktig människa.

ISBN 7701-566-6
Ca-pris: 148:-

NATTPAPPAN

Maria Gripe

Flickan vill egentligen inte ha 
någon barnvakt. Hon är ju stor 
och har börjat i skolan. Men till 
sist går hon ändå med på det, 
bara för att lugna sin mamma, 
och via en annons i en tidning 
anlitar de en ung man som kallar 
sig ”nattpappa” (i motsats till 
dagmamma). Men en sak är hon 
säker på: Hon vill inte behöva se 
den eländiga barnvakten ...

ISBN 7701-560-4
Ca-pris: 148:-

nyutgåvor
av maria

gripes böcker!

EN JULSAGA

Charles Dickens

En julsaga är Charles Dickens mest 
berömda bok och antagligen också 
världens mest lästa historia om 
julen. Här får vi följa Ebenezer 
Scrooge, en snål och elak affärsman 
som går igenom en total förvandling 
och blir en god människa efter att ha 
hemsökts av spöken på julnatten.

En av världslitteraturens stora klassiker, 
här i översättning av Nils Holmberg 
och med Lisbeth Zwergers magnifika 
illustrationer i fyrfärg.

ISBN 7781-004-9
Ca-pris: 137:-

ETT VECK I TIDEN

Madeleine L’Engle

Tonåriga Meg Murry sitter i sitt rum 
på vinden och funderar för sig själv. 
I skolan är det mesta jobbigt och 
krångligt. Och hennes pappa, veten-
skapsmannen, har försvunnit efter 
att ha jobbat med ett experiment. 
Den mystiska tanten Fru Whatsit har 
kommit på besök och slagit sig ner 
i deras kök – och hon verkar både 
veta en hel del om vart Megs pappa 
kan ha tagit vägen.

ISBN 7645-984-3
Ca-pris: 148:-

1900-talets
stora ungdoms-
boksklassiker!

MYSTISKA SKOLAN SPÖKET I BIBLIOTEKET

Katarina Genar

Greta älskar sin skola. Ibland händer det mystiska saker här och det finns sådant som inte 
alltid syns … I dag är deras bibliotekarie, Amir, jättearg. Någon har använt stegen i biblioteket 
och tagit ner en värdefull svart bok och sedan lämnat den uppslagen i soffan. Det är absolut 
förbjudet! Nästa morgon ser de hur en lampa tänds i biblioteket och en mörk skugga skymtar 
bakom gardinen. Vem kan det vara? Och kan det ha något med den värdefulla gamla svarta 
boken att göra?

Fler böcker i serien om Mystiska skolan: Svarta madam, Anden i glaset, Spökhunden och Pianot på 
vinden. Dessa böcker är lite enklare, mer lättlästa och har bilder i färg. Finns på laromedia.se

ISBN 638-9269-1
Ca-pris: 84:-

Spöket i biblioteket
är den första,
fristående och längre 
kapitelboken i Katarina 
Genars rysmysiga serie 
"Mystiska skolan".
Spännande och lagom 
läskiga berättelser för 
nybörjarläsare!
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LITEN SVART HUND I NATTEN

Rose Lagercrantz

Samson är en liten svart hund, 
en sådan där glad som hälsar på 
alla andra hundar, också de stora 
sura. Han är inte rädd av sig.

En oemotståndlig miniroman om att 
tappa bort sig, hålla ut och komma 
till rätta igen – genom att förlita sig 
på sin noskänsla. Här finns plats för 
stora känslor, spännande händelser 
och skiftande miljöer.

ISBN 638-9554-8
Ca-pris: 95:-

KOMMISSARIE GORDON 4
ETT FALL FÖR PADDY

Ulf Nilsson

Gordon undrar var Paddys 
mamma är. Men Paddy minns 
inte. När Paddys minne kommer 
tillbaka inser de att något hemskt 
hade hänt! Rävens vassa klor. Alla 
sprang åt alla håll. Det kunde bara 
betyda: Räven måste vara inblan-
dad och det hände på Grottön. De 
båda polisvännerna måste genast 
bege sig dit för att undersöka. 
Kanske finns Paddys mamma där?

ISBN 638-9609-5
Ca-pris: 91:-

DOKTOR PROKTORS
PRUTTPULVER

Jo Nesbø

Trots att Lises granne är en 
galen uppfinnare vid namn Doktor 
Proktor, så är hennes dagar rätt 
glädjelösa. Mobbarna Truls och 
Trym lite längre ner på gatan gör 
allt för att reta gallfeber på henne. 
Men en dag flyttar Bulle, en pytte-
liten rödhårig kille, till gatan. Det 
står snart tydligt att Bulle och Lise 
kommer att bli de bästa vännerna 
som någonsin bott på Kanonvägen. 

ISBN 638-9603-3
Ca-pris: 113:-

DOKTOR PROKTORS
TIDSBADKAR

Jo Nesbø

Doktor Proktors tidsbadkar är en 
rafflande jakt genom historien 
med stora mått av spänning 
och humor. Men boken är lika 
mycket en berättelse om två rätt 
ensamma barn, som genom att 
kämpa för varandra bygger upp en 
stark vänskap. En fristående bok 
om den älskade och galna Doktor 
Proktor – perfekt för högläsning 
eller att läsa själv!

ISBN 638-9604-0
Ca-pris: 113:-

LISBET OCH SAMBAKUNGEN

Emma Karinsdotter

Lisbet bor med sin farmor 
Sambakungen och den bistra 
piratkatten Sixten i ett vanligt hus 
på en vanlig gata. Farmor älskar 
geléhallon, att vinna internationella 
cykeltävlingar, glassagne, hemliga 
agentuppdrag och att tantsnuska 
med sin gamla flickvän, agenten 
Agatha Fox.

Lisbet och Sambakungen är en galen, 
rolig och normkreativ högläsnings-
pärla! Emma Karinsdotter är en ny 
stjärna på humorhimlen och för de 
skruvade illustrationerna står August-
nominerade Hanna Gustavsson.

ISBN 638-9417-6
Ca-pris: 106:-

BOKEN OM ATT BÖRJA SKOLAN

Helena Bross

Det är dagen innan Isak ska börja ettan. 
Han sitter hemma på sängen och känner hur 
det pirrar i magen. Att börja skolan känns 
spännande, roligt och läskigt på samma gång! 
Tänk att lära sig läsa och räkna, och att få en 
massa klasskompisar man aldrig har träffat 
förut! Att börja skolan är stort.

Här får vi bekanta oss med skolan som den ser ut 
en helt vanlig vardag med schema, läxor, gympa-
påsar och hemspråk. Helena Bross är fenomenal 
på att göra det vardagliga spännande och roligt.

ISBN 638-8863-2
Ca-pris: 102:-

Högläsning när den
är som allra bäst!

BOKEN OM ATT BÖRJA SKOLAN

Fokus på:

Emma Karinsdotter (född 
1985) är uppvuxen i Ronneby 
i Blekinge. Emma bor i 
Malmö med sin sambo. 
Under stora delar av sitt 
yrkesverksamma liv har hon 
arbetat i musikbranschen 
som projektledare, konsert-
arrangör och turnéledare. 
De senaste åren har hon 
studerat skrivande på heltid, 
först på Skurups skrivarlinje 
och sedan Författarskolan vid 
Lunds Universitet.

Hanna Gustavsson (född 
1985) är uppväxt i Huvudsta 
i Stockholm och är illustratör 
och serietecknare. Hanna tog 
examen från Konstfack 2013 
och släppte samma år sitt 
debutseriealbum Nattbarn.

EMMA KARINSDOTTER

spänning
och humor!

FÖR BOKSLUKARE
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KAPTEN KALSONG
OCH MOBBARMAFFIANS
MODIGA MOTSTÅNDARE (DEL 9)

Dav Pilkey

Följ med fem år tillbaka i tiden, och möt George och Harold som två helt 
vanliga förskoleklassare. När de plågas av ett ovanligt elakt gäng mobbare 
finns ingen kapten Kalsong där för att hjälpa dem, utan de måste förlita 
sig på sin egen list. Det är då historiens kanske slugaste plan för att 
besegra mobbare tar form. Allt de behöver är några vänskapsband,
en mystisk serietidning och ett par spökande byxor … 

ISBN 638-9006-2
Ca-pris: 91:-

KAPTEN KALSONG OCH DE RADIOAKTIVA
ROBOTBRALLORNAS RUSKIGA REVANSCH (DEL 10)

Dav Pilkey

Hjälten Kapten Kalsong och eleverna George och Harold utkämpar en 
avgörande strid mot de radioaktiva robotbrallorna. Den är så avgörande 
att hela universum står på spel. Den galne professor Trimus Träckentork 
och hans tidsmaskin tar hela gänget både fram och bak i tiden. Och i ett 
avgörande ögonblick råkar tidsmaskinen transportera världens största 
atombomb hela vägen tillbaks till tiden innan tiden fanns ...

ISBN 638-9157-1
Ca-pris: 91:-

KAPTEN KALSONG OCH TURBOTOANS
TYRANNISKA VEDERGÄLLNING (DEL 11)

Dav Pilkey

Efter att hela universums existens stått på spel i förra boken är nu elev-
erna Georg och Harold rätt utmattade. Men att kämpa mot dinosaurier 
och kärnvapenbestyckade robotbrallor i både forntid och framtid är 
ingen ursäkt för att missa skolan! Och definitivt ingen ursäkt för att 
missa det superviktiga provet i skolan! När provresultaten kommer står 
det klart att katastrofen är ett faktum. Harold misslyckades och får gå 
om fjärde klass. Men vad än värre är, George KLARADE betygen och får 
börja i femman!

ISBN 638-9158-8
Ca-pris: 91:-

FÖR BOKSLUKARE

Bokserien "Kapten Kalsong" är en succé sedan starten för 20 år sedan!
Såväl nybörjarläsarna som bokslukarna kastar sig över dessa skruvade,
actionfyllda och lättlästa kapitelböcker – med sin mix av illustrerat äventyr 
och glad dasshumor. Läslust, språkglädje och ett stort ordförråd till alla!

NIKKIS DAGBOK #8
BERÄTTELSER OM EN
(INTE SÅ) EVIG LYCKA

Rachel Renée Russell

ISBN 7701-597-0
Ca-pris: 148:-

NIKKIS DAGBOK
HUR DU GÖR DIN
EGEN DAGBOK

Rachel Renée Russell

Att skriva dagbok är ett fantastiskt 
sätt att lära känna den viktigaste 
personen i ditt liv: dig själv!
En perfekt gör-det-själv-bok för 
alla som älskar Nikki och hennes 
vänner.

ISBN 7645-836-5
Ca-pris: 102:-

NIKKIS DAGBOK #7
BERÄTTELSER OM EN
(INTE SÅ GLAMORÖS) 
TV-STJÄRNA

Rachel Renée Russell

ISBN 7701-108-8
Ca-pris: 148:-

NIKKIS DAGBOK #6
BERÄTTELSER OM EN 
(INTE SÅ LYCKLIG) 
HJÄRTEKROSSARE

Rachel Renée Russell

ISBN 7645-858-7
Ca-pris: 148:-

NIKKIS DAGBOK #9
BERÄTTELSER OM EN (INTE 
SÅ TÖNTIG) DRAMAQUEEN

Rachel Renée Russell

En viss översittartjej i skolan
– hon som Nikki brukar kalla
för "mördarhajen med glitter-
nagellack" – har fått tag på Nikkis 
dagbok. Vilken mardröm! Och nu 
tänker hon dela med sig av sina 
tankar och upplevelser.

ISBN 7701-782-0
Ca-pris: 148:-

perfekt gör 
det själv-

bok!

Läsning
ger dig super-

krafter!
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NINJA TIMMY OCH DE
FÖRLORADE SÅNGERNAS 
KAMMARE

Henrik Tamm

Ninja Timmy och hans gäng är i 
full färd med att försöka stoppa 
en inbrottstjuv vid den övergivna 
konserthallen när en lång, mystisk 
kvinna uppenbarar sig i dimman. 
Med hög och förtrollande röst 
sjunger hon en märklig sång, och 
äventyret kan börja. 

Ett actionfyllt äventyr där det schysta 
ninjagänget möter superonda clowner 
och Timmy oväntat får upp ett spår 
efter sin försvunne far!

ISBN 638-9408-4
Ca-pris: 113:-

ett Svindlande äventyr!
Som vanligt förgylls handlingen av
Henrik Tamms magiska färgillustrationer!
NINJA TIMMY OCH DE FÖRLORADE

SÅNGERNAS KAMMARE

HOTELL GYLLENE KNORREN 16 
MONSTERGRISENS GÅTA

Måns Gahrton och Johan Unenge

Det har blivit dags för Halloween-
firande på hotellet, men mamma 
Ritva tycker att sånt mest är 
trams. Hon tänker bjuda gästerna 
på lugn och eftertanke istället 
för läskigheter. Pappa Roger och 
storasyster Isadora inser att de 
måste hitta på något, annars
kommer inte en enda gäst att 
dyka upp på Gyllene Knorren.
Och då blir det verkligen kris!

ISBN 638-9514-2
Ca-pris: 91:-

TÖRNSPÖKETS HEMLIGHET

Tone Almhjell

Det händer märkliga saker i skogen 
kring Niklas Sommarkulles hem. 
Mystiska fotspår och lemlästade 
djur hittas, och Niklas mardrömmar 
blir bara värre och värre för varje 
natt. När det visar sig att det är 
trollen från Niklas lekar som har 
kommit till liv i skogen inser han 
att den ende som kan stoppa dem 
är han själv.

Följ med på ett svindlande äventyr; 
vänskap, magi och färgstarka karak-
tärer, en blivande klassiker i samma 
anda som Bröderna Lejonhjärta.

ISBN 638-9348-3
Ca-pris: 109:-

Nominerad till 
ARK:s Barnboks-

pris 2016!

HALVDAN VIKING 9
ULFBERHTS SVÄRD

Martin Widmark

Halvdan, Meia och munken Do styr 
kosan mot Island. Ett eldsprutande 
berg har fått utbrott! För Herr Egil, 
den rikaste mannen i Reykjavik, är 
det en katastrof. Det gör att han 
inte kan hämta det Ulfberht-svärd 
som han har lovat att ge sin dotters 
blivande man. Halvdan och Meia 
ger de sig ut på ännu ett äventyr!

Mustiga rövarhistorier som bjuder 
läsaren på både spänning, skratt
och en härlig dos historia.

ISBN 638-9205-9
Ca-pris: 89:-

SPÖKFLICKAN

Katarina Genar

"Har du sett henne än? Spökflickan? 
Hon som blev inlåst i ert hus?" 
frågar barnen i byn. Anna vill 
inte lyssna på ryktena. Samtidigt 
märker hon att något inte är som 
det ska i huset familjen flyttat in i. 
Det känns som om någon iakttar 
henne. Natt efter natt drömmer 
hon om en flicka i gammaldags 
kläder och svarta lackskor – det 
är som om flickan vill säga Anna 
något, men vad? 

Suggestivt och spännande sommar-
lovsäventyr i Maria Gripes anda!

ISBN 638-9462-6
Ca-pris: 93:-

SJÖRÖK

Camilla Sten och Viveca Sten

Det är mars och en tung, oförsonlig 
dimma vilar över havet. Enligt de 
äldre på öarna är tjockan, som 
dimman kallas, ett förebud om att 
hemska saker snart ska hända. 
Men vad är orsaken? Är det ett 
naturfenomen eller en konsekvens 
av miljöförstöringen? Eller handlar 
det om något långt farligare? Tuva 
verkar vara den enda som inser 
att tjockan hänger samman med 
en varelse som har väckts från sin 
dvala och som nu är rasande på 
människorna och förbereder sin 
hämnd. 

ISBN 638-9633-0
Ca-pris: 102:-

andra delen
i hyllad

rysarserie!
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DE SJU
TOPPARNAS RIKE

Susanne MacFie

Av en slump hamnar Embla mitt i 
spelet om De Fyra Elementen.
Ett riskfyllt spel fullt av utmaningar, 
där det gäller att ta sig genom fyra 
sfärer Sammetsbergen, Vattendeltat, 
Himlavalvet och Eldsklyftan. Det 
är många som deltar i spelet om 
De Fyra Elementen och Embla får 
en alldeles särskild vän i Noel. Till-
sammans beger de sig på jakt efter 
den åtråvärda iskristallen, som ska 
ta dem vidare till nästa sfär.  

ISBN 87217-26-5
Ca-pris: 79:-

DE FEM
FLODERNAS STAD

Susanne MacFie

Embla och Noel befinner sig nu 
i nästa sfär och letar efter den 
sällsynta pärla som behövs för 
att gå vidare i spelet. Det blir en 
äventyrlig jakt och Embla och 
Noel råkar ut för många svårig-
heter. De möter giftiga eldflugor, 
blodtörstande träskpaddor, 
brinnande gondoler och lömska 
förrädare. Och än en gång blir 
det tydligt att de har en fiende, 
som gör allt för att de inte ska 
lyckas ta sig vidare i spelet. 

ISBN 87217-27-2
Ca-pris: 79:-

DE TRE
STJÄRNORNAS SKOG

Susanne MacFie

Det spännande spelet om De 
Fyra Elementen går vidare. Skall 
Embla och Noel lyckas få den 
magiska amuletten i den stora 
fågeluppvisningen, som behövs 
för att gå vidare till sista nivån. 
Embla och Noel kastas in i ett 
gastkramande äventyr med 
livsfarliga hängbroar, giftiga 
eldsalamandrar och hämndlystna 
huvudjägare. Samtidigt gör deras 
fiende allt för att stoppa dem.

ISBN 87217-28-9
Ca-pris: 79:-

DE TVÅ
VULKANERNAS DAL

Susanne MacFie

Nu gäller det! Kommer Embla, 
Noel eller någon av de andra
spelarna lyckas ta sig till mål i
spelet om De Fyra Elementen?
Spelarna har kommit fram till 
Eldsklyftan. Här råkar de ut för 
mängder av farligheter; giftiga 
eldskorpioner, svavelosande 
vulkaner och riskabla experiment. 
Dessutom måste de handskas
med sin fiende, vars vilda framfart 
hotar de fyra sfärernas existens
och hela spelets fortsatta framtid.

ISBN 87217-29-6
Ca-pris: 79:-

DE FYRA
FALLENS GROTTA

Susanne MacFie

Embla längtar tillbaka till det 
spännande spelet om De Fyra 
Elementen. Men hur skall hon 
kunna återvända? Det finns 
ingen väg tillbaka. Men så en dag 
kommer en stor, guldskimrande 
örn med ett brev från Rådet i 
spelet. Sfärerna har drabbats av 
en katastrof  och spelet går inte 
längre att genomföra. Nu behöver 
de Emblas och Noels hjälp för att 
rädda spelet och de fyra sfärerna.

ISBN 87217-21-0
Ca-pris: 79:-

”Legenden om De Fyra 
Elementen” är en spännande 
äventyrsserie där längtan 
är det som för spelarna 
samman. I Sammetsbergen 
möter Embla Noel och de 
kastas rakt in i ett gast-
kramande äventyr i ett land 
de inte trodde fanns!

I det spännande spelet gäller det att ta sig 
genom de fyra sfärerna Sammetsbergen,
Vattendeltat, Himlavalvet och Eldsklyftan.

VILDA VÅGHALS

Susanne MacFie

ISBN 978704-6-7
Ca-pris: 79:-

VILDA VÅGHALS
PÅ NYA ÄVENTYR

Susanne MacFie

ISBN 87217-04-3
Ca-pris: 79:-

VILDA VÅGHALS
VILDA LIV

Susanne MacFie

ISBN 87217-14-2
Ca-pris: 79:-

Perfekt både som högläsning 
och för bokslukarna!

Vilda Våghals, en modig tjej 
med stort hjärta! 
Vilda är en äventyrlig och 
modig tjej med mycket 
humor, upptåg och ett stort 
hjärta! Följ med Vilda, hennes 
gris Fröken Hirvislirv och 
kompisarna Simon och Felix 
på deras småtokiga, roliga 
och spännande äventyr. Vilda 
ställer sig alltid på barnens 
sida och vill att man visar 
respekt för andra. Många små 
stycken, gott om dialog och en 
relativt stor stil gör böckerna 
inbjudande för egen läsning. 
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TALMANNENS HÄMND

Martin Widmark och Petter Lidbeck

Barnen har fått en egen talman 
för att stärka deras rättigheter i 
samhället. Dagmar Persson, en 
erfaren men undanskuffad tjänste-
man på Regeringskansliet, hinner 
knappt få det viktiga uppdraget 
förrän det glöms bort och kontoret 
förvandlas till en källarskrubb. Fast 
barnen kommer ihåg sin talman! 
De mejlar henne frågor om allt som 
är viktigt i deras liv och Dagmar 
svarar på alla. Och passar på att 
avslöja pinsamheter om de dumma 
ministrarna som tagit hennes 
rättmätiga plats. Men då har hon 
gett sig in i ett farligt spel, hennes 
motståndare är inte att leka med ...

ISBN 638-9461-9
Ca-pris: 106:-

I ROSENS MITT

Martin Widmark

Det är tidigt 1900-tal i Stockholm 
och vintern närmar sig. I ett av 
stadens stenhus lever tolvårige 
Stefan ensam med sin pappa 
sedan mammans förmodade 
självmord. Men en dag hittar 
Stefan ett hemligt meddelande, 
skrivet av hans mamma kort 
innan hennes död. Meddelandet 
leder honom vidare ut i det frusna 
Stockholm, mot nya gåtor och 
ledtrådar till vad som egentligen 
hände mamman.

Spännande bokslukarmysterium
med ett suggestivt språk och med 
stor känsla för detaljer!

ISBN 638-8995-0
Ca-pris: 109:-

humor & 
action! politisk 

thriller för
slukaråldern!

PAX 8
VITORMEN

Åsa Larsson och Ingela Korsell

En uråldrig fasa vaknar till liv 
och bryter sig loss, ett barn 
slukas och försvinner och någon-
stans i Mariefred finns en flicka 
som plågas av skuld och hemlig-
heter. Samtidigt hålls Iris fången 
av Maggan Migrän och mörka 
planer börjar utkristalliseras. 

Pax-serien tilldelades priset
Crimetime Specsavers Award 2016 
i kategorin Årets barndeckare!

ISBN 638-7988-3
Ca-pris: 106:-

PAX 9
MARAN

Åsa Larsson och Ingela Korsell

Svarthäxan sluter ett ödesdigert 
avtal med Maran och Estrids 
drömväktare sätts ur spel. Det 
är korpbröderna Alrik och Viggo 
som måste bege sig ner i Estrids 
dröm och rädda henne! Iris varnar 
dem om att det finns en stor fara 
med att beträda drömmarnas 
värld; om man dör i drömmen så 
dör man på riktigt …

Du hittar alla delar i serien på
laromedia.se/pax

ISBN 638-7984-5
Ca-pris: 106:-

succé-
serien!

STEFFI OCH NELLI 1
EN Ö I HAVET

Annika Thor

Systrarna Steffi och Nelli är tolv 
och sju år gamla när de skickas 
till Sverige för att undkomma 
judeförföljelserna i sitt hemland 
Österrike. De drömmer om ett 
paradis, men möts av en karg 
verklighet. 

ISBN 638-9448-0
Ca-pris: 71:-

STEFFI OCH NELLI 2
NÄCKROSDAMMEN

Annika Thor

Flyktingflickan Steffi ser fram emot 
att börja i läroverket i Göteborg 
och att få nya vänner. Men allra 
mest ser hon fram emot att få 
träffa sin hemliga kärlek. Samtidigt 
saknar hon sina föräldrar. Ska 
familjen någonsin återförenas?

ISBN 638-9449-7
Ca-pris: 71:-

STEFFI OCH NELLI 3
HAVETS DJUP

Annika Thor

I snart fyra år har Wienflickorna 
Steffi och Nelli varit i Sverige. 
Steffi är snart sexton, på väg att 
bli vuxen. Hela livet ligger framför 
henne. Om bara kriget tog slut. 

ISBN 638-9528-9
Ca-pris: 71:-

STEFFI OCH NELLI 4
ÖPPET HAV

Annika Thor

Kriget är slut och Steffi tar studenten. 
Nu måste hon bestämma sig för 
var hon hör hemma. Steffis val blir 
inte lättare av att Sven dyker upp, 
på själva fredsdagen, och känslor 
hon trodde var döda vaknar på nytt.

ISBN 638-9527-2
Ca-pris: 71:-

om livsöden, skolgång, vänskap, förälskelse och mognad - i skuggan av kriget. gripande och osentimentalt!



DÅRFINKAR OCH DÖNICKAR

Ulf Stark

Första dagen i nya klassen tror alla att Simone är en kille. Och som Simon 
är en helt ny värld möjlig. Men ganska snart är Simone intrasslad i en 
karusell av lögner som snurrar allt fortare. I skolan är Simon mitt i ett 
triangeldrama med den populära Katti och kompisen Isak. Hemma har 
Simone fullt upp med jakten på en borttappad hund, en morfar som 
kommit för att dö och en bonuspappa med hatt. 

Ulf Starks berättelser sätter ljus på hur Sverige en gång var, vad som är sig likt 
och vad som har förändrats. Barnets perspektiv är alltid i centrum, precis som 
hoppfullheten, humorn och den stora kärleken till hundar. 

ISBN 638-9960-7
Ca-pris: 71:-

Könsöverskridande 
långt före sin tid!
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EMANUEL KENT SJÖGREN 3
RIMLIGT LYCKADE
ÖGONBLICK

Åsa Asptjärn

Det är sommarlovets sista dag 
och Emanuel Kent Sjögren och 
kompisen Tore ligger på rygg i 
gräset och stämmer av läget inför 
gymnasiestarten. De är ense om 
att de behöver en strategi, för här 
finns alla möjligheter att vända blad 
och bli den man vill vara. Okänd 
mark ska beträdas, nya vänskaper 
inledas och så vidare.

