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Bild ur ”Jag och alla” av Ylva Karlsson, författare och Sara Lundberg, illustratör.
Du hittar boken på sidan 12.
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VI HAR SAMLAT LÄSTIPS FÖR HELA SKOLAN

Att kunna läsa är inte bara ett fantastiskt verktyg för verklighetsflykt 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.

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!

En som verkligen brinner för lärande och läsning är Anne-Marie Körling.

På sidan 114 kan du läsa en intervju med henne.

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. 

Hos oss hittar du alla de böcker du behöver.

Varmt välkommen att beställa!

LäroMedia Bokhandel

beställ alla

dina böcker
hos oss!

laromedia.se

LÄS MER OM

ANNE-MARIE
KÖRLING
PÅ SIDAN 114!

LÄSNING
VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN
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P R U T T R E S A N

Lillian Ericsson

Vad är det för spännande 
värld som döljs inuti din 
kropp? Ta en tugga och 
följ sedan med din mat 
på dess väg genom dig. 
Ett fantastisk äventyr som 
slutar i en ljudlig prutt!

En lärorik saga som passar 
perfekt att läsa tillsammans!

ISBN 88549-57-0
Ca-pris: 45:-

F I S -T R U B B E L

Lillian Ericsson

Massor av tuggor reser
igenom landet inuti dagligen 
– från station Munhåla, 
genom Matstrupen, Mag-
säcken, Tarmarna och ända 
ner till Ändstationen, för att 
sedan flyga fallskärm eller 
plumsa ner i toaletten.
Så fantastiskt! 

Denna lekfulla saga med fakta-
inslag lär dig om vanliga mag- 
och tarmbesvär som diarréer, 
förstoppningar, kräkningar och 
fisar på tvären.

ISBN 88549-75-4
Ca-pris: 91:-

Lillian Ericsson är legiti-
merad sjuksköterska sedan 
2005 och har arbetat med 
mage och tarm sedan 
dess, både inom kirurgi 
och medicin på avdelning, 
mottagning och nu inom 
endoskopiverksamhet. 

Med text och illustrationer 
av Lillan Ericsson och 
korta fakta om magsäcken, 
tunntarmen, tjocktarmen 
och ändtarmen, är det här 
en lärorik saga som passar 
perfekt att läsa tillsammans 
med ditt barn. 

LÄR KÄNNA

LILLIAN ERICSSON M I N A  F Ö R S TA  FÅ G L A R

Emma Jansson

I Mina första fåglar hittar du 19 av våra mest 
omtyckta svenska fåglar. Fåglar som du kan 
upptäcka både vid fågelbordet, i skogen eller 
vid det skummande havet. Exempelvis får du lära 
dig mer om Sveriges nationalfågel Koltrasten. 
Du får lära dig skillnaden mellan en Trana och 
Gråhäger och kika närmare på fåglar som 
Domherren, Blåmesen, Morkullan och Nötskri-
kan. Lär dig korta och innehållsrika fakta om 
fåglarnas kännetecken, vad de äter och hur de 
låter! Så kan du enklare upptäcka dem på din 
härliga promenad ute i naturen. 

Författaren och illustratören Emma Jansson har 
tidigare illustrerat de båda succéerna, "Vems spår?" 
och "Vems bajs?" Till sommaren kommer utkommer 
boken "Mina första fiskar".

ISBN 88549-62-4
Ca-pris: 91:-

S O F I  O C H  J A KO B  R E S E R  T I L L  L O N D O N

Lovisa de Geer

Om bara några timmar ska Jakob resa till London för första 
gången, tillsammans med sin lillasyster Sofi och sin favoritfaster 
Lollo. Jakob har resfeber och Sofi bara busar, men väl ute på 
flygplatsen tar spänningen över och äventyret kan börja! I London 
får de resa med dubbeldäckare, äta fish and chips och upptäcka 
både Big Ben, London Eye, Towern och Buckingham Palace.
Men hjälp! Var har Lammi, Jakobs favoritgosedjur, tagit vägen? 
Följ med på resan och hjälp honom att hitta Lammi igen.

ISBN 88549-31-0
Ca-pris: 91:-

S O F I  O C H  J A KO B  R E S E R  T I L L  N E W  YO R K

Lovisa de Geer

Sofi & Jakob har precis landat i New York med sin favoritfaster 
Lollo och allt känns högt, spännande och fantastiskt. De ger 
sig ut på äventyr i den stora staden, de reser med yellow cab, 
äter hamburgare och dricker milkshakes och upptäcker både 
Times Square, Empire State Building och Frihetsgudinnan. 
Men när de passerar Central park Zoo får de veta att en liten 
apa precis har rymt. Kommer de kunna hitta den lilla apan och 
få hittelönen som utlovats? Häng med på resan och hjälp dem 
hitta apan Jocko igen. 

ISBN 88549-61-7
Ca-pris: 91:-

härliga
& lärorika

fakta!

FÖR DE MINSTA

Författaren Lovisa de Geer 
är en av Sverige ledande 
reseexperter.

Lovisa arbetar idag som 
skribent på ett flertal 
kända magasin. Dessutom 
driver hon en resebyrå 
samt sin egen resesajt.

Med sina dryga 200 
resdagar per år har Lovisa 
många restips och smarta 
tricks att bjuda på från 
jordens alla hörn.

LÄR KÄNNA

LOVISA DE GEER
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O T T O S  U L L I G A  T R Ö J A

Ulrika Kestere

Långt uppe i norr bor lodjuret Lisa 
och björnen Nils. En dag får de 
besök av sin kompis Otto, han vill 
passa på att måla av det vackra 
norrskenet när han är där. Men 
han är inte van vid vädret i norr 
så han blir förkyld och får värma 
sig i bastun. Då kommer Lisa och 
Nils på den fina idén att sticka en 
värmande tröja till Otto. Vännerna 
gör garn och stickar en vacker 
tröja till Otto som blir så glad när 
han kan stå ute i kylan och måla.

Om vänskap, hantverk och konst.

ISBN 7299-975-6
Ca-pris: 90:-

I S B J Ö R N E N

Jenni Desmond

Isbjörnen, detta enorma, vackra och vilda djur som väcker vår nyfikenhet. 
Isbjörnen har 42 långa vassa tänder, en blåsvart tunga och dålig ande-
dräkt. Den lever på iskalla Arktis och håller sig varm tack vare sin tjocka 
päls och ett tjockt lager med fett som skyddar den mot kyla. Med tassar 
lika stora som tallrikar tar den sig enkelt fram i vatten och på havsisen 
där den spanar efter sälar att äta. För att överleva måste en isbjörn äta 
40 sälar om året. 

I en fascinerande bilderbok med inslag av fakta får vi en oemotståndlig presen-
tation av isbjörnen och landskapet där den lever. Boken fångar på ett poetiskt 
sätt känslan och atmosfären av den arktiska miljön och isbjörnens hårda 
tillvaro. Översatt av Elin Svahn.

ISBN 7299-982-4
Ca-pris: 104:-

S I M O N  1 2
D E T  Ä R  O R ÄT T V I S T !

Stephanie Blake

Simon och Filip ska bygga ett 
flygplan tillsammans. Men Simon 
märker snart att Filip vill bestämma 
allting. Annars vill han inte vara 
kompis med Simon längre. Nu 
vet Simon varken ut eller in. Men 
lillebror Gabriel kommer med ett 
gott råd och då är saken klar!

Detta är den tolfte boken om kaninen 
Simon. Den första var "Bajskorv"
som snart sålts i 25 000 ex. 

ISBN 502-2246-3
Ca-pris: 97:-

E L M E R  S P E L M A N

Ulf Stark och Lotta Geffenblad

Elmer har varit kock, städare, 
djurdoktor och nu har han bytt 
jobb till spelman! Han är landets 
bästa gitarrist och kan de flesta 
låtar! När han lirar stannar all 
trafik. Och inget öga är torrt!
Men när Elmer vill ge en rock-
konsert för stackarna i tälten.
Då blir det stopp!

Den fjärde och sista boken om Elmer.

ISBN 502-2296-8
Ca-pris: 97:-
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FÖR DE MINSTA

A L M A  O C H  B O R I S  CY K L A R
T I L L  Ö K N E N

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:-

FA R L I G T,  K J E L L E !

Kajsa Gordan 
Mia Maria Güettler

Charmiga hunden Kjelle är 
tillbaks i ett nytt äventyr. Valpen 
Smulan driver till havs på sin 
madrass! Nu måste Kjelle vara 
modigare än han någonsin varit 
och han måste handla snabbt. 
Han trotsar läskiga kor och arga 
svanar för att rädda Smulan.

ISBN 502-2312-5
Ca-pris: 97:-

M O N S T E R  I  K N I PA

Kalle Güettler, Rakel Helmsdal
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:-

favorit
på svt barn-

kanalen!

äntligen
en ny bok
om kjelle!
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FÖR DE MINSTA

B A R A  R U M P O R

Annika Leone

Idag är det lördag! Då ska Mira 
åka till badhuset och visa att hon 
kan hoppa från kanten av stora 
bassängen. Ska hon våga? På 
badhuset finns mycket att titta på
– alla nakna kroppar som är så 
lika men ändå så olika. Fast vad 
man får säga högt verkar vara 
väldigt känsligt!

En rolig bilderbok om en dag på 
badhuset. Men också en bok om 
våra kroppar, om nakenhet och om 
att bejaka och glädjas åt sin kropp. 
Texten är skriven av journalisten och 
kroppspositivisten Annika Leone och 
illustrerad av Bettina Johansson, 
illustratören bakom "Kivi och mons-
terhund", den första barnboken som 
använde hen som pronomen.

ISBN 7813-067-2
Ca-pris: 101:-

U N D E R  M AT TA N

Sara Lövestam och Per Gustavsson

Det började med ett ganska litet 
monster. En morgon satt det 
på köksbänken. Hallå! ropade 
jag. Titta vad som sitter där! 
Pappa blir inte lika förvånad 
över monstret som dyker upp. 
Han lyfter det i nackpälsen och 
slänger in det under mattan. Där 
samlas allt möjligt skräp. Till slut 
är högen under mattan stor som 
en flodhäst, den rör på sig och 
morrar ibland. Men mamma och 
pappa låtsas ändå som ingenting. 
För vad skulle hända om någon 
lyfte på mattan?!

En finurlig och dramatisk bilderbok 
om ett hem där saker hellre sopas 
under mattan än tas itu med. Det 
är författaren Sara Lövestams första 
bilderbokstext, illustrerad av August-
nominerade Per Gustavsson.

ISBN 7813-011-5
Ca-pris: 101:-

SYS T E R  P L U S
O C H  D O K T O R  M I N U S

Lotta Geffenblad

Mottagningen är öppen! Syster 
Plus och Doktor Minus tar emot 
patienter av alla de slag. En nalle 
som har ont i magen, en robot 
som har ont i huvudet och många 
fler som behöver plåstras om.

Få saker är så laddade för små
barn som plåster. Och nu har
Lotta Geffenblad skapat en
spännande plåstersaga att läsa
om och om igen.

ISBN 88279-90-3
Ca-pris: 83:-

E N  S U R  C I T R O N

Emma Virke

Kan äpplen sjunga? Kan bananer 
slå på trumma? Inte om du 
frågar den sura citronen. Men 
vad tror du? Och vem är det som 
är sur egentligen? 

Välkommen till en fruktstund
med en av Sveriges mest originella 
bilderboksskapare Emma Virke. 
En sur citron har stansade hål som 
bjuder in läsaren till medskapande, 
något som alla barn, små som 
stora, tycker är kul!

ISBN 88279-93-4
Ca-pris: 62:-

N Ä R  V I  B L U N D A R

Lotta Olsson och Olof Landström

I När vi blundar kliver vi in i 
sömnens och drömmens rike – ett 
besök i världen bortom den vakna 
verkligheten! En resa där fantasi 
blandas med intryck från dagen 
och glimtar från det förflutna. 

Lotta Olsson och Olof Landström 
bjuder på en poetisk och visuell 
bilderboksupplevelse utöver det 
vanliga!

ISBN 88279-81-1
Ca-pris: 97:-

P U D L A R  O C H  P O M M E S

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:-

I  E N  P Ö L

Karin Cyrén

Myrorna Nissin och Pock bär 
barr mest hela tiden. Ibland vilar 
de sina trötta fötter vid en pöl. 
En dag bubblar och plaskar det 
i pölen och något tittar upp! Det 
visar sig vara grodyngel, en massa 
småbarn. Nissin och Pock inser 
att småbarnen behöver vägledning 
och bestämmer sig för att starta 
en skola. Nu ska de lära barnen 
allt de kan. Bära barr till exempel.

En fantasifylld berättelse om två 
myrors vilja att dela med sig av sin 
kunskap. Med mycket humor och 
vidunderliga miljöer kommer vi våra 
nya myrvänner mycket nära.

ISBN 7813-001-6
Ca-pris: 97:-

Karin Cyrén är född 1984 och har 
studerat illustration och grafisk 
design vid Konstfack. I dag 
jobbar hon med egna projekt, 
illustrationsuppdrag och bilder-
böcker. Vare sig det är ett
bokprojekt eller annat, arbetar 
Karin gärna utifrån berättelser
på olika sätt.

2011 debuterade Karin Cyrén 
som illustratör med Paraplyresan, 
skriven av Håkan Jaensson. Sedan 
dess har hon både illustrerat och 
skrivit egna böcker.

Tillsammans med Siri Ahmed 
Backström driver Karin Cyrén 
bilderboksprojektet Våra vänner. 
Hösten 2014 utkom deras första 
gemensamma bok Vem hämtar 
vem? – en nyskapande bilderbok 
ur två olika perspektiv.

LÄR KÄNNA

KARIN CYRÉN
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H E M M A  H O S  H A R A L D  H E N R I KS S O N

Uje Brandelius och Clara Dackenberg

Idag är en rolig dag. En sådan dag när mamma och jag ska åka till 
Harald Henriksson. För att komma till Harald Henriksson måste man 
först ta en buss, sen en tunnelbana, sen en annan tunnelbana, sen 
en buss till och sen måste man gå en bit. Det är så roligt att leka 
kurragömma hemma hos Harald Henriksson för det finns flera miljoner 
rum att gömma sig i.

Boken är skriven av Uje Brandelius, frontfigur i popbandet Doktor Kosmos 
och huvudperson i den hyllade föreställningen Spring, Uje, Spring som 
spelats för utsålda hus under 2017 och 2018. Nu bilderboksdebuterar
Uje med en berättelse om vänskap och klass tillsammans med
illustratören Clara Dackenberg.

ISBN 88279-98-9
Ca-pris: 97:-

S Å N G E N  F R Å N  A N D R A
S I D A N  H AV E T

Emma Virke och Fumi Koike

Farmor Räv sjunger en sång. På ett 
språk barnbarnet Ritso inte kan 
förstå, men att sången är sorglig, 
det hör han ändå. Sen berättar 
Farmor sin äventyrliga historia.
Hur hon lämnade sitt land, färda-
des över havet och till slut hittade 
nya vänner och en ny framtid.

En bedövande vacker äventyrs-
historia som också handlar om
hur man kan bygga ett hem på en
främmande plats. Boken är  resultatet 
av ett unikt bilderboksprojekt där 
Emma Virke har skrivit texten och 
den japanska illustratören Fumi Koike 
har skapat illustrationerna.

ISBN 7813-027-6
Ca-pris: 101:-

VA L D E M A R  I  S T O R A  S KO G E N

Maria Jönsson

Valdemar är en stor varg nu.
Han kan gå själv med en korg 
mat genom stora skogen till 
farfar, det gäller bara att hålla
sig till stigen. Men plötsligt brakar 
det till i skogen! En jägare!

Maria Jönssons Valdemar i stora 
skogen är ett spännande äventyr 
där Valdemar får känna sig både 
stor och liten, under en och samma 
utflykt. Med samma dråpliga humor 
som läsarna känner igen från "Valde-
mars nappar" och "Valdemars ärtor".

ISBN 88279-54-5
Ca-pris: 94:-

M I N A  B I L D E R  E F T E R  S T O R M E N

Èric Veillé

Vad händer med ett lejon efter 
stormen? Hans man är i en enda 
röra! Vad händer med ett päron 
efter att en elefant har vandrat 
förbi? Päronmarmelad! En groda 
efter en magisk formel? En prins! 
Rummet efter striden? Kaos! 

Roliga bilder, ordlekar och galna 
rim gör det här till en bok att läsa 
om och om igen. Éric Veillés bok 
har blivit en succé runt om i världen: 
den är smart, den är fånig, den är 
helt originell! 

ISBN 88279-84-2
Ca-pris: 67:-

S L O T T E T

Emma Adbåge

Vi har kammat håret och gjort ett 
grattiskort. Mamma skrev med 
guldpenna på. Vi har köpt present 
också. Ett rött litet slott. Precis ett 
sånt som jag har, fast mitt är grönt. 
Grönt, fult och tråkigt och som jag 
har tröttnat på! Jag hade mycket 
hellre haft det röda. 

Om hur det känns att tvingas ge bort 
en present som man mycket hellre 
hade velat behålla själv. Men också 
den härliga känslan av att ha något 
som någon annan vill ha. Av Emma 
Adbåge, årets Augustprisvinnare.

ISBN 7813-019-1
Ca-pris: 83:-

genialisk
bilderbok, med 

många olika 
lager!

Uje Brandelius är född 1971 och 
främst uppvuxen i Gävle. Sedan 
tjugo år tillbaka är han bosatt i 
Bredäng i Stockholm. Han har 
arbetat som journalist och press-
sekreterare i Vänsterpartiet men 
är främst känd som frontfigur i 
popbandet Doktor Kosmos.

2015 släppte Uje Brandelius 
sin första soloskiva Spring, Uje, 
spring. Detta blev även namnet 
på den hyllade föreställning Uje 
Brandelius har spelat och turnerat 
med för utsålda hus under 2017 
och 2018.

Nu debuterar Uje Brandelius 
som författare med bilderboken 
Hemma hos Harald Henriksson. En 
berättelse om vänskap och klass.

Clara Dackenberg är född 1987 
i Umeå där hon även är bosatt 
i dag. 

Hon har studerat på HDK i Göte-
borg och Konstfack i Stockholm 
och debuterade som bilderboks-
illustratör 2010 med Nu eller 
kanske Mu – en kärlekshistoria.

2013 var Clara Dackenberg en 
av de utvalda illustratörerna som 
deltog i Kulturrådets utställning
Contemporary Swedish Illustra-
tors på barnboksmässan i 
Bologna. 

I dag är hon verksam som illus-
tratör och bildkonstnär.

LÄR KÄNNA

UJE BRANDELIUS

LÄR KÄNNA

CLARA DACKENBERG

FÖR DE MINSTA
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E I D  –  E N  F E S T D A G

Eva Susso och Jali Madi Susso

Det är eid, och Malik och Sibou 
ser fram emot festen! Men hur 
länge ska man behöva vänta? 
Får man aldrig smaka den goda 
maten?

"Eid – en festdag" är skriven av Madi 
Susso och Eva Susso och illustrerad 
av Matilda Ruta. 2019 infaller Eid 
al-fitr 4 juni, en fest som markerar 
slutet på fastemånaden och som 
firas av både troende och sekula-
riserade muslimer världen över.

ISBN 88279-83-5
Ca-pris: 83:-

P I M P E L F I S K E

Ann-Helén Laestadius
Jessika Berglund

Idag ska Malte pimpelfiska för 
första gången. Mormor, morfar 
och Malte kör skoter till sjön. Där 
drar morfar igång den stora gröna 
isborren och borrar genom den 
tjocka isen. Mormor sätter fast en 
gul larv på kroken och räcker spöet 
till Malte. Sen är det bara att vänta.

En bilderboksberättelse som skildrar 
en vardag och en natur som är okänd 
för många barn. Ett härligt fiske-
äventyr på en sjö i norra Sverige.

ISBN 7813-018-4
Ca-pris: 83:-

FA R W E S T

Peter Elliot

FARWEST är som en countrylåt i 
bilderboksformat! En sång om att 
ta plats, om att bereda plats för 
andra och, allra viktigast, att det 
faktiskt finns plats för alla om vi 
bara bjuder till!

Peter Elliot som skrivit texten är 
fransk illustratör, författare och 
musiker. Han har arbetat med över 
20 böcker och givit ut flera skivor. 
Kitty Crowther är en av vår tids 
mest hyllade illustratörer. 2010 
tilldelades hon Litteraturpriset till 
Astrid Lindgrens minne. 

ISBN 7813-051-1
Ca-pris: 101:-

FÖR DE MINSTAFÖR DE MINSTA

R Ä K N A  M E D  T I O  V I L D A  H Ä S TA R

Grethe Rottböll och Lisen Adbåge

Vi får träffa tio hästkompisar 
som leker och har kul.
De räknar allt de ser och allt 
de gör. Hjälp hästarna med de 
kluriga uppdragen på sidorna 
– hitta, matcha och räkna. 
Med rimmade verser av Grethe 
Rottböll och bilder av Lisen 
Adbåge.

En färgsprakande kartongbok 
med pedagogiska inslag till 
förskoleåldern. En bok som kan 
läsas både i grupp eller enskilt.

ISBN 29-71080-9
Ca-pris: 75:-

H Ä R  KO M M E R  L Å N G T R A D A R E N

Arne Norlin och Jonas Burman

Halvan är långtradarchaufför och 
vi får följa med under en vanlig 
vecka i långtradaren. Han sover 
och lagar mat i hytten. Under en 
körning får han plötsligt punka 
och måste ringa däckfirman som 
lagar däcket i ett nafs innan Halvan 
kan köra vidare med sin last.

Lär dig om långtradaren och livet 
som långtradarchaufför i denna 
faktaspäckade bok för de minsta 
fordonsälskarna.

ISBN 29-71065-6
Ca-pris: 90:-

RYS L I G A  F Ö R S KO L A N

Lina Neidestam

Hack hack, hack hack ... Vad är 
det som låter i den nedsläckta 
förskolekorridoren? Sitter det 
en häxa i torkskåpet och hackar 
fladdermusvingar till en ryslig 
trolldryck? Är det ett skelett som 
hackar tänder i pysselrummet? 
Eller ett läskigt monster med 
långa, vassa klor som har gömt 
sig i köket? 

"Rysliga förskolan" är först ut i en
serie med lagom läskiga bilder-
böcker för ganska små läsare.

ISBN 29-71113-4
Ca-pris: 97:-

Lina Neidestam är serieteck-
nare, författare och illustratör.
Hon är skapare av humor-
serien Zelda som går att läsa i 
en rad nordiska dagstidningar. 

Hennes serier har belönats 
med Stora Ponduspriset, 
Adamson-statyetten, Nöjes-
guidens Stockholmspris och 
nominerats till Urhunden.

Lina har också medverkat i 
Berättelser från Engelsfors. 

Rysliga förskolan är hennes 
bilderboksdebut. En perfekt 
högläsning för alla spännings-
älskande förskolebarn.

LÄR KÄNNA

LINA NEIDESTAM

Eva Susso är född i Göteborg 
1956 och uppvuxen på landet 
utanför Borås. Idag bor hon i 
Stockholm.

Hon debuterade som författare 
1995 med bilderboken Rita 
och har sedan dess skrivit 
över ytterligare 30 böcker för 
både barn och unga.

2013 nominerades hon till 
Sveriges Radios Barnens 
romanpris för mellanålders-
boken Yummy.

Våren 2019 är hon aktuell 
med Eid – en festdag, som hon 
har skrivit tillsammans med 
sin son Madi Susso.

LÄR KÄNNA

EVA SUSSO
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D Ä R  U P P E  I  G A R D I N E R N A

Lennart Hellsing

Lennart Hellsings roliga vers 
har fått nya bilder av serieteck-
naren Ellen Ekman. Där uppe i 
gardinerna hänger apelsinerna, 
gorillorna med brillorna plockar 
säcken full. Men vad gör piraterna 
och soldaterna?

Odödliga rim och ramsor som 
stimulerar fantasin.

ISBN 29-71579-8
Ca-pris: 48:-

H Ä R  D A N S A R  H E R R  G U R K A

Lennart Hellsing

Lennart Hellsings mest älskade 
visa har fått nya bilder av serie-
tecknaren Ellen Ekman. Sväng 
loss med Herr Gurka. 

Det är fräckt, ljudhärmande och 
sångvänligt med smittande rytm för 
de yngsta.

ISBN 29-71580-4
Ca-pris: 48:-

D I N K E L I  D U N K E L I  D O J A
R I M  O C H  R A M S O R
AV  L E N N A R T  H E L L S I N G

Lennart Hellsing

Herr Gurka och Krakel Spektakel känner de flesta kanske till, men har du 
hört talas om Den underbara pumpan eller besökt Annorlunda stad?
Nu kommer barnbokslegendaren Lennart Hellsings utvalda rim, ramsor 
och bilderböcker i en fin samlingsvolym med helt nya illustrationer.
I Charlotte Ramels tolkningar av de klassiska verserna får vi lära känna 
Krakel, Peter Palsternack, Lapprika Papprika och alla de andra Hellsing-
figurerna på nytt, så som vi aldrig sett dem förut!

Med denna samlingsvolym vill vi föra Lennart Hellsings älskade verk in i 
framtiden och låta även kommande generationer ta del av hans magiska, 
smittande ordglädje och unika fantasivärld. Läs eller sjung tillsammans med 
någon du tycker om, titta på bilderna och upplev Hellsings fantastiska rim och 
berättelser på ett helt nytt sätt.

ISBN 29-69958-6
Ca-pris: 184:-

Den 5 juni 2019 skulle Lennart 
Hellsing ha fyllt 100 år. Rabén & 
Sjögren firar Hellsing-året med 
gammalt och nytt: klassiska bilder 
och välkända texter samsas med 
nya fantastiska bilder och verser 
som du kanske aldrig mött förut! 

Lennart Hellsing var en oerhört skicklig 

författare, han lekte med orden som ingen 

annan och menade att "all pedagogisk 

konst är dålig konst, men all god konst 

är pedagogisk". För Lennart Hellsing var 

barnboken viktig, att barn skulle få ta del 

av konst, att precis som Lennart hitta en 

styrka i det unika – att få vara sig själv 

och känna en stolthet över den man är. 

Han ville skapa konst för barn, konst som 

var rolig och knasig, böcker som väckte 

läslust och en nyfikenhet på ord. Hellsings 

bilderböcker utmanade och förnyade

illustrationskonsten för barn med bilder 

av bland annat konstnärer som Stig

Lindberg och Poul Ströyer.

Lennart Hellsing föddes 1919, han utbil-

dade sig först till ingenjör och journalist, 

men redan på 1940-talet fann han sitt kall 

och debuterade som poet och barnboks-

författare. Hans första barnbok var Katten 

blåser i silverhorn och kom 1945.

Det skulle bli över 100 böcker för barn.

Han arbetade hela sitt vuxna liv för att 

stärka barnbokens ställning, och barn-

boksförfattarnas villkor. Han tog också 

initiativet till Svenska barnboksinstitutet 

(SBI) som grundades 1965 för att främja 

forskning och dokumentation kring barn-

litteratur.

Vi är många som är uppvuxna med böcker 

som Här dansar Herr Gurka, Krakel Spektakel, 

Petronella, Bagar Bengtsson, Sjörövar-

boken, Bananbok, ABC, Musikbussen och 

Nyfiken i en strut och alla de andra från 

Hellsings värld. Hans verser, ramsor och 

visor är älskade av flera generationer och 

hittar ständigt nya läsare.

För barn som precis börjar upptäcka ord 

och meningar är Hellsings böcker de 

ultimata, både för ordförståelsen – och för 

fantasin. För hur kan egentligen en munk 

bo i en pepparkakskoja, vad händer med 

kojan om det regnar? Och varför har de 

där gurkorna egentligen inga skor?

Så var med oss under Hellsing-året och 

sprid Hellsings underbara utgivning till 

nästa generation av upptäckstörstande, 

fantasifulla och alldeles unika små läsare!

Lennart Hellsing

100 års-jubilum
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A L L A  S K A  S O VA

Astrid Lindgren

När himlen är rosa och skymningen lägger sig över trädtopparna är det 
dags att sova. Eller? Följ med på en magisk promenad i den svenska 
sommarkvällen, till kohagen, till lammen och till andra små djur som 
hellre vill leka än sova. Först när skymningen övergår till natt verkar alla 
få ro, och somnar in. Till och med vareviga katt

Alla ska sova är Astrid Lindgrens klassiska vaggvisa, mest känd från 
filmerna om Bullerbyn. En vacker visa om att långsamt komma till ro.

Bilderna är skapade av Marit Törnqvist, som har jobbat med Astrid Lindgrens 
texter i 30 år. Bilderna i "Alla ska sova" är inspirerade av den svenska naturen, 
sommarljuset och känslan av att vara en liten del av ett stort universum.

ISBN 29-71282-7
Ca-pris: 99:-

P I P P I  S A K L E TA R B O K E N

Astrid Lindgren

Följ med Pippi och alla hennes 
kompisar till roliga och myll-
riga miljöer. På varje uppslag 
finns kluriga uppgifter att 
lösa. Räkna leksaker, leta 
former och färger och matcha 
bilder med varandra.

Lär barnen former och färger 
med Pippi!

ISBN 29-71609-2
Ca-pris: 81:-

D O M  S O M  K A L L A S  V U X N A

Annica Hedin

Du känner säkert några vuxna, de 
är stora och kan nästan allt. Prata 
franska, såga med motorsåg och 
steka hela pannkakor. Vuxna kan 
reda ut tjocka tovor i håret och 
trösta dig om du är ledsen. På 
tusen sätt är vuxna underbara. 
Men ibland kan de vara svåra att 
förstå sig på.

Utanpå ser vuxna lugna och vanliga 
ut, men hur är dom egentligen, inuti? 
Varför går de på promenad, varför 
gillar de kaffe så himla mycket och 
varför gråter de inte när de slår sig?

ISBN 29-71687-0
Ca-pris: 98:-

A L F O N S  H E M L I G A  VÄ R L D A R
T R E  U T VA L D A  B E R ÄT T E L S E R

Gunilla Bergström

Boken innehåller: Osynligt med 
Alfons, Alfons och hemlige Mållgan 
och Mera monster, Alfons!
Tre geniala bilderböcker som tål 
att läsas om och om igen.

I snart 50 år har Alfons Åberg fått 
barn och vuxna att skratta, gråta och 
fundera. Här kommer tre älskade
berättelser samlade i en och 
samma bok. Det är en hyllning till 
fantasin och de världar som vi kan 
skapa oss genom lek, berättelser 
och hemliga vänner.

ISBN 29-71183-7
Ca-pris: 138:-

M A M M A  M U  L ÅT S A S

Jujja Wieslander och Sven Nordqvist

Mamma Mu drömmer om 
sommaren. Om solen, värmen 
och grönt gräs. Den gråa, kalla 
vintern är för lång för en ko. Vad 
händer om man LÅTSAS att det är 
sommar? Med fantasins hjälp blir 
Mamma Mus istapp en glass och 
den snötunga grenen ett klätter-
träd fullt med gröna blad.