Emanuel Kent är en sanslöst skön 
antihjälte, ett svenskt svar på Sue 
Townsends klassiker om Adrian Mole.

ISBN 638-9382-7
Ca-pris: 106:-

WURSTEN OCH VEGANEN

Åsa Asptjärn

Klockan är två på natten när 
Wursten springer för livet genom 
skogen, möjligen förföljd av en 
satanist. Livet passerar revy. 
Eller åtminstone de senaste tre 
veckornas händelser. Det här är 
sommaren när man inte längre 
kan leka tre, illrar rymmer och att 
göra inbrott känns helt rimligt.

En rakt igenom ljuvlig och oförut-
sägbar skildring av att inte vilja 
sluta med leken, om att göra slut 
med sin barndomsbästis, sörja och 
gå vidare. Det är en bok med ett 
älskvärt persongalleri, skriven med 
en oöverträffad humoristisk timing.

ISBN 638-9412-1
Ca-pris: 102:-

Fokus på:

Åsa har velat skriva sedan 
hon var tretton och trefjärde-
dels år och läste böckerna 
om Adrian Mole av Sue 
Townsend. Humorn har från 
första början varit hennes väg 
in i kreativiteten. 

Tillsammans med några 
vänner skrev hon sin första 
humorföreställning när hon 
var tjugo år. Sedan fortsatte 
de att göra sketcher för radio 
i programmen ”Radio Ellen” 
och ”Freja!” i P1. Tillsam-
mans med Gertrud Larsson 
har Åsa under flera år skrivit 
och framfört sketcher både 
på scen och i radio. Humor 
är ett fantastiskt verktyg och 
när det fungerar som bäst 
förenar skrattet mer än det 
distanserar.

ÅSA ASPTJÄRN

FÖRE OCH EFTER KLEA

Jesper Danielsson

Sommarlov. Allt är perfekt. 
Tills Klea från framtiden dyker 
upp i ödehuset och berättar 
en historia som är lika
osannolik som skrämmande.

Debuterande Jesper Danielsson 
har skrivit ett på samma gång 
nervkittlande suggestivt och 
omedelbart fängslande äventyr. 
Sommarläsning när den är
som bäst! 

ISBN 638-9214-1
Ca-pris: 106:-

debutant!

FÖR BOKSLUKARE

Humoristisk
klassiker av

Ulf Stark!

MIN VÄN PERCYS
MAGISKA GYMNASTIKSKOR

Ulf Stark

När försiktige Ulf  får en ny klasskamrat förändras allt. Percys gymnastik-
skor liknar inga andra. När han har dem på sig kan han göra vad han vill. 
De skorna vill Ulf  ha, då skulle han också bli stark och modig! Men inget 
blir som han tänkt sig och han märker att han har blivit någon han kanske 
inte alls vill vara. 

I Min vän Percys magiska gymnastikskor gör Ulf Stark en utflykt till sin egen 
barndom. I motsats till andra biografiförfattare har han behållit namnen och 
miljöerna och istället hittat på händelserna.

ISBN 638-9961-4
Ca-pris: 71:-



I MONSTRENS RIKE
DEN HEMLIGA STADEN

Johanna Strömqvist

Saga och hennes vänner kan inte bara se på när deras värld slås i spillror.
De måste försöka bekämpa härskaren. Men resan mot härskarens hemliga 
stad är full av faror. Genom skogen, under vatten och över hav färdas de.
Och vad väntar dem egentligen när de väl kommit dit?

Möt en förtrollande värld av magi och maskiner, monster och äventyr!
En fantastisk, myllrande och skrämmande berättelse – en riktig bladvändare!
Med magiskt vackra illustrationer av Johan Idesjö.

ISBN 552-6510-6
Ca-pris: 85:-

DRAKARNAS ÖDE 3
BLÅNATTEN

Jo Salmson

Häxmästaren och hans klankrigare 
närmar sig Demar. Ombord på fartyget 
finns stjärnstenen. Häxmästaren är 
övertygad om att stenen innehåller en 
demon, som kan ge honom allt vad han 
drömt om: Makt att skapa liv, och över 
själva döden.

Tredje och avslutande delen i Jo Salmsons 
hyllade fantasytrilogi Drakarnas öde.

ISBN 638-9638-5
Ca-pris: 106:-
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DAGBOK FÖR ALLA MINA FANS 12
FLY FÄLTET

Jeff Kinney

Bokserien Dagbok för alla mina fans har 
efter 11 delar vuxit till ett globalt feno-
men med mer än 180 miljoner böcker 
i tryck världen över. Böckerna prisas 
för sin träffsäkra humor och förmåga 
att fånga in motvilliga läsare. Och den 
roliga och spännande formen med 
streckteckningar och "handskriven" text 
lockar både lässvaga och läsvana.

ISBN 638-9655-2
Ca-pris: 102:-

MINOO OCH VINTERSKEPPET

Anna Ehring

En dag ligger brevet från Migrations-
verket på hallmattan. Ett vitt kuvert 
som Minoo och hennes familj har 
väntat på så länge hon kan minnas. 
Där i finns deras framtid. Där i har 
någon bestämt om de ska få stanna i 
Sverige eller inte.

I Minoo och Vinterskeppet berättar 
mellanstadiefavoriten Anna Ehring om 
att hitta den man vill vara och att hitta 
sitt hemma.

ISBN 638-9511-1
Ca-pris: 106:-

Fniss, gråt
och känslo-

storm!

FÖR BOKSLUKARE

BILLIE 3
BILLIE. ALLA TILLSAMMANS

Sara Kadefors

Folk vill grejer hela tiden. De vill vara till-
sammans, de vill bli lämnade ifred, de vill 
flytta isär och framförallt vill de inte berätta 
vad de egentligen tänker och känner. Och 
Billie vill verkligen veta, hennes uppriktiga 
nyfikenhet är hennes superstyrka.

Sara Kadefors skildrar lyhört det allmän-
mänskliga med relationerna i fokus.
Den första boken om Billie heter Avgång 9:42 
till nya livet och uppföljaren Du är bäst.

ISBN 638-9900-3
Ca-pris: 106:-

MIRAS MARTIN

Anna Ehring

Mira och Martin hänger ofta. De har 
ett ställe i skogen där de ses. Men i 
skolan hejar de knappt på varandra. 
En dag berättar Martin något som inte 
alls känns okej, inte det minsta ...

Hög igenkänning, fniss och kanske lite 
tårar när vi lär känna Mira och hennes 
värld. En värld där kompisar, skola och 
stora känslor står i centrum.

ISBN 638-9227-1
Ca-pris: 93:-

NEVERMOOR 1
MORRIGAN CROWS
MAGISKA FÖRBANNELSE

 Jessica Townsend

Morrigan Crow är född med en förbannelse. Alla vet att hon för 
otur med sig. Hon får skulden för allt dåligt som händer: från 
hagelstormar till hjärtattacker och misslyckad sylt. Men det 
värsta med förbannelsen är att hon kommer att dö på sin elfte 
födelsedag. När Morrigan väntar på sitt dystra öde blir hon 
räddad i sista stund av den fantastiske Jupiter North. Han för 
henne till den mystiska staden Nevermoor.

Första boken i serien Nevermoor som har gjort internationell
supersuccé och är såld till nästan 30 länder.

ISBN 552-6472-7
Ca-pris: 109:-
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lästips!

SAMTIDIGT SOM JAG KNAPPADE IN 
HASSES NUMMER DÖK MAMMAS 
RÖST UPP INUTI MITT HUVUD:
 ’LÄMNA ALDRIG DITT MOBILNUMMER 
TILL NÅN SOM DU INTE KÄNNER.’
MEN DÅ VAR DET REDAN FÖR SENT.

SPÖKSKRIVAREN
av Malin Stehn | s i d a n  7 1
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BQ DEN MAGISKA STAVEN 3
KORAKA

Adam Blade

Tom kämpar för att stoppa Malvel 
från att ta makten över Serafien. 
Ska han lyckas måste han 
överlista Koraka! Egentligen är 
hon en vänlig herdinna. Men onde 
Malvel har förvandlat henne till en 
blodtörstig bevingad demon.

ISBN 502-2152-7
Ca-pris: 85:-

BQ BESTARNAS MÄSTARE 1 
NOCTILA

Adam Blade

Toms kamp mot trollkarlen Malvel 
är inte över. Sex nya fasansfulla 
monster måste besegras. Först 
ut är dödsugglan Noctila. Vi står 
inför ett krig, säger den gode troll-
karlen Aduro. Ondskan sprider 
sig. Mörkret är på väg att falla.

Missa inte nya omgången i den 
populära serien! Bestarnas mästare 
är den tionde omgången i serien 
Beast Quest.

ISBN 502-2241-8
Ca-pris: 85:-

BQ DEN MAGISKA STAVEN 4
SILVER

Adam Blade

Malvels ondska vet inga gränser! 
Han har nu använt sin svarta 
magi för att förvandla Elennas 
älskade varg Silver till en riktig 
skräckbest! Kan Tom och Elenna 
rädda sin fyrbenta vän? Eller är 
han förlorad för alltid?

ISBN 502-2153-4
Ca-pris: 85:-

BQ BESTARNAS MÄSTARE 2 
SHAMANI

Adam Blade

Malvel kräver hämnd! Hans onda 
krafter har förvandlat själarna 
från Avantiens tidigare hjältar till 
ondskefulla bestar. Vi står inför 
ett krig, säger den gode troll-
karlen Aduro. Ondskan sprider 
sig. Mörkret är på väg att falla. 
För din egen skull ber jag dig att 
följa mitt råd: Läs inte den här 
boken ...

ISBN 502-2242-5
Ca-pris: 85:-

BQ DEN MAGISKA STAVEN 5
SPIKE

Adam Blade

Malvel har skapat ännu en dödlig 
best. Vattenkungen Spike är ett 
otäckt monster som släpar sina 
offer till en vattenfylld grav. Är det 
Toms öde att sluta sitt farofyllda 
uppdrag där?

ISBN 502-2154-1
Ca-pris: 85:-

BQ BÖRJA LÄSA
ARAX

Adam Blade

Den gode trollkarlen Aduro har
fått sin själ bestulen av besten 
Arax! Tom och Elenna tar strid
för att rädda sin vän.

Lättläst fantasy, rikt illustrerad med 
färgbilder. Spännande berättelser 
som stärker läsförmågan, särskilt 
anpassade för nybörjarläsaren!

ISBN 502-2243-2
Ca-pris: 85:-

BQ DEN MAGISKA STAVEN 6
TORPIX

Adam Blade

Tom och hans vänner kämpar 
vidare för att stoppa den onde 
trollkarlen Malvel. För att fullgöra 
sitt uppdrag måste Tom besegra 
Torpix som vaktar den eviga 
flamman.

ISBN 502-2155-8
Ca-pris: 85:-

BQ BÖRJA LÄSA
CRETA

Adam Blade

Monstret Creta sätter skräck i 
Avantien genom att skicka ut 
svärmar av livsfarliga insekter. 
Toms uppdrag är att besegra den 
fruktansvärda besten!

ISBN 502-2244-9
Ca-pris: 85:-

BÖRJA LÄSA!
BÖRJA LÄSA!
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DET SPÖKAR! EN HÅRRESANDE GUIDE

Peter Gissy

Spökar gör det i hela landet: från Ystad i söder till Kiruna i 
norr. På slott, kyrkogårdar och hotell. I ruiner, prästgårdar 
och i en kanal (!). Här guidas läsaren till en mängd olika 
platser. Kartor vägleder.

Gastkramande bilder av serietecknaren Dick Qwarfort!

ISBN 502-2214-2
Ca-pris: 115:-

FALLET MED DE
STULNA SMYCKENA

Susanne MacFie

ISBN 978704-0-5
Ca-pris: 76:-

FALLET MED DEN
FÖRSVUNNA FLAGGAN

Susanne MacFie

ISBN 978704-3-6
Ca-pris: 76:-

FALLET MED DET
SJUNKNA SKEPPET

Susanne MacFie

ISBN 87217-15-9
Ca-pris: 76:-

FALLET MED DEN

MAGISKA NYCKELN

Susanne MacFie

ISBN 87217-25-8
Ca-pris: 76:-

FALLET MED DEN
GÅTFULLA DAMEN

Susanne MacFie

ISBN 978704-7-4
Ca-pris: 76:-

FALLET MED DE
PUNKTERADE DÄCKEN

Susanne MacFie

ISBN 87217-31-9
Ca-pris: 76:-

Moa och Måns, deckarduon med sitt hemliga och finurliga skriftspråk, fortsätter att lösa spännande och 
kluriga fall i böckerna om Hemliga Klubben. Barnens favoritdeckare får ständigt fullt upp med att lösa nya 
mystiska saker som händer. 

Hemliga Klubben-böckerna är en serie spännande och kluriga pusseldeckare, perfekta för alla bokslukare 
och alla som gillar mysterier! Moas och Måns hemliga skriftspråk involverar läsaren och gör böckerna extra 
kluriga och spännande och läsaren blir på köpet riktigt slipad i alfabetet och att lösa hemliga kodord!

KLURIGA PUSSELDECKARE FÖR ALLA BOKSLUKARE!

Fokus på:

Susanne MacFie är en av 
Sveriges mest utlånade 
författare på biblioteken. Hon 
jobbade som kommunikatör 
innan hon blev barn- och 
ungdomsförfattare på heltid. 
Hon debuterade 2002 med 
Myrra – 7 och en kvart och har 
idag en omväxlande och rik 
produktion bakom sig. 2018 
utkommer hennes 35:e bok. 
Hon är allra mest känd för 
sin populära deckarserie 
Hemliga Klubben men är 
också författaren bakom de 
omtyckta serierna Legenden 
om De Fyra Elementen, 
Allis Sprallis, Trippe och Vilda 
Våghals. Hösten förra året 
gjorde hennes spännande 
och mysrysliga serie Magiska 
Spegeln entré, se sidan 37.

Susanne arbetar på olika sätt 
med att inspirera barn och 
ungdomar till att läsa och 
skriva, bl a genom att göra 
författarbesök i skolor och 
läsprojektet "Lust att läsa" 
men även via mobil-appen 
Hemliga Klubben.

SUSANNE MACFIE 

Alla 15 titlarna i serien
hittar du på laromedia.se



MYSTERIET PÅ HESTER HILL

Kristina Ohlsson

Meg och Frank ska tillbringa 
några sommarveckor hos 
farbror Eliot och Carl på Hester 
Hill. Så fort de kommer fram 
till det stora huset börjar det 
hända märkliga saker. Vad är 
det för barn som Meg hör gråta 
på natten? Och vad var det för 
olycka som hotade att förstöra 
både Hester Hill och hela byn?

ISBN 87707-34-6
Ca-pris: 99:-

MYSTERIET PÅ ÖRNKLIPPAN

Kristina Ohlsson

Bonnie och Charles är på rymmen 
och gömmer sig i Skuggviken. Där 
bor Bonnies mormor, högt uppe 
på en klippa intill en gammal fyr. 
Barnen förstår snabbt att Skugg-
viken ruvar på mörka hemligheter. 
En pojke har försvunnit och går 
inte att hitta. I byn viskas det 
om en förfärlig legend – om den 
huvudlöse Hämnaren som aldrig 
får ro. Och en natt ser Bonnie fyren 
blinka, trots att mormor säger att 
den inte använts på över hundra år.

ISBN 88279-66-8
Ca-pris: 104:-

DEN FÖRSKRÄCKLIGA
HISTORIEN OM LILLA HON

Lena Ollmark

Det här är historien om Lilla Hon, 
som blir utmanad av sina klass- 
kompisar att gå upp alldeles ensam 
på skolans vind. Fast det är för-
bjudet att gå dit, för det kan hända 
olyckor där. Och så kanske det 
spökar. Men alla vet ju att spöken 
inte finns på riktigt. Eller ...? Det 
här är en förskräcklig, ryslig och 
otäck berättelse. Men den är också 
knasig, spännande och rolig. Och 
den slutar ganska lyckligt. I alla fall 
för vissa ... 

ISBN 88279-34-7
Ca-pris: 90:-
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VARULVENS HEMLIGHET

Kristina Ohlsson

Skogen brinner i Eldsala. Det verkar 
som att branden är anlagd.
Samtidigt hör Herbert rysliga 
ylanden i skymningen och stora 
hundliknande varelser skymtar 
bland träden. Vännerna Herbert 
och Sally dras in i ett mysterium 
farligare än någon kunnat ana. 
Kan de rädda Eldsala?

En fristående fortsättning på
succéromanen Zombiefeber.

ISBN 88279-47-7
Ca-pris: 101:-

ZOMBIEFEBER

Kristina Ohlsson

En mystisk främling dyker upp i 
Eldsala mitt i natten. Det är den 
varmaste sommaren Herbert kan 
minnas och getingarna är över-
allt. Samtidigt börjar människor 
i Eldsala att bli sjuka. De får 
feber och röda ögon och Herbert 
och vännen Sally fylls av onda 
aningar. Något hemskt är på väg 
att hända! 

ISBN 87707-52-0
Ca-pris: 99:-

DET MAGISKA HJÄRTAT

Kristina Ohlsson

Robertas bästa vän Charlotte är 
svårt sjuk. Hon behöver ett nytt 
hjärta och det är bråttom. På en 
auktion hittar Roberta en jordglob 
som hon får veta är magisk. Om 
man lyckas utföra ett mycket 
speciellt uppdrag kan den uppfylla 
en önskan. Genast ser Roberta en 
chans att rädda Charlotte!

Kristina Ohlsson är en av våra mest 
framgångsrika författare för mellan-
åldern och har förtrollat sina läsare 
med spänning och äventyr. Det magiska 
hjärtat är inget undantag, men är sam-
tidigt en gripande skildring av hur man 
som barn närmar sig den oerhörda och 
ogripbara frågan om döden.

ISBN 88279-11-8
Ca-pris: 99:-

augustpris-
nominerad

2017!

absurd humor och lagom gastkramande 
skräck i både text och bild. En klassisk
spökhistoria med spänning och skratt! 

DEN FÖRSKRÄCKLIGA HISTORIEN OM LILLA HON
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NATTSKRÄCK

Magnus Nordin

Karim hoppar in som barnvakt istället 
för flickvännen. Den lilla pojken Hugo 
somnar snällt efter en saga, med sin 
gosekanin i famnen. Men när Karim 
vaknar mitt i natten är Hugos säng 
tom. Kaninen är också borta. Och 
källardörren står öppen ...

Läs också Offerträdet och Jordkällaren. 
Du hittar alla delar i serien
på laromedia.se.

ISBN 502-2227-2
Ca-pris: 90:-

KRYPENS DROTTNING

M. G. Leonard

Efter att äntligen hittat sin pappa 
vid liv stöter Darkus och hans 
vänner Bertolt och Virginia på nya 
problem. Hans pappa verkar ha 
gått över till Lucretia Cutters sida. 
Och hon i sin tur verkar ha något 
riktigt hemskt i kikaren. Darkus 
pappa förbjuder dem att under-
söka saken vilket gör dem än mer 
nyfikna. En försvunnen labora-
torieassistent och en förgiftad 
vetenskapsman får dem att inse 
att det är fara på riktigt och att de 
har ont om tid.

ISBN 7299-902-2
Ca-pris: 104:-

KRYP

M. G. Leonard

Under mystiska omständigheter 
försvinner Darkus Cuttles pappa 
från sitt forskarjobb på Natur-
historiska Museet. Borta utan 
ett spår, och från ett låst rum! 
Darkus måste flytta in hos sin 
excentriska farbror Max. De nya 
grannarna Humphrey och Pick-
ering är två galna kusiner vars 
lägenhet kryllar av skalbaggar. 
Skalbaggar som visar sig vara allt 
annat än vanliga.

En fartfylld bladvändare för alla som 
älskar spänning och äventyr!

ISBN 7299-777-6
Ca-pris: 104:-

SPÖKSKRIVAREN

Malin Stehn

Casper och hans pappa, den 
berömde deckarförfattaren Paolo 
Bolander, är på väg till släktens 
torp. Det regnar och Casper är 
sur. Vad ska han göra en hel höst-
lovsvecka när pappa bara skriver 
på sin nya bok? Torpet ligger mitt 
i skogen och där händer ingenting 
så här års! Men så träffar Casper 
Klara och livet vänds helt upp och 
ner. Kanske är det också Klara 
som gör att Casper inte inser vad 
som håller på att hända ...

ISBN 7299-884-1
Ca-pris: 97:-

VARELSERNA 5
FREDLÖS

Magnus Nordin

Emma och hennes vänner är 
isolerade på Gotland efter ett ön 
härjats av ett zombievirus. Hur har 
det gått för Sebbe? Emmas pojk-
vän som blev biten av en zombie 
och flögs iväg med en helikopter 
till sjukhus på fastlandet. Är han 
smittad av det farliga viruset? 
Kommer de att ses igen?

Du hittar alla delar i serien på 
laromedia.se

ISBN 502-2226-5
Ca-pris: 104:-

Tredje delen i Magnus Nordins serie 
fristående skräcknoveller.

Garanterat kalla kårar.
Lättläst men läskigt!

NATTSKRÄCK

Efter-
längtad

fortsättning!

SPÄNNING

Den tredje delen i serien kommer hösten 2018!
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ZOMBIE WORLD 2
DU ÄR JAGAD

Benni Bödker

Man ruttnar medan man lever ... 
Mark flyr från de som vill döda 
honom. Han gömmer sig i tomma 
hus och smyger sig ut på natten. 
Hela tiden på sin vakt, hela tiden 
redo att försvara sig. Ingenstans är 
han och de andra zombierna säkra. 
För också en levande död kan dö …

Till skillnad från rosade föregångaren 
Zombie City är perspektivet här det 
omvända – nu är det ur zombiens 
perspektiv läsaren får uppleva alla 
rysligheter. Och i en tid när världen 
rämnar och undergången är nära intar 
zombierna stadens gator …

ISBN 7543-413-1
Ca-pris: 151:-

ZOMBIE WORLD 3
DU ÄR DÖD

Benni Bödker

Mark är smittad. Förvandlingen har 
redan börjat, och han är en zombie 
nu. Snart minns han inte ens hur 
det var att vara människa. Hela tiden 
är han på flykt från överlevarna 
som vill utrota alla levande döda. 
Men en dag blir Mark fångad av 
en grupp som tar med honom till 
zombie-prinsessan …

ISBN 7543-532-9
Ca-pris: 151:-

SPLEJ 7
MYSTERIET MED HÄXAN

Torsten Bengtsson

Peo cyklar förbi ett gammalt 
kråkslott. En del säger att det bor 
en häxa i huset. Hon kallas för 
Baba Gaga. På en skylt utanför 
grinden står det: ”Jag kan se 
din framtid. Ring och boka tid”. 
Framme i stugan möter han en 
gråtande Lollo som blivit av med 
sin älskade katt, Sotis. Det visar 
sig snart att många husdjur i 
kvarteret försvunnit. Kan Baba 
Gaga hjälpa folk att hitta sina 
försvunna djur?

ISBN 7543-680-7
Ca-pris: 162:-

DET TUNNA SVÄRDET

Frida Nilsson

När Sasjas mamma dör 
bestämmer han sig för att följa 
efter henne till Dödens rike.
Det blir en lång och vindlande 
resa genom ett land som på 
många sätt påminner om vårt, 
men som också är annorlunda.

Frida Nilsson har med Det tunna 
svärdet skapat en spännande och 
mångbottnad saga i samma anda 
som den prisbelönta Ishavspirater.

ISBN 27-15017-1
Ca-pris: 132:-

SKOGENS SYSTRAR 5
SJÄLEN

Petrus Dahlin 

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. Ett tag fick de bo 
i en sommarstuga, men när den 
skulle säljas blev de hemlösa igen. 
Nu har de kanske funnit ett nytt 
hem, i en stuga ute på heden hos 
en gammal gumma. Men vem är 
hon på heden egentligen?
 
ISBN 29-70628-4
Ca-pris: 97:-

SPLEJ 6
MYSTERIET MED FUSKARNA

Torsten Bengtsson

Peos grannhus har varit till salu, 
men ingen har köpt det. Nu hyrs 
det ut till två fotbollsspelare. En 
av dem heter Billy och är lagets 
målvakt. Den andre heter Peter 
och gör en massa mål. När Peo 
smyger över för att hämta sin 
fotboll som han sköt lite för 
långt hör han bröderna prata om 
kvällens match. Det verkar det 
som om Billy ska släppa in mål 
och få pengar för det. Det låter 
ju helt sjukt – fixade matcher? Ett 
solklart fall för SPLEJ att lösa!

ISBN 7543-422-3
Ca-pris: 162:-

7:e boken
i serien!

för de som 
vågar!

5:e boken
i serien!
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SUPERMAN
– HUR DET BÖRJADE

Matthew K. Manning

En dag kraschlandar en 
föräldralös utomjording på 
jorden. Han adopteras av 
människorna herr och fru 
Kent. Många år senare blir 
deras lilla pojke till Superman 
– en hjälte som skyddar hela 
jorden! Men hur förvandlades 
det föräldralösa barnet till 
en superhjälte? Läs om Clark 
Kents otroliga liv!

ISBN 7543-473-5
Ca-pris: 121:-

BATMAN MÖTER
CATWOMAN

J.E Bright

Alla pratar om en ny dyrbar 
skulptur. Det är en fågel som 
sägs vara täckt med juveler. 
Skulpturen finns högst upp på 
en skyskrapa i Gotham City. 
Catwoman vill så klart lägga 
tassarna på denna märkliga 
skulptur. Men Pingvinen har 
tänkt ut en lömsk plan …

ISBN 7543-701-9
Ca-pris: 133:-

WONDER WOMAN
DRAKENS SVÄRD

Laurie Sutton

När Wonder Woman är ute och 
flyger ser hon några konstiga 
moln. De ser ut som ord. Det 
står att hon ska flyga till det 
gamla monumentet Stonehenge 
i England. Där upptäcker hon 
att massor av turister hålls som 
gisslan. Av vem då? Jo, häxan 
Morgaine Le Fey!

ISBN 7543-692-0
Ca-pris: 133:-

Superstart! För alla nybörjarläsare som gillar 
superhjältar är det här en serie att få igång 

läsintresset. Enkla meningar i kombination med 
dramatiska bilder skapar de fartfyllda historierna. 

Perfekta också för dem som lär sig svenska!

BATMAN
JOKERNS GLASSKUPP

Donald Lemke

Det är en varm sommardag i 
Gotham City. Alla är sugna på 
glass. Jokern och Harley Quinn 
står utanför polisstationen och 
säljer glass. Men varför börjar alla 
poliser att skratta som galningar? 
Vad är det i glassen? Ännu ett
klurigt fall för Batman och Batgirl.

ISBN 7543-689-0
Ca-pris: 106:-

BATMAN
MONSTER-REPTILEN

Donald Lemke

Waylon Jones jobbade på cirkus 
som Starke Adolf. Men så fick han 
en ovanlig hudsjukdom och blev lik 
en slags reptil. Nu är han en brotts-
ling med namnet Killer Croc som 
helst håller till nere i avloppsrören 
under Gotham City. När denna 
skurk nu hotar stadens sjukhus 
måste Batman rycka ut! Men kan 
Mörkrets riddare rensa stadens 
avlopp från denna ruttna reptil?

ISBN 7543-479-7
Ca-pris: 106:-

Född bland stjärnorna.
Uppvuxen på jorden. Med sina 

otroliga krafter blev han
VÄRLDENS STÖRSTA SUPERHJÄLTE!

SUPERMAN – HUR DET BÖRJADE

spänning
från början

till slut!

alla kan bli superläsare!
Lättlästa kapitelböcker
med ordlista på slutet.



ISKALLA SKUGGOR
– SKRÄCKHISTORIER FÖR ORÄDDA

Andreas Palmaer och Åsa Anderberg Strollo

Lås dörren, dra för gardinerna och sätt dig 
tillrätta, för här kommer elva gastkramande 
noveller som alla utspelar sig i nutid.

De längre berättelserna varvas med korta, 
effektiva skräckhistorier, oftast bara på några 
rader, och med ett läskigt, oväntat slut.

ISBN 501-1991-6
Ca-pris: 90:-
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Du är aktuell med "Iskalla skuggor – skräckhistorier för 
orädda", som du skrivit med Åsa Anderberg Strollo.
Berätta lite om ert samarbete.

 – Vi träffades flera gånger och hittade på idéer, om 

hon hade ett förslag på en skräckhistoria så kanske jag 

sa ”kan den inte sluta så här istället?”. Vi pratade oss 

fram till idéerna, sen skrev vi var och en för sig. Men när 

texterna skulle skrivas om var det lika ofta den andre som 

gjorde om dem. Så nu är det svårt att veta exakt vem som 

skrivit vad.

Du har bland annat skrivit "Superkorta skräckisar"
tidigare. Vad är så kul med skräck?

 – Skräck är en så stark känsla, den lever kvar längre, den 

kan väcka en mitt i natten och plåga en. Ändå dras vi till 

skräck. Det är kul att skriva saker som påverkar läsarens 

känslor så mycket, och en utmaning att försöka hamna 

precis rätt. Inte för läskigt så att nån mår dåligt på riktigt, 

och inte så mesigt att läsaren blir oberörd.

Vad har du på gång nu?

 – Jag kommer bland annat med en ny Sant eller falskt-bok 

där läsaren får gissa om jag ljuger eller talar sanning, och 

sen kommer det en bok med Mystiska gåtor, där allt hänt 

på riktigt, men läsaren får gissa hur det gick till.

HALLÅ ANDREAS PALMAER! 
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VANDRAREN UTAN ANSIKTE
– SKRÄCKHISTORIER
FÖR ORÄDDA

Andreas Palmaer

Här är 13 korta skräcknoveller 
om Getmannen, spöklika barn, 
mystiska Skype-samtal, dockor 
som blir levande, tv-spel som 
spårar ur och många fler hår-
resande berättelser. De utspelar 
sig i vanliga hem, i djupa skogar 
och på mörka gator, på övergivna 
nöjesfält och igenbommade 
hotell. Läs om du vågar...

Andreas Palmaer har inspirerats 
av nutida skräckhistorier på nätet 
och skrivit egna läskiga berättelser. 
Ibland är de övernaturliga, andra 
gånger blodiga. Det enda du kan 
vara säker på är att de alltid är 
krypande läskiga.

ISBN 501-1781-3
Ca-pris: 90:-

SPÄNNING

KUSINERNA KARLSSON 8
FÄLLOR OCH FÖRFALSKARE

Katarina Mazetti

ISBN 501-1956-5
Ca-pris: 85:-

KUSINERNA KARLSSON 7
SKURKAR OCH SKATTER

Katarina Mazetti

ISBN 501-1902-2
Ca-pris: 85:-

KUSINERNA KARLSSON 1
SPÖKEN OCH SPIONER

Katarina Mazetti

Det här är den första delen i den roliga 
serien om Kusinerna Karlsson och de 
spännande äventyr de hamnar i. De 
fyra kusinerna är på sommarlov på en 
skärgårdsö med sin excentriska moster, 
konstnären. Mostern måste plötsligt 
åka iväg och barnen får bo själva ett 
par dagar. Under tiden försvinner det 
mat och ved ur förråden och de anar 
skepnader som försvinner i mörkret. 
Spökar det eller är det någon mer på ön?

ISBN 501-1433-1
Ca-pris: 85:-

den mycket populära bokserien om kusinerna Karlsson. 
Riktigt härliga äventyrsböcker för bokslukarna!

sommarlovs-
äventyr med

både spänning
& humor!

Gillar du skräck,
kalla kårar
och rysningar?

Alla delar i serien finns på laromedia.se
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SVART SOMMAR

Åsa Anderberg Strollo

Det här kommer att bli den värsta 
sommaren i Annies liv, det är hon 
säker på. Mamma och Hakim 
bråkar och storasyster Wilma är 
konstant sur och behandlar Annie 
som om hon vore två år. Och nu 
ska de bo i ett skruttigt torp mitt 
ute i skogen. Hela sommaren!

Feelgood-skräck för mellanåldern!

ISBN 501-1729-5
Ca-pris: 90:-

VARM VINTER

Åsa Anderberg Strollo

Det är vinter, Annie är tillbaka 
i skolan med kompisarna, men 
det är allt annat än lugnt och 
roligt. Brandlarmet går hela tiden, 
samma person dyker upp på olika 
konstiga ställen, någon lägger ett 
gammalt halsband i Annies låsta 
skåp. Kan det vara så hemskt att 
hon satte igång allt själv, när hon 
öppnade dörren till det gamla 
skyddsrummet i källaren?

ISBN 501-1917-6
Ca-pris: 90:-

BOKEN OM STOFT:
LYRAS FÄRD

Philip Pullman

Floden Themsen svämmar över 
sina bräddar. Lyra är bara sex 
månader gammal – undangömd i 
ett nunnekloster, eftersökt både av 
sin far, lord Asriel, och av mörkare 
krafter. Pojken Malcolm blir en 
oväntad hjälte när han räddar Lyra 
ur det översvämmade klostret. Han 
kämpar för att undkomma både 
förföljare och vattenmassor och 
sätta Lyra i säkerhet.

Klassikerserien Den mörka materian 
har äntligen fått sin uppföljare!

ISBN 27-15455-1
Ca-pris: 132:-

SPÄNNING

FARINA OCH DEN
GIGANTISKA JÄTTEN

Niclas Christoffer

Farina bor i en stuga långt in i 
skogen och hennes familj är 
väldigt fattig. Då bestämmer sig 
Farina att ta sig till den gigantiska 
Jätten. Mormor har berättat att 
han är så rik att han äter ädel-
stenar. Trots att vägen till Jätten 
är farlig är Farina modig, för hon 
vill rädda sin familj ...

En spännande, lite äcklig saga om 
vad som händer inuti kroppen när 
man ätit.

ISBN 88265-64-7
Ca-pris: 114:-

skräckel på
hög nivå!

LENNY FOX – DEN COOLASTE 
REPORTEN I DALEN?

Sanna Juhlin

Lenny Fox är överlycklig då han får 
jobbet som reporter på en tv-station. 
Men det visar sig snart att hans 
chef  har lite andra planer än han 
själv. Lenny och kollegan Benjamin 
Stamp, kaninen med den fejkade 
mustaschen, skickas båda på 
uppdrag till Dalen, en enslig by långt 
ute vid havet. Dalen verkar till en 
början väldigt tråkig och händelse-
lös, men där visar sig ganska snart 
finnas både skurkaktiga valrossar, 
en kidnappad äppelkung och en ung 
dam som behöver deras hjälp.

ISBN 88579-49-2
Ca-pris: 125:-

VAR ÄR LILLY?

Sanna Juhlin

Valkyra, Dorian, Monstret, 
Mumien och Lilly är alla nattens 
varelser. De bor på den ödsliga 
kyrkogården i skogen. Det är en 
kall oktoberkväll och de vaknar 
förväntansfulla upp. Nu ska de 
umgås och berätta historier under 
en hel natt. Men Monstret har 
ont i sin tå och det fattas någon i 
gänget. Alla ställer sig frågan:
Var är Lilly?

En annorlunda och varm berättelse 
om vänskap.

ISBN 88265-46-3
Ca-pris: 114:-

SNACK PARROWS
INTERGALAKTISKA RYMDBYRÅ 
FÖR UNDERLIGA MYSTERIER 
OCH PIRATBESTYR

Camilla Linde

Rymdpiraten Snack Parrow har 
fått ge upp sitt piratande och 
startar istället en rymdbyrå för 
att lösa mysterier. Av en slemmig 
humfurk köper han ett rymd-
skepp med kristallkrona för att 
kunna resa mellan galaxerna. Ett 
skeppsspöke blir kapten eftersom 
han själv inte kan köra skeppet. 
Tillsammans med kompanjonen 
Flax drar de ut på äventyr. 

ISBN 88265-33-3
Ca-pris: 102:-

SNACK PARROWS
INTERGALAKTISKA RYMDBYRÅ
NÖDROP FRÅN YTTRE
RYMDEN

Camilla Linde

Det har kommit ett nödrop från 
yttre rymden. Snack och hans 
besättning bestämmer sig för 
att rädda den som är i nöd. Och 
förstås ta emot den utlovade 
belöningen. Men det är långt till 
Sombrerogalaxen. För att ta sig dit 
behöver de installera hajperfart. 
Skeppsspöket Kapten Hammock 
känner två skickliga mekaniker 
som kan klara av uppgiften ...

ISBN 88579-78-2
Ca-pris: 114:-
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fakta

lästips!

SANDKATTEN HAR SPECIALTASSAR SÅ 
ATT DEN INTE SKA SJUNKA NER I SANDEN. 
ÖKENLO VAR POPULÄRA HOS INDISKA 
HÄRSKARE SOM TRÄNADE DEM I TÄVLINGAR 
I ATT FÅNGA DUVOR. KATTER FINNS OFTA 
MED I MYTOLOGISKA BERÄTTELSER OCH VAR 
ETT FAVORITDJUR HOS EGYPTIERNA.

KATTER MED KLÖS
av Owen Davey | s i d a n  8 1
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LILLA RÄKNESKOLAN

Ewa Malmborg

Tänk att man faktiskt kan räkna 
allting! Blommor och pinnar i 
naturen, timmar och minuter på 
klockan och tänder i munnen. 
Häng med Malla och hennes lille-
bror Otto när de provar att skriva 
siffror, räkna sitt lördagsgodis, 
leka affär, baka, mäta och väga.

ISBN 29-70500-3
Ca-pris: 81:-

PÄRLPLATTEDJUR

Anja Takacs 

Alla kan leka med pärlor, och i den här boken kan du dessutom lära 
dig att göra de allra finaste pärlplattedjuren. De är större och mer 
uttrycksfulla än andra pärlplattor, och alla kan göra dem. Boken 
innehåller tydliga beskrivningar och Anja Takacs delar med sig av sina 
bästa tips. Allt du behöver är pärlor och pärlplattor, så är du redo för 
många roliga pärlplattestunder tillsammans med hela klassen.

ISBN 29-70874-5
Ca-pris: 83:-

LILLA LÄSESKOLAN

Ewa Malmborg

Malla ska snart börja skolan. Men 
först vill hon öva lite på att läsa! 
Vilken tur att hon har en så påhittig 
farmor som kan hjälpa till. Tillsam-
mans vid köksbordet provar de på 
roliga ordlekar och bokstavspyssel, 
de klipper och klistrar och ljudar 
och rimmar. När de går ut på 
promenad och till djuraffären upp-
täcker Malla att det faktiskt finns 
bokstäver överallt! Till slut kan hon 
inte låta bli att läsa på allt.

ISBN 29-70501-0
Ca-pris: 81:-

Lilla skolan är en omtyckt bokserie 
som nu kommer i en uppdaterad 
version med helt nya illustrationer. 
Det är en idébok till förskolan som 
innehåller massor av tips på lekar, 
pyssel och aktiviteter där man på 
ett naturligt och kul sätt upptäcker 
siffror och räkning i vardagen. 

KÄNN IGEN 250 DJUR OCH VÄXTER

Björn Bergenholtz 

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. Inte bara några få av varje 
sort. Och inte heller jättemånga. Men alldeles tillräckligt många 
för att du ska känna dig riktigt duktig – 25 stycken! Bli expert på 
allt från svampar och småkryp till blommor, fåglar, fjärilar och 
mycket, mycket mer! Slå föräldrarna på fingrarna med roliga 
fakta om olika arter och få dem att häpna när du känner igen en 
harkrank, stinksvamp eller näbbmus.

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!

ISBN 29-70865-3
Ca-pris: 138:-

En samlings-
volym med alla

tio böcker!

DET VILDA ALFABETET

Erik Kohlström

Det vilda alfabetet handlar om 
djur, men är också en klassisk 
ABC-bok med verser på rim till 
varje bokstav. För varje bokstav 
som presenteras, möter du också 
ett djur som finns i den svenska 
naturen. Vissa är välkända, andra 
är kanske nya bekantskaper, men 
alla är spännande på sitt sätt.

I Erik Kohlströms tidlösa akvarell-
målningar visas djuren i ögonblicket, 
lodjuret som hoppar över stenblock, 
uttern som åker kana i snön och näbb-
musen som slåss med en spindel.

ISBN 88167-19-4
Ca-pris: 115:-

PELLE SVANSLÖS SKOLA
KATTASTROFBOKEN

Maria Frensborg

Spänn fast cykelhjälmen, ta på 
flytvästen – och glöm inte 112! 
Faror som eld, vatten och trafik är 
både skrämmande och fascinerande 
för liten som stor. I den här boken 
lär Pelle Svanslös ut kunskaper 
som kan rädda liv. 

Maria Frensborgs text om Gösta 
Knutssons älskade katter, tillsammans 
med Ingrid Flygares fina illustrationer, 
gör boken till en både spännande och 
lärorik bok att läsa och samtala om.

ISBN 638-9452-7
Ca-pris: 91:-

JORDEN RUNT: UPPTÄCKARE 
OCH ÄVENTYRARE

Sarah Sheppard

Med Sarah Sheppard som guide 
blir resan både rolig och lärorik. 
Läs om rymdfärder, omöjliga
expeditioner, spännande forsk-
ningsresor och kanske en och 
annan irrfärd. Här bjuds på såväl 
fakta som intressanta anekdoter 
och humoristiska reflektioner.
Ett måste för alla som längtar efter 
äventyr och farliga resor, men själva 
kanske inte vill lämna hemmet! 

ISBN 638-8864-9
Ca-pris: 93:-
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LÄTTA FAKTA OM
KATTER

Anna Milbourne

Varför spinner katter?
Hur ”pratar” katter med varandra? 
Vilken kattras saknar päls?
Hur vet man att katten är arg?

ISBN 502-2213-5
Ca-pris: 67:-

LÄTTA FAKTA OM
STRANDEN

Lucy Bowman

Vilken fisk kan andas på land? 
Varför lever eremitkräftan i ett 
lånat skal? Hur gammal kan en 
sköldpadda bli?

ISBN 502-2221-0
Ca-pris: 67:-

LÄTTA FAKTA OM
BÅTAR

Emily Bone

Hur var de gamla segelfartygen 
utrustade? Varför sjönk Titanic? 
Vad händer en dag i hamnen? 
Vilka var piraterna?

ISBN 502-2222-7
Ca-pris: 67:-

LÄTTA FAKTA OM
HUNDAR

Emma Helbrough

Hur hälsar hundar?
Vilken hundras kan inte skälla? 
Varför gillar en del hundar att 
gräva ner sina leksaker?

ISBN 502-2211-1
Ca-pris: 67:-

LÄTTA FAKTA OM
DJUR PÅ GÅRDEN

Katie Daynes

Varför klipper bonden fårens ull? 
Hur många kultingar kan suggan 
få? Hur lever odlad lax?

ISBN 502-2223-4
Ca-pris: 67:-

LÄTTA FAKTA OM
KROPPEN

Stephanie Turnbull

Alla undrar väl någon gång hur vi 
ser ut inuti! Här är den perfekta 
boken för alla vetgiriga barn som 
vill lära sig hur kroppen fungerar.

ISBN 502-1872-5
Ca-pris: 64:-

LÄTTA FAKTA OM
VULKANER

Stephanie Turnbull

Vilken vulkan är störst i världen? 
Vad är det som händer när en 
vulkan sprutar ut lava och moln 
av aska?

ISBN 502-1606-6
Ca-pris: 64:-

LÄTTA FAKTA OM
VARGAR

James Maclaine

Tycker du att vargar är spännande 
och vill veta mer? Vad de äter 
och hur de skaffar mat? Varför 
de ylar och var vargarna finns 
någonstans?

ISBN 502-2030-8
Ca-pris: 64:-

LÄTTA FAKTA OM
VÄDER

Catriona Clarke

Hur uppstår åska? Vad får vinden 
att blåsa? Vad gör djuren när 
det är riktigt kallt? Och hur kan 
egentligen meteorologerna veta 
hur vädret ska bli?

ISBN 502-1647-9
Ca-pris: 64:-

LÄTTA FAKTA OM
JÄRNÅLDERN

Emily Bone

När inträffade järnåldern?
Hur tillverkades järn? Varför var 
det bra att göra verktyg av järn? 
Hur levde människorna under den 
här tiden?

ISBN 502-2220-3
Ca-pris: 67:-

 populär
faktaboksserie 
med närmare 50 

ämnen!

fakta
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MIN BOK OM GRÄVARE
OCH LASTBILAR

Honor Head

ISBN 502-2228-9
Ca-pris: 85:-

MIN BOK OM TÅG

Rod Green

ISBN 502-2248-7
Ca-pris: 85:-

LÄTTA FAKTA PLUS
DRÖNARE

Henry Brook

Vad är egentligen en drönare?
Vad kan den användas till?
Hur är den konstruerad?

Faktaspäckat och med många
bilder om denna spännande
och omdiskuterade farkost.

ISBN 502-2239-5
Ca-pris: 83:-

19 HISTORISKA GÅTOR
FRÅN TITANIC TILL DRACULA

Bengt Fredrikson

och Andreas Palmaer

Hur lyckades USA:s mest fruktade 
bankrånare rymma från ett säkert 
fängelse och vad gjorde den 
verklige greve Dracula för misstag 
innan han dödades? Klarar du av 
att lösa gåtorna? All information 
som behövs för att knäcka gåtan 
finns i texten eller bilderna. Man 
behöver alltså inte vara påläst, 
men det hjälper att vara klurig!

ISBN 501-1911-4 
Ca-pris: 87:-

LÄTTA FAKTA OM
FORNTIDENS EGYPTEN

Anna Clayborne och Katie Daynes

Hur levde de forntida egyptierna? 
Varför byggde de pyramider?
Vad är egentligen en mumie?
Detta och mycket mer får du
veta här.

Utkommer maj 2018.

Alla delar i serien Lätta fakta
finns på laromedia.se

ISBN 502-2254-8
Ca-pris: 67:-

21 SANNA DECKARGÅTOR

Bengt Fredrikson

och Andreas Palmaer

En samling spännande och lätt-
lästa berättelser. Här presenteras 
21 kända brottsfall, en del från 
långt tillbaka i tiden, andra från 
förra året. All information som
behövs för att knäcka gåtan finns 
i texten eller bilderna. Man behöver 
alltså inte veta något om ämnet 
sedan tidigare, men det hjälper 
att vara klurig! Och man lär sig en 
massa, utan att man vet om det.

ISBN 501-1947-3
Ca-pris: 90:-

SANT ELLER FALSKT

Andreas Palmaer

Tänk själv! Är Loch Ness-
monstret världens sista
dinosaurie? Finns det tvillingar 
som sitter ihop? Glömde 
de första människorna på 
månen kvar en astronaut?

ISBN 501-1260-3
Ca-pris: 74:-

NÄR JAG RESTE TILL
JORDENS MEDELPUNKT
OCH ANDRA SANNA ELLER
FALSKA HISTORIER

Andreas Palmaer

Man ska inte tro på allt vad 
folk säger. Men det som låter 
som tidernas värsta rövar-
historia kan verkligen vara 
helt sant. 

ISBN 501-1695-3
Ca-pris: 74:-

JORDENS LÄSKIGASTE VÄSEN

Jens Hansegård 

Människan har i alla tider trott 
på väsen och varelser även om 
man inte kunnat bevisa att de 
finns. I folktron finns det gott om 
berättelser om naturandar och 
rysliga bestar. Ta en titt in i en 
spännande och främmande värld! 
Det här är lättläst fakta för dig 
som inte är lättskrämd!

Det här är den femte boken i den 
lättlästa faktaserien om Jorden. Läs 
också Jordens tuffaste djur, Jordens 
försvunna skatter, Jordens rekordbok 
och Jordens mystiska platser.
Du hittar alla delar på laromedia.se

ISBN 638-9264-6
Ca-pris: 58:-
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VÅRA NORDISKA
DRAKAR OCH KONSTEN
ATT SPÅRA DEM

Karin Linderoth

I den här boken får du lära dig 
allt som är värt att veta om 
drakar! Visste du till exempel 
att drakar har stora mängder 
metangas i magen som gör att 
de kan spruta eld, och att gasen 
hjälper till vid flygning eftersom 
den gör drakarna lättare? 
Utifrån fältstudier av världens 
högst ansedde drakforskare, 
Sir Adrian Dratt, har Karin 
Linderoth skrivit och illustrerat 
denna vackra faktabok som 
skildrar flera av våra nordiska 
drakarter.

Här får du möta klippdraken,
inte större än en sjöfågel, som 
lever i flockar längt kusten.
Du får också lära känna den
skandinaviska träddraken som 
ändrar färg med trädens löv, och 
den lilla elddraken som bygger 
sina bon i kakelugnar!

ISBN 7299-880-3
Ca-pris: 127:-

annorlunda
fakta!

RIKTIGA VIKINGAR!

Bengt-Erik Engholm

Alla vet väl hur en riktig viking 
ser ut? Men den bild vi har av 
vikingatiden bygger till stor del 
på spännande historier skrivna på 
1800-talet. Bengt-Erik Engholm 
nyanserar bilden av vikingar och 
låter kvinnor, barn, samer och 
andra nordbor också få plats. 
Lekfullt och målande om nord-
bornas resor, samernas nåjder, 
månadernas namn och människor 
med makt.

Boken finns även på engelska och 
heter True Vikings.

ISBN 27-15050-8
Ca-pris: 98:-

ÖGONBLICK I NATUREN

Kjell Stockhaus

Hur mycket väger en fullvuxen 
vildsvinsgalt? Och vad är det som 
skiljer en gråsparv från en pilfink? 
I den här boken har illustratören 
Staffan Ullström och författaren 
Kjell Stockhaus samlat enkla 
basfakta om djur och natur. 
Man får svar på många av de 
frågor som man oftast ställer sig 
kompletterade med mycket vackra 
illustrationer.

Illustrationer av Staffan Ullström
– en av Sveriges skickligaste
djur- och naturkonstnärer.

ISBN 88822-51-2
Ca-pris: 207:-

BEPPE TESTAR! 4
15 UTOMHUSEXPERIMENT

Beppe Singer

Blås gigantiska såpbubblor av 
egen blandning, gör regnbågs-
bubbelormar, fixa ljudsnurror 
och vulkaner, få vatten att rinna 
uppåt, skjut upp flaskraketer och 
magiska mentosfontäner, odla 
potatisträd eller rena vatten med 
solenergi!

Beppe har samlat 15 fantastiska 
utomhusexperiment. Så enkelt
och okomplicerat som möjligt.
Så kladdigt och spruttigt det bara går!  

ISBN 638-9653-8
Ca-pris: 93:-

Vacker och rolig 
barnbok med
artbestämning av
vilda drakar.
Hur känner man 
igen spåren efter 
noshornsdraken?
Hur många ägg lägger 
den skandinaviska 
sanddraken?

FANTASTISKA FLYGPLAN

Anders Nyberg

En fascinerande bok om flygning 
och flygplan som är svår att släppa! 
Anders Nyberg berättar i ord och 
bild om flygplan genom historien. 
Läs om de hjältemodiga män och 
kvinnor med högtflygande planer 
som drev utveckligen framåt och 
följ de tekniska framstegen från den 
allra första lyckade flygningen till 
framtidens solcellsdrivna flygplan.