Mamma Mu och Kråkan är några
av våra mest älskade barnboks-
karaktärer. Följ med dem på ett 
roligt och lekfullt vinteräventyr 
där långa samtal och funderingar 
varvas med lek och påhitt.

ISBN 29-70645-1
Ca-pris: 97:-

G R O P E N

Emma Adbåge

Dom vuxna hatar Gropen.
Dom tycker inte att vi ska vara 
där och leka för man kan dö.
Gropen ligger bakom gymnastik-
salen. Någon tog bort en massa 
grus där förr i tiden, nu växer 
det sly och stubbar och man kan 
vara där och leka. Hur länge som 
helst, hur roliga lekar som helst. 
Alla älskar Gropen – utom de 
vuxna. De hatar Gropen!

Emma Adbåges "Gropen" är en fan-
tastisk bilderbok om fantasins och 
lekens kraft. Om fega vuxna och om 
att aldrig ge sig! För hur skulle det 
bli om de vuxna bestämde allt?

ISBN 29-70101-2
Ca-pris: 92:-

underbar
bok om vuxna

– för barn!

vinnare
augustpriset 2018 

bästa barn- & 

ungdomsbok!

Nytt av
Astrid Lindgren 

och Marit
Törnqvist!

Emma AdBåge, född 1982,
är en av de mest uppmärk-
sammade illustratörerna i den 
unga generationen av tecknare.

Hon är född i Linköping, upp-
vuxen på Östgötaslätten och 
nu bosatt på den småländska 
landsbygden tillsammans med 
man och bonusdotter.

Emma AdBåge debuterade 2001 
och har sedan dess illustrerat 
många böcker, såväl egna som 
andra författares texter.
2018 mottog hon Augustpriset 
för Gropen som hon både skrivit 
och illustrerat.

LÄR KÄNNA

EMMA ADBÅGE
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P I J A S  B Ä S TA
G I T TA N ,  L I L L-Z L ATA N  O C H  D O M  A N D R A

Pija Lindenbaum

År 1990 debuterade Pija Lindenbaum med bilderboken Else-Marie 
och småpapporna. Sedan dess har hon försett oss med en lång rad 
fantastiska böcker. Gittan och gråvargarna, Lill-Zlatan och morbror 
raring samt småbarnsböckerna om Micke och Manne är bara några!

Pija Lindenbaums böcker är högt älskade. Det är berättelser som roar, 
väcker tankar och som går att läsa på många plan. De väjer inte för de 
stora frågorna, och förminskar aldrig sina läsare – varken stora eller små. 
På pricken, roligt, allvarligt, lite konstigt och mycket typiskt, precis så 
som människor och livet är!

ISBN 29-70676-5
Ca-pris: 184:-

J A G  O C H  A L L A

Ylva Karlsson

Hur skulle det kännas att susa fram längs motorvägen i sin pappas 
lastbil, eller att växa upp på en plats där det är krig, eller att få lov att 
göra precis vad man vill utan någon vuxen som säger till en? Det är några 
av de funderingar som barnen i Jag och alla har. Här får vi möta tio väldigt 
olika barn på tio olika platser, som alla funderar på hur det skulle vara att 
gå i någon annans skor.

Förra årets Augustprisvinnare Sara Lundberg ("Fågeln i mig flyger vart den vill")
har tillsammans med den prisbelönta författaren Ylva Karlsson skapat en 
finstämd bok med enastående illustrationer där varje uppslag är ett eget 
konstverk. En bok som väcker tankar om likheter och olikheter, fördomar och 
identitet, perfekt att läsa tillsammans och samtala kring.

 Ladda ner gratis lärarhandledning på:
 laromedia.se/lararhandledningar

ISBN 29-71596-5
Ca-pris: 98:-

magisk
och berikande

läsning!

FÖR DE MINSTA

N A L L E  B R U N O  R E S E R
T I L L  M Å N E N

Gunilla Ingves

Den blå raketen står redo. 
Rymddräkterna är testade och 
matsäckskorgen packad. Allt är 
noga fastsurrat för att inte börja 
sväva omkring under färden. Nu 
kör vi, säger Nalle. Majsan trycker 
på startknappen. Mot månen!

Gunilla Ingves har en osviklig för-
måga att levandegöra en berättelse 
och samtidigt förmedla spännande 
fakta för små barn. Många läsare har 
under åren fått stifta bekantskap med 
den vänliga och vetgiriga nallen som 
utforskar naturen runt husknuten.

ISBN 27-15422-3
Ca-pris: 98:-

VÄ R L D E N  U TA N F Ö R

Henrik Wallnäs och Matilda Ruta

På förskolan finns krokar med 
allas namn, famnar att sitta i och 
ett rep att hålla när man går på 
promenad. Hörnet vid grinden 
när det farligaste, för där finns 
en väg ut. Om man ställer sig på 
tå och sträcker på sig kan man 
se världen utanför. Det känns 
pirrigt att rymma dit men väldigt 
skönt i magen när man blir 
hittad igen. 

En pricksäker gestaltning av livet
på förskolan av Augustnominerade 
duon bakom "Åka buss".

ISBN 27-15189-5
Ca-pris: 98:-

H I S T O R I E N  O M  B O D R I

Hédi Fried

Hédi älskar sin hund 
Bodri och sin bästa 
vän Marika. Bandi, Marikas hund, älskar hon också. De klättrar och 
springer, leker och lever i frihet i den lilla staden de bor i. En dag får 
de höra talas om en elak man, som har mycket makt, han bestäm-
mer i sitt land och har börjat bestämma över fler länder. Han heter 
Adolf  Hitler. Min mamma säger – han kommer inte hit. Min pappa 
säger – vi har inte gjort något fel, vi behöver inte vara rädda. Hédis 
föräldrar vill trösta henne och hennes syster, men Hédi ser. Hon ser 
att pappa är rädd, mamma också.

En berättelse om vänskapen som överlevde Förintelsen, att läsa
tillsammans, vuxna och barn. Illustrationer av Stina Wirsén.

 Ladda ner gratis lärarhandledning på:
 laromedia.se/lararhandledningar

ISBN 27-16125-2
Ca-pris: 98:-
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TÅ G R E S A N

Hannah Arnesen

Följ med på ett hisnande äventyr 
med ett ständigt skiftande land-
skap utanför tågfönstret.
Vi färdas förbi båtarna i hamnen, 
förbi fåglar och fiskar och över 
regnbågsbron.

Den perfekta bilderboken för den 
som vill ta med barnen på en resa 
bland färgstarka och drömska 
illustrationer. Hannah Arnesen är 
bilderboksskapare och har studerat 
bilderboksberättande på Högskolan 
för konst och design i Göteborg. 
Hon debuterade 2016 med bilder-
boken "På natten flyger vi".

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

J O J J E  5  Å R

Ellen Karlsson

Nu ska du få höra om Jojje och 
hans dagar. Inte om alla hans 
dagar förstås, men en vecka i 
alla fall. Under den tiden hinner 
faktiskt ganska mycket hända. 
Man hinner flytta från sitt gula 
rum hemma hos mamma till sitt 
gröna rum hemma hos pappa, 
rita klart en rymdteckning (med 
alla planeter), göra pärlhals-
band på förskolan med bästa 
kompisen Uma, bli osams och 
sams med favoritfröken, laga 
tomatsoppa fastän man hatar 
tomatsoppa, se brandrök från 
grannhuset, få ett sår och ett 
plåster och behöva vara hemma 
hela nästa dag för att vila. Och 
när allt känns  jobbigt, då hjälper 
det att somna nära pappa. 

ISBN 27-15441-4
Ca-pris: 98:-

U M A  5  ½  Å R

Ellen Karlsson

Följ med Uma under en alldeles 
vanlig vecka på förskolan Havet. 
På hennes avdelning, Fiskmåsen, 
är de tolv barn. Där finns Jojje 
som är Umas bästa vän, de har 
känt varandra hela livet och med 
honom är allt vant och vanligt. 
Men där finns också Lilly K som 
hittar på alla möjliga saker!
Till exempel att gå iväg från 
förskolan utan att säga till,
för att hoppa studsmatta.

Förskolevärlden ur barnens 
perspektiv. Perfekt brygga mellan 
bilderböcker och kapitelböcker.

ISBN 27-16069-9
Ca-pris: 98:-

R E G N

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.

Augustnominerad 2018!

ISBN 27-15360-8
Ca-pris: 98:-

VÅ R  S K AT T K A M M A R E

Antologi

Generationer av barn minns sina skattkammarantologier som det 
första mötet med litteraturen. Min skattkammare var banbrytande och 
blev en av den svenska bokvärldens största succéer genom tiderna. 

De tio första delarna gavs ut åren 1947-1949. På 70-talet döptes 
serien om till Min nya skattkammare och på 80-talet utkom en rad 
fristående temaböcker såsom Visboken, Lekboken, Ordriket, Poesi 
boken och Bildriket.

Strax efter millennieskiftet skedde ytterligare en förnyelse av serien, 
den första delen fick heta Rida rida ranka. Den följdes så av serien
Min lilla skattkammare som särskilt riktade sig till de yngsta barnen.

ISBN 27-14205-3
Ca-pris: 196:-

Med 2017 års Vår skattkammare 
vill vi öppna portalen med ett 

inkluderande vi. Det här är allas 

vår gemensamma skattkammare, 

en brokig plats full av berättelser 

och bilder från hela världen, 

vissa känns igen andra är nya 

spännande bekantskaper.

A L L A  T R E  PÅ  U T F LY K T
M E D  F Ö R S KO L A N  Ä R TA N

Maria Nilsson Thore

På med neonfärgade västar och 
håll en kompis i handen. Nu är 
det äntligen dags för utflykt på 
förskolan Ärtan!

Maria Nilsson Thores elfte bok om 
alla tre på mysiga förskolan Ärtan 
är full av igenkänning och roliga 
detaljer att upptäcka.

ISBN 7803-279-2 
Ca-pris: 89:-

L I L LY  K  S N A R T  6  Å R

Ellen Karlsson

På avdelningen Fiskmåsen går 
tolv barn och ett av barnen 
är Lilly K. Hon kallas så 
eftersom det finns en till som 
heter Lilly i gruppen. Lilly K 
är störst på hela förskolan 
och hon har också stora 
känslor, många bra idéer och 
är inte rädd för något.

En ljuvlig, poetisk bok som 
tröstar alla små som är oroliga 
för att inte passa in i förskolan 
och skolan, och som uppmuntrar 
dem att berätta sina historier.

ISBN 27-16071-2
Ca-pris: 98:-

utkommer
augusti

2019!
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S A G O R  F R Å N  M U M I N D A L E N

Tove Jansson, Alex Haridi
Cecilia Davidsson

Följ med till Tove Janssons 
Mumindalen, där nästan vad som 
helst kan hända: En pappa kan 
spolas bort i en översvämning, 
hattifnattar dyka upp på en 
öde ö och en hatt med magiska 
egenskaper sprider farlighet 
och förtrollning. I händelsernas 
centrum står ett runt blått hus 
och dess invånare: den brokiga 
Muminfamiljen.

I denna sagosamling får en ny publik 
i tre fristående berättelser stifta 
bekantskap med Mumintrollen.

ISBN 638-9749-8
Ca-pris: 127:-

M U M I N T R O L L E N
O C H  D E N  O SY N L I G A  G Ä S T E N

Tove Jansson och Cecilia Davidsson

En kall höstkväll dyker Too-ticki 
upp i muminhuset i sällskap av 
ett barn, en osynlig flicka! Hon 
har blivit osynlig för att någon 
varit mycket elak mot henne. 
Mumintrollen låter flickan flytta 
in och den hösten får både hon 
och familjen lära sig om respekt, 
vänlighet, och vikten av att ibland 
bli riktigt arg.

En av Tove Janssons mest älskade 
berättelser "Det osynliga barnet" 
kommer nu som bilderbok.

ISBN 7803-211-2
Ca-pris: 95:-

FÖR DE MINSTA

P E L L E  S VA N S L Ö S  S KO L A
D I L E M M A S A G O R

Gösta Knutsson
Maria Frensborg

Alla ställs någon gång inför dilemman – får vi ljuga, vågar du säga hej till 
någon du inte känner, hur sätter man gränser kring sin kropp, törs du stå upp 
för en kompis som är utanför, och hur känns det att säga förlåt? Även Pelle 
och hans kompisar hamnar i knepiga situationer ibland. I denna bok får vi 
själva hjälpa katterna att lösa problemen!

I fem korta nyskrivna dilemmasagor presenteras olika dilemman som alla 
handlar om hur vi ska bete oss mot varandra. Innan vi får veta hur sagorna 
slutar får vi läsare själva tänka till och ta ställning. Det kan vara klurigt och 
ibland måste vi prata länge om vad som är rätt och fel innan vi läser slutet av 
berättelserna och får veta hur katterna gör.

Maria Frensborg är författare och lärare och har skrivit en bok som passar perfekt att 
läsa och diskutera både hemma, på förskolan och i förskoleklass. Ämnena som tas 
upp ligger nära barns vardag och handlar om fördomar, att vara utanför, rätten till 
sin kropp, ärlighet och att bli sams.
Gösta Knutssons älskade katter förmedlar fint det klassiska budskapet om att Våga 
vara snäll, och Ingrid Flygares fina illustrationer gör boken till en både spännande 
och lärorik bok att läsa och samtala om.

ISBN 7803-035-4
Ca-pris: 93:-

Ingrid Flygare är uppvuxen 
i Forshaga i Värmland, tog 
Bachelorexamen i Illustration 
på Academy of  Art University i 
San Fransisco, USA 1997.

Sedan dess har hon jobbat 
som illustratör och bland annat 
tecknat prisbelönta webbspel 
men även illustrerat till bilder-
böcker, tidningar, reklam och 
läromedel. 

Ingrid bor i Stockholm med 
man och barn.

LÄR KÄNNA

INGRID FLYGARE

B O J A N  O C H  T R A K T O R N

Johan Anderblad

Som i alla böcker om Bojan blir 
det både fakta och saga. Fakta 
om traktorn och en berättelse 
om hur ett får räddas. Allt på 
en lagom nivå för yngre barn, 
skriven av Bolibompas Johan 
Anderblad som kan allt om
stora fordon. Boken är djup-
lodande och verklighetsbaserad, 
ändå lagom lång att högläsas 
om och om igen!

ISBN 7803-285-3
Ca-pris: 91:-

V I P S  I  T R Ä D E T

Oskar Jonsson

Vips, skogens minsta och hjälp-
sammaste äventyrare, tar 
skydd i den stora eken under 
ett häftigt regn. Där kurar 
också en rädd och ledsen hack-
spettsunge som tappat bort sin 
familj. Vips måste hjälpa sin 
nya kompis!

I bedårande akvarellbilder skapar 
Oskar Jonsson en härlig värld 
som man får lust att upptäcka. 
Och den finns ju därute!

ISBN 638-9575-3
Ca-pris: 93:-

O L I V I A

Ian Falconer

Vad som än händer, oavsett om det 
är hemma, på stranden eller lägg-
dags kan du vara säker på en sak: 
Olivia är en gris som är överfull av 
energi! Men det gör inget: Olivia är 
en underbar gris, som älskar att 
klä upp sig, sjunga, skrämma sin 
lillebror, dansa och (åtminstone 
ibland) sova. Efter dagar fyllda av 
upptåg är Olivia helt slut. Och vad 
passar då bättre än att få somna, 
omsluten av kärlek medan hennes 
mamma läser en saga?

ISBN 7781-726-0
Ca-pris: 114:-
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KO M M I S S A R I E  G O R D O N
S T Ö R S TA  M I N S TA  P O L I S E N

Ulf Nilsson

Största minsta polisen är ett ljuvligt 
bilderboksäventyr av Ulf  Nilsson 
och Gitte Spee. Underbar högläs-
ning för stora och små om den 
lilla, modiga sovmusen Pip som 
precis har börjat på förskolan. 
Just idag ska alla på studiebesök 
till skogens polisstation och träffa 
två riktiga poliser – kommissarie 
Gordon och Paddy! Pip vill också 
vara polis. Och ibland kan en liten 
klara mer än en stor …

ISBN 7803-075-0
Ca-pris: 93:-

S U P E R - C H A R L I E   7
S U P E R - C H A R L I E
O C H  S KU R KSYS T E R N

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 7803-238-9
Ca-pris: 47:-

V E M  F I N N S ?

Stina Wirsén

Här möter vi spralliga syskon-
paret Mjau och Pip och deras 
familj. Men vilka finns i familjen? 
Och vem finns inte? Mjau och 
Pip är syskon. Det har de alltid 
varit. Innan de föddes låg de i 
varsitt ägg och väntade på att 
kläckas.

I de populära Vemböckerna 
berättar Stina Wirsén som ingen 
annan för barn och vuxna om 
existentiella frågor, livsglädje, 
sorg och saknad. 

ISBN 7803-338-6
Ca-pris: 82:-

H Ä R  B O R  J A G

Sanna Juhlin

Hälsa på hemma hos Jonathan.
I ett rabblande tempo låter
Jonathan läsaren få veta att hans 
pappa har en tatuering som 
ingen får se, att storebröder har 
stora näsor och var det finns en 
fågelskrämma.

En enkel och vardaglig berättelse 
om vänskap och om nyfikenheten 
som vi nog alla känner inför att få 
se hur andra familjer bor.

ISBN 88813-71-8
Ca-pris: 102:-

C L I F F O R D
D E N  S T O R A  R Ö D A  H U N D E N

Norman Bridwell

Clifford är röd. Clifford är stor. 
Nej vänta han är ännu större! 
Men mest av allt är Clifford en 
godhjärtad, vimsig och fantas-
tisk kompis. Cliffords storlek 
ställer dock till en hel del besvär 
för hans åttaårige matte Emily.

I decennier har barn älskat berätt-
elserna om hunden Clifford.
"Clifford, den stora röda hunden" 
kom ut för första gången 1963.
Berättelsen om Clifford och 
hans matte Emily har med tiden 
vuxit och även förvandlats till såväl 
TV-serier och spel som film.

ISBN 7781-702-4
Ca-pris: 79:-

FÖR DE MINSTAFÖR DE MINSTA

S A G A S A G O R  3
B A N A N B U S,  F I N S KO R  O C H  E N 
S U P E R J O B B I G  S U P E R H J Ä LT E

Josefine Sundström

Saga Louisa Larsson är en stadig, 
klok och envis liten person som 
bor tillsammans med mamma 
och pappa i ett av radhusen på 
Solrosvägen. I den här boken 
berättar Josefine Sundström 
och illustratören Emma Göthner 
i fem fristående kapitel om 
när Saga går till frisören, firar 
halloween och har sommarfest 
på förskolan. Saga hamnar i en 
konflikt med Sverrir, och råkar ut 
för ett missöde när hon snokar i 
mammas handväska ...

Nu är hon här igen! Fem nya varma 
och roliga högläsningsberättelser!

ISBN 7803-081-1
Ca-pris: 106:-

Emma är född i Skövde 1979, 
uppvuxen på Södermalm i 
Stockholm, men bor nu söder 
om Söder med sin man och 
två barn.

Emma är utbildad i grafisk 
design och illustration på 
Konstfack, där hon tog sin
magisterexamen 2006.
Sen dess har hon frilansat.
 
När Emma inte gör barnböcker 
illustrerar hon för tidningar, 
tidskrifter, läromedel eller 
produktionsbolag.

LÄR KÄNNA

EMMA GÖTHNER
D E N  L I L L A  G R Å S T E N E N

Emma Gustavsson

Den lilla gråstenen kände sig 
ensam bland de andra stenarna 
på stranden. Han hörde inte 
hemma där. Efter en luftfärd 
hamnade han på sjöns botten. 
Men han hörde inte hemma där 
heller. Hur skulle han kunna 
ta sig därifrån? Kunde kanske 
gäddan hjälpa honom? Eller 
krabban? Och vart skulle han 
ta vägen?

ISBN 88813-69-5
Ca-pris: 102:-

utkommer
augusti

2019!

bio-
aktuell

2019!
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A L I E N S  Ä L S K A R
U N D E R BY XO R

Claire Freedman

Om du trodde att aliens var 
på väg till jorden för att
erövra vår planet tänk om.
I själva verket har de kommit 
för att stjäla våra underbyxor. 
Aliens älskar underbyxor 
av alla slag. Det finns bara 
ett problem: Det finns inga 
underbyxor i rymden.

Den första boken i Love Under-
pants-serien, som även har 
gjort succé som animerad 
tv-serie på Sky Kids.

ISBN 7781-721-5
Ca-pris: 137:-

D I N O S A U R I E R  Ä L S K A R
U N D E R BY XO R

Claire Freedman

Äntligen får vi svar på den 
omstridda frågan om hur 
dinosaurierna dog ut: De 
försvann under ett krig om 
underbyxor... Följ med på 
Tyrannosaurus Rex-gängets 
vrickade upptåg när de käm-
par för att ta underbyx-makt 
under kritaperioden.

Oemotståndligt charmiga 
barnböcker på rimmad vers, 
med underbara illustrationer 
i fyrfärg så roliga att läs högt 
och du kommer garanterat att 
skratta underbyxorna av dig! 

ISBN 7781-722-2
Ca-pris: 137:-

B J Ö R N E N  M A N C H E S T E R

Don Freeman

Det var en gång en björn som 
hette Manchester. Han bodde på 
leksaksavdelningen på ett stort 
varuhus. Dag efter dag stod han 
där på en hylla tillsammans 
med de andra mjukisdjuren och 
väntade på att någon skulle 
komma och ta honom med sig 
hem. Massor av kunder kom 
och köpte alla möjliga saker i 
varuhuset, men det kom aldrig 
någon som ville ha en liten björn 
i gröna manchesterbyxor med 
gröna hängslen.

"Björnen Manchester" har sålts i 
över 20 miljoner exemplar världen 
över och utsågs 2012 till en av 
tidernas bästa bilderböcker av 
School Library Journal.

ISBN 7781-393-4
Ca-pris: 137:-

S A M L A  K AT T E R

Lorna Scobie

Jag är en kattsamlare! Jag har 
inga katter. Men jag har en plan 
Ta en bit ost, några möss och här 
kommer katterna! Men kan man 
någonsin ha FÖR många katter?

Få reda på det i den här spinn-
ande historien av Lorna Scobie. 
Samla katter är en färgsprakande 
illustrerad upptäcktsfärd full av 
katter i alla möjliga former och 
storlekar! Fläckiga, svarta, fluffiga, 
och smala! En rolig och fantasifull 
bok med underbara illustrationer för 
små (och stora) kattälskare!

ISBN 7781-720-8
Ca-pris: 137:-

H A R A L D  O C H  D E N  L I L A  K R I TA N

Crockett Johnson

En kväll bestämmer sig Harald 
för att gå ut och gå i månskenet. 
Men det finns ingen måne och 
ingen väg att gå på, så Harald 
ritar en måne och en väg med sin 
lila krita. Det blir början på ett 
magiskt, förunderligt äventyr. 

"Harald och den lila kritan" kom ut 
första gången 1955 och har sedan 
dess aldrig gått ur tryck. I och med 
denna utgåva presenteras boken 
för första gången på svenska i sin 
ursprungliga form, med digitalt 
restaurerade originalillustrationer.

ISBN 7781-395-8
Ca-pris: 137:-

J U L A F T O N S N AT T

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" publicerades första 
gången anonymt dagen före julafton 
1823. Med tiden har den blivit en av 
de verkligt stora julklassikerna, en 
magisk saga för alla åldrar och den 
text som på egen hand lagt grunden 
till hela den västerländska idén om 
jultomten.

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

FÖR DE MINSTA

Mimmis värld består av böcker, låtar och filmer på Youtube, samt tips 
och råd till föräldrar om hur de kan stärka barnens språkutveckling på ett 
roligt och enkelt sätt. Först ut är böckerna Här är Mimmi och Hemma hos 
Mimmi som riktar sig till de yngsta barnen i den tidiga språkutvecklingen. 
Läs böckerna, njut av musiken, dansa med till filmerna och lär dig de 
lätta men samtidigt så otroligt viktiga språkutvecklande strategierna med 
Mimmis värld!

Jim Gustafsson och Fredrik Hammarstedt är de två författande logopeder.
Med en bakgrund inom barns tal- och språkutveckling har de tagit fram
konceptet Mimmis värld, som är en språkutvecklande värld för alla barn.

H Ä R  Ä R  M I M M I

Fredrik Hammarstedt
Jim Gustafsson

ISBN 88845-21-4
Ca-pris: 75:-

H E M M A  H O S  M I M M I

Fredrik Hammarstedt
Jim Gustafsson

ISBN 88845-22-1
Ca-pris: 75:-



17LäroMedia Bokhandel Örebro | tel 019-20 69 00 | e-post info@laromedia.se | www.laromedia.se LäroMedia Bokhandel Örebro | tel 019-20 69 00 | e-post info@laromedia.se | www.laromedia.se

K A N I N E N  S O M  V I L L E
S P R I N G A  B O R T

Margaret Wise Brown

Kaninen som ville springa bort är 
en fantasifull kurragömma-saga, 
först utgiven 1942, om en kanin 
som vill vara sin egen, och om en
kaninmammas gränslösa kärlek 
till sin son.

En älskad barnboksklassiker illust-
rerad med Clement Hurds vackra 
teckningar, här varsamt restaurerade 
från originalutgåvan. 

ISBN 7781-391-0
Ca-pris: 137:-

N A L L E N  Ö V E R A L LT 

Julia Donaldson och Rebecca Cobb

Nallen Överallt har en underbar 
tillvaro med sina kompisar på 
förskolan. Men så blir det vid ett 
tillfälle lite för mycket av det goda 
och han ramlar – utan att någon 
märker det! – från en ryggsäck. 
Från den stunden är Nallen 
Överallt ute på sitt första stora, 
egna äventyr. Han spolas ned i en 
kloak – och ut i havet. Där räddas 
han av en fiskebåt, men hamnar  
snart i nytt trubbel – på en lastbil! 
Snart är han högt uppe luften 
tillsammans med en fiskmås... 
Hur ska Nallen Överallt någonsin 
kunna ta sig hem igen?

ISBN 7781-705-5
Ca-pris: 91:-

K L I P P D O C KO R 

Julia Donaldson
Rebecca Cobb

I Klippdockor tillverkar en liten 
flicka klippdockor tillsammans 
med sin mamma. De sjunger 
och dansar i hennes rum – och 
smyger sen ut på äventyr i den 
stora, okända trädgården.

En originell, fantasieggande
berättelse på vers som gjort succé 
bland både barn och deras föräldrar. 
En barnbok som kommer gå i arv i 
generationer.

ISBN 7781-689-8
Ca-pris: 91:-

D U M M A  T E C K N I N G !

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:-

FÖR DE MINSTA FÖR DE MINSTA

D E  F Ö R L O R A D E  O R D E N

Robert MacFarlane

Det var en gång, när ord började försvinna från barnens språk. Orden 
försvann så långsamt att ingen först märkte det. Blåklocka, björnbär, 
ekollon och huggorm. Ord som är borta nu. En gång var de viktiga för 
barn, för att beskriva naturen runt dem; för att formulera ett landskap 
som i tusentals år utgjort grunden för de minstas lek. Men kontakten 
med naturen är glesväxt nu annat pockar på uppmärksamhet.
De förlorade orden återupprättar kontakten med de ord som gått i ide. 
En hyllning till jordens egna sensationer fylld av dikter och gåtor som 
leder till naturens skattkammare.

En förtrollad bok för alla åldrar. Boken är rikt illustrerad med Jackie Morris 
akvareller, som röstats fram som årets vackraste av engelska bokhandlare 
och som även ställts ut på The Fondling Museum i London. I översättning 
av Rose-Marie Nielsen.

ISBN 7781-496-2
Ca-pris: 160:-

VÅ R A  B Ä S TA  R I T S A G O R

Per Gustavsson

En ritsaga är en saga att läsa 
högt, samtidigt som man följer 
med med papper och penna.
Steg för steg träder bilden fram: 
en katt, en flicka, en gris, en mus. 
När barnet har hört berättelsen 
och sett bilden ritas några gånger 
kan hon eller han rita själv. Eller 
hitta på egna ritsagor!

Boken "Ritsagor" släpptes första 
gången 1995 och "Flera ritsagor" 
kom ut 2000 och har båda blivit 
stora succéer. "Våra bästa ritsagor" 
är det bästa från de båda.

ISBN 501-2020-2
Ca-pris: 127:-

Julia Donaldson är en författare 
som har skrivit en lång radda 
böcker, flertalet av dem illus-
trerade av Axel Scheffler. Deras 
roliga böcker är alltid skrivna 
på rim och mycket fantasirikt 
illustrerade.

Tillsammans har de vunnit 
många stora priser och i 
ursprungslandet England ligger 
deras böcker alltid högt upp på 
topplistorna och trycks i jätte-
upplagor.

Allra mest känd är Julia för den 
bästsäljande och filmatiserade 
sagan Gruffalon. Nallen Överallt är 
en varm, rörande berättelse som 
har sålt i över 200.000 exemplar 
i Storbritannien och även nomine-
rats till en Kate Greenway Medal.

LÄR KÄNNA

JULIA DONALDSON

utkommer
september

2019! utkommer
september

2019!

nominerad
till august-
priset 2017!
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N U  S K A  V I  P R ATA  1
ÄTA

Embla Sue Panova
Jessika Linde  och Lina Sandquist

Yam är hungrig.

Men vad blir det för mat?

Yam vill äta nu!

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

N U  S K A  V I  P R ATA  3

S O VA

Embla Sue Panova
Jessika Linde och Lina Sandquist

Tuss är ledsen.
Det är dags att sova.
Men nallen är borta!

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

N U  S K A  V I  P R ATA  2
L E K A

Embla Sue Panova
Jessika Linde och Lina Sandquist

Idag ska kompisarna leka.
Men de vill leka med samma 
saker. Hur ska de göra nu?

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

N U  S K A  V I  P R ATA  4
S J U K

Embla Sue Panova
Jessika Linde och Moa Graaf

Suss mår inte bra. Pappa säger 
att hon måste till doktorn.
Men Suss vill ju leka!

ISBN 88167-27-9
Ca-pris: 81:-

V I  H Ä L S A R  PÅ !
B R A N D K Å R E N

Marie Haag

Tut-tut, här kommer brandkåren!
Idag besöker Max och Lisa sin 
farbror Ben på brandstationen. 
Här finns det massor att upp-
täcka! Hur ser brandmännens 
utrustning ut? Vilka fordon finns 
hos brandkåren? Och hur går en 
brandövning till?

Läs och lär om en av barnens
favoriter – brandkåren!

ISBN 7783-448-9
Ca-pris: 78:-

V I  H Ä L S A R  PÅ !
BYG G E T

Marie Haag

Idag besöker Mia och Jonas ett 
bygge – sitt bygge. För här byggs 
ett hus för hela deras familj och 
det finns massor att upptäcka! 
Vem jobbar egentligen på ett 
bygge? Vilka fordon används? Hur 
bygger man en takstol?

Läs och lär om en av barnens
favoriter – byggarbetsplatsen!

ISBN 7783-449-6
Ca-pris: 78:-

FÖR DE MINSTA

Nu ska vi prata! är en 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.

nyhet
i serien!

L I L L A  H E M L I S B O K E N

Sarah Sjögren
Anna Forsmark

Billie och mjukiskatten 
Kattis är tillbaka! På sitt
finurliga och pedagogiska 
sätt tar Kattis itu med
H E M L I G H E T E R.
Billie får lära sig hur man 
känner skillnad på en bra 
och en dålig hemlighet, och 
hur man gör om man vill 
berätta den.

ISBN 88167-42-2
Ca-pris: 75:-

S U S S I  S O L S T R Å L E
&  M Å N S  M Å N S K E N

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: 114:-



19LäroMedia Bokhandel Örebro | tel 019-20 69 00 | e-post info@laromedia.se | www.laromedia.se LäroMedia Bokhandel Örebro | tel 019-20 69 00 | e-post info@laromedia.se | www.laromedia.se

FÖR DE MINSTA FÖR DE MINSTA

O VÄ D E R

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. Boken blev nominerad 
till Elsa Beskow-plaketten 2018!

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

A L LT

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:-

E N  F L O D

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 illus-
tratör och bilderboksskapare, och 
bosatt i Melbourne, Australien.

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

D E  F E M  S K AVA N K E R N A

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:-

S I M B A S S Ä N G E N

JiHyeon Lee

Simbassängen är överfylld av
badande, skrikande människor 
som knuffas och trängs i solvär-
men. 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 sim-
bassäng och nära vänskap.

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

VA D  Ä R  E T T  B A R N ?

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 till-
sammans ur och fundera högt kring.

Boken har ett ovanligt stort format 
och de färgstarka illustrationerna 
föreställer barn i olika ögonblicks-
situationer. Beatrice Alemagna är 
nominerad till ALMA-priset!

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

 Ladda ner gratis   
 lärarhandledning på:   
 laromedia.se/vadarettbarn

VA D  D R Ö M D E  D U  O M ?

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:-

S KO G E N S  H E M L I G H E T E R

Jimmy Liao

En liten flicka slumrar till en helt 
vanlig vardagseftermiddag. 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 bilderboks-
berättare. Sedan dess har han givit 
ut ca 50 titlar och är numera närmast 
kultförklarad i sitt hemland Taiwan.

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

jimmy liao
– nominerad till 

ALMA-priset!

Beatrice 
Alemagna

– nominerad till 
ALMA-priset!
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T O A KU N G E N

Sandra Grimm och Clara Suetens

Vilken konstig grej! Leon har 
fått en present av mamma. 
Men vad ska man ha den till? 
Det är en toasits för barn, och 
Leon känner sig stor på sin nya 
tron, nästan som en kung. Men 
vad gör man på toa egentligen?

ISBN 7783-107-5
Ca-pris: 44:-

T I T TA  I N  I  T R Ä D E T

Anna Milbourne

I den här boken får du följa 
med och se hur ett litet ekollon 
blir till en stor ek. 

Lyft på flikarna, kika in mellan 
grenarna och upptäck alla djur 
som bor i trädet!

ISBN 7783-361-1
Ca-pris: 60:-

VA D  Ä R  S TJ Ä R N O R ?

Katie Daynes

På natten är himlen full av 
stjärnor, men vad är en stjärna 
egentligen? Hur långt borta är 
de? Kom, vi tittar närmare! 

Fina illustrationer och många 
luckor att öppna.

ISBN 7783-340-6
Ca-pris: 60:-

A L L A  B A J S A R !

Katie Daynes

Alla gör det. Fotbollsstjärnor 
gör det, popstjärnor gör det, du 
gör det, prinsar och prinsessor 
gör det och alla djur gör det. 
Alla bajsar. Det finns många 
frågor om bajs. Inte bara vad 
det är och varför det luktar 
illa. Vart tar det till exempel 
vägen när man spolar ner det i 
toaletten? 

Det och mycket mer får du veta 
i den här boken med spännande 
luckor att öppna.

ISBN 7617-786-0
Ca-pris: 60:-

A L L A  S O V E R !

Katie Daynes

Måste man sova? 
Vad händer när man sover? 
Vad är drömmar? 

Lyft på luckorna så får du lära dig 
det och mycket mer.

ISBN 7783-354-3
Ca-pris: 60:-

D E T  B O R  E T T  M O N S T E R
I  D E N  H Ä R  B O K E N

Tom Fletcher

Åh, nej! Det har flyttat in ett monster 
i den här boken. I din bok! Nu måste 
vi försöka få ut monstret. Skaka, 
snurra, hoppa … gör vad du kan för 
att få ut det. Men oj! Något högst 
oväntat händer … 

En finurlig och söt saga som både 
barn och vuxna kommer att ta till sina 
hjärtan!

ISBN 7783-324-6
Ca-pris: 69:-

K L A C KO D I L E N

Jeanne Willis
Stephanie Laberis

En rolig saga på rim om att 
följa sitt eget hjärta, bryta mot 
normer och våga vara den man 
är. Krille älskar sina nya kläder
– skor med hög klack, pärlor 
och en fin KLÄNNING! Men
vad ska hans tuffa motorcykel-
pappa säga?

Oemotståndligt underbar!

ISBN 7783-413-7
Ca-pris: 78:-

GIRAFFER KAN VÄL INTE DANSA?

Giles Andreae och Guy Rees-Parker

En fin och klok saga om att hitta 
sin egen melodi här i livet. Alla 
djuren älskar att dansa. Om kvällen 
träffas de i en glänta i skogen och 
dansar loss vid brasan. Giraffen 
vill så gärna vara med, men det 
är svårt att dansa med långa ben 
och lång hals. Giraffer kan väl inte 
dansa? ropar någon och så börjar 
alla att skratta.

En saga på rim.

ISBN 7617-830-0
Ca-pris: 63:-

FÖR DE MINSTA
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M I N I D E C K A R E  F R Å N  F Ö R S KO L A N 
K R Å KS L O T T E T  1
V E M  T O G  G L A S Ö G O N E N ?

Lars Mæhle
Odd Henning Skyllingstad

Allt verkar vara som vanligt på 
förskolan Kråkslottet. Men plöts-
ligt händer något. Elins glasögon 
försvinner. Vart har de tagit 
vägen? Är det en tjuv som smyger 
omkring?

Det är dags för Leon och Liv, 
Kråkslottets egna superdetektiver, 
att rycka ut!

ISBN 7783-443-4
Ca-pris: 46:-

VA R  B O R  D J U R E N ?

Moira Butterfield

Hålor, gryt och lyor. Vem bor var 
och hur ser det ut? 

I den här fint illustrerade boken får 
du titta in i kaninhålor, ugglebon, 
korallrev och andra spännande 
djurhem. I boken finns fullt med 
luckor att öppna och flera stora 
utvikningsbara sidor.

ISBN 7783-366-6
Ca-pris: 113:-

M I N I D E C K A R E  F R Å N  F Ö R S KO L A N 
K R Å KS L O T T E T  2
V E M  G I C K  I N  M E D  S KO R N A  PÅ?

Lars Mæhle
Odd Henning Skyllingstad

Det ska bli kalas på förskolan 
Kråkslottet, men plötsligt dyker 
det upp stora leriga skoavtryck 
på golvet. Vem har gått in med 
skorna på? Det får man ju inte!

Leon och Liv, Kråkslottets egna 
superdetektiver, rycker ut och tar 
itu med saken.

ISBN 7783-442-7
Ca-pris: 46:-

M I N I D E C K A R E  F R Å N  F Ö R S KO L A N 
K R Å KS L O T T E T  3
VA R T  T O G  A L L A  S T R U M P O R 
VÄ G E N ?

Lars Mæhle

Kråkslottets detektiver, Leon och 
Liv, får ett nytt mysterium att 
lösa. Fotbollsgänget på förskolan 
Kråkslottet gör sig redo för att 
spela. Men när de är på väg ut 
upptäcker alla att de saknar en 
strumpa var. Vad har hänt med 
strumporna? Har någon tagit 
dem? Eller har de vandrat iväg av 
sig själva, på något mystiskt sätt?

ISBN 7783-630-8
Ca-pris: 46:-

M I N I D E C K A R E  F R Å N  F Ö R S KO L A N 
K R Å KS L O T T E T  4
V E M  Ä R  B U L LTJ U V E N ?

Lars Mæhle

Ett nytt och överraskande 
uppdrag för Kråkslottets egna 
detektiver, Leon och Liv. Det ska 
vara maskerad och bullfest på 
förskolan. Alla barn ska få en bulle 
var. Men så går brandlarmet och 
en bulle försvinner i kaoset. Är 
det en bulltjuv som är i farten? 
Vem är i så fall den skyldige?

ISBN 7783-631-5
Ca-pris: 46:-

FÖR DE MINSTA

M I N A  F Ö R S TA  1 0 0 0  O R D

Heather Amery

De stora och detaljrika bilderna 
ger varje ord ett sammanhang 
som inbjuder till samtal och 
underlättar inlärningen.
Boken är till hjälp både för dig 
som vill lära dig nya ord, se hur 
orden stavas eller har svenska 
som andraspråk. På varje upp-
slag finns även en söt liten anka 
gömd. Kan du hitta den?

ISBN 7783-142-6
Ca-pris: 64:-

M I N A  F Ö R S TA  1 0 0 0  O R D
E N G E L S K A  &  S V E N S K A

Heather Amery

I den här boken får barnen lära 
sig massor av nya ord på både 
engelska och svenska! De detalj-
rika bilderna ger varje ord ett 
sammanhang vilket inbjuder till 
samtal och underlättar inlärningen. 
Boken är till hjälp både för den 
som vill lära sig nya ord och de 
som vill se hur orden stavas. 
På varje uppslag finns även en söt 
liten anka gömd. Kan ni hitta den?

ISBN 7783-143-3
Ca-pris: 64:-

P YS S E L  F Ö R  D E  A L L R A  Y N G S TA

Elisabeth Holzapfel

En hel bok laddad med pyssel-
uppdrag för de allra yngsta
(från 2 år).

Här finns massor av enkelt pyssel 
som inte kräver komplicerade 
tekniker för att färdigställa. Allt 
är lätt att göra och allt i boken 
utgår från material som redan 
finns på förskolan.

Sätt igång, måla, vik och klistra!

ISBN 7783-568-4
Ca-pris: 46:-
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AYS A  I  S I M H A L L E N

Therese Alshammar

Fyraåriga Aysa älskar att vara 
i simhallen. Att plaska, skvätta 
och doppa sig i den kluckande 
bassängen. Bara en sak är dumt 
med vatten. Att simma. Varje 
gång Aysa försöker så sjunker 
fötterna bara till botten. Tänk om 
hon kunde lära sig!

Om glädjen och stoltheten över att 
lära sig något efterlängtat, sam-
tidigt som berättelsen bjuder på 
lekfulla flytövningar att prova själv.

ISBN 7803-314-0
Ca-pris: 91:-

FA M I L J E N  K A N I N  6
S A G A N  O M  D E N  U N D E R B A R A
FA M I L J E N  K A N I N  O C H  S P Ö K TÅ G E T

Jonna Björnstjerna

Det ryktas om ett spöktåg i Sagoskogen. Lillebror Kanin får höra talas 
om det för första gången på ett av torsdagsmötena i den lokala tågklubben, 
där han är en trogen medlem. Ändå råkar han av misstag hoppa på 
SPÖKTÅGET när han skyndar sig hem samma kväll. När Lillebror väl har 
placerat sina små tassar i en av vagnarna är han fast, för har man klivit 
på det fördömda tåget så går det tyvärr inte att kliva av. Men vad är det 
egentligen för förbannelse som vilar över spöktåget? Varför tvingas det 
göra samma resa ut över ett stup vareviga kväll?

ISBN 7803-197-9
Ca-pris: 93:-

mys-pysig

skräckis!

FÖR DE MINSTA

F I L I P PA  &  M O R FA R
I  D J U R E N S  H U S

Lasse Berghagen
Kristina Grundström

I djurens hus finns allt från 
gigantiska ormar till kaxiga 
papegojor. Filippa är inte rädd, 
hon tycker det är spännande. 
Men morfar är inte överdrivet 
förtjust i spindelattacker och 
luriga lemurer.

ISBN 7617-996-3
Ca-pris: 90:-

VA D  S O M  Ä N  S K E R

Debbi Gliori

Jag älskar dig alltid, vad som än 
sker ... Vad som än sker? undrar 
Liten förvånat. Men tänk om Liten 
förvandlas till en björn ... eller 
en insekt ... eller till och med en 
farlig krokodil? Liten har många 
frågor om kärlek, och Stor lovar 
att kärleken aldrig tar slut.

"Vad som än sker" är en varm, kärleks-
full och oemotståndlig bok med roliga 
rim och underbara bilder och med 
svar på kluriga frågor.

ISBN 7783-038-2
Ca-pris: 55:-

L I T E N
[ A R A B I S K A ]

Stina Wirsén

”Du är liten. Du är fin. Dig får man inte skrämma. Dig får man aldrig 
knuffa eller slå. Så är det. Den som är Stor ska ta hand om sin Liten.” 
Liten är en långörad figur vars tillvaro är stretig med mycket bråk. 
Hemma hos Liten är det många dagar som inte är glada. Det blir farligt 
igen och igen. De som borde ta hand om Liten är själva så ledsna att de 
inte ser Liten. Bara grannen finns som tillflykt i stormen. Men så till slut, 
efter flera försök att trösta sig själv, tar Liten mod till sig att berättar allt 
för Fröken på förskolan som hjälper Liten till fler glada dagar.

Boken om Liten är en allvarlig men hoppfull berättelse om hur det kan vara att 
vara Liten i en ledsam hemmiljö. Berättelsen är framtagen i samarbete med 
Brottsoffermyndigheten.

ISBN 7525-264-3
Ca-pris: 98:-

P I X I B OX
B A R N K A M M A R B O K E N  2 0 1 9

Russinen ur Barnkammarboks-
kakan paketeras här i ett
behändigt portabelt format. 
Den älskade barnkammarboken 
möter barnens egen favorit 
Pixiboken, den stora handen 
möter den lilla och hand i hand 
går de på världens bästa bok-
promenad.

Boxen innehåller sju små barn-
kammarböcker med författare som 
Lotta Olsson, Lennart Hellsing, 
Carin Wirsén, Helena Dahlbäck 
och många fler samt illustratörer i 
världsklass, till exempel Charlotte 
Ramel, Stina Wirsén, Tord Nygren, 
och Maria Nilsson Thore.

ISBN 7803-290-7
Ca-pris: 74:-

på arabiska
– f inns även 
på svenska!



23LäroMedia Bokhandel Örebro | tel 019-20 69 00 | e-post info@laromedia.se | www.laromedia.se LäroMedia Bokhandel Örebro | tel 019-20 69 00 | e-post info@laromedia.se | www.laromedia.se

D E N  V I TA  B A R N K A M M A R B O K E N  2 0 1 9

Antologi

Den vita barnkammarboken är en skattkista 
fylld med visor, ramsor, dikter, peksidor 
och små berättelser för de allra minsta! 
Upptäck gamla och nya favoriter från några 
av våra mest älskade svenska författare och 
illustratörer.

Hipp hurra! År 2019 fyller Barnkammarboken 
30 år! Det firar vi med uppdaterade utgåvor, 
fyllda med kära favoriter hos både barn och vuxna. 
Läggdags, mysstund, sjunga tillsammans, läsa 
högt. Det finns en Barnkammarbok för varje 
smak och tillfälle.

ISBN 7803-288-4
Ca-pris: 194:-

P R I C K  PÅ  ÄV E N T Y R
[ A R A B I S K A  O C H  S V E N S K A ]

Gulnar Hajo

Det här är berättelsen om en 
prick som tröttnar på att sitta 
still på samma plats och inte 
göra någonting. När pricken 
bestämmer sig för att ge sig 
iväg på äventyr råkar den ut för 
en mängd oanade och roliga 
upplevelser.

En vacker och fantasieggande 
bilderbok att läsa tillsammans.

ISBN 7525-267-4
Ca-pris: 110:-

D E N  L I L L A  LY K TA N
[ A R A B I S K - S V E N S K
PA R A L L E L LT E X T ]

Ghassan Kanafani

The Little Lantern är en historia 
om en kung som dör och lämnar 
sin enda dotter som arvtagare till 
tronen. Kungens sista vilja är att 
dottern, för att bli konungarikets 
drottning, måste ta in solen i 
slottet. Prinsessan försöker, men 
till ingen nytta. Till slut låser hon 
in sig i sitt rum. En dag hittar 
hon en papperslapp inskjuten 
under sin dörr som säger att hon 
aldrig kommer att finna solen i 
ett låst rum ...

ISBN 7525-266-7
Ca-pris: 127:-

D Å  Ä R  J A G  G L A D
[ A R A B I S K - S V E N S K
PA R A L L E L LT E X T ]

Hiyam Abu Adas

Vad gör dig glad? Kanske att läsa 
en bok tillsammans? Den här 
boken berättar om vad som gör 
en liten pojke glad. Det kan vara 
att plocka oliver från farfars axlar 
eller att dricka te med salvia-
smak som pappa kokat. Eller att 
klä ut sig i mosters sjal.

ISBN 7525-239-1
Ca-pris: 98:-

S E L M A  O C H  A P E L S I N E N
[ A R A B I S K - S V E N S K
PA R A L L E L LT E X T ]

Haya Mansour

Med hjälp av en krita och mycket 
fantasi kan verkligheten förändras så 
som man vill ha den. Selma bor i ett 
tältläger. Med en krita börjar hon rita 
apelsinträd på den vita tältduken. 
Med hjälp av fantasin blir apelsinerna 
godsaker, regnskydd, en vän, en 
trumma, en värmande sol och en 
ballong som kan färdas hela vägen 
hem igen. Allt Selma behöver kan 
hon skapa, inuti sitt huvud.

ISBN 7525-240-7
Ca-pris: 98:-

D E N  B L Å  B A R N K A M M A R B O K E N  2 0 1 9

Antologi

Den blå barnkammarboken är en fullspäckad 
samling sagor, sånger och ramsor för alla 
mellan 3 och 6 år. Följ med den vilda bebin 
på äventyr på det stora havet, räkna och 
ramsa med Stina och Carin Wirsén, simma 
med Alexander Janssons hajar – om du 
vågar – och mycket mer!

Här finns också klassiska Astrid Lindgren-sagor, 
spökberättelser för den modiga samt många 
sånger som också går att streama via Spotify.

ISBN 7803-287-7
Ca-pris: 194:-

D E N  S I LV R I G A  B A R N K A M M A R B O K E N  2 0 1 9

Antologi

Den silvriga barnkammarboken är den enda 
sångbok man behöver. Klassiska barnvisor av 
Alice Tegnér och Lennart Hellsing, älskade 
sånger från Astrid Lindgren-filmerna och 
moderna förskolelåtar om krokodiler, spindlar 
och hajar. Här finns rörelsesånger, leksånger, 
sommarvisor, vintervisor och lugna visor att 
sjunga på sängkanten.

Boken är rikt illustrerad av de allra främsta 
svenska illustratörerna. Många av sångerna kan 
också streamas via Spotify.

ISBN 7803-289-1
Ca-pris: 194:-

FÖR DE MINSTA FÖR DE MINSTA

Böckerna är på arabiska med svensk parallelltext. Den arabiska texten är
genomgående försedd med diakritiska tecken. Böckerna är arabiska originalverk. 
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VÅ R  L I V S FA R L I G A
T R Ä D KO J A  M E D
9 1  VÅ N I N G A R

Andy Griffiths

ISBN 501-2011-0
Ca-pris: 98:-

VÅ R  S U P E R S M A R TA
T R Ä D KO J A  M E D
1 0 4  VÅ N I N G A R

Andy Griffiths

ISBN 501-2049-3
Ca-pris: 98:-

VÅ R  Ö V E R D R I V E T
G I G A N T I S K A  T R Ä D KO J A
M E D  5 2  VÅ N I N G A R

Andy Griffiths

ISBN 501-1764-6
Ca-pris: 98:-

VÅ R  FA N TA S T I S K A
T R Ä D KO J A  M E D
7 8  VÅ N I N G A R

Andy Griffiths

ISBN 501-1975-6
Ca-pris: 98:-

VÅ R  J ÄT T E S T O R A
T R Ä D KO J A  M E D
2 6  VÅ N I N G A R

Andy Griffiths

ISBN 501-1762-2
Ca-pris: 98:-

VÅ R  M E G A S T O R A
F U S K BYG G D A  T R Ä D KO J A
M E D  6 5  VÅ N I N G A R

Andy Griffiths

ISBN 501-1941-1
Ca-pris: 98:-

VÅ R  E N O R M T  S T O R A
T R Ä D KO J A  M E D
3 9  VÅ N I N G A R

Andy Griffiths

ISBN 501-1763-9
Ca-pris: 98:-

VÅ R  T R Ä D KO J A
M E D  1 3  VÅ N I N G A R

Andy Griffiths

ISBN 501-1758-5
Ca-pris: 98:-

Andy Griffiths är Australiens 
mest populära författare och 
har skrivit över 25 böcker.

Hans böcker har legat på
New York Times Bestsellerlista, 
vunnit 50 priser och sålt i 
över 5 miljoner exemplar
världen över. Han samarbetar 
ofta med illustratören Terry 
Denton.

Andy Griffiths är mycket 
engagerad i att väcka läslust 
hos barn som inte läser så 
mycket. Han är ambassadör 
för The Indigenous Literacy 
Foundation som stöder barn i 
barnhem och fosterfamiljer.

LÄR KÄNNA

ANDY GRIFFITHS

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.

GALET,
LÄTTLÄST OCH

0% VARDAG!
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L Ä S H O P P E T  N I VÅ  1
L E O  O C H  U N O,  4  T I T L A R

Emma Frey-Skøtt

Leo i leran
Leo reser
Leo och Uno
Sov Leo!

ISBN 27-45430-9
Ca-pris: 247:-

Böckerna i Läshoppet passar utmärkt att använda
vid lästräning, som läsläxa eller vid diagnostisering.

Böckerna i nivå 1–4 består av paket med fyra böcker om 16 sidor vardera.
De fyra olika nivåerna är anpassade till de olika stegen i dimensionen Ordavkodning i God läsutveckling.

L Ä S H O P P E T  N I VÅ  4
Y R K E N ,  4  T I T L A R

Bengt-Erik Engholm

Brevbärare
Polis
Sophämtare
Tandläkare

ISBN 27-45435-4 
Ca-pris: 247:-

L Ä S H O P P E T  N I VÅ  4
Å R S T I D E R N A ,  4  T I T L A R

Bengt-Erik Engholm

Fakta om hösten
Fakta om sommaren
Fakta om våren
Fakta om vintern

ISBN 27-45475-0
Ca-pris: 247:-

L Ä S H O P P E T  N I VÅ  1
A L I  O C H  M I N A ,  4  T I T L A R

Berit Jansson

Ali och Mina kan
En vän för Ali och Mina
Se på Ali och Mina
Vad har Ali och Mina?

ISBN 27-45438-5
Ca-pris: 247:-

nivå 1

L Ä S H O P P E T  N I VÅ  3
P E L L A ,  4  T I T L A R

Johan Rundberg

Pella hoppar häck
Pella hoppar höjd
Pella hoppar längd
Pella stöter kula

ISBN 27-45455-2
Ca-pris: 247:-

L Ä S H O P P E T  N I VÅ  3
S A L LY  S M A R T,  4  T I T L A R

Pär Sahlin

Sally Smart hittar en boa
Sally Smart hittar en skatt
Sally Smart hittar en vän
Sally Smart hittar ett spöke

ISBN 27-45434-7
Ca-pris: 247:-

nivå 3

L Ä S H O P P E T  N I VÅ  2
B O D I L  O C H  I D A ,  4  T I T L A R

Emma Frey-Skøtt

Bodil och Ida
Bodil busar
Var ska Bodil vila?
Bodil letar mat

ISBN 27-45431-6
Ca-pris: 247:-

L Ä S H O P P E T  N I VÅ  2
S A L E M ,  4  T I T L A R

Emma Frey-Skøtt

Salem och Liv surar
Salem vill leka
Salem vill vara med
Salem åker

ISBN 27-45454-5
Ca-pris: 247:-

nivå 2 nivå 4

LÄTTLÄST LÄTTLÄST

nyhet!

nyhet!

nyhet!

nyhet!

nyhet!

nyhet!

nyhet!

nyhet!
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ABC-klubben LÄS MER
Läs mer-böckerna består av fristående berättelser om barnen i ABC-klubben. 

A B C - K L U B B E N  L Ä S  M E R  B L Å
BEA HANDLAR

Mats Wänblad

För nybörjarläsaren.

ISBN 27-44291-7
Ca-pris: 66:-

A B C - K L U B B E N  L Ä S  M E R  B L Å
ASTA KASTAR

Mats Wänblad

För nybörjarläsaren.

ISBN 27-44290-0
Ca-pris: 66:-

A B C - K L U B B E N  L Ä S  M E R  B L Å
CESAR CYKLAR

Mats Wänblad

För nybörjarläsaren.

ISBN 27-45226-8
Ca-pris: 66:-

nyhet!

A B C - K L U B B E N  L Ä S  M E R  R Ö D
TROLLERI

Mats Wänblad

Något mer text än i den Blå serien.

ISBN 27-44293-1
Ca-pris: 66:-

A B C - K L U B B E N  L Ä S  M E R  R Ö D
CESARS NYA KLÄDER

Mats Wänblad

Något mer text än i den Blå serien.

ISBN 27-44292-4
Ca-pris: 66:-

A B C - K L U B B E N  L Ä S  M E R  R Ö D
UPP I  TRÄDET!

Mats Wänblad

Något mer text än i den Blå serien.

ISBN 27-45227-5
Ca-pris: 66:-

nyhet!

A B C - K L U B B E N  L Ä S  M E R  G R Ö N 
E N S A M  I  M Ö R K R E T

Mats Wänblad

Serien med mest text.

ISBN 27-44606-9
Ca-pris: 66:-

A B C - K L U B B E N  L Ä S  M E R  G R Ö N 
D E N  S P Ö K A N D E  B O N D E N

Mats Wänblad

Serien med mest text.

ISBN 27-44605-2
Ca-pris: 66:-

A B C - K L U B B E N  L Ä S  M E R  G R Ö N 
G U L D VÅ G E N

Mats Wänblad

Serien med mest text.

ISBN 27-45228-2
Ca-pris: 66:-

nyhet! L U N A  O C H  L I A M  PÅ  S I M S KO L A

Malin Stehn

Liam är inte alls förtjust i att 
bada. Han ser inte fram emot 
att gå i simskola men det är 
tydligen något man måste. 
Luna älskar det. Hon hoppar 
från kanten och doppar 
huvudet. När veckan är slut 
ska alla ta märken. Luna tar 
Guldfisken. Men hur ska det
gå för Liam?

ISBN 7299-993-0
Ca-pris: 58:-

L U N A  S J U N G E R  S O L O

Malin Stehn

Skolan ska ha öppet hus och 
vill man så får man uppträda. 
Liam vill verkligen inte stå på 
en scen inför folk. Men Luna 
vill. Hon älskar att sjunga och 
har bestämt sig för sin favorit-
låt. Hon lägger mycket tid på 
att öva så att det ska bli bra. 
Men när dagen för föreställ-
ningen kommer börjar fjäril-
arna fladdra i magen ...

ISBN 7299-992-3
Ca-pris: 58:-

Av populära författaren
Malin Stehn.
Fina illustrationer av
Maria Källström!

ny serie!
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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”.

Hegas  
läsglädje på 

rätt nivå

  Interaktiviteten viktig. Välj hur eleverna 
ska svara – med text, ljud, bild eller film.

   I början av läsnyckeln hittar du en beskrivning av vilket 
centralt innehåll i Lgr 11 som berörs. Det underlättar ditt 
ämnesövergripande arbete.

  Handplocka din egen läsnyckel. Förutom att dela ut den 
digitalt till dina elever får du tillgång till tips om vad svaren 
bör innehålla. Bara synligt för dig.

Du hittar fortfarande läsnycklarna på hegas.se men för att 
handplocka uppgifter, skriva ut dem och dela ut digitalt till elever 
måste du skapa en användare på lasnycklar.hegas.se – gratis! 

Vill du fortfarande klippa och klistra kan du skriva ut hela läsnyck-
eln utan att logga in. Men då missar du de interaktiva svarsmöjlig-
heterna och det extra stöd vi tagit fram till dig.

Läsnycklar  
– alltid kopplade 
till läroplanen
Nu tar läsnycklarna nästa steg – de blir digitala 
och interaktiva med koppling till det centrala 
innehållet i Lgr 11. Fortfarande gratis, fortfarande 
möjliga att skriva ut.

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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TAY N I K M A  1
F L I N T

Jan Kjaer

Flint och Ask är goda vänner och 
Ask undrar varför Flint ger en gåva 
till statyn Deka. När ett gäng 
otäcka orker anfaller tvingas Flint 
och Ask använda sin berg-magi i 
striden. Men orkerna är för många 
och när hoppet verkar vara ute för 
de två vännerna får de hjälp från 
ett oväntat håll.

Ett fantasy-äventyr som sålt i över 
400.000 exemplar. Med manga-
liknande bilder och ett spännande 
innehåll skapar Kjær lättläst läslust 
för barn i 6–9-årsåldern.

ISBN 7543-867-2
Ca-pris: 108:-

F L U G O  8
F L U G O  O C H  F L U G I A

Tedd Arnold

Flugo och Buzz leker ute. Då 
träffar de en flicka. Hon har ett 
husdjur. En flug-flicka som heter 
Flugia. Flugo och Flugia pratar 
likadant. – ZZZZ! Har Flugo fått 
en ny vän? En flickvän!

Nytt härligt äventyr med populära 
flugan Flugo! 

ISBN 7543-735-4
Ca-pris: 108:-

L I S E N  2
L I S E N  O C H  TJ U V E N

Cecilia Sundh

Mamma har träffat en man som 
hon bjuder hem, trots att Lisen 
inte vill. Samtidigt som han ska 
komma dyker det upp en mystisk 
person i kvarteret. Kan det vara 
en tjuv? Lisen skyndar sig hem 
för att berätta för mamma vad 
hon har sett. Men i köket sitter 
den mystiske mannen tillsam-
mans med mamma! Har de fått 
en tjuv i huset? 

ISBN 7543-766-8
Ca-pris: 108:-

E L L A  &  A L E X  1
TÄ N D E R N A  S I T T E R  FA S T

Stina Jonsson

Alex högsta dröm är att tappa en
tand, men tyvärr sitter hans 
gaddar som berget. Inte ens när 
han ramlar ner från bommen och 
blodet sprutar ger de med sig. 
Medan de andra barnen skryter 
om sina blodiga bravader undrar 
Alex om han någonsin ska tappa 
sina tänder och hur det kommer 
att kännas. Så visar det sig att Alex 
har något som de andra inte har … 

Möt Ella och Alex, två charmiga 
sexåringar – i en helt ny serie för 
lågstadiet. Böcker om vardagliga
situationer berättade med nyfiken 
och humoristisk ton, rikligt illustrerade.