En snygg och spännande faktabok 
med detaljrika och färgsprakande 
illustrationer!

ISBN 638-8936-3
Ca-pris: 93:-

Fokus på:

Anders Nyberg är illustratör, 
grafisk formgivare och
musiker. Han föddes i
Arvika 1962 och flyttade
till Göteborg som 20-åring. 
Anders studerade vid 
Högskolan för Design och 
Konsthantverk och vid
Nordiska Konstskolan i 
Karleby i Finland. 1988 
tog han en masterexamen i 
grafisk design. Sedan dess 
har han arbetat som frilan-
sande illustratör och grafisk 
formgivare. 

Anders debuterade som 
författare 2017 med boken 
Fantastiska flygplan som han 
också illustrerade. 

ANDERS NYBERG

BÖRJA KRYPLETA!

Cecilia Ottenby

Vet du vad en gräselefant eller 
en tigerspinnare är? Nej, det är 
det inte många som gör. Men 
vet du vad en humla eller en 
nyckelpiga är då? Alla fyra är 
faktiskt insekter. Tillsammans 
med andra insekter, kräftdjur, 
maskar, mossdjur, mångfotingar, 
sniglar, snäckor, spindeldjur och 
andra otroliga varelser tillhör de 
jordens största djurgrupp, som vi 
i den här boken kommer att kalla 
för småkryp.

ISBN 27-15325-7
Ca-pris: 101:-

debutant!
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KATTER MED KLÖS

Owen Davey

Kattdjur av olika slag har fascinerat 
människan i alla tider. De är små, 
stora, mysiga, läskiga, charmiga 
och farliga. Vi introduceras till de 
olika kattarterna som finns på
jorden och vad de har för likheter 
och skillnader. Vilka är snabbast, 
störst, minst osv. 

Precis som föregångaren Bli en
fena på hajar tar boken också upp
vad man kan göra för att hjälpa de 
vilda katterna från att utrotas.

ISBN 7299-937-4
Ca-pris: 115:-

BLI EN FENA PÅ HAJAR

Owen Davey

Visste du att hajar kan känna av 
elektriska strömmar från andra 
varelser? Eller att vissa är täckta 
av små tofsar? Hajar kan vara helt 
fantastiska vissa kan till och med 
ta sig upp ur vattnet!

I boken presenteras nya intressanta 
fakta om de här otroliga fiskarna 
på 40 helillustrerade sidor. Boken 
presenterar stora och små hajar, 
vanliga och ovanliga, hur de lever, 
vad och hur de äter och om de har 
några fiender. 

ISBN 7299-877-3
Ca-pris: 115:-

hur kan man
hjälpa utrotnings-

hotade djur?

STORA BOKEN OM BIN

Piotr Socha

Stora boken om bin, en bok i jätteformat, innehåller allt du kan vilja veta 
om binas historia, livscykel och anatomi. Men även om binas plats i 
vår mytologi och inom läkemedelskonsten. Den innehåller stora vackra 
illustrationer av bin och dess levnadsmiljö, av blommor, frukter och djur 
som är viktiga för bin, samt av biodling och honungstillverkning.

Stora boken om bin är ett praktverk i stort format som lämpar sig för nyfikna 
läsare i alla åldrar. De rikt illustrerade uppslagen gör boken till en informativ 
faktakälla även för den som kanske ännu inte lärt sig läsa på egen hand.
Dessutom bjuder författaren på några recept på smarriga honungskakor!

ISBN 501-1955-8
Ca-pris: 173:-

Stora boken om bin
har blivit en succé och
har hittills kommit ut i
ett femtontal länder.

DJURATLAS

Anne McRae

Här presenteras 500 djurarter från världens alla hörn!
Med appen AmazingAnimalAtlas lär du känna många av djuren
genom olika videoklipp. Där kan du också höra deras läten.
Följ med på en unik upplevelse!

ISBN 502-2245-6
Ca-pris: 97:-

gratis app
ingår – se och

hör djuren!
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ALLT DU BEHÖVER VETA OM 
FINNAR OCH VÅRTOR

Alex Woolf

Huden är kroppens egen overall. 
Den täcker allt som finns inuti 
dig. Muskler, ben, blod och inre 
organ – allt hålls på plats av 
huden. Den här boken handlar 
bara om kroppens största organ 
– huden. Här står allt möjligt och 
omöjligt, från hur huden skyddar 
oss till hur huden kan klia och irri-
tera oss. Läs och ta reda på varför 
huden är så viktig för vilka vi är!

Nyfiken läser bäst!

ISBN 7543-387-5
Ca-pris: 162:-

ALLT DU BEHÖVER VETA OM 
BAJS OCH FISAR

Alex Woolf

Alla bajsar och fiser. Det är helt 
naturligt. Bajs är det som blir 
kvar när vi har smält maten. Det 
som vår kropp inte kan använda 
för att växa eller få energi. Den 
här boken handlar om vad som 
händer i vår mage och våra 
tarmar. Hur blir det när något går 
fel? Vad kan bajset få för färg och 
form? Läs och ta reda på varför 
bajs faktiskt också kan göra nytta!

Med många illustrationer och enkla 
texter förmedlas fakta till den nyfikne 
i slukaråldern.

ISBN 7543-390-5
Ca-pris: 162:-

DU OCH DIN HJÄRNA

Peter Ekberg och Jens Ahlbom

En människohjärna väger lite mer än ett stort mjölkpaket, lite över 
1,5 kilo, och har ungefär samma konsistens som havregrynsgröt. 
En människohjärna är faktiskt inte större än att den går att hålla i 
handen, ändå innehåller den så mycket! Den är ett stort universum 
av nervceller. 

Ett stort antal illustrationer av Jens Ahlbom. Bilderna både förklarar och 
fördjupar texten och överraskar ofta med humoristiska infall. Peter Ekberg 
och Jens Ahlbom har tidigare gjort boken Tänk stort tillsammans.

ISBN 7299-920-6
Ca-pris: 104:-

Du och din hjärna är en 
nyfiken faktabok som 
utforskar små
och stora fråge-
ställningar om den 
sinnrika kroppsdel
vi har inuti skallen.

SANT ELLER FALSKT 4
ROLIGA FAKTA
OM MODERNA MYTER

Paul Mason

Kul serie för vetgiriga VARNING! 
Denna bok läses på egen risk!
Du kan drabbas av allmänbild-
ning! Här hittar du många av vår 
tids moderna myter. Är de sanna 
eller falska? Exempel ur boken: 
Vattnet i en pool blir rött om du 
kissar i den. Det funkar att koka 
ägg med mobilen. Insekter kan 
krypa in genom ditt öra och börja 
äta på din hjärna.

ISBN 502-2215-9
Ca-pris: 85:-

BLI HJÄRNSMART PLUGGA 
SNABBARE OCH BÄTTRE!

Johan Rapp

Samarbeta med din hjärna och 
ta kontroll över din inlärning! Det 
här är en bok för dig som pluggar 
och vill hitta en smart väg till 
kunskap. En praktisk verktygslåda 
att ha med sig hela livet. 

Johan Rapp sätter fingret på våra 
utmaningar i vardagen och kommer 
med handfasta tips. Det är lättläst 
och underhållande. 

ISBN 638-9512-8
Ca-pris: 102:-

SÅ FUNKAR DET! KROPPEN 
INIFRÅN OCH UT

 Mats Wänblad

100 välfyllda sidor med spännande, 
underhållande och viktig läsning
– kunskap man inte kan googla sig 
till. Allmänbildning med Aha! och 
WOW! för hela klassen.

Bokens bilder har gjorts av fyra
välmeriterade och skickliga illustra-
törer: Oskar Jonsson, Anders Nyberg, 
Kjell Thorsson och Filippa Widlund.

ISBN 638-9215-8
Ca-pris: 155:-

SANT ELLER FALSKT 1
ROLIGA FAKTA OCH OTROLIGA 
MYTER OM KROPPEN

Paul Mason

Sant eller falskt? Ett helt år av 
ditt liv sitter du på toa. Rökning 
får dina tänder att ramla ut. 
Kroppen består av så mycket 
järn att det räcker till att tillverka 
en spik. Läsning under täcket 
förstör ögonen. Här krossas myter 
och moderna legender får sina 
förklaringar. Framför allt får du 
veta massor av fascinerande, galna 
och häpnadsväckande fakta om 
människokroppen.

ISBN 502-2040-7
Ca-pris: 81:-

tilltryck av 
denna efter-

frågade titel!
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SNOR

Bengt-Erik Engholm

Vad består snor av? Varför tycker 
många att snor är så äckligt? Och 
varför blir det så mycket snor när 
man är förkyld? I denna nyrevide-
rade utgåva i färg får du svar på 
allt du någonsin undrat om snor! 

Författaren Bengt-Erik Engholm har 
gjort noggranna efterforskningar, för 
en bok om snor är inget man bara 
snyter ur näsan. 

ISBN 27-15177-2
Ca-pris: 98:-

LÖSS

Bengt-Erik Engholm

Löss är som superhjältar!
Klorna i deras framben är så 
starka att de kan bära en last 
som väger 2000 gånger mer än 
de själva väger. Det är som om 
en människa skulle kunna lyfta 
tio bussar! Här kan du läsa om 
allt du någonsin undrat och allt 
du inte visste att du ville veta 
om våra mest ovälkomna gäster: 
lössen!

ISBN 27-14614-3
Ca-pris: 92:-

BLOD

Bengt-Erik Engholm

Hur känns det när du ser någon 
du tycker mycket om? Börjar 
pulsen dunka? Blir kinderna röda? 
Då är det hjärtat som pumpar ut 
blodet snabbare i din kropp.
Blodet är livsviktigt. Det fraktar 
näring och syre ända ut i finger-
topparna, och det tar med sig 
sopor bort genom blodkärlen.
Ditt hjärta är ungefär lika stort 
som din knutna hand.

ISBN 27-15009-6
Ca-pris: 98:-

TÄNDER

Bengt-Erik Engholm

Arkeologerna har hittat nio tusen
år gamla tänder med borrhål!
Undrar om världens första tand-
läkare använde bedövning, och hur 
den första tandborsten såg ut?
Vi  tuggar och biter med tänderna, 
och om vi är arga visar vi dem.
Men sniglar har väl inte några
tänder?  Vi vet i alla fall att det är 
bra att sköta om dem, för de ska 
hålla länge. Men hur kan mjölk-
tänder bli pengar? 

ISBN 27-15428-5
Ca-pris: 98:-

"håll i dig nu: under ett dygn kan 
det bli nästan en liter snor!
Som ett paket mjölk … "

SAGASAGOR
FIFFIGA KROPPEN OCH FINURLIGA
KNOPPEN – SAGA OCH FAKTA

Josefine Sundström

Bästisarna Saga och Samir bygger en hinderbana 
åt den lilla trötta hunden Lars-Laban, men upp-
täcker att de vill testa banan själva. Här samsas 
fiktion och lätta fakta om kroppen i en bok om 
hur kul och bra det är att röra på sig. Boken är ett 
samarbete med den icke vinstdrivande organisa-
tionen Generation Pep (GEN-PEP) vars initiativta-
gare är kronprinsessparet Viktoria och Daniel.

Läs också: Sagasagor Syskonsjuka, kämpaglöd och 
en envis framtand, boken hittar du på sidan 22.

ISBN 638-9556-2
Ca-pris: 77:-

Det här är en inspirationsbok som passar perfekt för den som 
älskar högläsning med många bilder och för den som vill veta 
mer om hur kroppen fungerar när vi rör på oss.

SAGOYOGA ÖVNINGAR FÖR 
BARN I YOGA, ANDNING,
AVSLAPPNING OCH MEDITATION

Filippa Odevall

Andas som ett lejon, balansera 
som en surfare och bli smidig som 
en kobra! Sagoyoga innehåller fem 
berättelser som på ett lekfullt sätt 
introducerar barn till yoga. Genom 
att kliva in i sagans värld och härma 
allt från flygplan till fjärilar tränas 
styrka, smidighet och balans.

Sagoyoga innehåller dessutom fakta
om yoga, andning, avslappning och 
meditation, flera övningar och detalj-
erade illustrationer som steg-för-steg 
visar hur yogapositionerna går till.

ISBN 638-9922-5
Ca-pris: 102:-

utkommer
i augusti

2018!
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FIXA FESTEN SJÄLV!

Anna Lycke

Här får du tips på alla möjliga 
fester, recept och pyssel i olika 
svårighetsgrader. Välj det som 
passar dig bäst, det enklaste 
och snabbaste, eller det lite 
mer kluriga. Dessutom hittar 
du fakta om ekologisk och 
kravmärkt mat och hur du kan 
göra för att byta ut t.ex. nötter
och mjölk om någon på festen 
inte tål det.

Det här är ingen vanlig kokbok,
det här är en bok om matpyssel!

ISBN 88167-02-6
Ca-pris: 127:-

EXPEDITION

LANDSKAPSDJUR

Anna Roos och
Kenneth Johansson

I den här boken får du träffa 
alla våra svenska landskaps-
djur. Bland dem finns både 
vanliga djur som skogshare 
och älg och mer ovanliga som 
fjällräven. Med hjälp av Anna 
och Kenneth lär du dig
var du hittar djuren och vad 
som behöver göras för att 
skydda dem.

Expedition Landskapsdjur
vänder sig till barn som vill
lära sig mer om djur, natur
och miljö. Spännande, viktiga 
och roliga fakta blandas med 
fantastiska bilder på våra land-
skapsdjur –  alla tagna
i det vilda.

ISBN 88167-01-9
Ca-pris: 127:-

TROLLA MED DANIEL

Daniel Karlsson

30 riktigt bra tricks som är 
enkla att göra (på riktigt) och 
som garanterat får publiken
att tappa hakan.

Passar barn 7-15 år.

Daniel Karlsson är professionell 
trollkarl och känd programledare
på SVT:s Barnkanalen.

ISBN 88579-63-8
Ca-pris: 137:-

SKOJ ATT MÄTA
MED KLASS 1B

Helena Bross

Öva på centimeter, decimeter 
och meter med kompisarna i 
"Klass 1b". Mät saker i din närhet 
och gissa vem som är längst 
eller kortast. En fylla-i-bok med 
lekfulla övningar sammanställda 
av Helena Bross på lagom nivå för 
nybörjarläsaren. 

Prova också: Bokstavs-skoj,
Siffer-skoj, Skoj med English
och Skoj med tid.

ISBN 638-9525-8
Ca-pris: 41:-

SKRIV OCH BERÄTTA MED 
RIDDARSKOLAN

Magnus Ljunggren

Vad skulle hända om en jätte kom 
till borgen? Eller en ond trollkarl? 
I Skriv och berätta med Riddarskolan 
är det du som är berättaren! 
Genom praktiska övningar och 
med Rodricks bästa författartips 
i bakfickan kan du hitta på egna 
personer, miljöer och händelser. 

Författaren Magnus Ljunggren har 
skrivit teve-manus, ungdomsböcker 
och förstås alla de tretton böckerna 
om barnen i Riddarskolan.

ISBN 638-8583-9
Ca-pris: 41:-

PAX
MÅLARBOK

Åsa Larsson och Ingela Korsell

I PAX Målarbok kan du bläddra 
bland scener ur böckerna eller 
utforska det magiska biblioteket. 
Färglägg imparna, grimmen, 
mylingen och alla de andra 
övernaturliga varelserna, eller 
ge dig i kast med det myllrande 
persongalleriet, vilken är din 
favorit?

ISBN 638-9432-9
Ca-pris: 79:-

fakta

LASSEMAJAS
TEATERBOK

Martin Widmark

Drömt om att få lösa brott
tillsammans med Lasse och
Maja i Valleby?

Nu kan man äntligen kliva in i Valleby 
för att själv lösa mysterier framför 
en publik! Samla ihop några vänner, 
lite rekvisita, och börja repetera. 
Manusen hittar du i LasseMajas 
teaterbok!

ISBN 638-9399-5
Ca-pris: 89:-

FILMDAGBOK FÖR ALLA
MINA FANS: SÅ BLEV DET 
LÅNGA LOPPET FILM

Jeff Kinney

Hur filmar man en flock fiskmåsar 
som anfaller en minibuss?
Hur tillverkar man en robotgris?

Följ med författaren och tecknaren 
Jeff Kinney bakom kulisserna på 
inspelningen av filmen Dagbok för 
alla mina fans: Det långa loppet,
där Greg avslöjar den osminkade 
sanningen om familjens bilsemester.

ISBN 638-9829-7
Ca-pris: 108:-
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Böckerna är skrivna och tecknade av 
Jeff Nilsson som arbetat med miljö 
och återvinning i över fyrtio år.

I bokserien om Skrot-Sverre får vi 
lära oss mer om natur, miljö och 
återvinning.

SKROT-SVERRE
PÅ SKROTGÅRDEN

Jeff Nilsson

Skrot-Sverre på skrotgården handlar 
om en pojke på nio år som får 
följa med sin pappa till hans
stora återvinningsanläggning.
I denna bok får han lära sig lite 
om järn och metall på ett roligt 
och lättsamt sätt.

ISBN 981710-0-6
Ca-pris: 104:-

SKROT-SVERRE
PÅ PAPPERSAVDELNINGEN

Jeff Nilsson

Skrot-Sverre på pappersavdelningen 
handlar om en liten pojke som får 
följa med sin pappa till hans stora 
återvinningsanläggning. 

ISBN 981710-1-3
Ca-pris: 104:-

SKROT-SVERRE
PÅ ELEKTRONIKSKROTEN

Jeff Nilsson

Skrot-Sverre på elektronikskroten 
handlar om en pojke och hans
lillasyster som får följa med
pappa till en stor återvinnings-
anläggning för elektronikskrot.

ISBN 981710-2-0
Ca-pris: 104:-

SKROT-SVERRE
RESER TILL LAPPLAND

Jeff Nilsson

Skrot-Sverre reser till Lappland 
handlar om en pojke och hans 
lillasyster Eva-Lisa som åker tåg 
upp till Lappland och hälsar på 
sina kusiner. På resan ser de både 
björnar och renar och får även följa 
med ner i en gruva och besöka en 
riktig lappkåta.

ISBN 981710-3-7
Ca-pris: 104:-

SKROT-SVERRE MATAVFALL
& BIOBRÄNSLE

Jeff Nilsson

Vi får följa med Skrot-Sverre och 
hans lillasyster till skolan och vara 
med i det stora skolköket där deras 
mamma Märta-Stina arbetar. Hon 
har många nya idéer och förslag 
på hur man ska laga god och 
näringsrik mat i skolan vilket hon 
berättar för barnen.

ISBN 981710-4-4
Ca-pris: 104:-

SKROT-SVERRE PET & PANT

Jeff Nilsson

Skrot-Sverre och hans lillasyster 
får följa med till deras pappas 
stora miljö- och återvinnings-
anläggning. Här får de lättsamt 
lära sig lite om insamling och 
återvinning av allt från glas till 
burkar och plast. Hur det började 
och varför man samlar in detta 
material. 

ISBN 981710-5-1
Ca-pris: 104:-

Böckerna funkar lika bra att läsa högt tillsammans som 
på egen hand. Innehållet är lättläst och luftigt med en 
illustration på varje sida. Ett antal faktasidor i slutet på 
varje bok summerar det hela.

fakta

RIO OCH JAKTEN
PÅ TIOKOMPISARNA

Hue Huynh och Annika Meijer

I Sifferstaden härjar den lurige 
Professor Minus, en tjuv som 
älskar siffror och därför stjäl 
från andra. En dag går han för 
långt och kidnappar självaste 
tiokompisarna! Rio ger sig 
ut på ett riktigt räkneäventyr 
för att hitta dem alla. Kan du 
hjälpa honom? 

Tiokompisar kallas de två tal 
som tillsammans bildar siffran 
10, en metod som ofta används 
i mattundervisningen i skolan 
idag. I denna ljuvliga sagobok 
kan vuxna och barn på ett roligt 
och fantasifullt sätt tillsammans 
bekanta sig med tiokompisarna 
och lära sig vem som hör ihop 
med vem.

ISBN 636-1320-3
Ca-pris: 81:-

LÄR DIG RÄKNA MED

RIO OCH TIOKOMPISARNA

Hue Huynh och Annika Meijer

Det här spelet används på 
olika sätt: som ett vanligt 
memoryspel, för att hitta rätt 
tiokompis eller för att bilda 
egna räknetal.

ISBN 636-1505-4
Ca-pris: 92:-

Hue Huynh, illustratören bakom
boken och spelet om Rio och 
tiokompisarna, har även skapat 
omslaget till katalogen du nu läser!
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fakta

FUNKAR DET?
FÖRBLUFFANDE
UPPFINNINGAR

Malgorzata Mycielska

Om drömmar och försök att 
förverkliga dem. Ta vetenskaps-
mannen Leonardo da Vinci till 
exempel. Han skissade på en 
massa olika uppfinningar. Inte 
många av idéerna genomfördes 
under hans livstid men långt 
senare gick det bättre. Han var 
helt enkelt före sin tid. Tänk 
vilken tur att han inte gav upp!

ISBN 501-1778-3
Ca-pris: 127:-

KARTOR

Daniel Mizielinski och 

Aleksandra Mizielinska

Det här är en guldgruva för alla 
som gillar kartor och för de som 
inte visste att de gjorde det. Här 
presenteras många av världens 
länder och världsdelar i kartform, 
både geografiskt och kulturellt. 
De myllrande och detaljerade 
illustrationerna skildrar allt från 
geografiska fakta som berg, sjöar 
och städer till kulturella seder och 
bruk. En bok man kan försjunka 
i länge och återkomma till för att 
upptäcka mer och mer om jordens 
folk och länder.

ISBN 501-1667-0
Ca-pris: 173:-

KARTOR: KUL & KLURIGT

Daniel Mizielinski och

Aleksandra Mizielinska

Rita egna kartor, färglägg flaggor, 
rita kläder, fotbollsspelare och 
djur. Boken Kartor har nu fått en 
pysselbok för alla barn som gillar 
att titta på kartor, rita och lära sig 
om olika kulturer. En pysselbok 
i stor format som räcker länge! 
Sidorna är limmade som i ett 
block så att de enkelt kan rivas ut 
om man till exempel vill sätta upp 
teckningarna på väggen. 

ISBN 501-1754-7 
Ca-pris: 86:-

STORA UPPSLAG SÅ VACKERT 
OCH DETALJRIKT TECKNADE 
ATT MAN KAN FÖRSJUNKA I 
TIMMAR I DEM!

HANDBOK FÖR KARTLÄSARE
EN FAKTABOK OM VÄRLDEN
PÅ PAPPER

Linnéa Krylén

Tänk på ordet karta och du ser 
kanske en atlas eller en världs-
karta från klassrummet i skolan 
framför dig. Men kartor är 
mycket mer än så! De används 
på land och till havs, i gruvor 
och bland stjärnor och till och 
med inom vissa sporter. Idag 
använder vi dessutom kartor 
dagligen, i och med GPS-funk-
tionen på våra telefoner.

ISBN 7299-879-7
Ca-pris: 109:-

VÄRLDENS FÖRSTA
SPORTSTJÄRNOR

Andreas Palmaer

och Bengt Fredrikson

Det har alltid funnits idoler inom 
idrotten. Före Zlatan och Venus 
Williams var det till exempel 
boxaren Melankomas som var så 
överlägsen att han aldrig slog ett 
slag. Och fotbollslaget Preston 
North End som aldrig förlorade
en match. De ville nämligen inte
riskera att få stryk av sina egna fans.

ISBN 501-1755-4 
Ca-pris: 74:-

SKAPA TILLSAMMANS MED BARNEN

Ylva Hillström

Skapa tillsammans med barnen innehåller 76 
tips på roliga kreativa övningar som vuxna kan 
göra tillsammans med barn, till exempel måla 
med iskritor, göra självlysande nattbilder, göra 
installationer utomhus, måla saltmålningar, göra 
lavaexperiment, göra egen leklera, spela skugg-
teater och mycket, mycket mer.

Boken är rikt illustrerad med färgbilder.

ISBN 501-1940-4 
Ca-pris: 127:-

KONST – TITTA, UPPTÄCK, GÖR

Ylva Hillström

En bok om att titta på konst och att skapa själv. 
Presentationer av konstverk och konstnärer 
varvas med praktiska tips och inspiration för eget 
skapande och hur man släpper loss sin fantasi. 
Gör din egen skissbok, fotografera, klipp kollage, 
sticka graffiti eller kasta en fröbomb.

Både internationella och svenska konstnärer presenteras, 
bland andra: Henri Matisse, Karin Mamma Andersson, 
Salvador Dali och Niki de Saint Phalle.

ISBN 501-1666-3 
Ca-pris: 108:-



TIDSRESAN – HISTORIEN 
FRÅN BIG BANG TILL IDAG

Peter Goes

Tidsresan - Historien från Big Bang 
till idag är en bok i stort format 
full av detaljrika illustrationer 
som ger en spännande intro-
duktion till världshistorien
för hela familjen.

Här presenteras upptäcktsresande 
och kungar, myter och legender, 
konstnärer och artister, böcker och 
filmer samt fantastiska uppfinningar 
som förändrat världen!

ISBN 501-1942-8
Ca-pris: 173:-

BARNENS RESEBOK

Cicci Hallström

Följ med ut i världen och upp-
täck nya saker, coola fiskar och 
konstig mat. I Barnens resebok 
är det barnen själva som får 
guida dig till sina favoritplatser i 
världen! Innehåller 12 resemål 
med olika inriktning. Illustra-
tioner blandas med barnens 
egna semesterfoton på ett 
lekfullt sätt. Dessutom får du 
reda på varför du behöver ett 
pass, du får tips på hur man 
packar bäst och hur man bäst 
fördriver en lång resa.