ISBN 7543-804-7
Ca-pris: 101:-

KO M P I S - G Ä N G E T  1 
A L I  V I L L  I N T E  G Å  T I L L  S KO L A N 

Sylvaine Jaoui

Det är dagen innan skolan ska 
börja igen efter lovet. Plötsligt 
får Ali ont i magen. Kan det ha 
med skolan att göra? Som tur är 
får Mia en bra idé. Det finns ju 
mycket som är kul i skolan. Till-
sammans gör de fem vännerna 
en lista på allt som är bra med 
skolan. Då blir livet plötsligt 
mycket roligare!

På det sista uppslaget i boken finns 
det pysseltips!

ISBN 7543-785-9
Ca-pris: 108:-

KO M P I S - G Ä N G E T  2
E L I A S  K A N  I N T E  S L U TA  S P E L A

Sylvaine Jaoui

Vad är det med Elias? Ibland är 
han så konstig. Han kommer inte 
till skjulet efter skolan. Vännerna 
blir oroliga och letar upp honom. 
Elias sitter vid datorn och spelar. 
Han kan inte sluta. Han känner 
sig som en fånge. Men vännerna 
kommer på ett sätt att hjälpa 
honom. Äntligen kan Elias hänga 
med till badhuset!

På det sista uppslaget i boken finns 
det pysseltips!

ISBN 7543-788-0
Ca-pris: 108:-

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”.

Hegas  
läsglädje på 

rätt nivå

  Interaktiviteten viktig. Välj hur eleverna 
ska svara – med text, ljud, bild eller film.

   I början av läsnyckeln hittar du en beskrivning av vilket 
centralt innehåll i Lgr 11 som berörs. Det underlättar ditt 
ämnesövergripande arbete.

  Handplocka din egen läsnyckel. Förutom att dela ut den 
digitalt till dina elever får du tillgång till tips om vad svaren 
bör innehålla. Bara synligt för dig.

Du hittar fortfarande läsnycklarna på hegas.se men för att 
handplocka uppgifter, skriva ut dem och dela ut digitalt till elever 
måste du skapa en användare på lasnycklar.hegas.se – gratis! 

Vill du fortfarande klippa och klistra kan du skriva ut hela läsnyck-
eln utan att logga in. Men då missar du de interaktiva svarsmöjlig-
heterna och det extra stöd vi tagit fram till dig.

Läsnycklar  
– alltid kopplade 
till läroplanen
Nu tar läsnycklarna nästa steg – de blir digitala 
och interaktiva med koppling till det centrala 
innehållet i Lgr 11. Fortfarande gratis, fortfarande 
möjliga att skriva ut.

För att göra det extra lätt att hitta 

våra böcker har vi märkt ut dem.  

Håll utkik efter den röda Hegas-

blomman i katalogen!

Hög
igenkänning
 för den som 
nyss börjat 

skolan! 

Erika Eklund Wilson är illus-
tratör och författare, bland 
annat till böckerna om hästen 
Hallon och hennes tjejer Lisa 
och Tyra. 

"Det har mest blivit häst-
böcker för min del, men jag 
gör också illustrationer och 
grafisk form till läroböcker, 
till exempel i matte eller 
engelska".

Erika tycker om att skriva 
korta texter med få ord. Det 
är roligt att försöka välja ut de 
bästa orden, och inte skriva 
långa tillkrånglade meningar.

N AT T  M E D  H A L L O N

Erika Eklund Wilson

Lisa och Tyra ska sova hos Hallon 
i stallet, det ska bli spännande.
Men Tyras bror och syster för-
söker skrämmas. De pratar om 
spök-bebisen. Men den finns väl 
inte på riktigt? Tyra somnar först. 
Lisa ligger vaken. Då hör hon
konstiga skrik. Är det spök-bebisen 
som vaknat?

Äntligen en ny Hallon-historia! 
Riktigt lättlästa böcker om hästar 
och kompisar för att grunda ett häst-
boksintresse som räcker länge. 

ISBN 7543-754-5
Ca-pris: 108:-

LÄR KÄNNA

ERIKA EKLUND
WILSON
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T O VA  I  T O R N E T  4
T O VA  B L I R  K Ä R

Katrine Marie Guldager

Fjärde boken om Tova i tornet 
handlar om hur känslorna gör
lite som de vill och hur det kan 
kännas att bli kär i någon. Om
att få tunghäfta av blyghet och 
plötsligt bli röd på kinderna.

Serien om Tova skildrar olika
känslor på ett tänkvärt och poetiskt
vis för barn i lågstadiet. Första
delen i serien, "Tova exploderar",
är utvald till regeringens förskole-
satsning våren 2019.

ISBN 7543-840-5
Ca-pris: 108:-

T O VA  I  T O R N E T  3
TOVA OCH STJÄRNHIMLEN

Katrine Marie Guldager

I Tova och stjärnhimlen får vi reda 
på vad som egentligen har hänt 
med hennes far och varför hon 
bor alldeles ensam i ett vatten-
torn. Precis som andra barn 
tänker Tova ibland väldigt stora 
och djupa tankar och funderar 
sig fram till riktigt bra svar på de 
svåra frågorna.

Om sorg och saknad, skriven på ett 
tänkvärt och poetiskt vis för barn i 
lågstadieåldern. 
 
ISBN 7543-748-4
Ca-pris: 108:-

S PA N A R N A  5
VAMPYRSPANARNA

Annika Widholm

Det är snöstorm och Malva och 
Hanna måste övernatta på ett 
ruskigt hotell. Hanna tror att det 
kan finnas vampyrer där. Malva 
hoppas att det inte är så. På 
natten hör de ett mystiskt ljud 
och ger sig ut på vampyrspaning 
genom mörka och ödsliga rum. 
I källaren hittar de en kista och 
förstår att vampyren är nära ...

Äntligen en ny spanarbok som
ger det där lilla extra spännings-
pirret. Fina illustrationer av 
Jonna Björnstjerna.

ISBN 7543-792-7
Ca-pris: 148:-

Varje saga behöver ett kort från 
varje av de fem kategorierna:
Huvudperson, plats, fiende, 
händelse och sagoslut. När du har 
samlat alla får du lägga ner dina 
kort och berätta din saga. 

Med bilder ur våra populära böcker 
i Lilla Skräck-biblioteket kan du vara 
säker på att de sagor som skapas 
inte liknar några du hört förut.
Samtidigt följer de sagans logik 
och övar barnen på att känna igen 
strukturer samt ger dem glädjen i att 
skapa sina egna sagor. 

KO R T S P E L :  S K R U VA D E  S A G O R
6 - PA C K

ISBN 7543-803-0
Ca-pris: 298:-

LÄTTLÄST

Jonna Björnstjerna föddes 1983 
i Eskilstuna. Hon är utbildad på 
Serietecknarskolan i Malmö samt 
har studerat illustration och 
grafisk design på Central Saint 
Martins i London.

Jonna har bland annat illustrerat 
för Norrköpings tidningar och 
Sydsvenska Dagbladet,  men för 
det mesta jobbar hon med att 
illustrera barnböcker. 

Hennes debutbok Sagan om den 
underbara familjen Kanin och 
monstret i skogen placerade sig 
på första plats i Bokjuryn 2007
– barnens egen omröstning.
Även Godistrollet, som utkom 
2010, vann Bokjuryns pris för 
bästa bok i kategorin 0-6 år 2010.

LÄR KÄNNA

JONNA BJÖRNSTJERNA

KO R T S P E L :  S K R U VA D E  S A G O R
1 - PA C K

ISBN 7543-801-6
Ca-pris: 91:-

Skruvade Sagor är ett
sagospel där man ska
samla ihop de olika
delarna som behövs för
en riktig saga.

J O B B A  M E D  S K R U VA D E 
S A G O R  F Ö R  L E K F U L LT 
L Ä R A N D E !

M A G I S K A  S P E G E L N  1
D E N  H E M L I G A  G Å N G E N

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 tillsammans med Cleo, 
som flickan säger sig heta, för att 
ta reda på vart gången leder.

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

M A G I S K A  S P E G E L N  2
D E T  B U LTA N D E  H J Ä R TAT

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. 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:-
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L I L L A  S K R Ä C K B I B L I O T E K E T  5
GULDLOCK OCH DE TRE SPÖKENA

Wiley Blevins

Guldlock är en alldeles för nyfiken och äventyrlig liten flicka 
som egentligen heter Pia. En kväll går hon för långt in i skogen 
och får syn på ett mystiskt hus längst in bland alla träd. Väl 
inne i huset stökar hon till och förstör. Hon vet inte att det 
bor en spökfamilj där och att den stol hon just suttit sönder 
tillhör ett litet spökbarn. När Guldlock blir trött provligger 
hon de tre sängarna på ovanvåningen, men så fort hon har 
somnat vaknar spökena till liv ...

ISBN 7543-739-2
Ca-pris: 108:-

L I L L A  S K R Ä C K B I B L I O T E K E T  6
H A N S  O C H  G R E TA  I  D E T  H E M S Ö K TA  H U S E T

Wiley Blevins

Precis som i den klassiska orginalsagan är syskonen Hans 
och Greta vilse i skogen. Brödsmulorna de tagit med för att 
hitta hem igen är borta. Den här gången har smulorna ätits 
upp av sex svarta fåglarna som följt efter barnen. Samma 
fåglar vill nu locka med Hans och Greta till ett okänt hus 
långt bort från deras hem. Det visar sig vara jägarens hus, 
men det är inte han som öppnar dörren … utan någon helt 
annan. Någon som varit död många år!

Ännu en välkänd saga har fått en ny twist! En ännu lite läskigare 
version av den klassiska saga vi så väl minns. Missa inte den 
senaste boken i populära Lilla skräckbiblioteket! 

ISBN 7543-837-5
Ca-pris: 108:-

P E T E R  PA N

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: 151:-

T R O L L K A R L E N  F R Å N  O Z

L. Frank Baum

Dorothy och hennes hund förs 
bort av en jättestark virvelvind. 
De landar i det konstiga landet 
Oz. Här träffar Dorothy en man 
av plåt, en fågelskrämma utan 
hjärta och ett fegt lejon. Alla 
behöver de hjälp av den store 
trollkarlen. Tillsammans går de 
fyra vännerna iväg för att leta 
upp honom. På vägen råkar de ut 
för otroliga äventyr. Ska de klara 
sig undan den elaka Häxan från 
Väst? Och ska Dorothy någonsin 
komma hem igen? 

ISBN 7543-757-6
Ca-pris: 151:-

D E  T R E  M U S K E T Ö R E R N A

Alexandre Dumas

Berättelsen utspelar sig i Frankrike 
på 1600-talet. D’Artagnan är en 
modig och stolt ung man. Han vill 
kämpa för det som är rätt och riktigt. 
Han vill slåss för sin kung. Till sin 
hjälp har han de tre musketörerna 
Atos, Portos och Aramis. De fyra 
vännerna hamnar i ett stort äventyr 
när de ska hjälpa Frankrikes drott-
ning ur en svår knipa.

En rolig och spännande bearbetning 
för barn. Med ordlista som förklarar 
vissa svåra ord och uttal.

ISBN 7543-843-6
Ca-pris: 151:-

N I L S  H O L G E R S S O N

Selma Lagerlöf

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?

ISBN 7543-683-8
Ca-pris: 151:-

LÄTTLÄST

Mysrys
för lågstadiet!

RY M D K L U B B E N
E .T.  2
MONSTER PÅ MARS

Marie Helleday Ekwurtzel

Hur räddar man bäst en katt som fångats av ett 
läskigt monster på planeten Mars? Det vet bara 
Eskil och Tova. Ett solklart nytt uppdrag för 
rymdklubben E.T. Men ett farligt och inte helt 
lätt sådant. För katten är livrädd och skriker 
som en nyfödd bebis. Och raketen är ur kurs, 
om än bara för en sekund. Vilken tur att Eskil 
kan så mycket om rymden. Och vilken tur att 
Tova är bra på att prata rymdspråk ...

Den andra delen i serien Rymdklubben E.T. Perfekt 
lågstadie-läsning för alla som vill lära sig mer om 
planeter och som gillar spännande historier. Men 
också en serie som handlar om identitet och om att 
vara annorlunda – eller att se annorlunda ut.

ISBN 7543-751-4
Ca-pris: 148:-

klassiska 
sagor med 
lättläst

text!



L Ä S  PÅ  E G E N  R I S K  4
VAT T E N L A N D E T

Petrus Dahlin

Tindra och Selma ska äntligen få 
besöka det underbara vattenlandet 
som alla i skolan pratar om. 
Tjejerna är ivriga, men också lite 
oroliga. Ryktet går nämligen att 
om man råkar kasta sig ner i fel 
vattenrutschkana kan man hamna 
i en hemlig, livsfarlig bassäng. 
Och där under ytan bor något 
stort, mörkt och hungrigt ...

Serien med riktigt läskiga vandrings-
sägner för nybörjarläsarna.

ISBN 7803-119-1
Ca-pris: 58:-

M YS T I S K A  S KO L A N  6
C H A R L I E ,  C H A R L I E ,  Ä R  D U  D Ä R ?

Katarina Genar

Greta älskar sin mystiska skola. 
Nästan varje dag händer det 
något spännande. På rasten 
håller vaktis på att måla om det 
gamla förrådet. Solen skiner från 
en klarblå himmel och luften är 
varm. Men helt plötsligt och från 
ingenstans sveper en kall vind förbi. 
Himlen mörknar och det börjar 
regna! Alla ryser. Vad händer?

Rysmysiga och lagom läskiga 
böcker för nybörjarläsare.

ISBN 638-9977-5
Ca-pris: 58:-

LÄTTLÄST LÄTTLÄST

A X E L  O C H  O M A R  1 8
L Ä S H U N D E N

Helena Bross

I dag är lyckan fullständig när 
den snälla hunden Trixi flyttar in 
i huset där Axel och Omar bor. 
Trixi ska bo på tredje våningen. 
Samma våning som Omar! Trixi är 
jättesnäll. Hon har varit polishund 
och är väldigt bra på att lyssna. 

Perfekta böcker för nybörjarläsare 
med kort text och enkla ord i versaler. 
Kadri Ilves varma illustrationer gör 
det lätt att känna igen sig.

ISBN 7803-039-2
Ca-pris: 58:-

M Ä R TA  1 4
M Ä R TA  R I D E R  U T

Erika Eklund Wilson

Märta och hennes bästis Maja 
drömmer om att få rida islands-
häst igen. Helst rida ut i skogen 
en hel dag på favorithästarna 
Saga och Freja. Men när det är 
dags får de en överraskning: 
Majas mamma ska följa med!

Underhållande läsning som beskriver 
kärleken till hästar, livet i stallet, 
känslor och vänskap. Nybörjarläsaren 
får också en del fakta på köpet.

ISBN 7803-329-4
Ca-pris: 58:-

VÄ N N E R  4 E V E R  4
B Ä S TA  B I O N

Marie Oskarsson

Kompisarna bestämmer sig för 
att gå på bio tillsammans! Kul! 
Men Jacks glädje falnar när han 
berättar för mamma och hon säger 
att de inte råd med någon bio. 
Inte vill han berätta för de andra 
heller. Men då blir allt tjafsigt och 
ingen förstår varför Jack inte vill. 
Men när Stella och Emilia förstår 
varför Jack inte kan gå får de 
plötsligt bästa idén om hur ALLA 
ska kunna vara med på bion.

ISBN 7803-114-6
Ca-pris: 58:-

J A C K  O C H  K Ä R L E K E N  1
F R Å G A  C H A N S

Marie Oskarsson

En dag slår den ner som en blixt 
från klar himmel. Kärleken. Jack 
blir kär i Emilia och vill fråga 
chans! En helt vanlig dag känner 
Jack det bara. En känsla som 
dyker upp från ingenstans och 
drabbar honom totalt. Han har 
blivit kär – i klasskompisen Emilia 
med trasselhåret. Nu finns det 
bara en sak att göra. Han måste 
fråga chans.

ISBN 7803-312-6
Ca-pris: 91:-

H J Ä L P !  7
H J Ä L P !  R Ä D D A  H U S S E

Jo Salmson

När Samir kommer till skolan en 
morgon är han inte alls sitt vanliga, 
kaxiga jag. Snart får fröken ur
honom vad som hänt. Han skulle 
bara ta ut sin lillasysters kanin 
Husse en vända ... och så smet den! 
Nu är den omöjlig att hitta. Och hur 
fångar man egentligen en kanin? 

Hjälp!-serien har blivit omåttligt
populär och bjuder på stor igen-
känning.

ISBN 7803-336-2
Ca-pris: 58:-

D J U R KO M P I S A R  1 3
B I L LY  B A D A R

Margareta Nordqvist

Hästen Billy är på tillfälligt besök 
på Pelles gård. Billy är en riktig 
rymningsexpert, som gärna ger sig 
av på egna utflykter från hagen. 
Men den här gången verkar det 
nästan bli lite för spännande 
när Billy rymmer ner till sjön för 
att svalka sig i sommarvärmen. 
Stora mörka moln närmar sig. 
Hjälp, ett åskväder!

Busig och lätt läsning i versaler
för nybörjarläsarna.

ISBN 7803-343-0
Ca-pris: 58:-

extra lätt
att läsa!

extra lätt
att läsa!

ny f in
färglagd 

utgåva!
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S I G G E  1 7
TÄVLA MED SIGGE

Lin Hallberg

Elina är skötare på sin favorit-
häst Sigge och när Ingela blir 
sjuk får hon vara med honom 
extra mycket. Då får nämligen 
Elina, hennes mamma och de 
andra ponnytjejerna sköta stallet 
själva i en hel vecka. Och det 
är mycket som ska fixas inför 
hopptävlingen på Lunda ...

En ny bok om allas favoritshettis 
Sigge!

ISBN 7803-321-8
Ca-pris: 95:-

NELLY RAPP – MONSTERAGENT 19
NELLY RAPP OCH DET
HEMLIGA BIBLIOTEKET

Martin Widmark

Agentvännerna Nelly Rapp och 
Valle är mästare på att tackla 
monster och andra farligheter 
med hjälp av de "tre L:en". När 
greve Hattenröök ger dem i 
uppdrag att forska i hans släkt-
historia kastas de tillbaka till 
riddartiden och deras kunskaper 
sätts på prov.

Mysläskigt, roligt och lättläst!

ISBN 7803-322-5
Ca-pris: 86:-

LÄTTLÄST LÄTTLÄST

D U B B E L D E C K A R N A
DUBBELDECKARNA OCH
FALLET MED MUMIENS HÄMND

Jørn Lier Horst

I den idylliska lilla staden 
händer det mystiska grejer! 
När museet förbereder en 
utställning om Egypten börjar 
oförklarliga olyckor ske. Kan 
det ha med en viss mumie att 
göra? Ett solklart fall för Tilde, 
Viktor och hunden Åtto! 

Spänning från första
till sista sidan!

ISBN 7803-117-7
Ca-pris: 99:-

D U B B E L D E C K A R N A
JAKTEN PÅ TJUVEN-TJUVEN

Jørn Lier Horst

Konstmuseet har fått låna den 
kända tavlan ”Tjuven” till en 
månadslång utställning. Alla är 
glada och stolta och Tilde och 
Viktor är så klart bland besökarna 
som hoppas få en nära titt på 
målningen. Men den skarpögda 
deckarduon upptäcker till sin fasa 
att målningen är förfalskad – det 
är en kopia! ”Tjuven” har blivit 
stulen! Jakten på tjuven som stal 
”Tjuven” drar genast igång!

ISBN 7803-332-4
Ca-pris: 82:-

RY M D P I L O T E R N A  1 
RY M D P I L O T E R N A
O C H  K A P T E N  Z E N O KS
O N D A  Ö N S K A N

Magnus Ljunggren

Välkommen ombord på rymdstationen BrT-22Xz-9 (men det 
tycker alla är för svårt att komma ihåg, så den kallas alltid 
Hajen). Här bor de tre barnen Max, Kim och Sam, som en 
vacker dag ska bli rymdpiloter men än så länge går i skolan. 
Här bor också den makthungrige Zenok, som vill bli kapten 
till varje pris. När Zenok i stället blir utkastad från rymdsta-
tionen svär han att hämnas, och det är faktiskt exakt vad 
som nääästan händer... När han återvänder är det nämligen 
med supervapnet flugbazookan, som hotar att förvandla alla 
till flugor! Men Sam, Kim och Max har just lärt sig att använda 
lasersvärd, och de är inte rädda att använda dem...

I rymden kan allt hända – och det gör det också, i den nya knasiga 
och actionspäckade serien Rymdpiloterna av Magnus Ljunggren 
och Johanna Kristiansson!

ISBN 638-9278-3
Ca-pris: 95:-

ny
serie!

H U N D M A N N E N

Dav Pilkey

Vad får man om man syr ihop en trasig 
polishund med en trasig polisman? 
Hundmannen! En stark kropp parad 
med en smart hundhjärna blir ett vinn-
ande koncept: även osynliga bovar 
kan sniffas upp med stor framgång. 
Frågan är bara om Hundmannen klarar 
av att ständigt välja plikten framför allt, 
med tanke på det vilda inom honom ...

Efter tolv spännande och skruvade äventyr 
med Kapten Kalsong är det dags för denna 
sammansatta karaktär att göra entré!

ISBN 7803-363-8
Ca-pris: 99:-

D E T  Ä R  F L A N A G A N
O C H  J A G

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 lek-
tioner och väl hemma tränar 
de boxning för att härda sig, 
bli starkare, och förhopp-
ningsvis kunna ge igen. Och 
en dag har de fått nog!

ISBN 501-1831-5
Ca-pris: 90:-

Dav Pilkeys 
nya super-

hjälte!
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Monica föddes i Dresden 
1939, mor från Sverige och 
far från Tjeckoslovakien, 
familjen lyckades ta sig ut ur 
Tyskland i sista stund innan 
gränserna stängdes.

Monica Zak växte upp i 
Örebro där hon började skriva 
i tidningar som 16-åring 
och tog sen studenten. Efter 
Journaliststudier i Stockholm 
arbetade hon på Damernas 
Värld och Aftonbladet.

Monica Zak har träffat barn 
och ungdomar från hela 
världen och berättar deras 
historier på ett fängslande 
sätt. Hon har publierat över 
femtio böcker. Monica är i år 
nominerad till ALMA-priset.

LÄR KÄNNA

MONICA ZAK

C E VA  O C H  S K R I D S KO R N A

Monica Zak

Ceva och hennes klass ska åka 
skridskor. Ceva avskyr det och 
är rädd att isen ska brista så 
att hon hamnar i vattnet. Vatten 
är hennes största skräck efter 
flykten från Syrien. I ishallen 
brukar ett gäng knytgubbar hjälpa 
barnen med skridskorna. Cevas 
knytgubbe hjälper henne och får 
henne att förstå att isen inte är 
farlig. Och så har knytgubben fått 
en ny kompis.

Illustrationer av Gunna Grähs.

ISBN 7226-172-3
Ca-pris: 58:-

ny bok
av monica 

zak!

I N G E N  Ä R  S O M  E L L A

Sally Nicholls

Ellas storebror Sam är sjuk.
Ella är trött på att alla bara bryr 
sig om honom. Allt är så orättvist. 
Ella är arg. Du kan väl försöka 
vara snäll nu när din bror inte 
mår bra, säger mamma.
Men Ella har ingen lust att vara
en snäll flicka. 

Lättläst om svåra känslor.
Stor stil och många bilder.

ISBN 502-2308-8
Ca-pris: 85:-

T R O L LT I D E R

Maria Gripe

Det händer något konstigt med 
Ulrikas lördagsgodis. Det bara 
försvinner. Nästan med detsamma 
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 sago-
väsen som bor i skogsgläntan utan-
för 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:-

D E N  L I L L A  S J Ö J U N G F R U N

H. C. Andersen

Sagan om en sjöjungfru som räddar 
livet på och förälskar sig i en prins 
när hans skepp förliser. Med hjälp 
av en häxa blir hon människa.
Men det är bråttom att vinna 
prinsens hjärta, annars förvandlas 
hon till skum på havet. Och hennes 
röst har häxan tagit som betalning 
för tjänsten. 

H. C. Andersens romantiska, storslagna 
och vemodiga berättelse publicerades 
för första gången 1837 och är idag en 
av världens mest berömda sagor.

ISBN 7645-441-1
Ca-pris: 114:-

K I N G  KO M M E R  S N A R T

Andrea Karimé

För tre dagar sedan kom familjen 
till det nya landet. Det är bara 
King som fattas – pojkens hund. 
”King kommer snart”, säger 
pojkens mamma gång på gång. 
Men hur ska King ta sig över det 
stora havet och hitta dem?

Illustrationer i färg av Jens Rassmus.
Nominerad för The German-French-
Children´s Literature Award 2018.

ISBN 502-2256-2  
Ca-pris: 92:-

En bok
om f lykt
men också om
att hitta hem.
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M E J A  O C H  D E  M A G I S K A
F O T B O L L S S KO R N A

Helena Lund-Isaksson
Bettina Johansson

Meja älskar fotboll och ska snart börja i Berga United. Men 
pappas pengar räcker inte till nya fotbollsskor. Att gå till första 
träningen i vanliga gympadojjor gör hon bara inte, hellre dör hon.  
Det känns som om hela världen rasar tills Bruno, Mejas person-
liga tränare, presenterar sin idé. Men nu ska veckan hemma hos 
mamma börja, och Brunos hemliga plan kommer att bli mycket 
svårare att genomföra där.

En varm kapitelbok om krångliga familjer, varannan-vecka-liv och 
pengar som inte räcker till. Och om stora drömmar och riktiga vänner.

ISBN 88167-29-3
Ca-pris: 98:-
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I N T R E S S E K L U B B E N  FA K TA  3 
O R M TJ U S A R N A

Anna Hansson

Hur mycket vet du egentligen 
om ormar? Visste du till 
exempel att ormar lyssnar med 
underkäken och luktar med 
tungan? Eller att snokar lägger 
sig på rygg och spelar döda 
när de blir riktigt rädda? Det 
och många fler intressanta fakta 
om våra slingrande vänner 
berättas i denna tredje del i 
serien Intresseklubben.

Många roliga och kluriga bilder av 
Maria Andersson Keusseyan.

ISBN 29-71400-5
Ca-pris: 58:-

T I D E N S  H J Ä LTA R 
VÄ C K  M O N S T R E T !

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!

En lättläst serie av Sofi Hjort och 
Kim W Andersson med fokus på 
historia. Böckerna har kort och 
läsvänlig text, spännande handling 
och massor av färgstarka bilder.

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

B A S K E T D R Ö M M A R

Jake Maddox

Brian drömmer om en plats i sko-
lans basketlag. Men konkurrensen 
är hård. När hans pappa tvingar 
honom att arbeta som volontär 
på ett äldreboende går det ut 
över träningarna och Brian börjar 
tvivla på sina chanser. Men gamle 
George på äldreboendet, som en 
gång var en hyllad basketspelare, 
får Brian på andra tankar.

Ny titel i serien av Jake Maddox
– serien för alla som gillar sport!

ISBN 502-2259-3
Ca-pris: 85:-

F O T B O L L S T V I L L I N G A R N A   5
V I  S K A  V I N N A  C U P E N !

Måns Gahrton
Kristian Eskild Jensen

Kvarnbacka Kickers spelar cup 
på Åland. Det är många matcher 
på en helg och Kvarnbacka låter 
alla spelare spela lika mycket 
men kanske vore det bättre om 
de bästa spelarna fick spela hela 
tiden? Eller kan det faktiskt löna 
sig att fördela speltiden rättvist?

Nya spännande matcher
med Kim och Konrad!

ISBN 502-2299-9
Ca-pris: 87:-

A L LT  F Ö R  L A G E T

Jake Maddox

Jamies hockeylag har goda 
chanser att vinna det kommande 
mästerskapet. Men när Jill blir 
avstängd och Brett får en knä-
skada börjar osäkerheten gnaga. 
För Jamie är det bara en sak 
som gäller: Allt för laget!

ISBN 502-2305-7
Ca-pris: 85:-
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Lena Forsman, född 1970,
är illustratör sedan drygt
20 år tillbaka och har
figurerat främst inom reklam,
information och tidskrifter.

Hon debuterade 2009 som 
barnboksillustratör och har 
sedan dess illustrerat ett 
20-tal böcker, bland annat 
bokserien Skoldeckarna och 
Om jag bara inte råkat.

Nu är hon aktuell med
Mat-mysteriet, en ny bok i
serien Skoldeckarnna.
Böckerna har kort och
läsvänlig text, spännande
handling och massor av färg-
starka bilder.

LÄR KÄNNA

LENA FORSMAN
S KO L D E C K A R N A  4
M AT- M YS T E R I E T

Lena Lilleste

I matsalen på Max och Pennys
skola serveras världens godaste 
mat, men det verkar som om
någon vill förstöra för eleverna.
Det börjar med att potatismoset 
är så starkt att det nästan börjar 
brinna i munnen på dem som äter 
det, och så fortsätter det.
Vem är det som saboterar maten?
Det tänker skoldeckarna Max och 
Penny ta reda på!

En lättläst serie av författaren Lena 
Lilleste och tecknaren Lena Forsman.

ISBN 29-71404-3
Ca-pris: 58:-

S U P E R KO R TA  S K R Ä C K I S A R

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:-
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FA L K  1
FA L K  O C H  D R A K P R O V E T

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:-

FA L K  2
FA L K  O C H  D R A KU N G E N

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:-

FA L K  3
FA L K  O C H  D R A K B E R G E T

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:-

FA L K  4
FA L K  O C H  D R A KÖ N

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:-

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

Den spännande fantasy-
serien om Falk och hans 
drakar är skriven på 
lättläst svenska.

lättläst
fantasy
för alla som

älskar drakar!

F Ö R S T  T I L L  G E T Ö N

Stina Jonsson

John och hans kusin bor på 
Kållandsö i Vänern och älskar att 
segla. En dag måste de ta med 
sig Dick, som kallas Mesen. Kan 
killarna vinna en kappsegling 
med Dick ombord? Och vad är 
egentligen mod? När seglingen 
bjuder på otäcka upplevelser och 
skolans mobbare fräser runt en 
ö med fågelskydd inser John hur 
lite han vet om Dick.

Boken passar svaga/ovana
läsare i åldern 9–12 år.
Lix: 12. Sidor: 60. 

ISBN 983012-5-0
Ca-pris: 150:-

Stina Jonsson, född 1978,
bor med sin familj på
Kållandsö i Vänern. 
Vid sidan om sitt eget skrivande 
frilansar hon som lektör och 
redaktör. Stina skriver för 
både barn och vuxna och är 
författare till bland annat
Falk och Drakprovet och Signe
– kakor och kameler.

Med Först till Getön, del ett i en 
ny serie, tar Stina med läsaren 
ut i Vänerns skärgård.
”Jag ville skriva en bok med 
mycket segling och fokus på 
relationer”, berättar Stina.
”Och så skriver jag gärna lätt-
läst. Att berätta med få ord är en 
utmaning jag gillar!”

LÄR KÄNNA

STINA JONSSON

ny bok!

V E T E R I N Ä R  V I M S  1
VA L A R N A S  H J Ä LT E

Tanja Matila

Ville Vims är bara tio år när han 
tar över sin mammas jobb som 
veterinär. Människor runt hela 
jorden vill att han ska hjälpa just 
deras djur. Till slut bestämmer 
han sig för att åka till Mexiko för 
att rädda strandade valar. Han 
tar med sig sitt magiska lexikon. 
Och självklart Katten Carlos 
pantern med de frusna tassarna. 
Men äventyret blir dramatiskt. 
Rektor Reidar vägrar ge ledigt. 
Bananplockare visar sig vara tjuvar. 
Och varför vill Ville så gärna hitta 
en ullpungråtta?

Första delen i serien om den ovan-
lige Veterinär Vims och hans ännu 
ovanligare husdjur Katten Carlos.

ISBN 88579-10-2
Ca-pris: 114:-

V E T E R I N Ä R  V I M S  2
P L U T T I FA N T E R N A S  H J Ä LT E

Tanja Matila

Veterinär Vims får ett desperat 
brev från presidenten av Java. 
Regnskogen sågas ner och djuren 
flyr. Samtidigt hörs förtvivlade rop 
på hjälp från en okänd djurfamilj 
som fastnat i ett av de få träd 
som finns kvar. Familjen måste 
räddas innan skogshuggarna 
kommer tillbaka. Den tioårige 
veterinären Ville åker med Katten 
Carlos till Indonesien för att rädda 
den unika djurfamiljen. Men
kommer de att hinna?

ISBN 88813-34-3
Ca-pris: 114:-
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LÄR KÄNNA

MARI BISTER

Djurdeckarna är en deckar-

serie om djur som skadas, 

lämnas eller behandlas illa 

på andra sätt, grundat på 

respekt, empati och etik.

Den ska väcka frågor och

funderingar och lämpar sig 

som underlag för diskussioner 

kring aktuellt ämne.

D J U R D E C K A R N A  3
G R Ä S A N D S ÄV E N T Y R E T

Mari Bister

En and fastnar i en fiskelina i 
Björkvikens sjö och bröderna 
Jakob och Joakim ser till att 
den räddas. Medan killarna ger 
sig ut på jakt efter den skyldige 
skadas fler djur av slängt skräp. 
Kan de förhindra att det händer 
igen? Vem är det som har lämnat 
fiskelinan? Och hur fångar man 
bäst den skyldige? Killarna har 
snart tänkt ut en plan, men 
mysteriet blir krångligare att lösa 
än de trodde. 

Finns även som e-bok och ljudbok.

ISBN 7577-921-8
Ca-pris: 102:-

R U T  F LY T TA R  U T

Ola Belin och Evalotta Belin

Det är marmeladlördag och Rut 
ser fram emot att få äta så många 
mackor hon bara kan. Men när 
pappa istället plockar fram gröt, 
eftersom brödet är slut (!) tror inte 
Rut sina öron. Och nu blir Rut A R G.
Sådär tokarg som bara Rut kan bli. Jag flyttar ut! säger Rut. Men det 
är många saker man måste ha med sig när man flyttar. Böcker, sängen, 
badkaret, kylskåpet och kanske pappa också.

En hysterisk berättelse om en bestämd tjej och en galen flytt. Och vad det 
är som gör att en plats känns som hemma.

ISBN 88167-28-6
Ca-pris: 92:-

D J U R D E C K A R N A  2
K AT T H E M S ÄV E N T Y R E T

Mari Bister

Björkvikens katthem hotas och 
bröderna Jakob och Joakim blir 
indragna i jakten på den skyldige. 
Men hur har någon kunnat göra 
inbrott utan att det syns? Vem är 
det som har skrivit lappen? Och 
vem är det egentligen som vill 
skada katterna? Tiden börjar ta 
slut. Hinner de avslöja skurken 
och rädda katterna innan det är 
för sent? 

Finns även som e-bok och ljudbok.

ISBN 7577-643-9
Ca-pris: 102:-

B E P P E  &  FA R FA R

Björn Augustson och Johanna Arpiainen

Beppes mamma ska resa bort och 
Beppe ska få vara hos farfar över 
helgen. Beppe älskar att vara med sin 
farfar, men plötsligt börjar Beppe tänka på det där hemska. Tänk om 
mamma inte kommer tillbaka? Att det blir precis som med pappa?  

En varm bok om vänskap, saknad och rädslan att förlora någon man tycker 
väldigt mycket om. Boken är rikt illustrerad av Johanna Arpiainen och en fin 
högläsningsbok att läsa tillsammans, men också en lättläst kapitelbok för 
den som nyss lärt sig läsa själv.

ISBN 88167-35-4
Ca-pris: 98:-

Mari Bister bor på Österlen 
med man och katter. Barnboks-
serien Djurdeckarna föddes ur 
ett mångårigt djurintresse och 
djurskyddsengagemang.

Hon tilldelades Tomelilla
kommuns kulturpris 2018 för 
Djurdeckarna med motiveringen
"Mari Bister tilldelas årets 
kulturpris för sina spännande  
barnböcker som lär barn läsglädje 
och djurkärlek".

Gräsandsäventyret kommer att 
uppmärksammas under 2019 av 
bl.a. scouterna och 4H på riks-
nivå, Världsnaturfondens Panda 
Planet, I ur och skur, Naturskole-
föreningen och flera naturum i 
nationalparkerna då de arbetar 
med dessa frågor i barngrupper. 

Gräsandsäventyret går att kombi-
nera med övningar och aktiviteter 
inom Grön Flagg eller andra 
aktiviteter kring nedskräpning, 
skräpplockning, återvinning och 
miljö. Boken är godkänd av Grön 
Flagg.

Alla Djurdeckarna går att kombi-
nera med aktiviteter inom Rede, 
och Djurdeckarna är godkänd av 
organisationen. 

Naturskyddspris (från Natur-
skyddsföreningen och Tomelilla 
kommun) 2019 för Djurdeckarna 
Gräsandsäventyret. 

Mari är även en av författarna i 
antologierna Fuck Mobbning och 
#jagärhär, 97 röster om mod.

 Ladda ner gratis
 lärarhandledning på:

laromedia.se/lararhandledningar

A D A   2
A D A  L Ö S E R  E N  K N U T

Malin Clausson

Det har börjat en ny tjej i klassen,
Hilda med de snyggaste skorna Ada 
har sett. Knytskor med stjärnor på. 
Hilda kan också åka skateboard jätte-
bra och så kan hon en sak till som Ada 
ännu inte kan. Hon kan knyta sina skor själv. Plötsligt går allt fel. Ada 
blir osams med mamma när hon inte vill köpa nya skor med snören 
på. Dessutom blir Ada osams med sina gamla vänner, för att Ada vill 
vara med den nya tjejen. Nu MÅSTE Ada lära sig hur man knyter skor. 
Och hur man gör för att lösa knutar som gör ont i magen.

En högläsningsbok, men också en perfekt bok för den som precis har lärt 
sig att läsa själv. Rikt illustrerad av Cissi Welin.

ISBN 88167-26-2
Ca-pris: 98:-



R Ä D S L O R N A

Jesper Lundqvist
Marcus-Gunnar Pettersson

Vad gör man med alla sina rädslor?
Kan man städa bort dem, eller är det bra att de finns?

Henrik är trött på Rädslorna.
De har bott hos honom så länge han kan minnas. Och de bara stökar 
ner. Kanske skulle det bli bättre om någon ny flyttade in hos dem? 
Någon som inte är Ängslig, Ilsken eller Rädd för allt. När Ordning och 
Reda dyker upp verkar allt lovande, men en dag ber de Henrik att göra 
sig av med Rädslorna. Och det gör han, fast han egentligen inte vill. 
Allt blir tomt och tråkigt. Det känns inte alls bra. Ska Henrik våga göra 
som han själv vill och släppa in Rädslorna igen?

"Rädslorna" är en skruvad och samtidigt varm och tänkvärd bilderbok om 
känslor som vi kanske inte alltid vill kännas vid. Men vilka är vi egentligen 
utan alla våra känslor?

ISBN 88167-18-7
Ca-pris: 92:-
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Sedan 2013 frilansar Marcus-
Gunnar som illustratör med
inrikting främst mot bilder-
böcker.

Han föredrar att arbeta i 
analoga tekniker så som tusch, 
akvarell och gouache.
"Det finns något tilltalande att i 
slutresultatet ha tillgång till ett 
taktilt verk och att bli vän med 
materialet".

Marcus-Gunnars manér kan
förklaras genom sin fascination 
för samspelet mellan det nästan
groteska och det vackra, mellan
spännande detaljer och fin-
stämdhet. Humor och allvar 
hand i hand.

LÄR KÄNNA

MARCUS-GUNNAR
PETTERSSON

LÄTTLÄST

B R U N O  3 0 0 0
T V I L L I N G A R N A

Åsa Anderberg Strollo

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

ISBN 501-1793-6
Ca-pris: 92:-

B R U N O  3 0 0 0
K L U B B E N

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:-

B R U N O  3 0 0 0
RY M D E N

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 sommar-
lovet. Och när han äntligen ska 
få sova över SJÄLV hos sina 
kusiner så GÅR det inte. Fast 
han vill!

En serie humoristiska böcker om 
vänskap, saknad och stora känslor 
för lågstadieåldern!

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

O SY N L I G A  E M M I E

Terri Libenson

Det här är 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 
pinsamheter, känslor och humor
och bokens överraskande och väl-
komponerade slut sätter hela
berättelsen i ett nytt perspektiv.

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

O S L A G B A R A  I Z Z Y

Terri Libenson

I Oslagbara Izzy får vi återigen 
stifta bekantskap med Emmies 
smarta bästis Brianna. Vi får också 
lära känna en helt ny karaktär, 
Izzy. Izzy är DRÖMMAREN.
Brianna är HJÄRNAN. I skolan 
går allt som på räls, men hon 
önskar att någon kunde se förbi 
hennes betyg och upptäcka något 
annat hos henne. På skolans 
talangshow ska bägge tjejerna 
uppträda med var sitt nummer. 
Och det visar sig få konsekvenser 
ingen av dem hade kunnat ana.

Den fristående uppföljaren till
"Osynliga Emmie".

ISBN 501-2015-8
Ca-pris: 109:-
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D E N  D Ä R
J O N N Y  J O N S S O N 
J O H N S O N

Elin Lindell

Om man heter Jonny 
Jonsson-Johnson vet 
man två saker säkert. 
Det ena är att ens 
föräldrar är så värdelösa på att komma överens att de inte 
ens kunnat enas om ett efternamn. Det andra är att man 
är dömd att misslyckas. Alla med namn som slutar på
Y hamnar i fängelse till slut. Det säger i alla fall Nicolai,
klassens största idiot. Det blir inte lättare om man bor 
granne med både en galen mördare och klassens pop-
uläraste tjej. Eller när ens bästa vän plötsligt blir kär i
henne. Om man dessutom råkar säga högt till hela
klassen att man är en åsna – då är det verkligen kört.
Tack och adjö, Jonny Jonsson-Johnson!

Elin Lindell arbetar som författare och illustratör. Hon tidigare 
utgivit "Iris Karlssons värsta sommar" och böckerna om Jördis, 
"Borttappat: katt, kompis, kalsong", "Efterlysta: Harry Hansson 
och jag", "Hemligt: Jördis hjärta Harry" och "Upphittat: Tiger 
och silverfisk". Alla titlar finns på laromedia.se

ISBN 501-2037-0
Ca-pris: 101:-

LÄTTLÄST LÄTTLÄST

W I L L E  O C H  H A N S  KO M P I S A R   1 
PA S S A !

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, data-
spel och läsa böcker. Men så en 
dag kommer han på något som 
förändrar allt.

ISBN 501-1678-6
Ca-pris: 82:-

W I L L E  O C H  H A N S  KO M P I S A R   2 
S K J U T !

Thomas Halling

I skolans fotbollscup har klass 
5b gått vidare till semifinal! Och 
det tack vare Wille. Wille som 
egentligen 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: 82:-

W I L L E  O C H  H A N S  KO M P I S A R   3 
M Å Å Å L !

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: 82:-

B O S S E  4
B O S S E  R E S E R  B O R T

Åsa Karsin

Det är sommarlov och 
Lea och Bosse får vara 
tillsammans hela dagarna. 
De är pirriga för de ska på 
semester till Danmark. Lea 
har aldrig varit utomlands, 
och inte Bosse heller.

Lättläst text, pratbubblor i 
versaler och faktauppslag 
Flera titlar om Bosse finns på 
laromedia.se

ISBN 501-2069-1
Ca-pris: 77:-

Vem är Jonny Jonsson Johnson?
 – En vanligt ovanlig, normal-
pinsam 12-åring som får höra att 
han är dömd till ett liv i fängelse. 
Alla som har ett namn med Y i slutet 
blir kriminella, säger en kille i 
klassen. Plötsligt tänker han nästan 
bara på det. Och på hur han ska 
hjälpa sin bästa kompis att bli ihop 
med klassens populäraste tjej. Men 
allt går fel ...
 Jonny oroar sig också för att 
hans föräldrar ska bli ihop igen. 
För innan de skildes bråkade de 
om allt. Till exempel om Jonny 
skulle heta Jonsson efter mamma, 
eller Johnson efter pappa. Det är 
därför han heter båda. 

Du är ofta på besök i skolor. Vad 
är det roligaste med skolbesöken?
 – Det roligaste är mötet med 
läsarna. Att väcka lusten att läsa 

och skriva, för det är ju det jag 
själv älskar mest. Och när ett barn 
kommer fram efteråt och säger att 
hen ska börja skriva en bok – då 
blir jag glad!

Vilka är dina bästa tips till den 
som vill skriva?
 – Bara skriv! Strunta i om det 
blir felstavat, för långt, för kort, för 
allvarligt, för tramsigt, för kladdigt. 
Allt du skriver är bra träning. Testa 
dig fram. Så småningom hittar du 
ditt eget uttryck.

Hallå där Elin Lindell! 

DU ÄR AKTUELL MED BOKEN 

DEN DÄR JONNY JONSSON 

JOHNSON FÖR ÅLDERN 9-12.
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T O M  G AT E S  E X T R A  R O L I G A 
G R E J E R  ( E L L E R  I N T E )

Liz Pichon

Det är vinter, och det snöar så 
mycket att skolan blir tvungen 
att stänga. Vilket inte gör Tom 
något, om det inte vore för att han 
tvingas tillbringa eftermiddagen 
med Marcus. Marcus som har fått 
ett stjärnelevmärke av magister 
Fullerman. Ett sånt vill Tom också 
ha, och han tänker jobba hårt för 
att få ett.

Alla delar finns på laromedia.se

ISBN 501-2008-0
Ca-pris: 94:-

T O M  G AT E S
E N  L I T E N  G N U T TA  T U R

Liz Pichon

Tom, Derek och Norman inser 
att de måste öva intensivt inför 
den stora rockbandstävlingen. 
Men det är lugnt, de har massor 
av tid. Det är ingen panik alls. 
Ännu. Problemet är bara att mitt 
i allt dyker det upp en nitisk 
skolinspektör, en ny jätterolig 
TV-serie och så måste grannens 
bortsprungna katt hittas. Hur ska 
Tom hinna allt? Återstår bara att 
hoppas på turen!

ISBN 501-2070-7
Ca-pris: 94:-

V I L M A  O C H  D E N  L Ö S A  TA N D E N

Abby Hanlon

Vilma har en lös tand. Hon är 
så upphetsad över detta att hon 
nästan inte kan prata om något 
annat. Hennes syskon blir galna 
på henne (som vanligt). Men vad 
värre är, häxan Gloria Glufs blir 
svartsjuk och kommer på att hon 
ska kidnappa tandfén och sno 
hennes jobb! Vilma får ta alla 
sina vänner, både de verkliga och 
de som är på låtsas, till hjälp för 
att rädda tandfén åt jordens alla 
barn och för att få sin peng ...

Alla delar i serien finns på
laromedia.se

ISBN 501-2047-9
Ca-pris: 87:-

E D D I E  1 2  O C H  H O N  S O M  H E T E R 
E L S A  /  E L S A  1 2  O C H  H A N  S O M 
H E T E R  E D D I E

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: 83:-

T U F FA  G Ä N G E T  1
E N  G O D  G Ä R N I N G

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: 74:-

T U F FA  G Ä N G E T  2
E N  R U G G I G  H I S T O R I A

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: 74:-

T U F FA  G Ä N G E T  3
E N  G N A G A R E S  H Ä M N D

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?

ISBN 501-1983-1
Ca-pris: 74:-

T U F FA  G Ä N G E T  4
E N  Z O M B I E K AT T-
AT TA C K

Aaron Blabey

Ett gäng värstingar
– Herr Varg, Herr Haj, 
Herr Orm och Herr 
Piraya – har tröttnat på 
att alla blir rädda så 
fort de ser dem. Nu vill 
de vara hjältar. Denna 
gången ska gänget 
rädda världen från galna 
zombiekattungar.

ISBN 501-2018-9
Ca-pris: 74:-

T U F FA  G Ä N G E T  5
E N  G A S  I  G A L A X E N

Aaron Blabey

Dr Marmelad hotar att 
förgöra jorden. Han har 
stuckit till månen och 
lämnat ett jättekaos 
efter sig med alla 
zombiekatter, zombie-
hundar, zombiedelfiner 
etc. Tuffa gänget måste 
stoppa honom!

ISBN 501-2048-6 
Ca-pris: 74:-

LÄTTLÄST

fjärde
boken om 

Vilma!

LÄTTLÄST

roliga 
upptåg

och galna
pinsamheter!



41LäroMedia Bokhandel Örebro | tel 019-20 69 00 | e-post info@laromedia.se | www.laromedia.se LäroMedia Bokhandel Örebro | tel 019-20 69 00 | e-post info@laromedia.se | www.laromedia.se

LÄTTLÄST LÄTTLÄST

D E N  M A G I S K A  E N H Ö R N I N G S Ö N  1
D E N  F Ö R T R O L L A D E  S KO G E N

Zanna Davidson

När Zoe hälsar på hos sin 
gammelfaster på sommarlovet 
hamnar hon i enhörningarnas 
magiska värld. Snart upptäcker 
Zoe att deras ö är i stor fara. Den 
onda sagoponnyn Nattvinge har 
stulit alla trollformler och Kung 
Enhörning har tagits till fånga. 
Kan Zoe och hennes nya vän,
enhörningen Astra, rädda ön 
innan det är för sent? 

ISBN 7783-246-1
Ca-pris: 63:-

D E N  M A G I S K A  E N H Ö R N I N G S Ö N  2
M O L N S L O T T E T

Zanna Davidson

Zoe och hennes vän Astra, den 
magiska enhörningen, längtar 
efter midsommarfesten på En-
hörningsön. Men ön blir varmare 
och varmare och alla blommor på 
ön håller på att vissna. Nattvinge, 
den onda sagoponnyn, har stulit 
molnen och stängt in dem där 
ingen någonsin kan hitta dem. 
Hur ska Zoe och Astra kunna 
rädda ön från att gå under?

ISBN 7783-247-8
Ca-pris: 63:-

D E N  M A G I S K A  E N H Ö R N I N G S Ö N  3
V I N D A R N A S  S K R I N

Zanna Davidson

När Zoe besöker Enhörningsön 
öppnar hon av misstag Vindarnas 
skrin och släpper lös en fruktans-
värd storm som rasar över ön. Kan 
Zoe och hennes bästa vän Astra, 
den magiska enhörningen, rädda 
ön innan det är för sent? De tar 
med sig Tio, lärling till den nya 
Trolldomsväktaren, till blomster-
enhörningarna för att be dem om 
hjälp med att stoppa vindarna.

ISBN 7783-408-3
Ca-pris: 63:-

D E N  M A G I S K A  E N H Ö R N I N G S Ö N  4
D E N  M YS T I S K A  F L O D E N

Zanna Davidson

När Zoe upptäcker att det är en 
översvämning på Enhörningsön 
förstår hon att hon måste hejda 
vattnet – och det snabbt. Kan Zoe 
och hennes bästa vän Astra, den 
magiska enhörningen, rädda ön 
från en katastrof? Tillsammans 
beger de sig till Flodriket, en 
magisk värld under ytan på
Månfloden, för att hitta trollfor-
meln som kan vända flodvågorna.

ISBN 7783-409-0
Ca-pris: 63:-

D E N  M A G I S K A  E N H Ö R N I N G S Ö N  5
I S F E S T E N

Zanna Davidson

Det är vinter på Enhörningsön 
och Zoe ser fram emot Isfesten.
Hon ska dit med sin bästa vän 
Astra, en magisk enhörning.
Men när förtrollade snöflingor 
börjar falla fryser alla enhörn-
ingar till is, och snart ligger
hela ön i frusen dvala. Vem står 
bakom den onda förtrollningen 
och hur ska Zoe och Astra
kunna rädda ön?

ISBN 7783-488-5
Ca-pris: 63:-

D E N  M A G I S K A  E N H Ö R N I N G S Ö N  6
S I S TA  S T R I D E N

Zanna Davidson

Tiden är inne för att besegra den 
onda sagoponnyn Nattvinge en 
gång för alla. Zoe har kommit 
tillbaka till Enhörningsön för att 
hjälpa till. Men hon känner inte 
igen sin bästa vän, den magiska 
enhörningen Astra. På vems sida 
står hon egentligen när det är 
dags för den sista striden?

ISBN 7783-489-2
Ca-pris: 63:-

M I N  G RY M M A S T E  F O T B O L L S -
M AT C H !  A S S Å  T Y P  . . .

Heiko Wolz

Anton är utan tvekan bäst i 
sitt fotbollslag, tycker han 
själv. Konstigt nog är det ingen 
annan som upptäckt vilken 
supertalang han är … 

Böckerna om Anton är gjorda 
för att locka även de mest 
hårdnackade läsmotståndarna 
till böckernas värld. De korta 
texterna illustreras med många 
små bilder och Antons alla 
tokigheter får fnissningarna 
att bubbla. Många bilder och 
mycket humor!

ISBN 7783-499-1
Ca-pris: 55:-

M I N  F Ö R S TA  P R O F F S M AT C H ! 
A S S Å  T Y P  . . .

Heiko Wolz

”Shit pommfritt! Tjena, Anton 
här. Snart ska vi spela vår första 
proffsmatch – asså typ ... 

Utmanarna är de stöddiga 
grabbarna i laget Elefanterna. 
De räknar med vinst – men 
Örnarna från Örnsjö har 
andra planer. Jag, Emma och 
Jan ska visa dem var skåpet 
ska stå ... Såklart!”

ISBN 7783-500-4
Ca-pris: 55:-
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K L A S S  1  B :  S I F F E R - S KO J

Helena Bross

För dig som tycker om att räkna, 
rita och klura med siffror. 

ISBN 7803-474-1
Ca-pris: 41:-

R I N G  1 1 2 !  [ A R A B I S K A ]

Helena Bross

En studsmatta! Maja vill prova. 
Det verkar så roligt. Först hoppar 
hon försiktigt. Sedan lite högre 
och lite högre. Till slut hoppar 
hon jättehögt! Men så händer 
något. Maja kommer i otakt och 
hamnar snett med foten. Hon 
landar så konstigt. Det knakar i 
benet. Hon skriker. Det gör jätte-
ont. Oscar kommer springande.
– Vi får nog ringa 112! säger han.

ISBN 7525-250-6
Ca-pris: 81:-

L A S S E M A J A S  S O M M A R L O V S B O K
E N  D A G  PÅ  S T R A N D E N

Martin Widmark

Läs den nya roliga novellen av 
Martin Widmark om när hela 
Valleby samlades på stranden för 
att delta i den stora sandslotts-
tävlingen. I boken hittar du och 
dina kompisar dessutom en 
massa kul tips på aktiviteter, 
pyssel och knåp. LasseMajas 
sommarlovsbok är den perfekta 
läsningen på stranden, i bilen 
eller på kollo!

ISBN 7803-448-2
Ca-pris: 63:-

H J Ä L P !  E L D  O C H  L Å G O R !
[ A R A B I S K A ] 

Jo Salmson

ISBN 7525-236-0
Ca-pris: 81:-

H J Ä L P !  J A G  H I T TA R  E T T  F U S K
[ A R A B I S K A ] 

Jo Salmson

ISBN 7525-233-9
Ca-pris: 81:-

H J Ä L P !  VA R  Ä R  S K AT T E N ? 
[ A R A B I S K A ] 

Jo Salmson

ISBN 7525-232-2
Ca-pris: 81:-

Jo Salmson lyckas med få ord förmedla starka känslor och i de 
innehållsrika bilderna ser man de små nyanserna. I berättelserna är 
kompisarna och skolan det viktiga och ofta händer något besvärligt som 
blir ett dilemma för de inblandade. Känslor som avundsjuka, otrygghet 
och osäkerhet känner alla igen.
Det här är lättläst och angeläget.

K L A S S  1  B :  B O KS TAV S - S KO J

Helena Bross

För dig som tycker om att rita, 
skriva och öva bokstäver på ett 
lätt och kul sätt.

ISBN 7803-473-4
Ca-pris: 41:-

S P E L A  KU L A  [ A R A B I S K A ]

Helena Bross

Det har börjat en ny kille i skolan. 
Han heter Roy och går i femman. 
Han bestämmer att ettorna inte 
ska få spela bandy med de stora 
på rasten. Nästa dag kommer 
Roy och vill vara med när klass 
1b spelar kula. Han får låna 
några kulor av Vicke. Roy vinner 
en massa kulor. Hans kulpåse blir 
bara större och större. Roy spelar 
inte schysst! Elin blir arg. Men så 
får hon en idé och snart är hela 
klassen med på noterna.

ISBN 7525-242-1
Ca-pris: 81:-

S TA R K A S T  I  K L A S S E N
[ A R A B I S K A ]

Helena Bross

Boken handlar om Edvin. I dag 
börjar skolan och alla har sina 
ryggsäckar med sig. Edvins 
mamma och pappa hann inte 
köpa någon ny till Edvin, så han 
får ta en som pappa fått från 
sitt jobb. Den är rymlig och rejäl 
med många fack. Ingen har en 
så stor ryggsäck som Edvin! Man 
får plats med mycket, bara man 
orkar bära allt.

ISBN 7525-263-6
Ca-pris: 81:-

ny
uppdaterad

utgåva!

C I R KU S D E C K A R N A  2 0
CIRKUSDECKARNA OCH
MELLOMYSTERIET

Dan Höjer

De två största stjärnorna på 
Cirkus Pommery är de unga 
tvillingarna Kaspar och Katinka. 
När vinnarpokalen stjäls inför 
finalen av Melodifestivalen 
i Solna, tar tvillingarna upp 
jakten på bovarna. Det blir 
ett dramatiskt äventyr där 
de unga deckarna slåss med 
golvmoppar, blir hotade med 
pistol och förföljer skurkarna i 
direktsänd teve!

ISBN 552-6621-9
Ca-pris: 87:-

på arabiska
– f inns även
på svenska!

på arabiska
– f inns även 
på svenska!

på arabiska
– f inns även 
på svenska!

alla böcker
är på arabiska
– f inns även
på svenska!
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M YS T I S K A  S KO L A N
S P Ö K H U N D E N  [ A R A B I S K A ]

Katarina Genar

Greta älskar sin mystiska skola. 
Där finns både en rektor som 
spökar och en Skrattfröken som 
visar sig i spegeln på toa.
Och när Greta ser att det är bit-
märken på skrivpappret, och hör 
hur något morrar och krafsar, 
så förstår hon att det bara kan 
betyda en sak: Spökhunden har 
vaknat!

Lättläst och lagom läskigt för ny-
börjarläsare. Filmiskt och magiskt 
illustrerat av Alexander Jansson.

ISBN 7525-231-5
Ca-pris: 81:-

R I D D A R S KO L A N
D E T  S T O R A  F U S K E T 
[ A R A B I S K  V E R S I O N ]

Magnus Ljunggren

Kungens kusin Kejsaren 
kommer på besök, och 
med sig har han barnen 
från skolan i slottet. 
För att en gång för alla 
avgöra vem av kusinerna 
som är bäst, bestämmer 
sig Kungen och Kejsaren 
för att låta barnen tävla i 
ett stort lopp. Nu måste 
Egon, Urban och Fiona 
försvara borgens heder
– till varje pris.

ISBN 7525-234-6
Ca-pris: 81:-

R I D D A R S KO L A N
D E N  V I L D A  G A L O P P E N 
[ A R A B I S K  V E R S I O N ]

Magnus Ljunggren

Egon, Fiona och Urban 
har precis haft sin 
första ridlektion och 
upptäckt hur kul det är 
att rida. När de andra 
eleverna går tillbaka 
till stallet för att mocka 
tar de chansen att rida 
ut på det stora fältet 
utanför borgen. Allt 
hade nog gått bra om 
inte Urban gjort sig illa 
och hästen smitit ...

ISBN 7525-229-2 
Ca-pris: 81:-

R I D D A R S KO L A N
V I L S E  I  M Ö R K A
S KO G E N  [ A R A B I S K 
V E R S I O N ]

Magnus Ljunggren

Lätt som en plätt,
tänker Urban när han 
ska hämta drakörten 
utan Egon och Fiona. 
Men när han blir 
ensam kvar i skogen 
känns det inte så kul 
längre. Vad är det som 
låter? Är det ett spöke 
eller en drake? Och var 
är han, plötsligt vet 
han inte längre.

ISBN 7525-230-8
Ca-pris: 81:-

R I D D A R S KO L A N
S K R I V  O C H  B E R ÄT TA 
[ A R A B I S K  V E R S I O N ]

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 författar-
tips kan du hitta på 
egna personer, miljöer 
och händelser.

ISBN 7525-235-3
Ca-pris: 81:-

på arabiska
– f inns även
på svenska!

alla böcker
är på arabiska
– f inns även
på svenska!

L E T T E R  S T O R I E S  N I VÅ  1 
2 8  H Ä F T E N  I  PA K E T
E T T  O R D  P E R  S I D A

Majdalawi Masterpieces

ISBN 7525-244-5
Ca-pris: 1495:-

L E T T E R  S T O R I E S  N I VÅ  2 
2 8  H Ä F T E N  I  PA K E T
T VÅ  O R D  P E R  S I D A

Majdalawi Masterpieces

ISBN 7525-245-2
Ca-pris: 1495:-

L E T T E R  S T O R I E S  N I VÅ  3 
2 8  H Ä F T E N  I  PA K E T
KO R T  M E N I N G  P E R  S I D A

Majdalawi Masterpieces

ISBN 7525-246-9
Ca-pris: 1495:-

L E T T E R  S T O R I E S  N I VÅ  4 
2 8  H Ä F T E N  I  PA K E T
LÄNGRE MENING PER SIDA

Majdalawi Masterpieces

ISBN 7525-247-6
Ca-pris: 1495:-

L E T T E R  S T O R I E S
A R B E T S B O K  1

Majdalawi Masterpieces

ISBN 7525-248-3
Ca-pris: 127:-

L E T T E R  S T O R I E S
A R B E T S B O K  2

Majdalawi Masterpieces

ISBN 7525-249-0
Ca-pris: 127:-

Denna bokserie introducerar arabiska ljud och stavelser
enligt en pedagogisk och progressiv metod.