Charmiga illustrationer av
Fredrika Ottosson!

ISBN 88167-00-2
Ca-pris: 115:-
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fakta

FRÅN DÖDA FALLET TILL 
ALES STENAR - PLATSER MED 
(SPÖK)HISTORIA

Lena Arro

Visste du att Sverige är fullt av 
spöken? Över hela landet finns 
det platser där det händer saker 
vi helt enkelt inte kan förklara. 
Den här boken berättar om tio av 
Sveriges mest läskiga, mystiska 
och oförklarliga platser. Till varje 
kapitel hör en spökhistoria som 
kanske eller kanske inte är sann. 
Vågar du besöka platserna med 
(spök)historia?

ISBN 7299-876-6
Ca-pris: 127:-

En charmig
och rolig bok om
att resa ur barnens
eget perspektiv!
BARNENS RESEBOK

PROFESSOR ASTROKATTS SOLSYSTEM

Dominic Walliman och Hanna Milner

De populära böckerna om Professor Astrokatt har fått ett småsyskon. 
En tidig introduktion till vårt solsystem med guidning av professor 
Astrokatt. Alla utforskare är välkomna att följa med på resan som börjar 
med fakta om solen och sedan alla planeterna i vårt solsystem ända 
ut till Neptunus. Asteroider och kometer förklaras liksom atmosfär och 
omloppsbana. I slutet av boken finns en liten ordlista.

Läs också: Professor Astrokatt i rymden och Professor Astrokatt bland 
krafter och materia. Du hittar dem på laromedia.se

ISBN 7299-963-3
Ca-pris: 92:-

Fantastiska 
illustrationer av 

Filippo Vanzo! 

Fokus på:

Cicci Hallström (född 1980)
är journalist och författare. 
Och rejält insyltad i bok-
branschen. Med en pappa 
som var bokhandlare och en 
mamma som var svensk-
lärare, växte hon i princip 
upp i en bokhylla. Och hon 
älskade att läsa. Det gör hon 
fortfarande. Numera är hon 
även förläggare och får läsa 
böcker dygnet runt, även på 
arbetstid.

Cicci har tidigare jobbat
inom både TV och radio
(TV4 Nyheterna, TV4:s Kalla 
fakta, Sveriges Radio och 
Sveriges Television). Barnens 
Resebok, hennes debutbok,
är en annorlunda faktabok
och resebok i ett.

CICCI HALLSTRÖM
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BÖCKER INOM
OCH OMKRING OSS

Aidan Chambers

Ett slags trolleri som händer inne i huvudet det är vad litteratur är, 
enligt en tioårig pojke citerad i denna bok. Men för många människor är 
den magiska världen stängd. Trots att de har knäckt läskoden läser de 
ogärna böcker. Att lära sig läsa är en sak, att bli en aktiv läsare något 
annat. I bokens första del Böcker omkring oss: om läsmiljö diskuteras vad 
som behövs för att göra människor till läsare.

ISBN 86634-54-4
Ca-pris: 246:-

TA DET SOM EN MAN

Hampus Nessvold

Vi killar får fortfarande lära oss att 
vi ska kunna ta en smäll, och inte 
får gråta eller snacka om känslor. 
Men jag tror att vi och alla omkring 
oss skulle må bättre av en föränd-
ring. En förändring som börjar med 
oss själva – med att vi män och 
killar vågar ifrågasätta mansrollen 
och visa vilka vi är under den 
hårda ytan. Vi måste våga visa oss 
för varandra och prata om våra 
erfarenheter för att tillsammans 
kunna överge de destruktiva och 
begränsande manlighetsnormer 
som inte bara skadar samhället, 
utan också oss själva.

ISBN 638-9613-2
Ca-pris: 143:-

Aidan Chambers är en

outtröttlig förespråkare 

för barns rätt till litte-

ratur – och litteraturens 

rätt till tänkande läsare. 

Teori och resonemang kring 

läsning som fenomen varvas 

med konkreta och praktiska

förslag på hur man kan gå 

till väga för att hjälpa 

andra att utvecklas som 

läsare och hur man leder 

boksamtal.

ALLA FRÅGAR SIG VARFÖR

Eva Susso

Är alla lika mycket värda? Varför måste man dö?
Vem bestämmer över min framtid?

I Alla frågar sig varför får vi möta barn som ställer frågor om sådant vi alla 
funderar på, och ett antal filosofer ur historien som försökt besvara dessa 
eviga livsfrågor. Med hjälp av filosofins värld förstår man att frågorna är djupt 
mänskliga, kanske är det just dessa frågor som gör oss till människor?

ISBN 88279-17-0
Ca-pris: 113:-

I MITT NAMN - EN BOK
OM ATT VARA TRANS

Moa-Lina Olbers Croall

Boken bygger på intervjuer med 
transpersoner, alltifrån ungdomar 
på högstadiet och gymnasiet till 
förebilder som skådespelere.

För ungdomar som funderar över
sin könsidentitet, men den riktar
sig också till dem som befinner sig 
runt en transperson, till exempel 
skolpersonal, vänner och familj.

ISBN 27-14662-4
Ca-pris: 132:-

FEMINISM PÅGÅR

Sassa Buregren och Elin Lindell

Över hela världen talas det om
feminism och kvinnors rättigheter. 
I en del av världen höjs kvinnor 
röster för kvinnors rätt att köra bil 
och i en annan är det frågan om 
lika lön för lika arbete. Jämställd-
heten har kommit olika långt på 
olika håll i världen. Sverige kallas 
världens mest jämställda land 
men har aldrig haft en kvinnlig 
statsminister till exempel. Men 
vad är feminism egentligen och 
var kommer de feministiska 
idéerna ifrån?

ISBN 27-14417-0
Ca-pris: 98:-

fakta

Fokus på:

Hampus Nessvold är ett ungt 
stjärnskott som artist och 
programledare i TV och radio. 
Han har bland annat lett 22 
kvadrat i P3 vilket nominera-
des till Eurovisonens tv- och 
radiopris Rose d’Or.

Med boken Ta det som en man 
gör han en personlig djup-
dykning i mansrollen. Här 
delar han med sig av sina 
erfarenheter av till exempel 
manlig vänskap, olycklig 
kärlek, bögtest, sexmisslyck-
anden, och hur det känns 
att ha Smålands kanske 
smalaste handleder. En bok 
för alla som är eller känner 
en ung man.

HAMPUS NESSVOLD



VI KOMMER SNART
HEM IGEN

Jessica Bab Bonde

och Peter Bergting

I serieform gestaltas sex människors vittnesmål om Förintelsen. Några av 
dem som var barn då lever ännu och kan berätta om hur det var. Vad som 
hände dem och deras familjer. Vad de kände. Hur de överlevde. Vad de 
förlorade. De berättar om undernäring, missad skolgång, familjer som slits 
isär och första mötet med Sverige och hur man fortsätter leva, trots allt.

Det visuella berättandet gör boken lättillgänglig, trots det svåra ämnet.
Förutom vittnesmålen finns en tidslinje, en ordlista och en lärarhandledning.
En bok som öppnar upp för samtal om det allra svåraste: om flykt, krig, antisemitism 
och främlingsfientlighet. Den passar barn och ungdomar från ca 11 år och upp.

ISBN 27-15205-2
Ca-pris: 113:-
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I MITT HJÄRTA FINNS
DU KVAR – OM SORG
OCH SAKNAD

Elin Lindell

Möt Charlie som säger att han 
aldrig förstod hur sjuk hans pappa 
var innan han dog, Leia som brukar 
besöka sin lillebror på kyrkogården, 
Amir som har levt med en sjuk 
pappa hela livet och Esmeralda 
som bara var fyra år när hennes 
mamma insjuknade i cancer.

En bok som ger tröst, stöd och en 
påminnelse om att man aldrig är 
ensam i livets svåra stunder.

ISBN 27-15019-5
Ca-pris: 109:-

En
angelägen
och viktig

bok!

Fokus på:

Jessica Bab Bonde lever ett 
judiskt liv i Stockholm med sin 
familj. Tillvaron i Stockholm 
är en direkt följd av tidigare 
generationers flykt undan 
förföljelse. Hon arbetar som 
litterär agent och har många 
års erfarenhet av marknads- 
och kommunikationsarbete 
inom förlagsbranschen.

Peter Bergting är en prisbelönt 
serieskapare, illustratör och 
författare. Förutom seriealbum 
och fantasyillustrationer har 
Peter bland annat gjort om-
slag till böcker av J.K. Rowling 
och J.R.R. Tolkien.

JESSICA BAB BONDE

fakta

ADHD I BILDER

Victor Wikander

ADHD i bilder är ett resultat av Victor Wikanders bilddokumentation av 
de positiva och negativa sidorna av diagnosen. Den handlar om Victor 
själv, hans diagnos och hur det är att leva med den.

Idén bakom boken kom i samband med hans fotoutställning om ADHD på 
Kulturhuset i Stockholm i mars 2012. Många upplevde att de genom bilderna 
fick upp ögonen och förståelsen för sig själva, kompisar eller sina barn och 
barnbarn... Victor insåg att det både skulle vara spännande, givande och
lärorikt att försöka skapa en bok utifrån dessa bilder, för att fler ska få möjlighet 
att se hur ADHD kan se ut.

ISBN 87283-53-6
Ca-pris: 161:-

för ökad 
förståelse

om diagnosen
ADHD!

FLICKORNAS HISTORIA

Kristina Lindström

Flickornas historia har sålts i 
mer än 20 000 exemplar och är 
ständigt aktuell och efterfrågad. 
Boken tar med läsaren genom 
Sveriges historia från stenåldern 
till våra dagar, sedd ur en flickas 
perspektiv.

I sjutton spännande och inlevelsefulla 
berättelser får vi möta flickor som var 
och en berättar något viktigt om sin 
egen tid. Efter varje avsnitt följer en 
faktatext med uppgifter om epoken.
Illustrerad av Anna-Clara Tidholm.

ISBN 501-1701-1 
Ca-pris: 106:-

VÄRLDENS VIKTIGASTE
BOK OM KROPPEN,
KÄNSLOR OCH SEX

Nathalie Simonsson

Kroppen bubblar av nya känslor, 
och man funderar över vem 
man är och kommer att bli. 
Kompisarna har blivit viktigare 
och bråken med familjen fler, 
samtidigt som kärleken och 
längtan efter att hångla blivit 
större. Pubertetsåren är en 
speciell tid med nya pirriga 
drömmar, pinsamheter, kärleks-
knas och en stor nyfikenhet
på kroppen.

ISBN 7037-631-3
Ca-pris: 132:-

aktuell
efter

#metoo!
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30 länder
beskrivna i innehållsrika 
böcker med hårdpärm!

Fackbokserien Colourful World är 
riktad till 10-14-åriga läsare och 
presenterar olika länder och deras 
natur, kultur, historia, politiska 
system, vardag och de viktigaste 
städerna och sevärdheterna.

AUSTRALIEN 9515794383 Ca-pris: 196:-

BELGIEN 9515794673 Ca-pris: 196:-

BRASILIEN 9949532247 Ca-pris: 219:-

DANMARK 9515794604 Ca-pris: 196:-

EGYPTEN 9949532162 Ca-pris: 219:-

ESTLAND 9515794277 Ca-pris: 196:-

FINLAND 9949945115 Ca-pris: 219:-

FRANKRIKE 9949532131 Ca-pris: 219:-

GREKLAND 9515794390 Ca-pris: 196:-

INDIEN 9515794109 Ca-pris: 196:-

IRLAND 9515794727 Ca-pris: 196:-

ISRAEL 9949532186 Ca-pris: 219:-

ITALIEN 9949532063 Ca-pris: 219:-

JAPAN 9515794079 Ca-pris: 196:-

KANADA 9949945160 Ca-pris: 219:-

KINA 9515794086 Ca-pris: 196:-

LETTLAND 9515794710 Ca-pris: 196:-

NORGE 9515794031 Ca-pris: 196:-

NYA ZEELAND 9949532551 Ca-pris: 219:-

POLEN 9515794703 Ca-pris: 196:-

RYSSLAND 9949532018 Ca-pris: 219:-

SCHWEIZ 9515794291 Ca-pris: 196:-

SVERIGE 9515794406 Ca-pris: 196:-

SYDKOREA 9949532094 Ca-pris: 219:-

THAILAND 9515794215 Ca-pris: 196:-

TJECKIEN 9949532506 Ca-pris: 219:-

TURKIET 9515794666 Ca-pris: 196:-

UNGERN 9515794284 Ca-pris: 196:-

USA 9515794055 Ca-pris: 196:-

ÖSTERRIKE 9515794192 Ca-pris: 196:-

fantastiska
fakta!

fakta

Beställ alla böckerna i serien på laromedia.se/unipress
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tips från läromedia

FÖLJ OSS
I SOCIALA
MEDIER!

 
www.facebook.com/laromedia

 
www.instagram.com/laromedia

BEHÖVER DU LÄSTIPS
OCH INSPIRATION?

Som du säkert känner till så levererar vi 

alla böcker du önskar. Men ibland kan det 

vara svårt att veta vad man söker eller 

vad som faktiskt finns. För att underlätta 

urvalet, och tipsa om utbudet, trycker vi 

varje år flera olika kataloger med lästips:

laromedia.se/kataloger

HÅLL DIG
UPPDATERAD!

Vill du vara säker på att alltid få nyheter,  

specialerbjudanden, inbjudan till lärome-

delsmässor, utbildningar och liknande? 

Då är vårt digitala nyhetsbrev något för dig!

Anmäl dig på vår hemsida!

laromedia.se/nyhetsbrev

NYFIKEN PÅ VAD
ANDRA LÄSER?

På laromedia.se hittar du topplistor 

inom flera kategorier:

» Skönlitteratur

» Pocket

» Barn- & ungdomsböcker

» Faktaböcker för barn & ungdom



LäroMedia Bokhandel Örebro | tel 019-20 69 00 | e-post info@laromedia.se | www.laromedia.se92

från 12 år

FÖR HUR MYCKET KAN MAN
ANPASSA SIG INNAN MAN
FÖRVANDLAS TILL EN VÅT FLÄCK? 
OCH HUR MYCKET ÄR MAN BEREDD 
ATT GE UPP FÖR KÄNSLAN AV ATT 
VARA UTVALD, ÄLSKAD, SEDD?

MINA SMALA AXLARS LÄNGTAN
av Maria Frensborg | s i d a n  9 9

lästips!



KARTOR FÖR FÖRÄLSKADE
& ANDRA VILSNA

Johanna Lindbäck

Julia är på väg till familjens lant-
ställe. Vännerna Karin och Astrid, 
däremot, sitter inte i en stuga.
De dricker smoothies på Mallorca. 
Är de ens vänner längre? Nu när 
Julia råkade bli ihop med Isak 
som Karin hade span på först. 
Sommaren i stugan gör inte 
livet mer okomplicerat eftersom 
Rasmus dyker upp.

Läs också: Min typ brorsa och
Saker som aldrig händer.

ISBN 88279-20-0
Ca-pris: 115:-

JAG, EN

David Levithan

Så här lever En. Vaknar upp i en 
ny kropp varje dag. Varje dag
ställs En inför nya situationer, 
nya relationer, nya sammanhang. 
En ny familj, nya vänner. Men 
ingenting varar. Ingenting får en 
fortsättning. Om man byter kropp 
varje dag är det otänkbart att 
knyta an till någon. Omöjligt att 
hitta kärleken. Ändå är det precis 
vad som händer.

ISBN 86634-56-8
Ca-pris: 36:-

JAG ÄR TYVÄRR DÖD OCH 
KAN INTE KOMMA TILL
SKOLAN IDAG

Sara Ohlsson

Olivia är dumpad. John vill inte 
längre vara ihop och hon fattar 
inte hur hon ska kunna överleva 
ensam. Vem är hon utan John, 
utan det perfekta förhållandet? 

En träffande, ifrågasättande,
het ungdomsroman om att lyssna 
mer på sin kropp än på ryktena
som sprids.

ISBN 86634-19-3
Ca-pris: 36:-

JAG GER DIG SOLEN

Jandy Nelson

Noah och Jude är tvillingar, bästa 
vänner, och olika som natt och 
dag. Noah vill hellre måla av 
världen i sitt skissblock än leva i 
den, medan Jude kastar sig ut i de 
högsta vågorna tillsammans med 
surfkillarna. Alla vill vara Judes vän, 
ingen vill vara Noahs. Tills Brian 
dyker upp ...

Jag ger dig solen är en sprakande 
berättelse om himlastormande kärlek 
och mörka hemligheter.

ISBN 88279-01-9
Ca-pris: 38:-

VISHETEN VAKNAR

Elin Säfström

Stockholm är fullproppat med
tomtar, troll, vättar och älvor.
De flesta människor ser dem inte 
tack vare Tilda. Det är nämligen
hennes ansvar att rådare och 
människor hålls ifrån varandra.

Elin Säfström debuterade 2016
med En väktares bekännelser, en 
humoristisk ungdomsroman som på 
ett nyskapande sätt blandar nordisk 
folktro med urban fantasy. Visheten 
vaknar är den spännande fortsätt-
ningen, där trollen står i centrum.

ISBN 88279-73-6
Ca-pris: 115:-

EN RUMPA ATT DÖ FÖR

Nina E. Grøntvedt

Pauline går i högstadiet, men 
känner sig mognare än alla andra 
i klassen. Hon drömmer om att bli 
filmregissör, fast det har hon inte 
sagt till någon. En dag får klassen 
besök av en äkta skådespelare, 
som ska hjälpa dem att sätta upp 
en pjäs. Pauline kommer på en 
fantastisk idé ...

Nina Grøntvedt har tidigare skrivit 
de roliga och träffsäkra böckerna om 
Oda i serien Hej, det är jag!
Med En rumpa att dö för är hon 
tillbaka med ännu en fnissattack!  

ISBN 88279-67-5
Ca-pris: 115:-

SOM STJÄRNOR I NATTEN

Jennifer Niven

Alla är övertygade om att 
populära Violet Markey räddar 
skolans ”freak”, Theodore Finch, 
från att hoppa, den där dagen 
uppe i skolans klocktorn – men 
sanningen är egentligen en annan. 
Ända sedan hennes syster dog i 
en trafikolycka har Violets liv varit 
skevt. När hon lär känna Finch 
öppnas dörren till något nytt.

Framröstad som Årets bästa Young 
Adult-bok på Goodreads!

ISBN 87707-13-1
Ca-pris: 105:-

SOM ELD

Sara Lövestam

Lollo kan inte förklara varför hon 
gick just hit. Eller varför hon inte 
gick härifrån. Hon kunde ha sagt 
nej till att ge henne bensintanken, 
och nej till att gå ned i båten. Hon 
känner fortfarande Annas hand 
om sin handled, hennes hukande 
kroppsställning när hon visade 
hur man drog snöret. Hon doftade 
som eld.

Kritikerrosad kärleksroman!

ISBN 87707-29-2
Ca-pris: 106:-
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från 12 år

hyllat
kärleks-

drama!



STJÄRNENATT

Jimmy Liao 

Flickan längtar efter sin farfar. Men han är mycket sjuk och 
kommer snart att dö. Mitt i julaftonsnatten ringer telefonen och 
alla vaknar. ”Om det ändå bara var en mardröm, som gick att vakna 
upp ur”, tänker flickan. Samma natt börjar snön falla. Flickan ser 
ut genom fönstret och upptäcker plötsligt en pojke därute, mitt på 
grannens tak. Han ser så glad ut, småsjunger och tittar upp mot 
natthimlen och det mjuka snöfallet. Några dagar senare börjar
pojken från taket i flickans klass. Hon känner genast igenom
honom, men i skolan är han alldeles tyst. Han pratar inte med 
någon och ganska snart börjar de andra barnen att reta honom.

ISBN 981396-0-0
Ca-pris: 106:-
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DEN HÄR VECKAN ÄR MIN

Ingrid Olsson

Tänk att föräldrar kan vara så lätt-
lurade! Pappa tror att hon är hos 
mamma, men mamma har dragit 
på semester med sin nya kille och 
tror att de har bytt veckor. Så nu 
har hon lägenheten för sig själv, 
hela höstlovet! Det första hon ska 
göra är att träffa Lukas.

Ingrid Olssons tionde ungdoms-
roman är framför allt en berättelse 
om frihet. Om pirrig förväntan och 
hejdlös förälskelse, men också ilska 
och nattsvart besvikelse.

ISBN 88279-51-4
Ca-pris: 115:-

FÅGELN I MIG FLYGER VART 
DEN VILL

Sara Lundberg

Vad gör man då det känns 
omöjligt att leva upp till allt som 
förväntas av en? Vad gör man då 
den enda människa som förstår 
en försvinner? Om man befinner 
sig någonstans i gränslandet 
mellan barn- och vuxenvarande 
och bär på en längtan efter 
något som man själv knappt kan 
sätta ord på.

ISBN 983303-3-5 
Ca-pris: 108:-

Kostnadsfri  lärarhandledning
finns att ladda ner på:
laromedia.se/fagelnimigflyger

Fokus på:

Ingrid Olsson är född 1977 
och bosatt i Stockholm.
Hon har gått skrivarlinjen på 
Bollnäs folkhögskola och
arbetar i dag som författare på 
heltid, men är också utbildad 
gymnasielärare i svenska och 
svenska som andraspråk.

Ingrid Olsson debuterade 
2003 med ungdomsboken 
Medan mamma sover och har 
sedan dess skrivit många 
barn- och ungdomsböcker.
2006 tilldelades hon Hans 
Peterson-stipendiet för Betong 
fjäril betong, 2007 tog hon 
emot Stockholms stads kultur-
stipendium och 2008 nomine-
rades hon till Augustpriset för 
Ett litet hål i mörkret.

INGRID OLSSON

från 12 år

Jimmy Liao bjuder på 
en magisk och oerhört 
rik läsupplevelse med 
denna skildring om ett 
barns sorg, ensamhet 
och väg tillbaka till 
livsglädjen.

Fokus på:

I Fågeln i mig flyger vart den 
vill har Sara Lundberg tolkat 
och speglat konstnären Berta 
Hanssons (1910–1994) 
drabbande och enastående 
livsöde. Resultatet är en livs-
vacker barnbok om konst och 
liv, som inspirerar läsare till 
att våga följa sin egen fågel 
vart den vill.

Berta utbildade sig till 
folkskollärare. Och sina 
första tjänsteår (1934–45) 
gjorde hon i Fredrika, ett litet 
samhälle i Lappland. Men 
varje ledig stund tecknade 
och målade hon! Och det var 
under decenniet i Fredrika 
som Berta lade grunden för 
sitt konstnärsskap, där de 
djupt inkännande porträtten 
av skolbarn utgör en viktig del.

SARA LUNDBERG

en berättelse om sorg, längtan, kompromisslöshet 
och fantasins kraft att förändra.
FÅGELN I MIG FLYGER VART DEN VILL

vinnare av
augustprisert 

2017!

jimmy liao
– flerfaldigt 

prisbelönt 
berättare!



TILL ALLA KILLAR 
JAG HAR GILLAT 

Jenny Han

I sitt rum har sextonåriga Lara 
Jean en hattask full med kärleks-
brev. Det är inte kärleksbrev som 
hon har fått, utan som hon har 
skrivit själv. Hon har skrivit ett för 
varje kille hon har varit kär i – fem 
stycken totalt. I sina brev kan hon 
ösa ur sig alla sina känslor, men 
det är inte meningen att någon 
annan ska få se dem. Breven är 
bara till för henne. Men så en dag 
är de borta. Postade. Och alla 
killar som Lara Jean någonsin har 
gillat får reda på hur hon känner. 
Det värsta är att en av dem är 
hennes storasysters före detta 
pojkvän. Helt plötsligt är Lara 
Jeans kärleksliv, som tidigare 
bara existerade i fantasin, helt 
utom kontroll.

Jenny Han är en av de största
Young Adult-författarna i USA och 
hon är oerhört populär i resten av 
världen också, så även i Sverige. 
Första boken har filmatiserats och 
kommer att ha premiär 2018!

ISBN 87879-36-4
Ca-pris: 114:-

PS. JAG GILLAR DIG
FORTFARANDE 

Jenny Han

ISBN 87879-40-1
Ca-pris: 121:-

NU OCH FÖR 
ALLTID,
LARA JEAN
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BATTLE

Maja Lunde

Amalie har allt: utseende, pengar, 
en gullig pojkvän och är dessutom 
en talangfull dansare. Men hennes 
värld rasar samman när hon och 
familjen tvingas flytta. Amalie 
försöker leva vidare som om
ingenting har hänt, men det går 
inte som hon tänkt. För en dag 
möter hon Mikael. Mikael som 
dansar hip hop och vinner alla 
battles. Hon har aldrig träffat 
någon som han.

En Romeo och Julia berättelse i 
dansens värld.

ISBN 27-15337-0
Ca-pris: 113:-

TRETTONDE SOMMAREN

Gabriella Sköldenberg

Kusinerna Angelica och Sandra 
är födda på samma dag med 
ett års mellanrum. Angelica är 
den fogliga och lugna, Sandra 
den bångstyriga och vilda. Hela 
sommarlovet är de oskiljaktiga, 
det är de två mot världen. Men de 
är också utlämnade åt varandra 
och långt från de vuxnas blickar. 
Under den trettonde sommaren 
svänger pendeln och  Sandra fram-
står plötsligt som välkammad och 
 kontrollerad. Angelica då, vem är 
hon? Successivt förflyttas gränserna 
till en lek på liv och död.