Genom bilderboksberättelser lär den ut arabiska bokstäver i alla positioner i ord och skapar en
grundläggande kunskap för att kunna läsa. Böckerna rekommenderas för nybörjare som vill lära
sig läsa och skriva arabiska. Antingen för att läsa tillsammans hemma eller som hjälpmedel i 
klassrummet. Serien finns i fyra olika svårighetsnivåer.
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M A N G O  O C H  B A M B A N G  1
A B S O L U T  I N G E N  G R I S

Polly Faber och Clara Vulliamy

Det här är historien om hur 
Mango & Bambang blev bästa 
vänner. Det var inte alldeles själv-
klart. Men efter att ha flytt från 
tigrar, hoppat simhopp och ätit 
banan-pannkakor, upptäckte de 
att de inte hade klarat sig utan 
varandra. 

Oemotståndlig bok för bokslukar-
åldern!

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

M A N G O  O C H  B A M B A N G  2
TA P I R  PÅ  V I F T

Polly Faber och Clara Vulliamy

I Tapir på vift ger sig de båda
vännerna ut på en resa till-
sammans. En resa som bland 
annat innehåller dansuppvisningar, 
en ovanlig diamantring och en
farlig fiende. Men när det ena 
spännande äventyret efter det 
andra avlöser varandra, börjar 
Bambang att glömma bort vem 
det är som egentligen är hans 
bästa vän.

ISBN 88167-24-8
Ca-pris: 98:-

M A N G O  O C H  B A M B A N G  3
E N  TA P I R  F Ö R  M YC K E T

Polly Faber och Clara Vulliamy

Charmiga Mango & Bambang
är tillbaka och ställs inför nya
utmaningar. Som vanligt tvingas 
de omaka vännerna att möta 
människors fördomar, men när 
Bambangs lilla kusin oväntat 
dyker upp prövas vänskapen som 
aldrig förr. Två tapirer i samma 
lägenhet visar sig nämligen 
vara MINST en för mycket, och 
Bambang börjar planera för att 
åka tillbaka till djungeln, där han 
egentligen hör hemma.

ISBN 88167-34-7
Ca-pris: 98:-

Jimmy Liao är född i Taipei, 
Taiwan och är en av Asiens 
populäraste illustratörer och 
författare.

Han började arbeta i reklam-
branschen, men 1995 fick 
han diagnosen leukemi och 
underkastade sig ett års 
behandling i ensamhet. Detta 
förändrade radikalt hans liv 
och världsuppfattning.

1998, när han tillfrisknat, 
publicerades hans första två 
böcker. Hans böcker har över-
satts till många olika språk, 
och flera har filmatiserats.

Jimmy är återkommande 
nominerad till ALMA-priset.

LÄR KÄNNA

JIMMY LIAO

N E V E R M O O R  2
W U N D E R S M E D E N
–  M O R R I G A N  C R O W  &
D E N  H E M L I G A  K R A F T E N

Jessica Townsend

Morrigan Crows magiska äventyr 
fortsätter. En förtrollande upp-
levelse! En virvel av fyrverkerier, 
magiska dörrar, drakar, talande 
djur, levande skelett, en gigan-
tisk katt och en stad som är 
en galen labyrint. 

Äntligen! Andra delen i succé-
serien Nevermoor är här!

ISBN 552-6605-9
Ca-pris: 109:-

Härlig
bokserie för 

slukar-
åldern!

S TJ Ä R N E N AT T

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.

Jimmy Liao bjuder på en magisk och oerhört rik läsupplevelse med 
denna skildring om ett barns sorg, ensamhet och väg tillbaka till 
livsglädjen.

ISBN 981396-0-0
Ca-pris: 106:-
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FÄ R G E R N A S  L J U D

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:-

jimmy liao
– nominerad till 

ALMA-priset!
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Kapitelböckerna passar 
för den läsare som är 
redo att gå vidare från 
böckerna på nivå 4 och 
som befinner sig på steg 
6–7 i dimensionen
Flyt i läsning i boken
God Läsutveckling.

Texten i böckerna är lätt-
läst och innehåller fler-
staviga ord, ljudstridiga 
ord och enstaka ord med 
komplicerad konsonant-
förbindelse.

Varje kapitelbok är på 40 
sidor vardera och texten 
är indelad i lagom långa 
kapitel.

L Ä S H O P P E T  K A P I T E L B O K
TA N T R Ä D D N I N G E N  

Emma Frey-Skøtt

Siv ser direkt att något är fel. 
Tanten ligger platt och stilla 
på marken. Tänk om det är ett 
trick! Tanten kanske kommer 
hoppa upp och jaga henne? 
Eller ännu värre ... Tänk om 
tanten är DÖD!?

ISBN 27-44382-2
Ca-pris: 102:-

L Ä S H O P P E T  K A P I T E L B O K
K AT T R Ä D D N I N G E N  

Johan Rundberg

Joni och Mika har en djurklubb 
ihop. Det enda de saknar är ett 
djur. En dag ser de en annons 
på en anslagstavla. Någon vill 
skänka bort en katt som heter 
Oskar. Hur kan man bara sluta 
älska en katt? Joni och Mika 
förstår att Oskar måste räddas 
till varje pris!

ISBN 27-45539-9
Ca-pris: 102:-

L Ä S H O P P E T  K A P I T E L B O K
A G AT O N  O C H  D E N  E V I G A 
V I N T E R N

Pär Sahlin

Drottning Bea behöver Agatons 
hjälp igen. Nu har vattnet frusit 
till is i Odalien och det är snö 
överallt. Kan Agaton lösa proble-
met med den eviga vintern?

ISBN 27-43981-8
Ca-pris: 102:-

L Ä S H O P P E T  K A P I T E L B O K
A G AT O N  O C H  H J Ä LTA R N A S  K A M P

Pär Sahlin

Agaton är hjälte i landet Odalien, 
där drottning Bea styr. Ibland 
behöver hon Agatons hjälp. Drott-
ningen vill inte att prins Filur ska 
vinna Hjältarnas kamp i år igen. 
Kan Agaton lyckas att ta hem 
segern istället?

ISBN 27-43980-1
Ca-pris: 102:-

L Ä S H O P P E T  K A P I T E L B O K
A G AT O N  O C H  K Ä R L E KS K R I G E T

Pär Sahlin

Agaton är hjälte i landet Odalien, 
där drottning Bea styr. Ibland 
behöver hon hjälp av Agaton för 
att lösa något uppdrag. Nu hotas 
Odalien av krig. Drottning Beas 
son har blivit kär i fel person och 
kungen i grannlandet är rasande. 
Kan Agaton rädda freden? 

ISBN 27-44432-4
Ca-pris: 102:-

L Ä S H O P P E T  K A P I T E L B O K
A G AT O N  O C H  D I M M I G A  Ö N

Pär Sahlin

Flickan Elle från Dimmiga ön har 
flytt till Odalien. Hon behöver 
Agatons hjälp. Hennes ö hotas 
av hemska varulvar. Agaton och 
Elle ger sig ut på en farlig resa 
över havet för att rädda Elles 
vänner. Men kommer de hinna till 
Dimmiga ön i tid?

ISBN 27-45421-7
Ca-pris: 102:-

nyhet!

nyhet!

Emma Frey-Skøtt är barn- och 
ungdomsboksförfattare som
debuterade 2014 med en lättläst 
bok som heter Sveket.

"Att skriva lättläst är något jag 
brinner för då det finns så många 
barn- och ungdomar som av 
olika anledningar kämpar med sin 
läsning".

Emma skriver ofta om hur det är 
att vara barn i åldrarna 9 – 13 år
och allt som händer just när man 
befinner sig i den åldern. Men hon 
skriver även gärna skräck eller 
texter som passar i Pixiböcker. 

Till vardags arbetar Emma som 
projektledare och då med läro-
medel för mellanstadiet. Hon är 
även frilansskribent med lättläst-
bearbetningar samt lärarhand-
ledningar som specialitet.

LÄR KÄNNA

EMMA FREY-SKØTT

RÄDDAREN I NÖDEN 

FANTASYFANTASY

RÄDDAREN I NÖDEN 

FANTASY FANTASY



47LäroMedia Bokhandel Örebro | tel 019-20 69 00 | e-post info@laromedia.se | www.laromedia.se LäroMedia Bokhandel Örebro | tel 019-20 69 00 | e-post info@laromedia.se | www.laromedia.se

L Ä S H O P P E T  K A P I T E L B O K
Å S K A  Ö V E R  S TA L L E T

Erika Eklund Wilson

Nalle vrider oroligt på öronen och han 
kastar med huvudet. Ovädret är snart över 
dem och Nalle är livrädd för åska. Sonja, 
Edvin, Lovisa och Nalle måste söka skydd i 
stället vid det gamla ödehuset i skogen. För 
länge sedan bodde det en gammal gubbe 
här med sin häst. Men nu är allt övergivet. 
Eller hur är det med den saken egentligen?

ISBN 27-45246-6
Ca-pris: 102:-

L Ä S H O P P E T  K A P I T E L B O K
S KU G G A N  I  M Ö R K R E T

Erika Eklund Wilson

Sonja och Edvin lyssnar ut mot mörkret. 
Något stort har tagit sig in i trädgården. 
Vad kan det vara?

Böckerna i Läshoppet passar utmärkt att använda 
vid diagnostisering, som läsläxa eller som 
lästräning i klassrummet. Varje paket består av 
fyra böcker som har 16 sidor och härliga bilder.

ISBN 27-43982-5
Ca-pris: 102:-

L Ä S H O P P E T  K A P I T E L B O K
D E N  V I TA  RY T TA R E N

Erika Eklund Wilson

Sonja, Lovisa och Viktor är ute och rider när 
det blåser upp till snöstorm. Sonja tänker 
på Vita ryttaren, spöket av en flicka som för 
länge sedan red vilse i en snöstorm och frös 
ihjäl. Vita ryttaren visar sig när det stormar 
och då går det illa för den som ser henne. 
Plötsligt hör barnen ett gnäggande och en 
vit figur på en vit häst närmar sig i snöyran. 
Är det hjälp som är på väg? Eller är det Vita 
ryttaren som har kommit för att ta dem?

ISBN 27-45472-9
Ca-pris: 102:-

FÖR BOKSLUKARE

L Ä S H O P P E T  K A P I T E L B O K
D A G E N S  H J Ä LTA R

Johan Rundberg

Idag är det Backaskolans dag. 
Eleverna ska ha en utställning i 
stora salen. Elias längtar efter 
att få visa sin målning för pappa. 
Hoppas bara pappa hinner fram i 
tid. Men idag händer något annat 
också. Lärarna har en hemlighet.

ISBN 27-45247-3
Ca-pris: 102:-

L Ä S H O P P E T  K A P I T E L B O K
PÅ SPANING MED ADRIAN OCH IRIS

Johan Rundberg

Adrian och Iris är på väg hem 
efter skolan, men idag känns 
det inte som vanligt. Adrian och 
Iris är nämligen spanare och 
plötsligt upptäcker de något som 
är väldigt fel!

ISBN 27-43983-2
Ca-pris: 102:-

L Ä S H O P P E T  K A P I T E L B O K
LÄXAN SOM RYMDE

Johan Rundberg

Leon ställer sig upp. Han känner 
hur det pirrar i magen.Det ska bli 
roligt att visa Oskar för klassen. 
Men något är fel. När han känner 
med handen i fickan, är råttan 
inte där. Plötsligt hörs ett rysligt 
vrål. Något hemskt måste ha 
hänt!

ISBN 27-44296-2
Ca-pris: 102:-

L Ä S H O P P E T  K A P I T E L B O K
APKYSSEN

Johan Rundberg

Arvid har en hemlighet. Han är 
kär i Lova! Idag tänker han fråga 
chans. Om Lova svarar JA så är 
de ihop. Men hur frågar man 
chans när allting bara blir fel?

ISBN 27-44295-5
Ca-pris: 102:-

nyhet!

HUMOR

HÄSTAR HÄSTAR HÄSTAR

HUMORHUMOR HUMOR
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VA L P VA R N I N G  1
VA L P VA R N I N G
–  S I T T  P Y T O N !

Anna Ehn och Mia Öström

Anette har önskat sig en 
pytonorm hela sitt liv. När hon 
tvingas flytta med sin familj 
till stan där hon har NOLL kompisar, tror hon att det äntligen är 
dags. Men istället får hon en hundvalp som hennes mamma har 
köpt på Blocket. En hund! Vem vill ha en hundvalp istället för en 
orm? Anette bestämmer sig för att döpa hunden till Pyton. Allt 
känns jobbigt och för att göra det ännu värre tvingar Anettes 
mamma henne och Pyton att gå i valpskola, men inte hjälper 
det, det är bara pinsamt när Pyton vägrar lyda.  

Fantastiskt roliga ”Sitt Pyton” är första delen i serien Valpvarning. 
Uppföljaren ”Hit Pyton” kommer hösten 2019 och ”Sök Pyton” våren 
2020. I dem får läsaren fortsätta följa Anettes kamp att uppfostra sin 
allt annat än väldresserade hund. Illustrationer av Alex Howes.

Anna Ehn och Mia Öström har tidigare skrivit serien om Sally,
illustrerad av Jenny Karlsson, tillsammans.

ISBN 7299-995-4
Ca-pris: 83:-

V I  Ä R  S U P E R S TA R S !

Malin Stehn

Bästisarna Gabbi och Ellen ska på cheer-
leading-tryout. Gabbi är nervös, för henne 
kommer inte rörelserna lika naturligt som 
för Ellen. Tjejerna vill så gärna hamna i 
samma lag men när de får resultatet verkar 
Ellen besviken över att det blivit så. 

En fartfylld bok om vänskap, tävling,
uppträdande och, såklart, cheerleading.
Illustrationer av Elin Johnson.

ISBN 7299-969-5
Ca-pris: 90:-

H Ä S T E N  PÅ  V I N G A

Malin Eriksson

Lovis älskar att rida, men kommer aldrig att 
få tävla eftersom hon inte har en egen häst. 
När hon får veta att det finns en hästgård i 
släkten gör hon allt som står i sin makt för 
att rädda gården Vinga från försäljning.

Omslag av Niklas Lindblad.

ISBN 7299-978-7
Ca-pris: 97:-

KO D :  O R E S T E S

Maria Engstrand

En iskall stjärngnistrande vinter-
kväll hejdas 12-åriga Malin av 
en främmande man som hastigt 
trycker ett tjockt brev i hennes 
händer. Hon måste lova att 
överlämna brevet till det RUT-
barn som kommer att flytta in i 
närheten om exakt hundra dagar. 
Då Orestes några månader senare 
flyttar in i det stillsamma villa-
kvarteret med sin mamma och 
lillasyster, förstår Malin att det 
är dags att överräcka brevet trots 
att hon inte har någon som helst 
aning om vad ett RUT-barn är ...

Andra delen kommer i höst!
Omslag av Lotta Geffenblad.

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

A N R O P  F R Å N  I N R E  RY M D E N

Elin Nilsson

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.

Om kompisar som inte längre är 
kompisar. Om kompisar som blir 
kompisar igen. Om syskon som 
behöver en. Om syskon som man 
själv behöver. Om att vara kär utan 
att få något tillbaka.

Nominerad till Augustpriset 2017!

ISBN 501-1935-0
Ca-pris: 90:-

fullmatad
bladvändare

för bokslukar-
åldern!

M A J K E N  M A J K E N

Lisa Hyder och Louise Winblad

Majken och hennes pappa och 
lillebror flyttar till en ny lägenhet. 
Majken har inga kompisar på 
den nya gården, och pappa har 
fullt upp med lillebror. Så hon 
upptäcker sitt nya område själv. 
En dag råkar hon titta in genom 
fönstret till en lägenhet på 
bottenvåningen, och tror knappt 
sina ögon.

Charmiga illustrationer av Louise 
Winblad!

ISBN 7299-949-7
Ca-pris: 87:-

Louise Winblad är född 1981 
och bor i Stockholm med 
sambo och två barn. Hon är 
utbildad illustratör och gym-
nasielärare i media och franska 
och jobbar som illustratör och 
bloggare. Louise skriver om 
sin och familjens vardag utan 
filter och har en stor skara 
följare på Instgram. 

Tecknandet började som terapi 
för Louise. Hej hej vardag är 
hennes populära serie om alla 
dråpliga, osnygga, mindre 
charmiga sidor med att vara 
ny förälder.

Louise två böcker; Hej hej 
vardag och Hej igen Vardag! 
hittar du på laromedia.se

LÄR KÄNNA

LOUISE WINBLAD

Till alla som någon gång 
drömt om en gullig valp:
gör inte det. Följ med Anette 
och Pyton på deras första 
äventyr så förstår du varför!  
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L I L L A  N A  O C H  D J U R KU P P E N

Milena Bergquist

– Det här är ju helt galet! Vad gör 
de med grisarna? Så här kan de 
inte ha det! Lilla Na älskar alla 
djur. Hon tycker mer om dem än 
om människor. En dag bestämmer 
hon sig för att göra något för 
djuren som far illa. Verkligen 
GÖRA något...

Läs även Milena Bergquists böcker 
"Millan och slottets hemlighet", 
"Millan hästar, hundar och hår under 
armarna", "Millan och det där med 
kyssar" samt "Elon, Plexus och de 
gömda hundarna".

Du hittar alla titlar på laromedia.se

ISBN 502-2295-1  
Ca-pris: 106:- 

FÖR BOKSLUKARE

spännande,
rolig

och tänkvärd
kapitelbok!

”Det kan väl vem som helst 
egentligen fatta att kor 
måste gå ute och beta på 
gröna ängar!"

Vad handlar boken om?

 – Lilla Na är en flicka som är oförstörd, sårbar, 

naturlig och orädd. Hon, som så många andra 

barn, ser igenom människans galenskaper där 

vi gjort det naturliga onaturligt. Att vi kan sätta 

in fåglar och andra djur i burar och stänga 

in grisar och säga till oss själva att detta är 

som det ska. Det handlar också om Stora M:s 

växande. Från att vara rädd och osäker till att 

våga ta saker i egna händer. Det finns alltid 

hopp. Lilla Na är en bok om barns och djurs 

rättigheter i en galen värld. 

Berätta om ditt eget engagemang för bra 

djurhållning och schysst mat. 

 – Bra mat är så oerhört viktigt för vår hälsa 

och för vår miljö. Förgiftar vi maten med 

kemiska bekämpningsmedel, förgiftar vi våra 

kroppar. Det är ju helt galet att det ens är tillåtet, 

skulle Lilla Na säga. För mig är det viktigt 

att jag är medveten om att alla mina val har 

konsekvenser. Jag vill inte att djur ska plågas 

för att jag ska kunna köpa billigt kött.

Har du alltid brunnit för de här frågorna?

 – Jag har engagerat mig kring dessa frågor 

sedan jag var barn. Har alltid känt mig mer 

förbunden med djur än med människor.

Jag var bara 14 år då jag tvingade en godsherre 

att stänga ner en hel kalvindustri och bygga 

om sina djurstallar där kalvarna levde i små 

bås på cementgolv. Jag låtsades att jag var 

vuxen och skrev brev där jag hotade att avslöja 

hans eländiga djurhållning för Expressen. Tänk 

om han vetat att jag var en grannflicka. 

Ditt författarskap har jämförts med Astrid 

Lindgrens, senast i Kulturrådets urval New 

Swedish Books där Lilla Na jämförs med

Pippi Långstrump. Tycker du själv att det

ligger något i jämförelsen?

 – Ja, det är ofattbart stort och mycket 

smickrande. Jag tycker egentligen inte om att 

jämföra författarskap. Vi är ju alla så olika, 

men jag tror att Astrid och jag delar samma 

syn på barn och djur. Hennes engagemang 

för djurs rättigheter ledde ju till och med till 

lagändringar. Astrid hade samma sorts seende 

som Lilla Na har, och som jag hoppas att jag 

har. En blick som ser allt det galna som det 

materialistiska världsbygget fört med sig. Det 

kan väl vem som helst egentligen fatta att kor 

måste gå ute och beta på gröna ängar!

Hallå Milena Bergquist! 

TILLSAMMANS MED ILLUSTRATÖREN AMANDA ERIKSSON ÄR DU AKTUELL MED EN 

NY KAPITELBOK, "LILLA NA OCH DJURKUPPEN".

K A N  D U  LY F TA  E N  F R Ö K E N ?

Jonas Lindén

Kim är starkast i 1B. Kanske starkast på hela lågstadiet?
Han kan lyfta nästan allting, till exempel en fröken, eller en skolbänk, fast Lill-Jensa sitter ovanpå!
– Wow, säger alla. Kolla på Kim!
Men en dag börjar Adnan i klassen. Han kan lyfta en skolbänk hur lätt som helst, fast Lill-Jensa 
OCH Malou sitter på! Han kan till och med lyfta en rektor. Nu börjar en styrkemätning som snabbt 
urartar, för ingen kan väl lyfta en hel matsal! Eller?

ISBN 29-71416-6
Ca-pris: 97:-

Illustration: Amanda Eriksson

Illustrationer

av Per
Gustavsson!
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Z O M B I E D J U R  8 
H J Ä LT E H U N D E N S  VÅ L N A D

Sam Hay

Joe kan prata med odöda 
djur tack vare en förtrollad 
egyptisk amulett som han 
fått av sin gammelmorbror. 
Tack vare den har Joe kunnat 
hjälpa sju zombiedjur att finna 
frid på andra sidan. Här blir 
han indragen i en tjuvjakt till-
sammans med taxen Frankie. 
Och de får oväntad hjälp när 
en viss släkting dyker upp.

Sista delen i serien!

ISBN 502-2282-1
Ca-pris: 85:-

N E L L  &  F R E D D I E  1
G R I S J A K T E N

Caryl Hart

Nell och Freddie är bästa 
vänner (för det mesta) och 
löser mysterier ihop (alltid). 
Tillsammans är de oslagbara. 
En dag när de kommer hem 
från en skolutflykt med sin nya 
kompis blir det trubbel.
Men också ett kul äventyr.
 
Första delen i ny rolig serie med 
härliga illustrationer!

ISBN 502-2310-1
Ca-pris: 90:-

A D R E S S  O K Ä N D

Susin Nielsen

Felix är tolv år och bor med sin 
mamma i en folkabuss. Han 
har en plan för hur de ska få 
pengar till en lägenhet. Allt 
som behövs är en frågesport 
och lite tur. Tävlingen börjar 
bra, men det blir ändå inte 
riktigt som Felix tänkt.
 
Bladvändare med både allvar
och humor!

ISBN 502-2307-1
Ca-pris: 108:-

T R Ä D E T  V I D  VÄ R L D E N S  S L U T

Daniel Edfeldt

Tolvåriga William är med om 
en svår bilolycka och när han 
vaknar upp ser han sin kropp 
bäras in i en ambulans. Till slut 
står Will ensam kvar på den 
mörka skogsvägen. Då dyker en 
flicka upp, i nattlinne. Hon rör 
sig ryckigt mot honom. Och så 
går hon till attack. Hon är en 
själsslukare, men det vet inte 
William, än ...

ISBN 32-20991-8
Ca-pris: 99:-

S P Ö KSYS T R A R  7
E T T  S P Ö K E  F Y L L E R  Å R

Mårten Melin

När Maj och Nila inte blir bjudna 
på Matildas kalas bestämmer sig 
Maj för att ordna en egen fest 
på kyrkogården. Spöken måste 
ju också fira sina födelsedagar. 
Och det blir verkligen ett kusligt 
kul kalas!

Lättläst spänning där ord och
bilder är som hand i handske
med varandra!

ISBN 29-71431-9
Ca-pris: 74:-

S KU G G A N  I  F Ö N S T R E T

Karsten S Mogensen

Anns kanin har sprungit bort. 
Kanske gömmer den sig hos 
grannen? Plötsligt ser Ann en 
skugga i grannens fönster. 
Håren på Anns armar reser sig.
Grannen är ju död!

Ingår i serien "RYSLIGT"  –  en 
mysrysare för nybörjarläsaren. 
Stor stil och många bilder.

ISBN 502-2326-2
Ca-pris: 69:-

B R E V E T  T I L L  KU N G E N

Tonke Dragt

Läs den spännande berättelsen om Tiuri, som får ett farligt 
uppdrag som kan kosta honom livet. Han måste överlämna 
ett hemligt brev till kungen – ett brev som är avgörande för 
hela kungarikets framtid. Han får inte lita på någon. Han får 
inte berätta vem han är. Och framför allt får han inte avslöja 
brevets innehåll. En ung budbärare. Ett hemligt uppdrag. Ett 
kungarike i fara.

En klassiker som gjort succé över världen och trollbundit miljontals 
barn och vuxna. Andra boken kommer i slutet av 2019!

ISBN 7783-656-8
Ca-pris: 155:-

utkommer i 
juni 2019!
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Lisa Bjärbo, född 1980, är 
journalist och författare.

Hon släppte sin första ung-
domsroman Det är så logiskt 
alla fattar utom du 2010.
Sedan dess har det blivit en 
rad roliga och sorgliga nutids-
förankrade böcker om vardag, 
relationer och känslor för barn 
och unga i olika åldrar. Och 
så några bilderböcker om 
dinosaurier också!

2013 fick Lisa Nils Holgersson-
plaketten för Allt jag säger är 
sant. Och 2018 fick hon Astrid 
Lindgren-priset, för ”ett mång-
sidigt, insiktsfullt och lovande 
författarskap som inte räds 
svåra ämnen”.

LÄR KÄNNA

LISA BJÄRBO

M O N S T R E T  F R A N K  ( S A M L I N G S V O LY M )

Mats Strandberg

Dagen då Frank Steen fyller nio år händer något som 
förändrar hans liv. Grannen Alices hund Uffe blir så 
uppspelt att han råkar bita Frank i handen, och snart 
börjar Frank drömma mystiska drömmar ...

Denna samlingsutgåva innehåller hela succéserien om 
monstret Frank: "Monstret i natten", "Monstret på cirkusen" 
och den tredje och sista delen "Monstret och människorna".
Boken är illustrerad med fantastiska bilder av Sofia 
Falkenhem.

ISBN 29-71476-0
Ca-pris: 109:-

knasig
och charmig

humor!

V I G G O  O C H
R Ä D S L O L I S TA N

Lisa Bjärbo

Viggo är sju år och två månader och har lugg ända 
ner i ögonen. Han bor i ett grönt hus tillsammans 
med pappa och lillebror, och varannan helg bor 
mamma också där. Viggo har en hemlig lista, en 
rädslolista. På listan ritar han allt han är rädd för, 
och det är många olika saker: mörker, eldgafflar, 
monster utan huvuden, monster med huvuden, 
brinnande hus. Det är rätt jobbigt att vara rädd för 
en massa grejer, särskilt när det snart är halloween 
och kvarteret kommer att krylla av spöken, häxor 
och läskiga mumier. Och det är väldigt jobbigt att 
inte kunna berätta för någon hur rädd man är.

Lisa Bjärbo tar barnets känslor och rädslor på allvar, 
och både stora och små kan känna igen sig i den här 
fina vardagsskildringen. Johanna Magorias bilder är 
humoristiska och känsliga på ett enkelt och självklart 
vis, och tillsammans med texten skapar de ett Viggo-
universum som man gärna stannar kvar i länge, länge.

ISBN 29-70608-6
Ca-pris: 94:-

äntligen!
succéserien 
som samlings-

utgåva!

Roligt och
allvarligt!

H E M L I G A  M Y R A N

Linn Gottfridsson

I den tredje och avslutande 
delen om Myran har Myran fått 
en lillasyster. En liten, rosa, 
skallig främling. Hon skriker 
och sover och bajsar och ibland 
vevar hon med armarna.
Varannan vecka bor nu Myran 
med mamma, Jesper och 
lillasyster. Och varannan med 
pappa och katten Ludde.

De två första böckerna om Myran
"En Myras liv" och "Myran och
gåtorna" älskades av både läsare 
och kritiker, och sista delen gör 
ingen besviken.

ISBN 29-71353-4
Ca-pris: 94:-

K Ä R L E K
1 1  B E R ÄT T E L S E R
F Ö R  M E L L A N S TA D I E T

Antologi

Jag står här för att råka springa på Maya. Jag vet nämligen att hon gick 
in på ICA Supermarket för exakt fyra minuter och tolv sekunder sen. Jag 
kom med cykeln från sporthallen, jag såg henne bakifrån och hon såg inte 
mig. Men hon var ensam och jag förstod direkt att det här är min chans. 

Hur känns det egentligen, det där som alla pratar om? Det som alla 
böcker, låtar och filmer handlar om? Det som är hemligt och lite pinsamt 
men samtidigt så spännande och underbart att man inte vill något hellre 
än berätta för ALLA! Vi har samlat elva pirriga noveller för dig som går på 
mellanstadiet. De är ganska olika varandra, men alla handlar egentligen 
om en och samma sak: kärlek.

Medverkar gör: Oscar Danielson, Kristofer Folkhammar, Boel Gerell, Alex Haridi, 
Mats Jonsson, Sara Kadefors, Johanna Lindbäck, Sara Ohlsson, Sara Villius, 
David Wiberg och Rebecka Åhlund.

ISBN 29-71582-8
Ca-pris: 99:-

N I N J A  K I D  1
N I N J A N Ö R D E N

Anh Do

Nelson är så ocool man kan bli. 
Men på sin tioårsdag upptäcker 
han att han är en ninja – den sista 
på jorden! Hur ska han lyckas rädda 
mänskligheten från faror och 
otäckheter om han inte ens kan 
sätta på sig kalsongerna rättvänt? 

Ninja Kid är ett galet roligt äventyr 
från början till slut. Bokens text är
visuellt lekfull med en genomtänkt 
form i kombination med härliga 
illustrationer i svartvitt på varje 
uppslag. 

ISBN 32-21010-5
Ca-pris: 90:-
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E S T E R  TA G G  2
ESTER TAGG OCH SJÖORMENS ÖGA

Linn Åslund

En dag dyker det upp ett brev
på piratskeppet Den flygande 
holländaren. Det är från Amelia 
Sorgmantel. Hon berättar att hon 
är strandsatt med sin besättning 
och snabbt behöver hjälp. Ester vet 
att Sorgmantel är den enda som 
kan berätta var hennes föräldrar är. 
Hon måste få åka dit! Problemet 
är bara att kapten Stålhjärta har 
varit tvungen att pantsätta Den 
flygande holländaren. För att bli fria 
från skulden måste Stålhjärta och 
hennes besättning först hitta den 
mytomspunna ädelstenen Sjö-
ormens öga.

ISBN 29-70272-9
Ca-pris: 90:-

E S T E R  TA G G  1
E S T E R  TA G G  O C H  D E N
F LYG A N D E  H O L L Ä N D A R E N

Linn Åslund

Allting börjar den dag då barn-
hemsflickan Ester Tagg ser en 
bild av ett flygande piratskepp i 
tidningen. Under bilden står det att 
skeppet Den flygande holländaren 
ska lägga till vid stadens torg. Det 
enda som Ester har kvar efter sina 
föräldrar är något som Ester tror är 
en skattkarta. Nu ser hon att skeppet 
i tidningen är identiskt med det 
skepp som finns på hennes karta. 
Kan det vara så att hennes föräldrar 
finns på Den flygande holländaren? 
Kosta vad det kosta vill, Ester måste 
ta sig till skeppet även om det 
innebär att hon tvingas rymma från 
Silverskedens barnhem.

ISBN 29-70270-5
Ca-pris: 90:-

T O N J E
O C H  D E T  H E M L I G A  B R E V E T

Maria Parr

Tonje Glimmerdal är det enda 
barnet i Glimmerdalen. Hon 
ska snart ska fylla tio och 
lever efter mottot "full fart 
och gott självförtroende". 
Hennes bästis är Gunnvald, 
en gammal gubbe som har tid 
att prata, skapar mirakel-
musik på sin fiol och hjälper 
henne att laga kälken. Och 
det är han som har lärt henne 
svischa ner för det branta 
berget, ända ner till fjärden. 
Tonje tror att hon vet allt om 
Gunnvald, men när han ham-
nar på sjukhus upptäcker hon 
att han har en hemlighet.

ISBN 29-71598-9
Ca-pris: 99:-

K I D  S P Y  1
M A C  M Ä S T E R S P I O N

Mac Barnett

Författaren Mac Barnett skriver 
äntligen sin självbiografi! För 
innan Mac var författare så 
var han ett barn. Och när han 
var ett barn så var han en 
spion. Inte vilken spion som 
helst utan en spion åt DROTT-
NINGEN AV ENGLAND!

James Bond möter "Dagbok för 
alla mina fans" i den här boken 
som innehåller lika delar humor 
som historia, äventyr och
absurditeter.

ISBN 7813-057-3
Ca-pris: 90:-

en älskad
modern klassiker

i nyutgåva!

KO M P I S B Ö C K E R N A  6
HJÄLP! NY I  KLASSEN

Pernilla Gesén

Den nya skolan är stor. Flera
våningar hög. Och Maddox är ny 
i klassen! Det är jättemycket som 
är annorlunda vännerna, lärarna 
och lekarna. Men annorlunda 
kanske också kan vara bra?

En lättläst bok om hur läskigt det 
kan vara att börja i en ny klass, i 
en ny skola. Pernilla Geséns och 
Jeanette Mildes Kompisböcker 
skildrar livet i första klass med stor 
igenkänning och humor.

ISBN 7813-002-3
Ca-pris: 64:-

Jeanette Milde är född 1964 i 
Malmköping och är en svensk 
illustratör och barnboksför-
fattare bosatt i Nacka.

Hon debuterade som författare 
1996 med Emelies kofamilj. 
Sedan dess har hon illustrerat 
och skrivit en mängd böcker.

Jeanette Milde har studerat 
grafisk formgivning och 
illustration på Berghs School 
of  Communications, hand-
bokbinderilinjen på Leksands 
folkhögskola, samt gått ett 
flertal skrivarkurser.

2002 tilldelades hon Elsa 
Beskow-plaketten för När jag 
mötte Carl-Einar.

LÄR KÄNNA

JEANETTE MILDE

E G O N  –  H Ä L F T E N  A L I E N

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:-

E G O N  –  H Ä L F T E N  A L I E N
S L Ä K T E N  I N VA D E R A R

Per Simonsson och Stefan Roos

Egon, tidigare fotbollsstjärna och 
medlem i No Losers Club, har 
fått acceptera faktum: Han är till 
hälften betageekian, har numera 
svans (!) och hänger med skolans 
nördar. Och nu är dessutom hans
utomjordiska släktingar på besök! 
När en rymd farkost med hans 
faster och två kusiner landar i 
skogsgläntan känns allt först
oerhört spännande, men släkt-
ingarna blir snart svåra att dölja.

ISBN 88279-95-8
Ca-pris: 99:-
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S Å  H I M L A  TA S K I G T

Cina Friedner

Henrietta Nilsson styr och ställer i klassen. Alla tjejer vill 
vara med henne och nästan alla killar vill vara ihop med 
henne, fast hon är världens taskigaste och bjuder alla 
utom tre på sitt kalas och tvingar Nadia att hämta mjölk 
åt henne i matsalen. Något måste göras! Och det är 
Manda och hennes bästis Lilly som måste göra det. Men 
hur ska de komma åt Henrietta Nilsson? Kanske genom 
hennes Youtube-kanal Cool Girl?

Kul och rappt om relationer och hierarkier i en mellanstadie-
klass. Alla som någon gång har gått i skolan och haft, eller 
varit, en störig klasskompis kommer garanterat att känna 
igen sig!

ISBN 29-71182-0
Ca-pris: 101:-

RY M L I N G A R N A

Ulf Stark

En farfar som svär för mycket 
ligger på sjukhus och oroar sig 
för om han kommer bli insläppt 
i himlen eller ej. Barnbarnet 
Lill-Gottfrid besöker honom så 
ofta som pappa tillåter och när 
pappa inte tillåter, så åker han dit 
ändå. Farfar drömmer om platsen 
där han var som lyckligast skär-
gårdsön. Tillsammans bestämmer 
dom sig för att göra en sista resa. 
Men först måste dom rymma!

Rymlingarna är en äventyrsroman 
fylld av värme och humor, i Ulf 
Starks omisskännliga kombination. 
Ulf Stark hann arbeta klart med 
manuset innan sin alltför tidiga 
bortgång. Boken är illustrerad av 
Kitty Crowther och blev Augustpris-
nominerad 2018.

ISBN 88279-55-2
Ca-pris: 101:-

Kitty Crowther är illustratör 
och författare, som bor och 
verkar i Belgien. Hon föddes 
i Bryssel 4 april 1970, med 
en pappa från England och 
mamma från Sverige.

Kitty Crowthers produktion 
omfattar ett 35-tal titlar 
huvudsakligen utgivna på 
belgiska och franska förlag.
År 2010 tilldelades Kitty 
Crowther Litteraturpriset 
till Astrid Lindgrens minne 
(ALMA). 

LÄR KÄNNA

KITTY CROWTHER

J O R D G U B B S B A R N E N

Sara Olausson

Maria och hennes bror Gabriel bor i ett land nära oss.
Familjen har inte mycket pengar, men deras fröken är snäll 
och de har hittat en hund som får gulliga valpar. Om bara inte 
torkan hade slagit till, om bara inte Gabriel ramlat ner från 
taket, om bara inte sjukhusräkningen varit så dyr ... 
Till slut har familjen inget val. Marias och Gabriels föräldrar 
lämnar sina barn och beger sig till Sverige, ett konstigt land i 
norr. Där ska de plocka jordgubbar stora som äpplen och tjäna 
pengar så att de aldrig mer behöva oroa sig för någonting.

Jordgubbsbarn kallas de barn som blir lämnade hemma (i Rumänien) 
när föräldrarna åker utomlands för att tjäna pengar. Så här säger 
Sara Olausson om sin bok: I oktober 2013 lärde jag känna Felicia 
Iosif som satt och tiggde i närheten av där jag bor. Tillsammans 
gjorde vi boken "Det kunde varit jag". Jordgubbsbarnen är en 
sorts fortsättning på den. Böckerna hör inte ihop men den är 
nästa steg i mitt arbete att göra det jag kan för att skapa större 
förståelse för människor i Felicias situation.

ISBN 29-70509-6
Ca-pris: 90:-

TA C K  F Ö R  A L LT

Christina Wahldén

Hawa drömmer om att bli polis när hon blir stor. I väntan på 
det har hon startat en detektivbyrå. En dag blir hon vittne till 
en skottlossning när hon ska köpa pizza. Och bara någon dag 
senare hittar hon knark på ett mycket oväntat ställe. Vad är 
det som händer? Kan den före detta brottslingen Nettan stötta 
Hawa och hennes vänner? Eller Dembe som tränar fotbolls-
laget? Hawas mamma får nog av all kriminalitet och börjar 
nattvandra tillsammans med andra mammor för att området 
ska bli tryggt igen. När Hawa får vackra blommor skickad till 
sig utan avsändare, förstår hon att någon försöker säga henne 
något. Men det är inte det som hon först tror.

Tack för allt är den fristående fortsättningen på uppmärksammade 
"Falafelflickorna".

ISBN 29-71585-9
Ca-pris: 101:-

Ladda ner kostnadsfritt:
laromedia.se/lararhandledningar
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E T T  E G E T  L A G

Malin Eriksson

En dröm har slagit in! Athena och 
hennes ponny Master har blivit 
erbjudna en plats i ett dressyrlag. 
Ändå vet inte Athena vad hon ska 
svara, för de har bara frågat henne, 
inte Petrus. De är ju bästa vänner 
och har drömt om att ha ett lag 
ihop. Men ska Athena ge upp den 
här chansen, för Petrus skull?

"Ett eget lag" är en berättelse om 
val, om att våga stå upp för sina 
drömmar. Och då kan det visa sig, 
att en inte ens behöver välja.

ISBN 7813-015-3
Ca-pris: 101:-

F R A L L A N  1
F R A L L A N  Ä R  B Ä S T !

Sara Ohlsson

Frallan heter egentligen Fran-
cesca, 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.

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

F R A L L A N  3
FRALLAN OCH KÄRLEKEN

Sara Ohlsson

Ester och Frallan går i skolan, så 
de har ganska mycket att göra. En 
dag får de till exempel göra konst, 
det är ungefär som pyssel. Ester 
hittar en tygbit som hon ritar ett 
hjärta på, och i hjärtat skriver hon 
Frallan. Och så säger hon att Frallan 
får vara kär i henne, om hon vill. 
Men Frallan vet inte om hon vill. 
Och mamma säger att kär är 
som att vara sjuk, och i så fall vill 
Frallan verkligen inte bli det! 

ISBN 7813-010-8
Ca-pris: 90:-

F R A L L A N  2
F R A L L A N  R Ä D D A R  VÄ R L D E N

Sara Ohlsson

Idag har Frallan sovit över hos 
mormor! När hon vaknar smyger 
hon ut i trädgården, för där tältar 
Klaus. Han vet allting om fåglar. 
En gång räddade han en koltrast, 
som flugit in i ett fönster. Frallan 
vill också rädda en koltrast. Eller 
någon annan fågel. Eller vilket 
djur som helst. Egentligen vill 
hon rädda hela naturen! Det är så 
många som förstör naturen, så 
någon måste ju faktiskt rädda den.

ISBN 7813-009-2
Ca-pris: 87:-

busigt,
roligt och

träffsäkert!

Sara Ohlsson är född 1977 på 
Öland och bor idag i Stockholm. 
Sara debuterade som författare 
2011 med den uppmärksammade 
ungdomsromanen Jag är tyvärr 
död och kan inte komma till skolan 
idag. 2016 utkom hennes andra 
roman, Ingen normal står i regnet 
och sjunger. 

Lisen Adbåge är född 1982 och 
är en svensk barnboksförfattare, 
illustratör och serietecknare och 
bor i Göteborg. Lisens första 
barnbok, Ellen och bebis, utkom 
år 2000. Sedan dess har hon 
skrivit och illustrerat flera egna 
böcker, som till exempel böckerna 
om Kurt och Kio och om Koko och 
Bosse.

LÄR KÄNNA

SARA OHLSSON
LISEN ADBÅGE

D E N  F Ö R S K R Ä C K L I G A
H I S T O R I E N  O M  L I L L A  H O N

Lena Ollmark

Lilla Hon blir utmanad av sina 
klasskompisar att gå upp alldeles 
ensam på skolans vind. Fast det 
är förbjudet 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 ...?

Absurd humor och lagom gast-
kramande skräck, i både text och 
bild. En klassisk spökhistoria med 
spänning och skratt! 

ISBN 88279-34-7
Ca-pris: 90:-

FA M I L J E N  K N YC K E R T Z
O C H  G U L D D I A M A N T E N

Anders Sparring

Familjen Knyckertz planerar ett 
besök på diamant-utställningen i 
huvudstaden. 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 mormor i finkan, för att be 
om hjälp.

Drastisk humor och färgstarka bilder 
skapar den perfekta bryggan mellan 
bilderbok och kapitelbok. Förbered 
er på många skratt!

ISBN 27-15424-7
Ca-pris: 109:-

K R Å K A N S  O T R O L I G A
L I F TA R S E M E S T E R

Frida Nilsson

Ebba och Kråkan är på semester. 
Det blir ett oförglömligt äventyr. 
De liftar genom de värmländska 
skogarna mot norska gränsen, 
där Kråkan ska leta efter sina 
borttappade föräldrar. De får 
hjälp på vägen av en lastbils-
chaffis som har problem med 
gomseglet, ett dansband vid 
namn Nilzonz, en viss Yvonne i 
klackskor och så en och annan 
norrman. Det är förstås inte 
alltid de liftar åt rätt håll.

ISBN 27-15957-0
Ca-pris: 109:-

frida nilssons

debutbok i
nyutgåva!
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Bästa
tecknade barn-

och ungdomsserien
i Danmark 2018! 

E N  D U K T I G  H U N D

Meg Rosoff

Det är kris i familjen Peachey. 
Ingen lagar mat, ingen plockar 
upp smutsiga kläder och barnen 
kommer försent till skolan. Bara 
för att mamma har sagt upp sig 
som mamma och börjat med 
yoga istället. Medan hon övar 
krigarposition, kommer yngsta 
dottern Betty på en strålande 
idé. De ska skaffa en hund! Ingen 
förstår riktigt hur det ska lösa 
situationen, men när de hämtat 
McTavish från hundstallet visar 
det sig vara exakt vad de behöver. 
En riktigt smart hund!

ISBN 88279-99-6
Ca-pris: 83:-

E N  D U K T I G  H U N D  PÅ  V I F T

Meg Rosoff

Familjen Peachey har semester! 
Naturligtvis vill alla i familjen åka 
till helt olika ställen. Men när 
den yngsta dottern Ava föreslår 
att de ska ge sig ut och campa, 
får hon medhåll från mamma 
Peachey, som plötsligt minns en 
campingtur innan hon träffade 
pappa Peachey ... Dessutom är 
ju en semester utomhus perfekt 
för deras hund, McTavish! Så 
familjen ger sig iväg, ut i vild-
marken!

ISBN 7813-056-6
Ca-pris: 83:-

AT T  VA R A  K E R S T I N

Helena Hedlund

Kerstins mamma har en 40-årskris och har klippt tuppfrilla och tatuerat 
ett hjärta med ett K i mitten. Kerstin vet är att hon ogillar 40-årskriser 
och att mamma borde skärpa sig. Till på köpet har Gunnars mamma 
hotat med att hon och Gunnar ska flytta tillbaka till Stenungssund om 
vildsvinen fortsätter att böka i deras trädgård. Nu är goda råd bokstavligt 
talat dyra, för en flaska vargkiss kostar 400 kr och det är det enda som 
kan hålla vildsvinen borta och Gunnar kvar.

Oförglömliga karaktärer, mångbottnat och roligt om Kerstin 7 år, och hennes 
värld som ligger någonstans där asfaltsvägen slutar. 

ISBN 27-15658-6
Ca-pris: 101:-

D E T  F I N A  M E D  K E R S T I N

Helena Hedlund

Där asfaltsvägen slutar och grusvägen börjar bor Kerstin. Hon är sju år 
och älskar guld. 105 guldiga saker finns i en låda under sängen. Det 
finaste och guldigaste med Kerstin är håret. Fatima säger att Kerstins hår 
är orange men det är inte sant. Det senaste tillskottet i Kerstins samling 
är en liten ring som hon hittat på golvet i skolan. När hennes lärare 
Lotten frågar om någon sett hennes vigselring kommer det inga ljud ur 
Kerstins mun. Och sen är det för sent.

En berättelse om intrasslade hemligheter, vänskap och om det särskilt fina med 
att vara Kerstin. Första delen i en serie om tre. Helena Hedlund är skådespelare 
och dramatiker. Det fina med Kerstin är hennes debut. Katarina Strömgård är 
illustratör och författare. Hon arbetar med böcker och tidningar.

ISBN 27-15447-6
Ca-pris: 101:-

LÄR KÄNNA

HELENA HEDLUND

Helena Maria Hedlund är född 
1978 i Borås och är en svensk 
skådespelare, dramatiker och 
författare.

Efter utbildning vid Teaterhögskolan 
i Malmö 1997-2001 arbetade hon 
på Månteatern i Lund innan hon 
började på Teater Martin Mutter i 
Örebro där hon har varit verksam 
som skådespelare och dramatiker 
sedan 2003. Hon är med i Teater-
alliansensedan 2017.

Som författare debuterade Helena 
Hedlund 2018 med kapitelboken Det 
fina med Kerstin och ppföljaren Att 
vara Kerstin utkommer våren 2019.

Helena tilldelades 2012 Hjalmar 
Berglunds Revypris och erhöll 2015 
Region Örebro läns Kulturstipendium.

S A N N I N G E N  E N L I G T
G U N N A R  O C H  M O L LY 
N Å G O T  L I T E T  O C H  F L U F F I G T

Tove Jonstoij

Gunnar och Molly är bästa vänner 
och pratar i telefon varje dag. En 
dag berättar Molly att hennes katt 
ska få ungar. Gunnar, vars högsta 
önskan är ett eget husdjur, kan 
inte sluta tänka på kattungarna 
som snart ska komma. Tänk om 
en av dem kunde bli hans. Men 
Gunnars föräldrar säger blankt 
nej. När Mollys pappa frågar om 
Gunnar vill ha en av katt ungarna, 
råkar det ändå bli så att Gunnar 
säger ja. Den är ju så liten och söt. 
Fast var ska han gömma den..?

ISBN 27-15408-7
Ca-pris: 98:-

För katt-
älskare!

M I R A

Sabine Lemire

Mira har en bästis som är bra på 
att bygga grejer. Och en pinsam 
mamma. Men hon har ingen som 
hon är kär i. Och inget eget 
instagramkonto. Är hon kanske 
barnslig? Det är lätt att känna sig 
ensam när tjejerna i klassen 
startar en kärleksklubb. För man 
får bara vara medlem om man har 
varit kär och det har Mira aldrig 
varit, trots att hon verkligen försökt.

Mira är en serieroman där vi får 
hänga med under ett  fartfyllt år i 
Miras liv. Charmiga illustrationer av 
prisade Rasmus Bregnhøi.

ISBN 7813-030-6
Ca-pris: 99:-
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H O P P E T:  J U M P I N '  J A C K  A Z

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. 
Bröderna får bo hos en annan 
familj, som tvingar Azad att 
ljuga om sin ålder. Han måste 
utge sig för att vara nio år. 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 all-
tid glädje, kärlek och en väg ut.

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

K L A S S R E S A N

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.

Moni Nilsson är en av våra mest 
älskade barn- och ungdomsboks-
författare. Under sin författarbana, 
som spänner över nästan 30 år, 
har hon skrivit inom många olika 
genrer och för olika åldrar.

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

S E M L A N  O C H  G O R D O N
PA P PA N  M E D  D E
S T O R A  S KO R N A

Moni Nilsson

Semlans bästis heter Gordon. 
Gordon är bra, tycker Semlan,
fast knäpp. Och barnslig. Som
när han tror att han kan tele-
patera folk till att göra som han 
vill. Eller när han klistrar farmors 
kristallglas för ögonen för att 
han vill upptäcka parallell-
världar. Och även om Gordon 
kanske är kär i henne kan hon 
inte vara kär tillbaka. Det pirrar 
inte det minsta när hon ser på 
Gordon. Inte som med Lino. Lino 
som går i Semlans klass och tror 
att han är nån.

ISBN 27-15952-5
Ca-pris: 40:-

S E M L A N  O C H  G O R D O N
S O M M A R  O C H  H E M L I G A
H Ä R L I G H E T E R

Moni Nilsson

Det är sommarlov och Semlan 
och Gordon har bestämt sig. De 
ska i hemlighet resa till Göteborg 
och hitta Semlans farfar. Men 
vägen dit är kantad av äventyrlig-
heter och oväntade komplikatio-
ner. Varför var Lino till exempel 
tvungen att dyka upp just precis 
när Semlan och Gordon tränade 
för att ta kyssvärldsrekord och 
hamna i Guinness Rekordbok? 
Och sen bara försvinna.

ISBN 27-15953-2
Ca-pris: 40:-

SÅ MYCKET KÄRLEK
KAN INTE DÖ

Moni Nilsson

Leas mamma ska dö. Lea hatar läkarna som inte kan ge henne rätt 
medicin och hon hatar slangarna under mammas näsa och hennes 
andfådda andetag. Och hon hatar Noa. Noa som varit hennes bästis 
hela livet, men inte är det längre. Mitt i allt det hemska pågår livet 
ändå, med mamma, pappa och storebror Lucas. Det är skoldagar 
med king på skolgården och fotbollsträningar med Pernilla Skvaller-
byttan Olsson och det är drömmar om att få snorkla i Söderhavet.
Allt medan mamma blir sjukare.

ISBN 27-15643-2
Ca-pris: 101:-

FÖR BOKSLUKARE

K Ä R L E KS P I Z Z A N

Johan Rundberg

Movits Lind bestämmer sig 
för att bli skejtare, inte för att 
han gillar tuffa och farliga ut-
maningar. Nej, orsaken stavas 
B E A T A. Ho n 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:-

K N O C K A D  R O M E O

Johan Rundberg

Movits är skyldig bästa kom-
pisen Ruben en STOR tjänst 
efter att han hjälpt Movits att 
bli ihop med drömtjejen (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 .... 

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

Om att förlora en 
förälder i cancer.
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FÖR BOKSLUKAREFÖR BOKSLUKARE

H Ä X K N U T E N  2
K E J S A R E N S  G R AV

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:-

H Ä X K N U T E N  3
S KU G G O R N A S  Ö

Johan Rundberg

När Sebbes mamma åker bort på 
påsklovet ska Sebbe bo hos en 
klasskompis i en stuga utanför stan. 
Tror hans mamma i alla fall. I själva 
verket har Sebbe planerat att bo 
själv i lägenheten tillsammans med 
Max. Allt hade varit ganska bra om 
det inte vore för den skräckinjagande 
mardröm som väcker Sebbe varje natt. 
Det som förföljer honom hinner alltid 
ikapp honom till slut. Precis som i 
verkligheten. 

ISBN 27-15308-0
Ca-pris: 98:-

H Ä X K N U T E N  1
VÅ L N A D E N S  R Ö S T

Johan Rundberg

Sebbe följer motvilligt med sin skåde-
spelarmamma till en filminspelning 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?

Vardagshumor för barn på tröskeln till 
tonåren!

ISBN 27-15179-6
Ca-pris: 98:-

isande
skräck
och smart

humor!

Hallå där Johan Rundberg!

AKTUELL MED SKUGGORNAS Ö,

DEN AVSLUTANDE DELEN I SERIEN

HÄXKNUTEN SOM HANDLAR OM

SEBBE, MAX OCH MANDA. 

Vänskap är ett tydligt tema i trilogin
"Häxknuten". Vilken roll spelar vänskap för 
Sebbe, Max och Manda när de bestämmer 
sig för att lösa mysterier?

 – Framför allt blir de modigare tillsammans. 

Manda är tuff  och rättfram och det smittar 

av sig på killarna. Sebbe är väldigt nyfiken 

av sig, men han hade aldrig vågat utforska 

mysterierna utan sina vänner. Max är ganska 

märkt av sitt förflutna, han har haft det tufft 

både hemma och i skolan. Ju tryggare Max 

blir desto mer svetsas gänget samman. Men 

mysterierna är också det som till slut sätter 

vänskapen på prov.

Vad är viktigt att tänka på när man
skildrar relationer i mellanstadieåldern?
Har du några knep?

 – Det var roligt att huvudpersonerna inte 

kände varandra i början. Deras första möten 

är både direkta och försiktiga på samma 

gång, vilket jag tycker kännetecknar mellan-

stadieåldern. Mitt bästa trick är nog annars 

”hack” i dialogen. Små missförstånd och 

sidospår som gör att samtalen känns äkta. 

Det svåra är att göra det osynligt för läsaren. 

Det ska bara kännas naturligt. Humor är 

också viktigt när jag skildrar en tolvåring. 

Sebbes mamma är en känd skådespelare,

hur påverkar det Sebbes identitet?

 – Clara blir ofta igenkänd på stan vilket kan 

störa Sebbe lite. Han tycker inte om att stå 

i centrum och med en berömd mamma blir 

det svårare för honom att vara anonym. Och 

han tycker inte om att många ser honom 

som en bortskämd ”kändisunge” som lever 

något slags lyxliv. I själva verket har Sebbes 

mamma det ganska kämpigt emellanåt, 

både med självförtroendet och karriären.     

Har du något nytt på gång?

 – Ja! Jag håller på med en ny bokserie, jag 

har fler mysterier i huvudet som vill ut. Den 

här gången är det en tjej som heter Miranda 

som har huvudrollen, och hon har väldigt 

speciella förmågor. Historierna utspelas i 

Stockholm, men under en annan tid då det 

var mycket farligare att vara tolv än nu. Jag 

vet att jag låter lite hemlig nu, haha! Men 

jag kan lova att det blir spännande, roligt, 

och väldigt, väldigt otäckt …
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K A P T E N  K A L S O N G  1 2
KAPTEN KALSONG
OCH DEN SANSLÖSA
SKRÖNAN OM
SIR STINKBOMB

Dav Pilkey

George och Harold lever 
livet tillsammans med sina 
dubbelgångare, gårdagens 
George och Harold. De turas 
om att gå i skolan varannan 
dag, och ligga i trädkojan 
och spela TV-spel varannan 
dag. Vad kan gå fel? Tyvärr 
rätt mycket. Det är nämligen 
något ruttet på gång i Ohio, 
och det stinker värre än gamla 
gympasockor! Universums 
smartaste planet har nämli-
gen exploderat många ljusår 
från jorden, och lite gegga 
från planeten råkade slungas 
ut i den oändliga rymden, för 
att till slut landa mitt framför 
fötterna på den onda gympa-
läraren magister Barsk. Som 
givetvis åt upp geggan. Och 
givetvis blev supersmart! 
Så smart att han nu lyckats 
skapa ett gift som förvandlar 
vanliga roliga barn till lydiga, 
duktiga och tråkigt perfekta 
barn. Vilken katastrof!

Med sin mix av illustrerat 
spännande äventyr och barns-
ligt rolig humor gör bokserien 
"Kapten Kalsong" succé!

Såväl nybörjarläsarna som 
bokslukarna kastar sig över Dav 
Pilkeys skruvade, actionfyllda 
och lättlästa kapitelböcker. 

ISBN 638-9160-1
Ca-pris: 93:-

FÖR BOKSLUKARE

D J U R  M E D  PÄ L S  O C H  U TA N

Hanne Kvist

Freddy måste hela tiden flytta 
med sin mamma. Han orkar inte 
ha fler nya vänner eller bonus-
syskon. Det enda han önskar sig 
är en hund att älska, men hans 
mamma är allergisk mot pälsdjur. 
Lyckligtvis träffar han Eskild och 
tillsammans har de en djurklubb. 
De läser om boaormar och 
nakenhundar. Det händer något 
med en hamster. Allt blir mycket 
dramatiskt.

Prisbelönt roman med inbyggd serie 
om att vara en del av en komplice-
rad familjekonstellation, och om att 
vilja bestämma över sitt eget liv.

ISBN 27-15878-8
Ca-pris: 113:-

R E KO R D S KO L A N  1
VÄ G E N  D I T

Katarina Ekstedt och Anna Winberg

Silje, Rurik och Kostas är nio år, och ingen av dem passar riktigt in. 
Silje bor i den fina stadsdelen Tigerholm, men är den enda där som 
har TUPPKAM och rockig stil. Ruriks familj vill bara träna, tävla och 
vinna i friidrott, men själv gillar han mest att STUDSA runt i naturen. 
Och Kostas är SUPERSMART och har redan hoppat över tre klasser i 
skolan. Alla ansöker de till REKORDSKOLAN, ett internat på en avlägsen 
ö, där vad som helst verkar kunna hända. Allt verkar till en början 
bara spännande, men det finns också moln på himlen, till exempel 
tvillingarna Sanja och Manji, och de strikta reglerna – blir man verk-
ligen avstängd från skolan om man missar tiden? Klockan tickar...

Andra delen "Klockan tickar" utkommer i början av maj och tredje delen
"Tävlingen mot toppskolan" i slutet av september!

ISBN 88549-52-5
Ca-pris: 98:-

Rekord, vänskap, 
relationer och 
äventyr!

Katarina Kieri föddes 1965 i 
Luleå, men är i dag bosatt i 
Uppsala. Efter att ha utbildat 
sig till fritidspedagog och 
arbetat några år som det, 
bestämde hon sig vid 25 
års ålder för att gå i en helt 
annan riktning och satsa på 
skrivandet.

1993 debuterade Katarina 
Kieri som författare med dikt-
samlingen Slutet sällskap. 

Sedan dess har hon skrivit 
en rad böcker, både för 
vuxna och barn, så som 
Ingen grekisk gud, precis och 
Dansar Elias? Nej!. För den 
sistnämnda tilldelades hon 
även Augustpriset i kategorin 
Bästa barn- och ungdomsbok.

LÄR KÄNNA

KATARINA KIERI

Läslust,
språkglädje
och ett stort
ordförråd till alla!

R E KO R D S KO L A N  2
K L O C K A N  T I C K A R

Katarina Ekstedt 
Anna Winberg

Silje, Rurik och Kostas 
stormtrivs på Rekordskolan. 
Men plötsligt försvinner Siljes 
favoritlärare Belle, och trots 
att de letar över hela ön kan 
de inte hitta henne. Tillsam-
mans med Manja och Noah 
bestämmer de sig för att 
bilda ett gäng och leta reda 
på henne. Samtidigt måste 
de jobba på sina rekord, och 
samla stjärnor i sina klockor. 
Men en dag börjar det klia 
i Siljes hår... och hon har 
nästan inte pluggat alls till 
Polyglottprovet. Samtidigt 
börjar Kostas bli lite pirrig i 
magen när han umgås med 
Manja... Och hur ska det gå 
för Rurik som har så svårt 
att komma i tid, och har de 
någon chans att hitta Belle 
och ge hennes sin livsviktiga 
medicin? Klockan tickar...

ISBN 88549-70-9
Ca-pris: 98:-

Lärarhandledning
kommer i maj!

laromedia.se/lararhandledningar

ny serie!
För alla

Guinness rekord- 

fans!

J A G  H E T E R  B E ATA

Katarina Kieri

Jag heter Beata och är åtta år. 
Jag har en bror som är död, en 
kusin som jag är kär i och en 
mormor som jag inte kan prata 
med. Beata gillar att spela bord-
tennis, leka Hela Sverige bakar 
och spionera på store bror Malte. 
Och så funderar hon på om hon 
ska våga tala om för sin kusin 
att hon är kär i honom.

Med  humor och allvar formulerar 
Katarina Kieri åttaåriga Beatas 
tankar om liv och död, vänskap och 
kärlek. Stämningsfullt illustrerad 
av Anna Sandler.