ISBN 27-15430-8
Ca-pris: 109:-

ALLT SKA BRINNA

Sofia Nordin 

Minna och Agnes har varit bästa 
vänner sen den där dagen i fyran 
när de gömde sig i plinten för att 
slippa brännbollen på gympan. 
Den dagen förstod de att de hörde 
ihop. Nu är de sjutton år och hör 
fortfarande ihop. Tillsammans 
kämpar de för vegetarisk mat i 
skolan, jobbar extra på ett hem 
för nyanlända och sätter störiga 
killar på plats. Ingen ger sig på 
Minna och Agnes, tillsammans 
klarar de vad som helst! Eller? För 
vad gör man när den man älskar 
mest i hela världen går sönder?

En fantastisk skildring av vänskap 
och sorg, av ljus och av ett mörker 
som till slut hotar att ta över.

ISBN 29-70606-2
Ca-pris: 108:-

från 12 år

Fokus på:

Jenny Han är internationellt 
mycket uppmärksammad 
för trilogin om Lara Jean 
Song och Sommaren jag blev 
vacker-trilogin.

Hon bor i Brooklyn, New 
York, där hon skriver böcker 
på caféer, på tunnelbanan 
och i andra människors hus. 
Hon älskar New York på 
hösten och har alltid läpp-
balsam, en anteckningsbok 
och rengöringsmedel för 
glasögon i handväskan.

JENNY HAN

del 2
utkommer
juni 2018!

del 3
utkommer
okt 2018!

CROSSOVER

Kwame Alexander

Josh Bell är 12 år. Han och 
hans tvillingbror Jordan äger 
på basketplanen. Pappan är en 
före detta basketspelare med 
vacklande hälsa. Det blir ett år 
som kommer att forma brödernas 
liv och relation på och utanför 
planen. Men Josh har ord och 
galna beats. På fri vers och i ett 
ursinnigt tempo berättar Josh sin 
familjs historia. En historia om 
brödraskap och kärlek men också 
om sorg och förlust.

Till boken finns en lärarhandledning 
och ett kopieringsunderlag som du 
utan kostnad kan ladda ned på:
laromedia.se/crossover

ISBN 27-14989-2
Ca-pris: 109:-

översättning av 
Jason "Timbuktu" 

Diakté!

DE IHÅLIGA

Henrik Fexeus

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!

ISBN 29-70396-2
Ca-pris: 115:-
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från 12 år

NADIR OCH
INGEN ANNAN

Pär Sahlin

Möt Nadir – en helt vanlig högstadiekille som tänker på tjejer, att ha 
kul och vara med kompisar. Nadir är från Syrien och bor tillsammans 
med sina ”bröder” Ali och Said. Han kallar dem för sina bröder fast 
de inte är släkt utan har lärt känna varandra på boendet. Ibland är de 
jobbiga, men Nadir älskar dem. De är den familj han har här i Sverige. 
Nadir är duktig på att simma. I Syrien tränade han simning tre dagar 
i veckan. Men det var före kriget och flykten. Nu vet han inte om han 
vill börja träna igen. Han vet inte om han hinner. Skolan tar så mycket 
tid. Hur ska han hinna träna simning också? Och vad ska Ali och Said 
säga? Nadir måste ta ett beslut. Ska han ge sig själv och simningen en 
chans till? Det kan bara Nadir och ingen annan bestämma.

Engagerande och finstämt. Om att våga vara sig själv. 

ISBN 7543-440-7
Ca-pris: 162:-

FLODVÅGEN

Anne Rooney

Klimathotet har nu blivit på 
riktigt. Stora delar av världen 
står under vatten. Danny har 
flytt undan vattenmassorna som 
dränkt Afrika och har ingenstans 
att ta vägen. Kevin låter honom 
sova i familjens gamla koja. 
Vattnet stiger allt snabbare, och 
snart måste Kevin även rädda sin 
egen familj – nu måste alla undan 
havets framfart!

ISBN 7543-634-0
Ca-pris: 162:-

SPELAR ROLL?

Camilla Jönsson

Min syrra pratar inte med mig längre. Mamma och pappa tittar på mig 
som om de inte riktigt vet vem jag är. Jag tror att de är lite rädda för mig. 
En sån som jag passar inte in i deras liv. Enligt dem ska man vara trevlig 
och duktig i skolan. Som syrran är. Ibland undrar jag om de skulle bli 
gladare om jag bara försvann. Så att de slapp tänka på mig mer. Så att de 
slapp skämmas för mig mer. Vad jag än gör så kommer det här aldrig att 
försvinna. Jag är för alltid killen som slog.

I uppföljaren till Camilla Jönssons kritikerrosade tonårsroman Vem bryr sig? 
får läsaren ett ansikte på Sigge – mobbaren – som nu tvingats byta skola och 
inväntar en rättegång efter misshandeln av klasskompisen Isak.

ISBN 7543-677-7
Ca-pris: 162:-

Det är en fängslande 
samtidsgestaltning av 
ett angeläget ämne. 
Säkert kan boken ge 
upphov till givande 
samtal i skolan.

SOPHIE SCHOLLS KORTA LIV

Hermann Vinke

Hermann Vinke skriver för både 
unga och vuxna, ofta med ett
politiskt samhällsengagemang.  
Boken Sophie Scholls korta liv 
utkom 1980 och väckte stor 
uppmärksamhet. Året därpå 
belönades den med Deutscher 
Jugendsachbuchpreis, ett av
Tysklands viktigaste litteratur-
priser för barn- och ungdoms-
böcker.

ISBN 501-1728-8
Ca-pris: 101:-

KATITZI BARNBRUDEN
& KATITZI PÅ FLYKT

Katarina Taikon

Katitzi är inte ens tretton år 
fyllda när hon anklagas för 
stöld och återigen råkar ut för 
sin styvmors besinningslösa 
vrede. Situationen är mer
laddad än någonsin och
Katitzis pappa försöker
förgäves lugna stämningen.
Beslut tas därför om att 
Katitzi ska giftas bort. Pappa 
Taikon tror att det blir bäst att 
hon får börja om i en annan 
familj. Lazi, brudgummen, 
är sex år äldre än Katitzi och 
lovar henne ett liv i lyx och 
en tillvaro utan bekymmer. 
Men efter bröllopet blir det 
uppenbart att han har ljugit 
för Katitzi.

I uppföljaren På flykt bestäm-
mer sig Katitzi för att fly till 
Amerika, från sin man och 
sitt liv i Sverige. Men redan i 
Göteborg börjar hon tvivla.

ISBN 27-15011-9
Ca-pris: 132:-

KATITZI I GAMLA STAN
& UPPBROTT

Katarina Taikon

ISBN 27-15014-0
Ca-pris: 132:-

finns på
arabiska!

på
arabiska!

DEn avslutande
delen i katitzi-

serien! utkommer 
sommar 2018!
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OM DET VAR KRIG I NORDEN

Janne Teller

Föreställ dig att det är krig – inte i Irak eller i Afghanistan eller i något 
annat avlägset land – utan här i Europa, i Sverige, hos oss. 

Janne Teller bjuder in läsaren till ett tankeexperiment. Genom att vända på
perspektiven får hon oss att förstå vad det innebär att vara flykting.

ISBN 87027-21-5
Ca-pris: 60:-

Om det var krig i
Norden är en liten bok,
utformad som ett pass. 
Författaren försätter 
läsaren i flyktingens 
position och väcker 
frågor om tolerans
och medmänsklighet.

från 12 år

DEN JAG ÄR

Lesley Choyce

Simon får ofta ångestattacker och är ganska ensam. Men så blir han kompis 
med Gabriella, eller Gabbe som hon hellre vill kallas. Gabbe har sina problem. 
Hon känner sig ibland som en kille men blir pressad att uppföra sig mer 
som en tjej och klä sig mer ”tjejigt”. När Simon upptäcker att hans nya vän 
också blir hotad i skolan, är han stark nog att utmana hennes fiende. Men 
saker och ting går snett och plötsligt är det Simon som är illa ute. Han blir 
anklagad för misshandel.

Den jag är av Lesley Choice är en aktuell bok som tar upp många av de här 
problemen på ett sakligt men känsligt sätt. Huvudpersonerna Simon och Gabriella 
stöttar varandra och hjälps åt att hantera olika situationer. Ibland möter de 
problemen med stort mod. Men ibland orkar de inte, utan är lika rädda och 
uppgivna som de flesta av oss kan vara ibland. Det här är en bok som alla borde 
läsa för att lättare förstå och kunna hjälpa.

ISBN 7543-535-0
Ca-pris: 162:-

högaktuellA
ämnen!
Vad innebär det
egentligen att
vara svensk?

Fokus på:

RESAN SOM BÖRJADE
MED ETT SLUT

Zulmir Becević

Detta är 12-åriga Ninos berättelse. 
Hans resa börjar i Bosnien 1992 
och slutar i det förlovade men 
samtidigt hatade landet Sverige. 
Med sin mamma och pappa och 
en annan familj delar de lägenhet i 
en flyktingförläggning. Nino börjar 
skolan, bildar bandet Svarta Skallar 
med sin kompisar och träffar en 
tjej. Allt i väntan på det viktiga 
beskedet: Stanna eller inte?

En stark, gripande och rolig 
ungdomsroman om att ryckas upp 
med rötterna, klara av tonåren och 
samtidigt anpassa sig till helt nya 
levnadsförhållanden.

ISBN 501-0922-1 
Ca-pris: 33:-

SVENHAMMEDS JOURNALER

Zulmir Becević

Följ med femtonårige Svenhammed
på en odyssé genom den svenska 
småstaden med bästa polarna, 
mexaren Chino och skilsmässo-
barnet Miell. Polarna som aldrig
sviker när allt annat verkar gå
åt skogen.

Boken nominerades till August-
priset 2009.

ISBN 501-1300-6 
Ca-pris: 33:-

AVBLATTEFIERINGS-

PROCESSEN

Zulmir Becević

Alen har alltid tänkt att han är 
svensk. Han är född i Sverige, är 
svensk medborgare, pratar bara 
svenska. Okej, hans pappa flydde 
från det forna Jugoslavien en gång 
för länge sedan, så visst har han 
blatteblod i sig, men inte trodde 
han att det skulle få såna här 
konsekvenser.

ISBN 501-1782-0 
Ca-pris: 38:- 

Zulmir Becevic är född 1982 
i Bosnien-Hercegovina. Han 
kom till Sverige som flykting 
1992. Efter några års studier 
i statsvetenskap debuterade 
han med Resan som började 
med ett slut (2006), som blev 
nominerad till Slangbellan för 
2006 års bästa skönlitterära 
ungdomsboks-debut. 

Hösten 2008 mottog han 
Klas de Vylder stipendiet för 
invandrarförfattare. Zulmirs 
andra bok Svenhammeds 
journaler utkom 2009 och
nominerades till August-
priset. 2014 kom hans 
ungdomsroman Avblattefie-
ringsprocessen.



LIV & LOVISA

Emma Granholm

Sista terminen i nian lider mot 
sitt slut och Liv och Lovisa är 
glada att de snart ska slippa var-
andra. De går i samma klass men 
lever helt olika liv. På ett oväntat 
sätt vävs deras vägar samman. 
Lovisa har alltid varit behärskad, 
men även hon har en gräns för 
vad hon kan tåla. Katastrofen 
närmar sig.

ISBN 501-1150-7
Ca-pris: 36:-

SIMON & SOPHIE

Emma Granholm

Det är inte alltid lätt att vara
15 år, skolans snyggaste och 
tuffaste tjej och upptäcka att
man är kär i en av klassens
töntigaste killar. 

En inkännande och fängslande
skildring om två, till ytan, väldigt 
olika tonåringar, om grupptryck
och modet att stå för sina känslor. 

ISBN 501-0925-2
Ca-pris: 38:-

KULOR I HJÄRTAT

Cilla Naumann

Kulor i hjärtat är en samling
berättelser som balanserar 
på gränsen mellan lycka och 
skräck. Alla noveller har samma 
huvudperson, men är olika till
sin karaktär.

Novellsamlingen utkom för första 
gången 2009 då den även
nominerades till Augustpriset.

ISBN 501-1722-6
Ca-pris: 101:-

SJUTTON ÅR OCH SKITSNYGG

Emma Granholm

Felix är sjutton år och skitsnygg. 
Han är kaxig och självsäker och 
tjejerna älskar honom. Men när 
han kommer hem efter semestern
har de andra lärt känna den mys-
tiske Zäta. Felix är inte längre i 
centrum av gänget. Hela tillvaron 
förvandlas till en tävling och Felix 
känner hur allting börjar glida 
honom ur händerna.

ISBN 501-1674-8
Ca-pris: 36:-

PÅ ANDRA SIDAN REGLERNA

Emma Granholm

Mot Lukas vilja har hans föräldrar 
bestämt att familjen ska flytta 
från Stockholm. Till hans förvå-
ning fungerar allt bra på det nya 
gymnasiet. Han får vänner direkt, 
blir genast en del av innegänget
och tjejerna verkar också 
intresserade av honom. Men 
undan för undan märker han att 
det är något som inte stämmer. 
Varför beter sig folk som de gör? 
Vad hände egentligen innan han 
flyttade hit?

ISBN 501-1938-1
Ca-pris: 108:-
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SKRIVSÄTT. HANDBOK
FÖR UNGA SKRIVARE

Sigbritt Ernald

Att skriva är förfärligt, underbart 
och arbetsamt. Det här är en 
bok som vänder sig direkt till 
tonåringar när de behöver hjälp 
med att: samla stoff, välja, skriva 
kladd, disponera, söka informa-
tion och läsa kritiskt. 

Boken vänder sig till högstadie- och 
gymnasieelever.

ISBN 501-0609-1
Ca-pris: 31:-

från 12 år

ÄTTLINGARNA 1
HOTET

Mats Söderlund 

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.

ISBN 29-70326-9
Ca-pris: 132:-

Fokus på:

Mats Söderlund är poet
och författare, uppvuxen i 
Skellefteå. Han debuterade 
1992 med diktsamlingen 
Det står en pöbel på min trapp 
och har sedan dess skrivit 
ett femtontal diktsamlingar, 
romaner, essäer och vunnit 
flera priser.

Mats har ett djupt rotat 
engagemang för klimat- och 
miljöfrågor, har läst miljö-
vårdsteknik och humanekologi 
i Umeå och gjort vapenfri 
tjänst som naturvårdare.
Hotet är första delen i
Ättlingarna-trilogin, som
utspelar sig i en närbelägen 
framtid där klimatkatastrofer 
är vardag.

MATS SÖDERLUND
fantasy,

Science fiction,
 & thriller för

unga vuxna!
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GLAD OCH LYCKLIG?
KNAPPAST

Thomas Halling

ISBN 501-1798-1
Ca-pris: 83:-

IHOP MED HONOM?
ALDRIG

Thomas Halling

ISBN 501-1967-1
Ca-pris: 83:-

KÄR OCH GALEN?
SÄLLAN

Thomas Halling

ISBN 501-1950-3
Ca-pris: 83:-

Thomas Hallings böcker
om Linn handlar om 
vardagsliv och blandar 
spänning med hopp och 
förtvivlan. Det här är 
böcker om att hitta sig 
själv och sin roll i det 
förvirrande och omtum-
lande tonårslivet.

MINA SMALA AXLARS
LÄNGTAN

Maria Frensborg 

Mina smala axlars längtan 
är en berättelse om att vara 
sig själv, och att förbli sig 
själv, samtidigt som man är 
galet förälskad. Med mycket 
humor, fingertoppskänsla och 
knivskarp blick skriver Maria 
Frensborg om kärlek, vänskap, 
svek och identitetssökande så 
att sidorna glöder.

ISBN 638-9349-0
Ca-pris: 113:-

UNDER ODJURSPÄLSEN

Klara Krantz

Joel och Signe har träffats på nätet, 
de chattar i timtal, berättar allt 
för varandra. Joel säger att Signe 
är speciell, att hon får honom att 
tänka och känna. Problemet är 
bara att Joel tror att han chattar 
med Frida i Karlstad och inte Signe 
i parallellklassen, henne som han 
vanligtvis inte ägnar en blick. 
Snart ska Signe berätta allt och då 
kommer Joel att förstå, och älska 
henne för den hon är. Men det blir 
inte riktigt som Signe tänkt sig.

Under odjurspälsen är en på samma 
gång humoristisk och mångbottnad 
ungdomsroman om kärlek, förveck-
lingar och vem man är och vill vara.

ISBN 501-1931-2 
Ca-pris: 106:-

POJKEN UNDER BRON

Katarina Wennstam

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. Dagen efter 
nås hon av ett chockbesked. Efter festen har en kille blivit misshandlad till 
döds i Rålambshovsparken. Samtidigt får hon inte tag i Charlie ...

Pojken under bron är berättelsen om hur lite det krävs för att ett liv ska släckas 
en kväll efter en fest, om machorollens alla tragiska offer bland unga killar och 
om synen på killar som just offer. Och så handlar det förstås om en synnerligen 
skärpt tjej som tillsammans med sina vänner än en gång hjälper polisen att se 
till att rättvisa skipas.

ISBN 29-70264-4
Ca-pris: 113:-

NORRA LATIN

Sara Bergmark Elfgren 

Tamar drömmer om att bli skådespelare. 
Clea är uppvuxen på teatern och filmin-
spelningar. En regnig augustidag börjar 
de teaterprogrammet på Norra Latin i 
Stockholm. De går i samma klass, men 
lever olika liv. Tamar har lämnat både
familj och vänner och flyttat till en ny 
stad. Clea har bott i Stockholm hela sitt 
liv och har en självklar position på skolan. 
Men den anrika byggnaden döljer många 
hemligheter. En tragedi som sägs ha
inträffat i aulan när skolan var pojkläro-
verk, har förvandlats till en vandrings-
sägen. Vad är sanning och vad är myt? 
Och vad väntar i skuggorna på Norra Latin?

ISBN 29-68852-8
Ca-pris: 132:-

SOM STJÄRNOR FALLER

Lin Hallberg

Tess och Tom. Tom och Tess. Och lite 
Liv. I Som stjärnor faller skildrar Lin 
Hallberg hur kärlek och lojalitet till en 
häst kan ge så mycket kraft att man 
kan göra det till synes omöjliga för att 
rädda den.

Magisk realism möter klassisk hästbok i 
läsupplevelse utöver det vanliga!

ISBN 638-9415-2
Ca-pris: 113:-

från 12 år

Andra delen
i serien om
Alex Skarp!

Stora drömmar, spänning 
och magi i Sara Bergmark 
Elfgrens kritikerrosade 
succéroman för unga vuxna.



HATA GUSTAVSBERG

Agnes Lindström

I radhuslängorna på Betselvägen i 
Gustavsberg händer inte mycket. 
Inget alls, om du frågar Mirre.
Det är ganska mycket samma 
rutin varje dag: möta upp Liv vid 
trapporna, gå till skolan, hoppas 
på ok god vegomat på lunchen. 
Och det kryper i Mirre. Hon vill 
l-e-v-a. Hon vill klottra slagord, 
festa eller vad som helst. 

Agnes Lindströms debutroman är en 
uppfriskande rapp uppväxtskildring. 

ISBN 638-9564-7
Ca-pris: 108:-

PRETTY LITTLE LIARS 4
OTROLIGT

Sara Shepard

ISBN 7701-599-4
Ca-pris: 137:-

PRETTY LITTLE LIARS 5
SYNDIG

Sara Shepard

ISBN 7701-786-8
Ca-pris: 137:-

PRETTY LITTLE LIARS 3
PERFEKT

Sara Shepard

ISBN 7701-111-8
Ca-pris: 137:-

PRETTY LITTLE LIARS 2
FELFRI

Sara Shepard

ISBN 7645-826-6
Ca-pris: 148:-
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Sara Shepard är den amerikanska ungdomsboksförfattaren
bakom succé-serien Pretty Little Liars.

Böckerna är inspirerade av hennes uppväxt i en förort till Philadelphia 
som kallas The Main Line. Pretty Little Liars-serien har sålt i över fyra 
miljoner exemplar. Böckerna som gett upphov till den omåttligt
populära TV-serien med samma namn.

Böckerna
bakom

TV-succén!

från 12 år

IDAG ÄR ALLT

Nicola Yoon

Idag är allt är en roman om att 
aldrig riktigt duga för sina föräldrar, 
om att veta att man inte får stanna 
i landet man är född i – men också 
om kärlek som uppstår när man 
minst anar det och om hur varje 
litet val kan få stora konsekvenser.  

Nicola Yoon, författare till Ingenting 
och allting, kommer nu med en ny 
roman, den hjärtskärande historien om 
Natasha och Daniel - två tonåringar 
med helt skilda problem som av en 
slump möts på en gata i New York.

ISBN 638-9326-1
Ca-pris: 113:-

debutant!

Fokus på:

Fokus på:

Agnes Lindström är socio-
nom och verksam i Rosen-
gård i Malmö med särskild 
inriktning på ungdomar. 
Behovet av att skriva fiktion 
växte sig större och större, 
plötsligt var utrymmet i 
mobilen fyllt av anteckningar. 
Det var dags att ta det på 
allvar, det var dags att skriva 
en bok.

När hon nu debuterar är det 
med en uppväxtskildring om 
att vilja förändra allt: bli kär, 
komma ut, vara en smart 
och god feminist och hur 
stökigt det kan bli när allt 
händer samtidigt.

Nicola Yoon växte upp i
Jamaica och Brooklyn och 
bor i Los Angeles med sin 
familj. Debutromanen
Ingenting och allting gick rakt 
upp på toppen av New York 
Times bestsellerlista och 
kom som film 2017.

Uppföljaren Idag är allt
seglade även den snabbt upp 
på bestsellerlistan och har 
fått flera fina utmärkelser, 
bland annat New York Times 
Notable Children’s books. 
Den ingick i Amazon Top 20 
Best Book of  the Year 2016 
selection och var en av fina-
listerna i det prestigefyllda 
National Book Award.

AGNES LINDSTRÖM

NICOLA YOON

MYSTERIET MED
TOMTERÅNARNA

Torsten Bengtsson

Butiken där Esters syster jobbar 
blir rånad en sen vinterkväll. De två 
rånarna är utklädda till tomtar. Senare hittar gänget i Splej tomtedräkter 
och stöldgods vid stugan där de har sin studio. Väldigt mystiskt.
Vilka är rånarna? Och varför har de gömt sina saker vid stugan?

Splej är en omtyckt serie med stor verklighetsförankring av Torsten Bengtsson. 
I Splej finns det gott om stoff för diskussioner i klassrummet och hemma 
om flera viktiga och ständigt aktuella ämnen som vänskap, kärlek, familj, 
missbruk och kriminalitet. Katarina Strömgård bidrar till känslan med fina 
illustrationer i svartvitt.

ISBN 7543-579-4
Ca-pris: 162:-



NORDISKA MYTER
FRÅN YGGDRASIL
TILL RAGNARÖK

Neil Gaiman

Nordiska myter – från Yggdrasil till 
Ragnarök; gamla berättelser för 
nya läsare! När Neil Gaiman åter-
vänder till de nordiska asasagorna 
axlar han de forntida bardernas 
mästerliga berättarkonst. Med 
utgång från gamla tiders skrifter 
som Snorrre Sturlassons Eddan 
återberättar han de mäktiga 
myterna och poemen; alla
dessas äventyr, kärleksförbind-
elser, intriger och ond bråd död.

ISBN 638-9560-9
Ca-pris: 115:-

KAMPEN OM LORMERE 1 
SYNDÄTARENS DOTTER

Melinda Salisbury

Twylla bor i slottet och är förlovad 
med prinsen, men hon är inte en 
vanlig del av hovet. Twylla är drott-
ningens bödel. Som drottningens 
utvalda kan enbart Twylla dricka ett 
gift som blandas med hennes blod. 
Hennes beröring dödar. Vem vågar 
vara nära en sådan person? Twylla är 
isolerad och saknar sin familj. Hon 
avskyr att tvingas avrätta människor, 
men hur ska hon kunna slippa ifrån 
sin påtvingade roll? Men när hon får 
en ny vakt förändras allt.

ISBN 552-6448-2
Ca-pris: 115:-

MAGNUS CHASE 2
TORS HAMMARE

Rick Riordan

I denna andra bok om Magnus 
Chase blir Magnus och hans
vänner – valkyrian Sam, svartalven 
Blitzen och alven Hearthstone – 
kallade för att hjälpa asagudarna.

Bästsäljande Rick Riordan, som i tio 
år toppat listorna med bokserierna 
och Hollywoodfilmerna om Percy 
Jackson och Olympens hjältar, är 
tillbaka – och den här gången tar 
han sig äntligen an de nordiska 
asagudarna. Välkommen till ett 
asaspännande äventyr!

ISBN 638-9262-2
Ca-pris: 130:-

ORDET ÄR FRITT
MEN BEHÖVER DU SÄGA
ALLT DU TÄNKER?

Antologi

Samtalstonen på nätet har eskalerat. Dagligen utdelas hot och kränkningar som 
utanför internet vore otänkbara. Plötsligt har så mycket blivit accepterat som annars 
inte är det, toleranströskeln har blivit märkligt låg; att kränka, förnedra och att 
lämna ut personliga detaljer. När kvinnor är måltavla blir hoten av sexuell natur, 
oavsett ämne. Hora, subba, slampa - ord som blivit vardag för många unga kvinnor. 
Det är dags att fundera över hur vi talar till varann på nätet och vilka konsekvenserna 
blir. Här samsas berättelser ur verkliga livet med strategier och fakta kring vad lagen 
säger. Allt i serieform varvat med korta texter. Ett sätt att förändra attityder, med en 
käftsmäll och med humor.

Ordet är fritt men behöver du säga allt du tänker? ges ut i samarbete med Statens
Medieråd. Medverkande är Nina Hemmingsson, Johan Unenge, Frida Malmgren,
Johan Wanloo, Freja Erixån, Stephanie Abdallah m. fl.

ISBN 7515-256-1
Ca-pris: 94:-

APOLLON 1
ORAKLETS GÅTA

Rick Riordan

Apollon, den sköna guden över 
solsken, musik, poesi och andra 
härliga saker, vaknar upp i en 
soptunna i New York. Det sista 
han minns är att hans far, Zeus, 
portade honom från Olympen 
för någonting … Tydligt är i alla 
fall att Zeus har fråntagit Apollon 
hans gudomliga krafter. Det som 
återstår är en tonårskille med dålig 
kondis och ett ständigt sug efter 
skräpmat. Nu måste Apollon lyckas 
överleva på jorden utan skydd ...

ISBN 638-9639-2
Ca-pris: 127:-
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från 12 år

viktigt om 
samtalstonen

på nätet!
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från 15 år

NYHETEN DRABBAR MELANIE SOM 
ETT SLAG. DET KAN INTE VARA SANT, 
DET MÅSTE VARA ETT MISSTAG. HUR 
SKA HON FORTSÄTTA LEVA?

DAGEN DU FÖRSTÖRDE ALLT
av Linnea Dahlgren | s i d a n  1 0 6

lästips!



VAKUUM

Mia Öström

I Jonnas familj är man mycket 
för ordning och reda. Var sak på 
sin plats. Vissa i huset och andra 
på kyrkogården. Det är snart 
ett år sedan hennes storebror 
Johan tog sitt liv, och tydligen 
hög tid att städa ur hans rum 
och göra om det till arbetsrum. 
Men vad rör det Jonna? Hon är 
ju inte där, hon svävar omkring 
i tomma rymden, så långt bort 
man inte kan komma. Samtidigt 
går hon omkring på marken, med 
Johans vinterjacka på sig. Och i 
jackfickan hittar hon en lapp, som 
får henne att ta tåget norrut.

ISBN 88279-40-8
Ca-pris: 115:-

DOWN UNDER

Johan Ehn

1987. Jim är nitton år och reser ensam till Nya Zeeland, lämnar Stockholm 
bakom sig för att bli en ny och bättre version av sig själv. Han flyttar in 
hos sin farbror och faster, skaffar jobb och försöker bygga upp en tillvaro. 
Men minnena av det kaos han lämnat förföljer honom, och hans konser-
vativa farbror styr sin familj med järnhand. En dag hämtar Jims faster 
honom efter jobbet och lämnar av honom på ett hostel. De vill inte att han 
bor hos dem längre, eftersom de har förstått att han är homosexuell.
Nu börjar en omtumlande inre och yttre resa, och till slut vågar Jim äntligen 
se tillbaka på allt som lett honom till andra sidan jorden, down under.

ISBN 88279-39-2
Ca-pris: 115:-

DÖDEN ÄR INGET SKÄMT

Karl Modig

Josef  är nitton år och bor i en 
lägenhet ihop med sina storasyskon 
Natascha och Alexander. Fast nu 
är det bara han och Natascha kvar. 
Han ägnar dagarna åt att skriva 
skämt till sin stand-up-rutin, och 
nätterna åt att hamna i fel säng, 
och pratar om vad som helst utom 
om Alexander. Men hyran behöver 
betalas och hans syster ligger bara 
i sängen hela dagarna, så Josef  
börjar jobba som resurs i skolan. 
Sakta, steg för steg, tar han in det 
fruktansvärda som har hänt, trots 
att han hela tiden försöker skämta 
bort det.

ISBN 88279-61-3
Ca-pris: 115:-

HATAR ALLA UTOM DIG

Gaby Dunn och Allison Raskin

Ava och Gen har varit bästa vänner 
sedan de var små. Nu har de gått 
ut high school och kommit in på 
var sitt college i olika delar av USA. 
De lovar varandra att hålla kontakt, 
skriva mejl och meddelanden så ofta 
de hinner. Men deras upplevelser 
blir väldigt olika. Ava isolerar sig och 
får svårare och svårare att hantera 
sitt tvångssyndrom, medan livet på 
college får Gen att blomstra och leva 
ut – ibland kanske lite väl vilt.

ISBN 88279-86-6
Ca-pris: 115:-

VÄNDA VÄRLDEN RÄTT

Jennifer Niven

Alla tror att de känner Libby, 
hon som en gång utnämndes 
till Amerikas fetaste tonåring. 
Men har någon sett förbi hennes 
kropp till personen inuti? När hon 
nu börjar skolan igen efter år av 
hemundervisning, ska hon visa 
alla vem hon är – någon som gör 
precis vad hon vill.

Jennifer Nivens nya roman är
en rolig, romantisk och viktig
berättelse om att bli sedda som
dem vi verkligen är.

ISBN 88279-32-3
Ca-pris: 115:-
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Vakuum är en obarm-
härtig skildring av 
sorg, med ett språk som 
skulle kunna skära 
genom sten. Det är en 
berättelse om förlust 
och tomhet, men också 
om att öppna upp, släppa 
in och fylla tomrummet 
inuti med känslor. Om 
att släppa in andra 
människor, och hitta sin 
plats på jorden.

en till stora dela
självbiografisk
berättelse om den
svåra balansgången
mellan att försöka
passa in och samtidigt 
vara sann mot sig själv.

Fokus på:

Karl Modig är född 1994
och bor i Stockholm. När
han inte skriver så pluggar 
han internationella relationer 
och förbereder sig för sin 
stand up-debut. Han tycker 
om superhjältar, politik och 
att dra olämpliga skämt.

2016 debuterade Karl Modig 
med ungdomsromanen 
Superkrafter – på gott och ont. 
En spännande och rolig ung-
domsroman förankrad i ett 
samtida Sverige, som både 
hyllar och driver med den 
klassiska superhjälte-
berättelsen. Våren 2018 är 
Karl Modig aktuell med
romanen Döden är inget 
skämt. En roman för unga 
vuxna, full av svart humor.

KARL MODIG

debut-
roman!
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CHILDREN OF BLOOD AND BONE: SOLSTENEN ÄR HENNES FÖRSTA 

BOK, EN FANTASYROMAN SOM UTSPELAR SIG I EN MILJÖ INSPIRERAD 

AV VÄSTAFRIKA OCH BLACK LIVES MATTER-RÖRELSEN.

CHILDREN OF BLOOD AND BONE: SOLSTENEN

Tomi Adeyemi

Zélie Adebola minns hur det var när Orïsha var ett land som sjöd av magi. Det fanns i varje träd, varje elds-
flamma och varje våg. Så är det inte längre. Under en hänsynslös kungs styre har både magin och människorna 
som kunde kontrollera den utplånats. Det har lämnat Zélie föräldralös och hennes folk utan hopp.
 Men Zélie har en chans att slå tillbaka mot monarkin och göra Orïsha till ett magiskt land igen. Tillsammans 
med den förrymda prinsessan Amari måste Zélie övervinna den lömska kronprinsen, som är fast besluten att 
förinta magin för gott. Men Zélie ställs inför oväntade svårigheter när hon kämpar för att ta kontroll över sina 
egna krafter – och över hur hon egentligen känner för fienden.

Vårens hetaste fantasydebut – i hela världen! Ingen annan fantasydebutroman har sålts för mer
pengar än Children of blood and bone, och filmrättigheterna köptes omgående av Fox 2000.
I april kommer författaren Tomi Adeyemi till Sverige!

ISBN 87879-37-1
Ca-pris: 161:-

Hej Tomi! Berätta lite om dig själv, vad gör du när 
du inte skriver fantastiska fantasyböcker?

– Det senaste året har jag börjat med boxning och 
kickboxning! Det är jättebra träning för kroppen, 
men jag har också märkt att det rensar huvudet
på ett sätt som underlättar mitt skrivande.
 Jag måste också erkänna att jag älskar doku-
såpor – jag vet inte riktigt hur det kommer sig, men 
att skriva den här boken gjorde mig dokusåpafrälst 
på ett sätt som jag aldrig varit förut. Kanske beror 
det på att det är så underhållande och banalt, och 
att det därför ger mig en riktig andningspaus.

Vad inspirerade dig att skriva Children of blood 
and bone: Solstenen?

– Massor av saker! På det kreativa planet fick 
jag kunskap om orisha – afrikanska gudar och 
gudinnor – sommaren 2015 och jag visste direkt 
att jag ville skriva något om det. Jag hade aldrig 
tidigare sett svarta människor avbildade på ett 
sådant vackert och heligt sätt, så jag visste att 
jag ville skapa något som tog avstamp i det, men 
jag visste inte vad.

 Sedan, våren 2016, såg jag en digital illustration 
av en vacker svart flicka i fantasymiljö och det fick 
mina tankar att börja spinna. Bitarna började falla 
på plats och jag hade äntligen en story att placera 
orishagudarna i. På det mänskliga planet höll alla 
historier om polisbrutalitet på att knäcka mig.  
 Att skriva var ett sätt att inge mig själv hopp, och 
innerst inne hoppades jag att det också skulle ge 
mig en chans att slå tillbaka.

Vad önskar du att dina läsare tar med sig efter att 
de läst dina böcker?

– Eftersom jag själv har älskat att läsa i hela mitt 
liv hoppas jag att mina läsare får ta del av ett full-
komligt uppslukande äventyr. En läsare sa att hon 
inte hade varit så fängslad av en bok sedan Harry 
Potter och de vises sten, och det är en av de bästa 
komplimangerna jag någonsin fått!
 Men den här boken handlar inte bara om äventyret. 
Den föddes ur verklig smärta, så jag hoppas att 
alla läsare tar med sig en känsla av empati och 
en förståelse för de problem som vi fortfarande 
kämpar mot i den här världen. 

Fokus på:

Tomi Adeyemi har ett
nigeriansk-amerikanskt
ursprung och bor i San 
Diego, Kalifornien, där hon 
jobbar som författare och 
skrivcoach. Hon har en 
examen i engelsk litteratur 
från Harvard och har studerat 
västafrikansk mytologi i 
Brasilien.

Om drivkraften bakom att 
skriva boken berättar Tomi:
”I was determined to write 
an incredible YA story, with 
adventure and imagination 
like nothing people had ever 
experienced. And my prota-
gonist was going to be black. 
And you know what? It wouldn’t 
matter. Because when you have 
a good story, it doesn’t matter 
who the story is about. If you 
have a good story, there will be 
people who are dying to read 
it and studios that are dying to 
produce it.”

TOMI ADEYEMI

från 15 år



EN ENDA KVÄLL

Mats Berggren

En intensiv roman om en krock, 
men också ett möte, mellan olika 
sorters liv i Sverige. Om Martin 
och Esperanza från förorten och 
Alexandra från den fina villan i 
skyddad överklassmiljö.
En dramatisk kväll möts de alla 
tre och deras liv förändras för alltid. 

Mats Berggren skriver utifrån
ett djupt samhällsengagemang.
En enda kväll utkom för första 
gången 2006 och är den första 
fristående delen i bokserien om 
unga människors liv i Alsta, en
fiktiv förort någonstans i Sverige. 
De övriga böcker som ingår i 
serien är Onsdag kväll strax före
sju och Din syster måste dö.

ISBN 7299-936-7
Ca-pris: 38:-
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INTET

Janne Teller

Intet är kontroversiell och chockerande. Intet ställer fler frågor än den ger 
svar. Intet är också vacker och tillgänglig, berättad med en enkelhet som 
strider mot romanens djup. Pierre Anthon bestämmer sig för att inget 
betyder något. Från den stund du föds, börjar du dö. Hans klasskamrater 
vill göra allt för att bevisa att livet faktiskt har en mening och bestämmer 
sig för att bygga en hög av sådant som betyder något.

ISBN 88279-97-2
Ca-pris: 115:-

När Intet först kom ut 
år 2000 förbjöds den 
i hemlandet Danmark. 
Idag är det en inter-
nationell bestseller
som har utgivits i
över tjugo länder.

#SERIÖSTDETRÄCKERNU

Marie-Chantal Long

Malou, Fina och Ayaan går i 
nian, och alla tre har fått dick 
pics. Malou bestämmer sig för 
att göra något. Hon tänker ut en 
plan för att komma åt den eller 
de skyldiga och få dem att sluta. 
Meningen är förstås att tjejerna 
inte ska avslöja sin identitet när 
de genomför planen, men det är 
ju sällan som en plan fungerar 
helt som det är tänkt ...

Marie-Chantals språk är lätt och 
fängslande. Hon är med denna bok 
angelägen om att skapa ett forum 
för ungdomar kring ämnet dickpics 
och att få vuxna att reflektera över 
fenomenet. 

ISBN 7299-924-4
Ca-pris: 97:-

från 15 år

viktigt för
unga tjejer! 

KÄRLEK, HAT
OCH ANDRA FILTER

Samira Ahmed

Maya Aziz är sjutton år och 
född i USA, ändå känns det som 
om hon lever i två världar. Hon 
är kluven mellan att följa sina 
indiska föräldrars önskan – att 
börja på college i Chicago, och 
så småningom gifta sig med en 
trevlig muslimsk kille – och att 
följa sin egen dröm. I så fall skulle 
hon flytta till New York och plugga 
på filmskola. Och kanske börja 
dejta den där killen som hon har 
varit kär i så länge. Men det finns 
andra svårigheter som ligger helt 
utom hennes kontroll.

I en värld där Trump är president i 
USA, och där nyhetsrapporteringen 
ständigt berättar om flykting-
strömmar, terrordåd och fruktansvärda 
angrep mot människor pga deras 
hudfärg och religion, är det så viktigt 
att det ges ut romaner som belyser 
detta på ett sätt som gör det enkelt 
att ta in och relatera.

ISBN 87879-38-8
Ca-pris: 127:-

oerhört 
viktig roman om 

islamofobi!

FLORA BANKS
FÖRLORADE MINNE

Emily Barr

Flora Banks lider av svår
minnesförlust. Hon minns ingen-
ting från dag till dag, hennes 
armar är fullklottrade med saker 
hon inte får glömma. Så kysser 
hon någon hon inte borde kyssa. 
Det är det första hon kommer 
ihåg sedan hon var tio år. Men 
han är borta. Flora blir besatt 
av att hitta killen hon kysste och 
sökandet tar henne ut på en farlig 
resa. För vem kan man lita på när 
man inte ens kan lita på sig själv?

Emily Barr arbetade tidigare som 
journalist i London och debuterade 
som författare 2001 med den pris-
belönade thrillern Backpack.

ISBN 501-1916-9
Ca-pris: 106:-

NI KOMMER SAKNA MIG

Moa Herngren

Jag är sjutton år. Det har gåttt
mindre än 24 timmar sen jag 
bestämde mig för att bli vuxen
och jag är redan kriminell. Nu är
jag på rymmen från polisen i skogen. 
Det blir startskottet på några
turbulenta månader där My får
lära sig allt om att överleva utan 
jobb och utan pengar.

En actionfylld bok om det hårda
livet i utkanten av tillvaron för en ung 
människa som tror att hon är odödlig, 
men bär sina känslor utanpå kroppen. 
Det är oavbrutet spännande och ett 
rasande tempo från början till slut.

ISBN 638-8341-5
Ca-pris: 113:-

SEDAN DU FÖRSVANN

Morgan Matson

Det var Sloane som lyckades dra 
Emily ur hennes blyga skal och få 
livet att kännas spännande. Men 
precis innan det som skulle bli 
den mest episka sommaren
någonsin försvinner Sloane! Allt 
hon lämnar kvar är en att göra-
lista med tretton Sloane-aktiga 
uppdrag som Emily normalt aldrig 
skulle fått för sig att göra. Men 
tänk om uppdragen kan hjälpa 
henne att återfinna sin bästa vän?

ISBN 7645-916-4
Ca-pris: 160:-



TISTELTANKAR

Anette Eggert

Det är sommarlov och Linn har 
just varit och mött sin mormor vid 
tåget, när mormor sjunker ihop 
bredvid henne på gatan. Linn blir 
helt paralyserad och kommer sig 
inte ens för att ringa ambulansen. 
Det gör däremot Tim, eller Bad-
bollen som Linns kompisar kallar 
honom. Senare under kvällen 
dör mormor på sjukhuset och en 
liten del av Linn dör med henne. 
När skolan ska börja igen blir alla 
elever uppdelade i olika klasser 
på en annan skola i stan. Tim 
hamnar i samma klass som Linn. 
Tim, vars vänskap innebär socialt 
självmord. Tim, som vet vad som 
hände i somras.

Anette Eggert debuterade med 
ungdomsromanen Kan vi inte bara 
låtsas som om ingenting har hänt.

ISBN 7299-854-4
Ca-pris: 92:-
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IDIJÄRVI-TRILOGIN 3
MIDNATTSLJUS

Charlotte Cederlund

Áili betalade ett högt pris när 
hon skyddade Urseiten från Borri 
noaidi. Nu plågas hon av inre 
demoner och i ett försök att fly 
undan dem lämnar hon Idijärvi 
sameby för gymnasieskolan i 
Kiruna. Men allt är inte som det 
ska i den lappländska staden. 
Skrämmande saker händer, saker 
som verkar centrera sig runt Áili 
vare sig hon vill det eller inte.
Sakta återvänder ljuset till Sápmi, 
men med ljuset kommer också 
ett löfte om en sista strid. Är det 
en strid Áili kan vinna utan att bli 
någon hon inte vill vara?

ISBN 7299-953-4
Ca-pris: 115:-

En blandning av
samisk mytologi
och fantasy!

IDIJÄRVI-TRILOGIN 2
GRYNINGSSTJÄRNA

Charlotte Cederlund

Mörkret har lagt sig över Idijärvi 
sameby och det dröjer veckor 
innan solen återvänder. Borri 
noaidis attack har rivit upp djupa 
sår inom Áili, sår som blir än 
mer smärtsamma när en tragisk 
olycka gör henne ensam igen. 
Samtidigt har Nåjdernas råd
kommit till byn. De söker efter
Urseiten, det mytomspunna
föremål som kan förgöra dem
alla om det hamnar i fel händer.

ISBN 7299-885-8
Ca-pris: 115:-

IDIJÄRVI-TRILOGIN 1 
MIDDAGSMÖRKER

Charlotte Cederlund

Idijärvi sameby ligger undan-
gömd i de norrländska skogarna, 
långt bort från all civilisation. 
När sextonåriga Áilis pappa dör i 
cancer tvingas hon flytta dit för att 
bo tillsammans med sin morfar 
som hon aldrig tidigare träffat. 
Välkomnandet blir svalt. Men så 
börjar mystiska saker hända i byn, 
saker som borde vara omöjliga 
och som bara kan förklaras med 
den magi som är direkt knuten till 
Áilis samiska arv.

ISBN 7299-786-8
Ca-pris: 115:-

tredje och 
avslutande delen i 

Idijärvi-trilogin!

BÖCKER FÖR ALLA SOM NÅGON GÅNG
HAFT KROPPEN FULL AV KÄNSLOR

Vox ger ut böcker som i första hand riktar sig till ungdomar 
och unga vuxna. Men egentligen är böckerna till för alla som 
någon gång haft kroppen så full av känslor att hjärtat vill 
sprängas. Vox ger ut böcker som känns, som stannar kvar 
hos läsaren, som gör att den som läser mår bra. Helt enkelt 
böcker som förtjänar att höras och synas.

Vox by Opal är ett imprint till Bokförlaget Opal som startade hösten 
2017 med syfte att ge böcker för unga vuxna större möjlighet att 
nå ut i bruset. För att ge dem en egen röst.

DAGEN DU FÖRSTÖRDE ALLT

Linnea Dahlgren

Melanie och Kassandra har varit bästisar 
sen de var små. De behöver inga andra, 
de har ju varandra: Mellan och Kass. 
Något av det bästa de vet är att besöka 
Tidssmygen, en glänta i skogen där det 
känns som man kan resa i tiden. De reser 
till gemensamma minnen och till allt 
roligt de ska göra i framtiden. Så en tidig 
morgon vaknar Melanie av telefonen. 
Kassandra är död. Hon har tagit livet av 
sig. Nyheten drabbar Melanie som ett 
slag. Det kan inte vara sant, det måste 
vara ett misstag. Hur ska hon fortsätta 
leva? Mellan kan ju inte finnas utan Kass. 
Men så kommer hon på: Tidssmygen. 
Tänk om hon kan resa i tiden och få 
Kassandra att ändra sitt beslut. 

ISBN 88665-07-2
Ca-pris: 97:-

En finstämd och gripande 
berättelse om sorg,
vänskap och kampen
för att leva vidare.

debutant!



DET FATTAS EN TÄRNING

Johanna Thydell

Det här är boken om Puck, en 
ung tjej som gör allt för att inte 
förlora kontrollen, inte låta någon 
komma för nära, inte visa vem 
hon egentligen är. Men det är 
också historien om en pappa som 
försvann och en mamma som 
stannade kvar. Om hur det är att 
vara rädd för arga röster och rädd 
för att folk ska försvinna.

ISBN 501-1320-4
Ca-pris: 33:-

URSÄKTA ATT MAN VILL 
BLI LITE ÄLSKAD

Johanna Thydell

Tänk att det kan vara så svårt, 
livet. Fast Nora har det egentligen 
inte så förfärligt. Inte skär hon 
sig i armarna eller stoppar 
fingrarna i halsen, men ändå 
känns det som om hon inte duger, 
inte är tillräckligt smart, snygg, 
smal, cool. 

ISBN 501-1394-5
Ca-pris: 36:-

THIRD CULTURE KIDS

Antologi

Third culture kids är ett person-
ligt samlingsverk med bilder, 
text och uttryck från Ra Hidaya 
Modig. Det är ett samlings-
namn för det 40-tal personer 
som medverkar i boken, däri-
bland Babak Azarmi, Ibrahima 
Erik Lundin Banda, Sherihan 
"Cherrie" Abdulleh, Mapei, 
Milad Mohammadi och Rojda 
Sekersöz.

ISBN 7775-000-0
Ca-pris: 167:-

I TAKET LYSER STJÄRNORNA

Johanna Thydell

I taket lyser stjärnorna är en
roman om det svåraste svåra.
Om att vara stark och svag på 
samma gång. Om att ingenting 
blir riktigt som man trott och om 
den första kärleken på blodigt 
allvar som ingen annan kan förstå.

ISBN 501-1305-1
Ca-pris: 36:-

(M)ORNITOLOGEN

Johanna Thydell

Moa har det utmärkt, hon bor med 
sin pappa, pappas fru Susanne och 
sin älskade lillebror Lucas. Moas 
mamma Hedvig försvann visserligen 
utan ett spår när Moa var två år 
gammal, men det är inte något 
Moa går och grubblar över. En dag 
berättar hennes pappa att Hedvig 
har hört av sig. Moas försvunna 
morsa vill hux flux träffa henne ...

ISBN 501-2000-4
Ca-pris: 40:-
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Boken Third culture kids innehåller 
bilder, texter och uttryck från en rad 
olika third culture kids som på olika 
sätt blivit skolade in i ett samhälle 
som från början inte var deras. De 
står på tröskeln mellan olika världar, 
känslan av rotlöshet är ständigt nära, 
tillhörigheten är inte självklar.

Texterna i Third culture kids är uppkäftiga, 
politiska, coola, queera och sorgliga.
De speglar både samtiden
och framtiden.

Fokus på:

Angie Thomas är uppvuxen 
i Jackson, Mississippi. Hon 
har varit rappare och har en 
examen i Creative Writing. 
The Hate U Give är hennes 
debutroman. Hon ville skriva 
om en förort som liknar den 
hon själv kommer ifrån, och 
om unga som lever det liv 
som hon själv har levt.

Med en stark berättarröst 
gestaltas huvudrollsinne-
havaren Starrs värld, som är 
full av konflikter men också 
full av kärlek. Träffsäkert 
beskrivs rasismen i skolan, 
Starrs alltmer ansträngda
förhållande till sin vita 
pojkvän och sin kärleksfulla 
familj, vars liv inte värderas 
högt av samhället i stort.

ANGIE THOMAS

THE HATE U GIVE

Angie Thomas

Sextonåriga Starr Carters
tillvaro krossas när hon blir
ensamt vittne till hur polisen
skjuter ihjäl hennes barndoms-
vän Khalil. Trycket på Starr är 
hårt, både från polisen och från 
orten – som kräver rättvisa och 
upprättelse för Khalil.

Romanen är såld till 18 länder
och filmatisering av boken har 
premiär 2018!

ISBN 27-15028-7 
Ca-pris: 132:-

Ladda ner kostnadsfri
lärarhandledning till boken på:
laromedia.se/lararhandledningar

välskriven
och gripande

roman!



DEN UTVALDE

Lois Lowry

Jonas lever i ett samhälle utan 
konflikter, fattigdom, arbetslöshet 
eller skilsmässor. En värld där allt 
fungerar och ingen är missnöjd. 
Men Jonas är spänd. Spänd inför 
den årliga ceremonin då samhällets 
alla tolvåringar ska säga adjö 
till sin barndom och tilldelas en 
livsuppgift. I år är det hans tur.

Utmärkt som klassuppsättning.
Läs alla delar i serien, du hittar
dem på laromedia.se

ISBN 27-15133-8
Ca-pris: 40:-

FACIT – KONSTEN
ATT SKRIVA KRÖNIKOR

Patrik Lundberg

Patrik Lundberg drömde om att
få skriva krönikor. Han sydde ihop 
sin egen utbildning: studerade 
retorik, litteratur och journalistik.
Analyserade skribenter och för-
fattare. Läste. Skrev. I över ett 
decennium kokade han ner krönike-
konsten till en liten vetenskap. 
Facit är resultatet av allt det 
där: från handfast stilistik och 
källkritik till övningar i fantasi och 
råd från några av Sveriges bästa 
krönikörer.

En underbar skrivguide för
gymnasieelever!

ISBN 27-14482-8 
Ca-pris: 150:-

TJUREN FRÅN SOLNA

Gunnar Ardelius

Sebastian kämpar för att bli 
vuxen, för att hitta en vän, en 
lägenhet, en tjock bunt med 
sedlar, någon att älska och en utbildning som leder till ett jobb. Han 
stretar för att komma bort från sin mamma. Egentligen är det inget 
fel på Sebastians mamma, mer än att hon luktar för mycket, skrattar 
för högt och gråter för fult. Utan att riktigt veta hur det har gått till 
har Sebastian inlett ett förhållande med mammas kollega Hanna, som 
skulle kunna gå under rubriken milf, även om hon inte har några barn. 
Han har sökt in till scenskolan där han träffar Jakob. Nu kanske allt 
kan bli bättre och livet äntligen börja?

Med språklig träffsäkerhet och en stor portion humor gestaltar Ardelius en 
ung mans känsla av att inte räcka till i en tid utan självklara svar.

ISBN 27-15451-3
Ca-pris: 132:-

ORMBUNKSLANDET

Elin Bengtsson

”Mika, jag vill veta hur du har 
gjort. För att glömma oss. Ge mig 
receptet. Raderna av våningssängar, 
sträckta lakan, lukten av läder, 
hud. Har du blivit en man nu? Som 
marscherar med en hand på vapnet 
och den andra i skrevet. Fast vi 
lovade varandra att vi skulle vara 
motsatsen, det ingen fattade fanns. 
Inga män eller kvinnor. Bara stål.”

En tät och svindlande roman om att 
förlora någon. Om reglerna för vem 
som får älska vem och om behovet av 
att skapa egna utrymmen, där livet 
kan ta form på andra sätt. Nominerad 
till Augustpriset 2016 och Nordiska 
rådets litteraturpris 2017. 

ISBN 27-15518-3
Ca-pris: 40:-
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Perfekt att
diskutera i

klassrummet!

från 15 år

DU KÄNNER MIG SÅ VÄL

David Levithan och Nina LaCour

Mark och Kate har gått i samma 
klass i ett helt år, men har ändå 
aldrig pratat med varandra – tills 
de en kväll råkar springa på var-
andra på stan. Mark och Kate vet 
ännu inte hur nära de ska komma 
att stå varandra, hur stark deras 
vänskap ska bli – en vänskap 
större än någon annan.

En stormande berättelse om glädje
och sorg, om den bittra första 
kärleken och den stora vänskapen. 
Om att bli vuxen och om den stora, 
okända framtiden.

ISBN 7701-672-4
Ca-pris: 148:-

LINUX SVENSSON 3
PANDEMI

Maths Claesson

I Maths Claessons kritikerrosade 
och prisbelönta böcker om Linux, 
får vi möta en ung kille i ett 
framtida Stockholm med en stor 
dröm: att en dag bli rymdpilot.

Pandemi är en samlingsvolym 
innehållande Uttagningen, 
Kristallstaden samt den nyskrivna 
boken Pandemi. Svensk science 
fiction när den är som bäst!

ISBN 638-9228-8
Ca-pris: 143:-

Fokus på:

Gunnar Ardelius, född 1981, 
debuterade med ungdoms-
boken Jag behöver dig mer än 
jag älskar dig och jag älskar dig 
så himla mycket. Boken över-
sattes till flera språk, bland 
annat engelska, franska och 
tyska. Samma år nominera-
des den till Augustpriset och 
fick utmärkelsen Slangbellan.

Han har sedan dess skrivit 
ytterligare två ungdomsböcker, 
När du blundar tittar jag och 
Bara kärlek kan krossa ditt 
hjärta som är en fristående 
fortsättning på den hyllade 
debutromanen.

GUNNAR ARDELIUS



GLASTRONEN 3
ELDENS ARVTAGARE

Sarah J. Maas

Celaena Sardothien har överlevt 
tre livsfarliga tävlingar och 
förödande hjärtesorg. Men det har 
kostat henne nästan allt. Nu är 
hon vilsen och trasig inombords, 
och vill inget hellre än att utmäta 
hämnd för sin älskade vän som 
dog under ofattbart grymma 
omständigheter. Men i stället 
måste hon resa långt bort för att 
konfrontera en mörk sanning om 
sitt förflutna ...

ISBN 7701-822-3
Ca-pris: 160:-

GLASTRONEN 2
MIDNATTSKRONAN

Sarah J. Maas

Artonåriga Celaena Sardothien är 
en fulländad förförerska och den 
bästa lönnmördare hennes värld 
någonsin skådat. Men även om hon 
vunnit kungens lönnmördartävling 
och därmed blivit hans kämpe, har 
hon varken friheten att fatta sina 
egna beslut eller att följa sitt hjärta. 
Hon måste välja vad hon ska slåss 
för: sin överlevnad, sin kärlek eller 
rikets framtid. För en lönnmördare 
kan inte få allt. Och om hon ändå 
försöker riskerar hon att gå under.

ISBN 7701-585-7
Ca-pris: 160:-

GLASTRONEN 1
GLASTRONEN

Sarah J. Maas

I kungadömet Adarlan, där
magi och gamla seder för-
bjudits, kallas landets främsta 
lönnmördare, 18-åriga Celaena 
Sardothien, till rikets vackra 
glasslott. Hon reser dit, inte för 
att mörda kungen, utan för att 
vinna sin frihet. Om Celaena 
besegrar tjugotre motståndare i 
en tävling blir hon frigiven från 
fängelset och kommer att få tjäna 
som kungens kämpe ...

ISBN 7645-842-6
Ca-pris: 160:-

IMPERIET
BRÄNNMÄRKT

Lizette Edfeldt

Efter flera hundra år av över-
svämningar, orkaner, epidemier 
och krig tvingas återstoden av 
mänskligheten att hålla hårt i 
sina resurser för att inte gå under. 
Befolkningen är inordnad i ett 
hierarkiskt system, där bara den 
som fötts som Alfa kan göra sin 
röst hörd. En värld, fyra zoner, 
tio rang. Detta är Imperiet. I rang 
åtta lever Adeline Theta – en 
sarkastisk och upprorisk tjej som 
vägrar acceptera sitt öde ...

ISBN 7701-975-6
Ca-pris: 148:-
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RÖD DROTTNING 2
GLASSVÄRDET

Victoria Aveyard

Mare Barrows blod är rött, men 
hennes silverförmåga, kraften att 
styra blixten, har förvandlat henne 
till ett vapen som kungahuset 
försöker kontrollera. Härskaren 
kallar henne en omöjlighet, 
en bluff, men när hon flyr från 
Maven, prinsen – vännen – som 
bedrog henne, upptäcker Mare 
något häpnadsväckande: Hon är 
inte den enda i sitt slag.

ISBN 7645-832-7
Ca-pris: 160:-

RÖD DROTTNING 3
KUNGENS FÅNGE

Victoria Aveyard

Mare Barrow är fånge, maktlös 
utan sin blixtförmåga. Hon lever 
på nåder av den förrädiske unge 
man som hon en gång älskade, 
Maven Calore. Numera är han 
kung, och han fortsätter att väva 
sin döda mors nät för att behålla 
kontrollen över sitt rike – och över
sin fånge. Samtidigt fortsätter Mares
gäng av blandblodiga och röda att 
organisera sig, träna och expandera. 
De förbereder sig för krig.

ISBN 7645-751-1 
Ca-pris: 160:-

Fokus på:

Lizette Edfeldt, född 1993,
är författare och debuterade
hösten 2017 med ungdoms-
dystopin Brännmärkt, den 
första boken i Imperiet-serien.

Lizette är också journalist
och jobbar som reporter
på Sveriges Television.
Hon är född i Stockholm, 
uppvuxen i Jönköping och nu 
återkommen till Stockholm. 
Lizettes mål är att hjälpa till 
att göra världen till en bättre, 
vackrare och, framförallt,
till en roligare plats.

LIZETTE EDFELDT

DÖDENS MÄRKEN

Veronica Roth

CYRA är syster till Ryzek Noavek, 
den brutale tyrann som regerar 
över Shotet-folket. Cyras flödesgåva 
gör att hon med en enkel beröring 
kan få andra människor att känna 
ofattbar smärta, något som hennes 
bror utnyttjar. Men Cyra är mycket 
mer än bara ett vapen i sin brors 
händer: Hon är motståndskraftig, 
snabbtänkt, och hon vet vad Ryzek 
fruktar mer än något annat.

Veronica Roths nya svindlande
berättelse om vänskap och kärlek i
en galax full av överraskande gåvor.

ISBN 7701-595-6
Ca-pris: 160:-

succé-
författaren

veronica
roth!
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DET LÅNADE
MÖRKRETS RIDDARE 2
EVIGHETENS HOV 

Dave Rudden

Livet börjar återgå till det normala 
för Denizen Hardwick. Att bekämpa 
monster tillhör numera vardagen, 
liksom att försöka få styr på de 
magiska krafter han fått. Men 
Denizen kommer att få användning 
för sina krafter fortare än han anar 
– mörkrets riddare står inför ett nytt 
hot från ett oväntat håll…

Andra delen i den rafflande och
fantasisprudlande serien.

ISBN 7701-824-7
Ca-pris: 148:-

DET LÅNADE
MÖRKRETS RIDDARE 1
DET LÅNADE MÖRKRETS 
RIDDARE

Dave Rudden

Denizen Hardwick är föräldralös
och hans liv är – nåja – normalt.
Under en ovanligt mörk natt öppnas 
grinden till barnhemmet Crosscaper 
för en bil rytande av kraft. Mannen 
i bilen hämtar Denizen, med löfte 
om att presentera honom för en 
sedan länge försvunnen faster.
Men under bilfärden till stan blir 
de överfallna och häpnadsväckande 
saker börjar hända.

ISBN 7645-857-0
Ca-pris: 155:-

MONSTRUMOLOGEN 2
WENDIGONS FÖRBANNELSE

Rick Yancey

Sent på kvällen dyker en kvinna
upp hemma hos Monstrumologen. 
Hon bönar och ber doktorn om 
hjälp, eftersom hennes make, 
doktorns vän John Chanler, är 
spårlöst försvunnen i den kana-
densiska vildmarken. Han begav 
sig dit för att hitta Wendigon, 
en fruktad, livsfarlig och högst 
mytomspunnen varelse.

ISBN 7645-975-1
Ca-pris: 160:-

RAZORLAND 3
HORD

Ann Aguirre

Staden Räddning är omringad,
monstren har samlats vid stadspor-
tarna och den här gången kommer 
de inte att ge sig av. När Spadertvå, 
Tålig, Stalker och Tegan drar i gång 
har de oddsen emot sig. Men oddsen 
har varit emot Spadertvå sedan hon 
föddes. Det må vara sant att hon 
inte är någon jägarinna längre, men 
hon är inte den som tar till flykten.

Den tredje och avslutande boken i 
Razorland-trilogin.

ISBN 7645-279-0
Ca-pris: 148:-

MISTBORN
UPPSTIGNINGENS 
BRUNN DEL 1

Brandon Sanderson

ISBN 7701-109-5
Ca-pris: 167:-

De gjorde det omöjliga: de lyckades övervinna den gudalika
varelse vars brutala regim hade pågått i tusen år. Nu måste Vin,
tjejen från gatugänget som blivit landets mäktigaste dimfödde 
och Elend Venture, den idealistiske unge adelsmannen som 
är förälskad i henne, bygga upp ett nytt fungerande samhälle i 
askan efter imperiet. De har knappt hunnit börja då tre separata 
arméer går till anfall. När belägringen intensifieras tycks en 
uråldrig legend erbjuda en glimt av hopp. Men även om den 
existerar, så är det ingen som vet hur man hittar Uppstigningens 
brunn, eller vilken sorts kraft den består en med.

från 15 år

Brandon Sanderson är en amerikansk ungdoms- och fantasyförfattare, 
mest känd för sin Mistborn-serie. Han har toppat förstaplatsen på 
New York Times bestsellerlista två gånger och vunnit en rad priser. 
Böckerna har översatts till över tjugo språk.

ett makalöst episkt fantasyäventyr
som ger dig karaktärer att älska
och en värld full av hemligheter.

MISTBORN

MISTBORN
UPPSTIGNINGENS
BRUNN DEL 2

Brandon Sanderson

ISBN 7701-089-0
Ca-pris: 148:-
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HJÄRTLÖS

Marissa Meyer

Catherine är en av de mest 
eftertraktade flickorna i hela 
Underlandet, och dessutom den 
fortfarande ogifte Hjärter kungs 
särskilda favorit. Men Catherine 
är inte intresserad. Hon drömmer 
om att öppna ett konditori som 
ska förse hela riket med ljuvliga 
bakverk. Men för Catherines 
mamma är en sådan sysselsätt-
ning helt otänkbar för någon som 
ska bli landets nästa drottning.

ISBN 7701-589-5
Ca-pris: 160:-

DEN UNGA ELITEN 3
MIDNATTSSTJÄRNAN

Marie Lu

Adelina Amouteru har fått nog 
av att lida. Hon har vänt ryggen 
åt dem som förrått henne och 
uppnått den ultimata hämnden: 
seger. Hennes regeringstid som 
Vita Vargen har varit en stor 
framgång, men för varje erövring 
har hennes grymhet bara vuxit. 
Mörkret inom henne har börjat 
svämma över, och det hotar nu 
att förstöra allt hon uppnått.

ISBN 7701-675-5
Ca-pris: 160:-

DEN UNGA ELITEN 2
ROSENSÄLLSKAPET

Marie Lu

Adelina Amouteru har fått sitt 
hjärta djupt sargat av såväl familj 
som vänner. Något som fått henne 
att ge sig in på hämndens bittra 
väg. Hon är nu känd som Vita 
Vargen, och hon och hennes syster 
flyr från Kenettra för att leta upp 
andra ur Den unga eliten, med för-
hoppningen att kunna bygga upp 
en egen armé av allierade. Hennes 
mål: att slå ner de som försökte 
döda henne och nästan lyckades.

ISBN 7645-852-5
Ca-pris: 160:-

KANEKRÖNIKAN 3
ORMENS SKUGGA

Rick Riordan

Det är kaos på jorden, och 
det är kaos i syskonen Carter 
och Sadie Kanes tillvaro. 
Ormguden Apep har brutit sig 
lös från sina bojor och hotar 
att förstöra jorden på bara tre 
dagar. Varken magikerna eller 
gudarna vet vad de ska göra 
för att stoppa Apep – och nu 
börjar gudarna dessutom 
försvinna, en efter en.

ISBN 7645-860-0
Ca-pris: 160:-

PENRYN & TIDERNAS SLUT 2 
VÄRLDEN EFTER

Susan Ee

De som överlevt den stora ängla-
apokalypsen börjar skrapa ihop 
det som återstår av den moderna 
världen. En grupp människor 
tillfångatar Penryns syster Paige. 
Paige försvinner. Människor är 
livrädda. Penryn driver runt på San 
Franciscos gator och letar efter 
Paige. Varför är gatorna så tomma? 
Var är alla? Hennes sökande leder 
henne till hjärtat av änglarnas
planer och inser hur skräckin-
jagande långt de är villiga att gå.

ISBN 7645-839-6
Ca-pris: 148:-

TIONDE VÅNINGEN

Christina Herrström

Efter föräldrarnas skilsmässa bor Jorinde ensam kvar i lägenheten.
Från fönstren på tionde våningen ser hon ut över staden och frihetskänslan 
både lockar och skrämmer. Vännerna tycker att det är ett drömupplägg 
– att kunna komma och gå som man vill, festa när man vill. Men att få mat-
pengarna att räcka, att ställa mobilen på tidig väckning för att hinna plugga 
före skolan och att finnas där för pappan som har isolerat sig i familjens 
sommarstuga på en ö, känns ofta övermäktigt. Agnes, bästa vännen, finns 
så klart där, men kvällarna och nätterna är långa och i mörkret virvlar alla 
tankar om livet runt i Jorinde. Vem är hon och vem vill hon vara? Hur ska 
hon räcka till för alla som behöver henne?

Med böcker som Ebba och Didrik och Glappet vann Christina Herrström läsarnas 
hjärtan. Dramatiseringarna för teve är moderna klassiker i sin genre. Precis som 
med ungdomsboken Tusen gånger starkare vänder sig Herrström nu till tonårslä-
saren, med en stark skildring av drabbande förälskelse, sökandet efter frihet och 
om mod.

ISBN 638-8064-3
Ca-pris: 121:-

tredje
och avslutande 
delen i serien!

från 15 år

Fokus på:

Christina Herrström föddes 
1959 i Stockholm. Hon är 
författare och har skrivit 
både böcker och pjäser för 
radio, tv och teater. På gym-
nasiet läste hon på humanis-
tisk linje. Redan då skrev hon 
och vann Riksradions novell-
pristävling med novellen 
Ängeln. Efter studenten läste 
hon musikvetenskap, gick 
Kulturamas musiklinje, skrev 
låtar och sjöng i ett band.

1983 skrev hon sin första 
pjäs och samma år kom 
novellen Didrik. 1998 publi-
cerades boken Glappet, som 
bygger på tv-succén med 
samma namn. År 2017 till-
delades Christina Herrström 
Stockholms stads kultur-
stipendium (Litteratur).

CHRISTINA HERRSTRÖM
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I 
början av 1990-talet arbetade Elisabeth 

Hall, en av tre grundare till LäroMedia 

Bokhandel, som grundskolelärare i 

Örebro. Hon älskade att undervisa och 

förse vetgiriga elever med bra läromedel 

och intressant läsning utifrån deras behov.

 – Att botanisera bland alla fina läromedel 

och böcker var en fröjd för en bokälskare 

som mig, berättar Elisabeth som såg 

möjligheter att underlätta vissa delar av 

inköpsprocessen.

 – Det jag saknade var möjligheten att 

få en egen leverans istället för en samlad 

till skolan. Kunde man dessutom skapa 

bevakning av restnoteringar, tydliga följe-

sedlar och fakturor så fanns det ytterligare 

tid att spara in. Inte bara för mig – utan 

för alla lärare! Det är saker som idag kan 

tyckas självklara men på den tiden var det 

inte det, berättar hon.

 Tillsammans med Per Åkesson och Willy 

Elvin, som vid den tiden drev bokhandel 

på Örebro Universitet, började hon utveckla 

sina tankar och idéer kring förbättringarna. 

Willy hade branschkunskapen och Per var 

pionjär när det gäller Apples datorer. I en 

tid när stordatorer var standard skräddar-

syddes ett affärssystem, helt anpassat till 

de egna behoven, på en Mac.

 Resten är, som man brukar säga, histo-

ria och idag är LäroMedia Bokhandel lan-

dets största distributör av läromedel och 

böcker till skolan.

 Drygt 270 av landets 290 kommuner, 

och en lång rad friskolor, gör alla sina in-

köp hos LäroMedia Bokhandel.

SOMMAREN ÄR HÖGSÄSONG

Ett 50-tal medarbetare med olika arbets-

områden och specialkunskaper hjälps åt 

att hantera beställningar och leveranser.  

 Sammanlagt rör det sig under ett år 

om drygt en miljon orderrader som ska 

hanteras i beställnings- och distributions-

systemet. En stor del av detta görs under 

sommaren och då dubblas i princip per-

sonalstyrkan. Runt 90 personer arbetar 

då i skift för att hinna med allt som skall 

levereras till skolstarten i augusti.

 – Vi är givetvis tacksamma för att få in 

beställningarna i god tid innan termins-

start. På så vis har vi möjlighet att hinna 

få fram titlar med längre leveranstid, be-

rättar Pär Larsson som är inköpsansvarig.

– När höstterminen startar och inköpen 

ska kompletteras sliter vi hårt, sju dagar i 

veckan, för att leverera så snabbt som det 

bara går, fortsätter han.

 Under några par veckor kring termins-

start levereras nämligen närmare 5 000 

pall med läromedel och böcker till skolor i 

hela landet. Lägger man dessutom till alla 

paket, drygt 10 000, som skickas under 

samma period så förstår man att det är 

hektiska veckor!

 – För att minska väntetiden för vi ständiga 

diskussioner med alla våra leverantörer 

gällande leveranstider och restnoteringar, 

säger Pär.

 – Jag vill dock passa på att påpeka att 

vi inte inväntar material med längre leve-

ranstid. Vi skickar omgående ut det som 

finns och restnoteringarna skickas så 

snart de kommer i lager. Vi vet hur efter-

längtade böckerna är hos våra kunder! 

NYA BEHOV – NYA UTMANINGAR

Då skolans verksamhet, och behov, ständigt 

förändras gäller det som leverantör att vara 

lyhörd och flexibel. LäroMedia Bokhandel 

NÄR LÄROMEDIA BOKHANDEL STARTADE SIN VERKSAMHET GJORDE MAN DET FAST

BESLUTNA ATT UNDERLÄTTA FÖR LANDETS ALLA LÄRARE OCH PEDAGOGER. SNART 25 ÅR 

SENARE ÄR DET FORTFARANDE DEN VIKTIGASTE HÖRNSTENEN I VERKSAMHETEN.

            LOREM IPSUM

 Läraren alltid      i centrum
FÖR LÄROMEDIA BOKHANDEL ÄR
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levererar idag böcker från över 2000 olika 

förlag, från hela världen, i både tryckt och 

digitalt format.

 – All typ av fortbildningslitteratur för 

lärare och pedagoger, hela vägen från för-

skola till gymnasiet, är något som är stän-

digt aktuellt, berättar Pär och fortsätter: 

– Behovet av modersmålslitteratur har av 

naturliga skäl ökat rejält under de senaste 

åren. Många tror att det bara är lärome-

del som kan beställas via oss. Men så är 

det inte. Vi levererar skönlitteratur, fort-

bildningslitteratur, laborativa läromedel, 

utredningsmaterial och tester, lagar och 

förordningar ... Allt som våra kunder 

önskar och behöver. 

 – Att underlätta för läraren har alltid 

varit den viktigaste hörnstenen i det vi gör,

berättar han. Kan vi bidra till att de får mer 

tid över till eleverna så bidrar vi indirekt 

också till en bättre skola!

STORA BESPARINGAR PÅ FLERA OMRÅDEN

Det är inte bara tid som LäroMedia Bok-

handel hjälper sina kunder att spara.

 – Våra avtalskunder har en lång rad 

fördelar. Rabatterade priser och möjlighe-

ten till fraktfria leveranser är två faktorer 

som hjälper skolan att spara pengar. En 

tredje fördel, som många ofta glömmer 

bort eller inte tänker på, är att vi inte har 

några administrativa- eller fakturaavgifter. 

Dessutom får merparten av våra kunder 

elektroniska fakturor vilket är en enorm 

besparing! Hos oss får man helt enkelt 

fler böcker för pengarna!

Tack vare att vi samordnar leveranser till 

skolan gör vi också miljön en stor tjänst. 

En färsk rapport från IVL Svenska Miljöin-

stitutet visar nämligen att samordnad varu-

distribution ger 70 procent lägre utsläpp.

Även om skolans behov ändras så är det en 

sak som kvarstår och som aldrig kommer 

att ändras; LäroMedia Bokhandels fokus 

på läraren. 

MARGARETA
OCH ERIK ÄR

TVÅ AV DE SOM SVARAR
NÄR DU RINGER KUNDTJÄNST.

PÄR LARSSON, INKÖPSANSVARIG

”KAN VI BIDRA TILL ATT LÄRARNA FÅR 
MER TID FÖR ELEVERNA SÅ BIDRAR VI 

INDIREKT TILL EN BÄTTRE SKOLA!”

STATISTIK I KUBIK

Under 2017 skickade vi 9 327 pall och
153 652 paket innehållande totalt 6 789 437 
exemplar av böcker och läromedel.

Vår närmaste kund, Proffsgymnasiet, har vi i 
grannbyggnaden. Den mest långväga är Svenska 
skolan i Perth; 13 465 kilometer bort!

I vår webbshop hittar du över en miljon titlar! 

TUSENTALS PALL
I VÄNTAN PÅ
LEVERANS!
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LÄRARHANDLEDNINGAR

    Ladda ner gratislärarhandledningar!
Att tid kan vara en bristvara är ingen nyhet för dig som arbetar i skolan.
På vår hemsida har vi samlat en rad kostnadsfria lärarhandledningar till 
skönlitterära titlar. Allt för att du snabbt och enkelt ska kunna komma
igång och jobba med boken i ditt klassrum!

I handledningarna finns förslag på hur du kan arbeta före, under och efter läsningen 
tillsammans med dina elever. Här finns konkreta övningar, diskussionsfrågor och 
uppgifter där eleverna får träna olika lässtrategier och diskutera bokens innehåll
– bland annat! 

På laromedia.se/lararhandledningar hittar du allt material!

DU HITTAR FLER
HANDLEDNINGAR
PÅ VÅR HEMSIDA!



FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Gäller från 2018-04-01

PRISER

Samtliga priser i katalogen är preliminära (exkl. moms) och kan komma att justeras vid leverans.

Vi reserverar oss för förlagens prisjusteringar samt eventuella tryckfel.

LEVERANS

Leverans sker fraktfritt till skolan och utan faktura- och orderavgifter.

RETURVILLKOR

Lägsta returantal är fem omärkta, felfria exemplar av en och samma titel.

Returfrakten bekostas av köparen.

Returnerade varor krediteras enligt ert avtal.

KOMMENTAR

Ovan angivna villkor gäller om ej annat avtalats.



B
A

R
N

– O
C

H
 U

N
G

D
O

M
S

B
Ö

C
K

E
R

 2
0

1
8

 /
 2

0
1

9
L
Ä

R
O

M
E

D
IA

 B
O

K
H

A
N

D
E

L

Illu
stra

tio
n

: H
u

e
 H

u
yn

h
 |

 w
w

w
.h

u
e.se

LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB

Besöksadress: Ormestagatan 2, 702 83 Örebro

Postadress: Box 6073, 700 06 Örebro

Telefon: 019-20 69 00 | E-post: info@laromedia.se
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