ISBN 88279-75-0
Ca-pris: 101:-
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E L L I N O R

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 och 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:-

L E O

Katarina von Bredow

Hemma hos Leo är det bråkigt. 
Leo gömmer sig i sitt rum med 
hörlurarna på. I skolan går han 
ofta för sig själv. Det finns egent-
ligen bara en enda person han 
vill vara med: Ellinor. Men när 
Viktor började i klassen förändra-
des allt. Han är som en rockstjärna 
som alla vill vara med, och fast 
han kan vara med vem han vill 
har han valt just Ellinor. Hon 
verkar inte förstå det som Leo 
märkte nästan direkt: att det är 
något skumt med Viktor ...

ISBN 27-15333-2
Ca-pris: 109:-

V I K T O R

Katarina von Bredow

Ingen vet sanningen om hur Viktor 
har det hemma och så ska det
förbli om han får bestämma. 
Men hur ska han klara det under 
sommarlovet när man måste 
träffas hemma hos varandra 
istället för i skolan? Till Ellinor har 
han sagt att mamma har cancer. 
Han var tvungen att hitta på något 
för att förklara varför Ellinor inte 
fick hänga med in. Vad skulle han 
annars ha sagt? Måste han göra 
slut med Ellinor för att inte bli 
avslöjad?

ISBN 27-15335-6
Ca-pris: 109:-

Y LVA N I A  2
D E  S T U L N A  S KU G G O R N A S  T I D

Ylva Hällen

Ett år har förflutit sedan förra 
boken och Jiros bror Rot, det 
halvsovande barnet, har ännu 
inte vaknat ur sin koma, orsakad 
av den onde Masters gift. Jiro är 
förtvivlad över att ingen verkar 
vilja hjälpa honom. Bara Äldste-
rådet känner till ett sätt att väcka 
honom, men vågar inte – alldeles 
för mycket står på spel. När de 
fyra barnen i väktarstjärnan själva 
får reda på ett sätt att väcka Rot 
bestämmer de sig för att trotsa 
faran och rädda Jiros lillebror.

ISBN 7803-125-2
Ca-pris: 106:-

N I N J A  T I M M Y  5
N I N J A  T I M M Y  O C H  S TA D E N  AV  I S

Henrik Tamm

I förra delen sökte Ninja Timmy 
sin okände pappa, nu börjar jakten 
på hans försvunna mamma. 
Tillsammans med ninjavännerna 
Flores och Molly ger han sig av 
mot det isiga norr i sitt luftskepp. 
Men när de närmar sig Vitland, 
dit Timmys mamma sägs ha rest 
på ett upptäckaruppdrag,
är ingenting som det ska.

En toppenfin och spännande kapitel-
bok att läsa högt eller läsa själv.

ISBN 638-9951-5
Ca-pris: 115:-

FÖR BOKSLUKAREFÖR BOKSLUKARE

FJ Ä D R A R

Jacqueline Woodson

Frannie har inte tänkt så mycket 
på hopp, det finns så mycket 
annat att tänka på. Att hennes 
vän Samantha tror på gud.
På den nya killen i klassen.
Han är vit, har långt hår, kan 
teckenspråk och gråter.
Vinterns överraskningar får 
Frannie att börja se saker på 
ett nytt sätt – hennes brors 
dövhet, mammans rädslor, 
skolmobbarens ilska och sin 
egen längtan efter ”det där 
med fjädrar”.

ISBN 27-16110-8
Ca-pris: 121:-

2018 års

ALMA-
pristagare!

Jacqueline Amanda Woodson, 
född 12 februari 1963 i Columbus, 
Ohio, USA, är en amerikansk barn- 
och ungdomsbokförfattare, bosatt 
i Brooklyn i New York.

Sedan januari 2018 är hon 
nationell läsambassadör i USA 
(National Ambassador for Young 
People’s Literature).

Jacqueline Woodson debuterade 
1990 med Last Summer with 
Maizon. Hon har publicerat ett 
drygt 30-tal böcker, många med 
anknytning till den amerikanska 
medborgarrättsrörelsens frågor 
och svarta människors livsvillkor 
i USA. Hennes böcker handlar 
ofta om ungdomar i gränslandet 
mellan barndom och vuxenliv.

LÄR KÄNNA

JACQUELINE WOODSON

I S H AV S P I R AT E R

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:-

en
fantastisk

äventyrs-
historia!

ett hisnande

äventyr
och fantastiska
illustrationer!

efter-
längtade
andra delen!
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DAGBOK FÖR ALLA MINA FANS 13
PÅ HAL IS

Jeff Kinney

Greg kämpar med vintern, det enda 
som lindrar är varm choklad. Men 
när skolan stänger på grund av all 
snö räcker det inte med chokladen. 
Grannskapet förvandlas till ett vint-
rigt slagfält där Greg och kompisen 
Rowley måste kryssa mellan allianser, 
svek och stridande gäng. Hur ska 
de slippa undan det gigantiska 
snöbollskriget med livet i behåll?

En världssuccé-serie som sålt i 200 
miljoner exemplar på 59 språk.

ISBN 7803-134-4
Ca-pris: 106:-

AT H E N A :  G R AT T I S  VÄ R L D E N 
–  J A G  Ä R  H Ä R  N U !

Elin Ek

Athena är tolv år och tar ingen 
skit. Hon tycker inte heller att 
jorden ska ta någon skit, så för 
att rädda allt (någon måste ju!) 
har hon startat aktivistgruppen 
Rädda-Jorden-Klubben med sina 
kompisar. 

En rolig, smart och engagerad bok 
för alla tweenies av fenomenalt 
tonsäkra Elin Ek, som här gör sin 
skönlitterära debut.

ISBN 7803-099-6
Ca-pris: 106:-

H Ä S T V I S K A R E N  1
I N D R A  L A R S S O N S  I N T E  H E LT 
P E R F E K TA  H Ä S T L I V

Lin Hallberg

Det här är en bok om drömmar 
och om att göra VAD SOM HELST 
för att de ska gå i uppfyllelse. 
Strunt samma om det innebär att 
bästa kompisen Ruben vloggar 
ens misstag i stallet och att de 
”duktiga” hästmänniskorna
genast kastar sig på kommentars-
fältet för att skrika ut alla fel för 
hela världen!

ISBN 7803-098-9
Ca-pris: 106:-

L A S S E M A J A S
D E T E K T I V BY R Å  2 7
SILVERMYSTERIET

Martin Widmark

Varför drabbas den arkeolo-
giska utgrävningen utanför 
kyrkan av ett olovligt nattligt 
besök? Inget verkar ha för-
svunnit, men det finns gott 
om fotspår. Är det spår efter 
inkräktaren? Lasse och Maja 
inser att de måste gräva djupt 
för att komma till botten med 
det här!

Ett enkelt och rakt språk – med 
en välplanerad och klurig intrig 
tillsammans med Helena Willis 
skruvade bilder, gör varje bok
till ett oemotståndligt läsäventyr!

ISBN 7803-036-1
Ca-pris: 99:-

LASSEMAJAS
DECKARHANDBOK 

Martin Widmark

Lasse och Maja är Sveriges 
mest kända deckarduo. I den 
här användbara handboken 
delar de för första gången 
med sig av sina bästa knep, 
så att du kan starta din egen 
detektivbyrå.

ISBN 7803-169-6
Ca-pris: 106:-

H AV S F O L K E T  3
M A R E L D

Camilla Sten och Viveca Sten

Tuva tränar på sina magiska 
förmågor och brottas med 
saknaden efter bästa vännen 
Rasmus som flyttat in tillbaka 
till stan, men vardagen skakas 
om när en Waxholmsbåt 
oförklarligt fryser fast i isen 
under en av sina turer och alla 
ombord försvinner. Det talas 
om det som om det var en 
fruktansvärd olycka. Tuva är 
inte lika säker. Kan det vara 
magiska krafter inblandade?

ISBN 7803-126-9
Ca-pris: 106:-

PA X  1 0
D R A U G E N

Åsa Larsson och Ingela Korsell

På söndag ska Viggo och Alrik flytta 
från Mariefred och Anders och 
Laylah! Allt är Iris fel. Hade inte hon 
blivit fångad av svarthäxan, skulle 
inte Alrik och Viggo ha filmats när 
de gjorde inbrott i skolan! Men 
saker tar en oväntad vändning 
när Viggo plötsligt kommer på var 
kodnyckeln kan finnas som kan 
lösa gåtan med monstret som finns 
under det magiska biblioteket!

Årets mest efterlängtade bok för
alla Pax-fans!

ISBN 638-7982-1
Ca-pris: 106:-

PA X
M E R A  M Å L A R B O K

Åsa Larsson och Ingela Korsell

Ännu mera action, drama och 
magi i dina färger! Nu kan du
fortsätta att färglägga den magiska 
bildvärlden i PAX-böckerna och 
uppleva korpbröderna Alriks och 
Viggos äventyr. Här finns skisser, 
illustrationer och aldrig tidigare 
publicerade bilder från den andra 
delen av serien, från del 6 till del 
10 – den avslutande delen.

Henrik Jonsson fantastiska
illustrationer!

ISBN 7803-104-7
Ca-pris: 79:-

Nominerad till
Spårhunden 2018
– årets bästa barn- eller
ungdomsdeckare!

maxad
magi &
spänning!
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C U R LY  B R A C K E T  3
GAME OVER

Tor Moström och Johan Wendt

Kan en ensam tjej vinna över ett
allsmäktigt system? Curly Bracket 
riskerar allt i sin kamp mot 
företaget Corpuratus förtryck. 
Infångad och ensam förs hon till 
Corpuratus högkvarter, och väl på 
insidan hoppas hon kunna sätta 
sin plan i verket. Men hur vinner 
man över en fiende som inte är 
mänsklig? 

En actionfylld serie som lär dig att 
tänka som en programmerare.

ISBN 638-9641-5
Ca-pris: 113:-

S TA R  S TA B L E  2
ÖDESRYTTARNA
LEGENDEN VAKNAR

Helena Dahlgren

Följ med Lisa, Alex, Linda och 
Anne när de upptäcker sina krafter 
och slungas ut på ett äventyr 
långt borta från vardagen i skola 
och stall.

En klassisk hästfantasybok med 
hisnande äventyr, hästar och magi i 
bästa bokslukarstil! Onlinespelet Star 
Stable är världens snabbast växande 
datorspel om hästar, och har bara i 
Sverige 1 miljon registrerade spelare. 

ISBN 7803-240-2
Ca-pris: 106:-

sista

delen i denna

dystopiska
trilogi!

P O P P Y  P Y M  3
POPPY PYM &
SMUGGLARENS HEMLIGHET

Laura Wood

Poppy längtar efter att få 
tillbringa sommaren i Smugg-
larens vik! Så mycket att hon 
kanske till och med glömmer 
att tänka på mysteriet med 
sitt förflutna. Men det här 
är ingen vanlig sommar. 
Det är en sommar då Poppy 
kommer att göra fantastiska 
upptäckter och lösa mer än 
ett mysterium.

Den tredje boken om Poppy 
Pym, där hemligheter, mystiska 
signaler och ett hemsökt slott 
blir till ett sol- och sandstänkt 
äventyr!

ISBN 7781-477-1
Ca-pris: 148:-

Laura Wood är en brittisk 
barnboksförfattare som 
har fått ett internationellt 
genombrott med sin serie 
om Poppy Pym. 

Hennes debut, Poppy Pym & 
Faraos förbannelse, belönades 
med The Montegrappa
Scholastic Prize för årets 
bästa nya barnbok 2014.

När hon inte skriver under-
visar Laura Wood i 1800-tals-
litteratur, feminism och 
barnlitteratur vid Warwicks 
universitet i England.

LÄR KÄNNA

LAURA WOOD

A M A N D A  &  I L A  2
VA D  S O M  Ä N  H Ä N D E R

Katja Timgren

När Sabina först kommer till 
stallet med sin ponny Casper blir 
Amanda inte ens glad. I skolan 
är det ingen som gillar Sabina, 
men hon visar sig vara någon helt 
annan än den Amanda trodde. 
Amanda får den kompis hon har 
längtat efter, och äntligen har 
hon och hennes häst Ila några 
att rida tillsammans med. Men 
så börjar Alex och Olivia och dom 
andra i gänget från skolan skicka 
hotfulla mess till Sabina ...

ISBN 501-2032-5
Ca-pris: 90:-

FA N S  3
U P P G Ö R E L S E N

Arne Norlin och Andreas Palmaer

Nu har Tove och Noel fått reda 
på att det planeras ett sabotage 
inför nästa derbymatch mellan 
de båda lagen. Noels bror är in-
blandad och de förstår att det rör 
Toves pappa, fotbollsspelaren. 
Kommer Tove och Noel någonsin 
att kunna få vara ihop? Och 
kommer de att kunna förhindra 
sabotaget? Och kommer Toves 
pappa att kunna spela sin sista 
match? Det blir en kamp mot 
klockan.

ISBN 501-2056-1
Ca-pris: 76:-

FA N S  2
F Ö R F Ö L J D A

Arne Norlin och Andreas Palmaer

Tove får inte umgås med Noel 
för sin pappa. Tove och Noel kan 
inte hålla sig ifrån varandra men 
nu måste de smyga för att över-
huvudtaget kunna ses. Förutom 
sina familjer så har de andra 
fans och polisen efter sig. Hur 
långt kan man gå för att träffa 
den man tycker om? Och hur 
långt kan fans gå för att stödja 
sitt favoritlag?

ISBN 501-2055-4
Ca-pris: 76:-

FA N S  1
M O T S TÅ N D A R N A

Arne Norlin och Andreas Palmaer

Tove och Noel älskar fotboll och 
tar för givet att den andra håller 
på samma lag. Men det gör de 
inte. Tvärtom. Noel håller på 
Hammarby och Tove är född 
AIK:are. Kraschen är oundviklig. 
Hur ska de kunna hålla ihop 
när de är fans åt två lag som är 
ärkefiender? 

En smart, spännande och välskriven 
samtidsberättelse om fotboll, omöjlig 
kärlek och om hur långt ett hängivet 
fan kan gå i sin kärlek till laget.

ISBN 501-2054-7
Ca-pris: 76:-

favoritserie i

nyutgåva!
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H U G O  O C H  J O S E F I N  1
J O S E F I N

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 mysteriet med den 
nya trädgårdsmästaren med det 
långa vita skägget.

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

H U G O  O C H  J O S E F I N  2
H U G O  O C H  J O S E F I N

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:-

H U G O  O C H  J O S E F I N  3
H U G O

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 över-
given, 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:-

I V Y  P O C K E T  3
G E  M I G  I V Y  P O C K E T S
H U V U D  PÅ  E T T  FAT

Caleb Krisp

Ända sedan Ivy Pocket råkade 
bli ägare till den magiska 
Klockdiamanten har hon 
jagats, lurats, kidnappats, 
spärrats in och hamnat i 
klorna på ett par förfärliga 
adoptivföräldrar. Tack och lov 
att Ivy är en sådan som alltid 
landar på fötterna. Nu måste 
hon använda all sin slughet 
och slutledningsförmåga till 
att rädda sin bästa vän Rebecca 
som hålls inspärrad i en 
skrämmande parallellvärld.

ISBN 7781-198-5
Ca-pris: 148:-

sista delen i

succé-
triologin!

D E N  O T U R S F Ö R F Ö L J D E
M A X  C R U M B LY  # 2
K A O S  I  S KO L A N

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 ventilationssystem. 
Nu är han omgiven av stora 
mängder smält ost och av tre 
hänsynslösa inbrottstjuvar, på 
uruselt humör!

ISBN 7701-784-4
Ca-pris: 148:-

E N  J U L S A G A

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 affärs-
man 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:-

P E T E R  PA N

J. M. Barrie

Alla barn blir vuxna. Utom ett
– Peter Pan. Han är en busig 
och äventyrlig pojke som kan 
flyga och håller till i det magiska 
Aldriglandet där han umgås med 
sjöjungfrur, pirater och älvor.
En kväll flyger Peter Pan in genom 
fönstret till de tre syskonen 
Wendy, Michael & John Darlings 
sovrum i London för att leta efter 
sin borttappade skugga.
Det blir startskottet för ett
fantastiskt äventyr!

ISBN 7645-385-8
Ca-pris: 137:-

N Ä R  J A G  B L E V  E N  PA P E G O J A

Håkan Jaensson

Fullmånen är konstigt stor och 
spöklikt blek den här natten. Åke 
sitter i fönstret, ser på månen 
och längtar efter pappa som har 
flyttat och efter att mamma ska 
bli glad igen. Plötsligt förvandlas 
han till en stor, färggrann fågel, en 
papegoja. Det blir en chock och 
början på ett äventyr. Ska Åke nån-
sin bli som folk igen? Vill han det?

En spännande, humoristisk och 
lite sorglig berättelse om längtan, 
vänskap och om att en skilsmässa 
inte behöver vara slutet på livet.

ISBN 501-2040-0
Ca-pris: 90:-

mega-
klassiker
och en tidlös

saga!
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P E P PA R KO R N E N  O C H  D E N
S VA R TA  F Ö R B A N N E L S E N

Sarah Bosse

Mia och Benny ser fram emot den sedan länge planerade klassresan.
Målet är en idyllisk liten bergsby i Südtirol där Mias kompis Luca bor. 
Men det är något som inte stämmer hemma hos Luca. Han beter sig 
konstigt och det händer märkliga saker på familjens gård. Mia, Benny
och Luca stöter på mystiska symboler och det går rykten om att det spökar. 
När en lada sätts i brand beslutar sig Benny och Mia för att ta reda på 
hur det verkligen ligger till. 

Pepparkornen kallar sig fem barn som håller hus i Hamburgs hamn.
När de ser orättvisor eller brott tvekar de inte att ingripa och ibland kan det bli 
mycket dramatiskt. Tv-serien startades 1999 i Hamburg och har visats i flera 
omgångar i SVT. Totalt har man spelat in 13 säsonger,169 spännande fall 
och åtta generationer unga detektiver. På SVT är Pepparkornen ett av de mest 
framgångsrika tv-programmen för barn.

ISBN 7783-375-8
Ca-pris: 101:-

N I K K I S  D A G B O K
OMG! DAGBOKEN
MED ALLT OM MIG!

Rachel Renée Russell

Att skriva dagbok är ett fantastiskt sätt att lära kännaden viktigaste 
personen i ditt liv: Dig själv! I den här guideboken lär Nikki Maxwell från 
Nikkisdagbok-serien ut hur man skriver dagbok på bästa sätt nämligen 
genom att ställa frågor. Om du kunde byta plats med någon under en 
dag, vem skulle du vilja vara? Vilken låt kan du lyssna på hundra gånger 
utan att tröttna? Vilket TV-program är du totalt besatt av just nu, och 
varför? Vilken är din coolaste outfit? En perfekt gör-det-själv-bok för alla 
som älskar Nikki och hennes vänner!

Rachel Renée Russell är bästsäljarförfattaren som toppat New York Times
lista med succéserien "Nikkis dagbok" och den spännande nya serien
"Den otursförföljde Max Crumbly". Hennes böcker har tryckts i mer än trettio-
fem miljoner exemplar världen över och de har översattstill ett fyrtiotal språk. 
Hon tycker om att jobba med sina båda döttrar, Erin och Nikki, som hjälper till 
att skriva och illustrera hennes böcker. Rachels budskap är: "Bli den hjälte du 
alltid har beundrat!".

ISBN 7781-372-9
Ca-pris: 137:-

N I K K I S  D A G B O K  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 mar-
dröm! Och nu tänker hon dela 
med sig av sina tankar och 
upplevelser.

ISBN 7701-782-0
Ca-pris: 148:-

N I K K I S  D A G B O K  1 0
BERÄTTELSER OM EN (INTE SÅ) 
PERFEKT HUNDVAKT

Rachel Renée Russell

Nikki har med hjälp av sina trogna 
kompisar Brandon, Chloe och 
Zoey tagit på sig ett superviktigt 
och superhemligt jobb – de ska 
gömma inte mindre än sju jätte-
gulliga valpar för sina föräldrar, 
sin snokande lillasyster och, inte 
minst, den elaka ärkefienden 
MacKenzie Hollister... Om det 
finns någon som kan fixa en sån 
knepig utmaning så är det Nikki 
– men inte utan att hon stöter på 
mängder av hinder längs vägen! 

ISBN 7781-212-8
Ca-pris: 148:-

N I K K I S  D A G B O K  1 1
BERÄTTELSER OM EN (INTE-SÅ-
VÄNSKAPLIG) KLASSKOMPIS

Rachel Renée Russell

Nikki Maxwell har världens värsta 
otur. Av alla skolor som hon hade 
kunnat hamna på under det vecko-
långa utbytesprogrammet, har 
hon hamnat på North Hampton 
Hills hennes ärkefiende MacKenzie 
Hollisters skola! Inte bara det 
det verkar finnas en ännu värre 
figur på skolan, som till och med 
är mer hopplös än MacKenzie: 
alltså en Super-MacKenzie! Som 
tur är kan Nikki i alla fall skriva 
om all dramatik i sin dagbok.

ISBN 7781-471-9
Ca-pris: 148:-

N I K K I S  D A G B O K  1 2
BERÄTTELSER OM EN (INTE SÅ) 
HEMLIG KÄRLEKSKATASTROF

Rachel Renée Russell

Nikki Maxwell har fullt upp med 
att planera sitt sommarlov, men 
som om det inte var nog har det 
dessutom dykt upp en helt oväntad 
flörtkatastrof: En ny söt kille verkar 
vara lite väl intresserad av henne. 
Nikki är i hemlighet ganska förtjust, 
men det sista hon vill är ju att såra 
Brandon! Och tänk om den snygge 
nya killen kommer att förstöra rela-
tionen till Nikkis bästisar Chloe och 
Zoey? Nikki måste fatta ett stort 
beslut och det ser ut att kunna bli 
en stökig sommar.

ISBN 7781-601-0
Ca-pris: 148:-
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H A R T M A N S  M A G I S K A  VÄ R L D  2
M Å N B E R L O C K E N

Peter Bunzl

Olycksbådande moln förmörkar Lilys och Roberts sommar när den 
förrymda brottslingen Ruter Knekt dyker upp. Han är på jakt efter den 
mystiska månberlocken – men det är inte allt han är ute efter…
Mörka hemligheter ur det förflutna gör Robert till en bricka i Ruter 
Knekts grymma spel. Med Lily och den mekaniska räven Malkin vid sin 
sida är Robert plötsligt del av en livsfarlig lek. För att inte falla offer för 
Ruter Knekts nästa drag måste de hela tiden ligga steget före.

Läs uppföljaren till den prisbelönta och hyllade Kugghjärtat!

ISBN 7783-565-3
Ca-pris: 132:-

D R A K R I D D A R E  1
TA M  T I G G A R P O J K E N
[ A R A B I S K A ]

Jo Salmson

Spännande och lättläst om tiggarpojken Tam som blir utvald till drakriddare. 
Den fattige och föräldralöse Tam drömmer om drakarna som varje kväll 
passerar över den yttre stadsmuren där han bor. Han vet att han aldrig kan 
komma närmare än så. Drakarna och drakriddarna bor uppe vid kungens 
slott, innanför den femte stadsmuren, och dit skulle en tiggarpojke som 
Tam aldrig bli insläppt. Men rösten i Tams huvud säger något annat.
Dessutom är tiden inne för drakarna att hävda sin vilja.

Hisnande fantasyserie för nybörjarläsaren.
Boken är på arabiska. Finns även i svensk utgåva.

ISBN 7525-265-0
Ca-pris: 109:-

H A R T M A N S  M A G I S K A  VÄ R L D  1
KU G G H J Ä R TAT

Peter Bunzl

Lily svävar i livsfara. Hennes pappa är försvunnen och nu är hon förföljd 
av en man med silverögon. Han smyger efter henne i skuggorna. Vad 
vill han? Tillsammans med sina vänner, urmakarens son Robert och den 
mekaniska räven Malkin, kastas hon in i en mörk och ondskefull värld. 
Snart inser Lily att de hon håller kärast mycket väl kan bli de som 
krossar hennes hjärta. Mord, förödelse och mysterier kryddat med luft-
skepp, mekaniner och mekanimaler – den här steampunkiga berättelsen 
suger tag i läsaren från första stund.

Prisvinnande brittisk storsäljare med Harry Potter-känsla!

ISBN 7783-360-4
Ca-pris: 132:-

Peter Bunzl är författare,
filmskapare och animatör. 

Peter har alltid tyckt om historie-
berättande. Hans egna berätt-
elser handlar ofta om att hitta 
sin plats i världen och det som 
gör varje människa unik, om
familj och om mänsklighet. Han 
älskar filmiska bilder, magiska 
äventyr och knasiga idéer. 

Efter att ha studerat på både 
konsthögskola och filmskola 
arbetade Peter som animatör 
med reklamfilmer, musikvideor 
och två BAFTA-vinnande barn-
program. Han har även skrivit 
och regisserat flera framgångs-
rika kortfilmer.

Med Kugghjärtat, första delen 
i serien om Robert och Lily, 
gjorde han en imponerande 
författardebut. Hans böcker 
har vunnit ett flertal priser 
och utmärkelser samt blivit väl 
mottagna av både recensenter 
och läsare.

LÄR KÄNNA

PETER BUNZL

Parallell-

texter pÅ svenska 

och arabiska!

A L- H A K AWAT I
F L I C K A N  M E D  S K Ä R A N

Mats Rehnman

Flickan Noora bor ensam i en koja. 
Hon är fattig och ensam och fantiserar 
om att gifta sig med en rik kusin. 
När en rik köpman rider in i byn och 
säger att han är hennes morbror blir 
hon förvånad, hon har aldrig hört 
talas om honom. Noora följer med 
honom till bergen där det visar sig 
att han är en rövare i förklädnad. 
Men Noora är inte hjälplös och 
därtill vän med månen, så det är 
rövaren som råkar illa ut.

Al-Hakawati är Syriska sagor och 
legender.

ISBN 7543-571-8
Ca-pris: 166:-

H O D J A  Ä R  E N  T O K

Mats Rehnman

Gillar du roliga historier? Då ska 
du följa med till tehuset i byn där 
Hodja bor. Där får man höra om 
Hodjas tokiga påhitt. Och det är 
många!

Det här är den andra boken i serien 
om Hodja – Mellanösterns svar på 
vår svenska Bellman. Men man får 
inte bara ett gott skratt, utan ofta 
något att fundera på också.

ISBN 7543-652-4
Ca-pris: 166:-

på arabiska
– f inns även 
på svenska!
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H I N D  O C H
R Ö N T G E N VÄ N N E N
[ A R A B I S K A ]

Flora Majdalawi

Hind är en 10-årig flicka som ofta råkar i trubbel. 
Hon minns en serie missöden, som när hon bröt 
benet medan hon lekte en hemlig trädklättrar-
lek med grannbarnen.Det var då hon mötte 
Röntgenvännen. Röntgenvännen finns kanske bara 
i fantasin men Hind litar Röntgenvännen som 
hjälper henne att se det dolda.

Boken är på arabiska med en sammanfattning på 
svenska. Den arabiska texten är genomgående 
försedd med diakritiska tecken. Boken är ett arabiskt 
originalverk. 

ISBN 7525-237-7
Ca-pris: 125:-

S A I F  I  T R U B B E L
[ A R A B I S K A ]

Flora Majdalawi

Saif  är en 12-årig pojke som är mycket fascinerad av 
elektriska maskiner och hur de fungerar. Han kan inte 
stå emot frestelsen att ta isär dem och undersöka hur 
de ser ut inuti. Oturligt nog får hans nyfikenhet honom 
att ta isär saker han inte kan sätta ihop igen...Som till 
exempel pappas nya mobiltelefon. Said skäms och törs 
inte berätta vad han hittat på. Nu behöver han hjälp från 
någon klok person och som tur är finns farbror Zeid, en 
äventyrare och fotograf, men viktigast av allt även en god 
lyssnare och vän. Tillsammans får de Saif  att fatta mod.

Boken är på arabiska med en sammanfattning på svenska. 
Den arabiska texten är genomgående försedd med diakritiska 
tecken. Boken är ett arabiskt originalverk. 

ISBN 7525-238-4
Ca-pris: 125:-

L E G E N D E N  O M
D E  F Y R A  E L E M E N T E N  1
D E  S J U  T O P PA R N A S  R I K E

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 Ele-
menten och Embla får en alldeles 
särskild vän i Noel. Tillsammans 
beger de sig på jakt efter den 
åtråvärda iskristallen, som ska ta 
dem vidare till nästa sfär.  

ISBN 87217-26-5
Ca-pris: 79:-

L E G E N D E N  O M
D E  F Y R A  E L E M E N T E N  2
D E  F E M  F L O D E R N A S  S TA D

Susanne MacFie

ISBN 87217-27-2
Ca-pris: 79:-

L E G E N D E N  O M
D E  F Y R A  E L E M E N T E N  3
D E  T R E  S TJ Ä R N O R N A S  S KO G

Susanne MacFie

ISBN 87217-28-9
Ca-pris: 79:-

L E G E N D E N  O M
D E  F Y R A  E L E M E N T E N  4
D E  T VÅ  V U L K A N E R N A S  D A L

Susanne MacFie

ISBN 87217-29-6
Ca-pris: 79:-

L E G E N D E N  O M
D E  F Y R A  E L E M E N T E N  5
D E  F Y R A  FA L L E N S  G R O T TA

Susanne MacFie

ISBN 87217-21-0
Ca-pris: 79:-

I det spännande spelet gäller det att ta sig 

genom de fyra sfärerna Sammetsbergen, 

Vattendeltat, Himlavalvet och Eldsklyftan.

V I L D A  VÅ G H A L S

Susanne MacFie

ISBN 978704-6-7
Ca-pris: 79:-

V I L D A  VÅ G H A L S
PÅ  N YA  ÄV E N T Y R

Susanne MacFie

ISBN 87217-04-3
Ca-pris: 79:-

V I L D A  VÅ G H A L S
V I L D A  L I V

Susanne MacFie

ISBN 87217-14-2
Ca-pris: 79:-

Perfekt både som 
högläsning och för 
bokslukarna!

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 in-
bjudande för egen läsning. 
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VARULVAR, VAMPYRER OCH MYSRYS!
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VÄ R L D A R N A S  K R I G

H.G. Wells/Per Demervall

Tidigt 1890-tal syns rökpuffar på planeten Mars. 
Forskarna tror att det är vulkaner men några veckor 
senare börjar meteoriter falla på jorden. Invasionen 
är ett faktum!

Världarnas krig är en ögonvittnesskildring av mar-
sianernas misslyckade invasion av England som 
skrevs av H.G. Wells och gavs ut 1897 för första 
gången. Både inom science fiction och i litteraturen 
i stort räknas den som en klassiker. Något som 
brukar lyftas fram i synnerhet är att marsianernas 
bruk av vapen och krigsmaskiner väldigt tydligt 
förebådade krigets framtid – det totala kriget helt 
utan hänsyn till civila offer.

ISBN 7543-795-8
Ca-pris: 175:-

A N T I K - L I G A N  3
DEN HEMSÖKTA VAGNEN

Thomas Kingsley Troupe

En vagn börjar rulla runt i Svartbyn för egen maskin och Vilmer, 
Hai, Isa och Juno i Antik-ligan inser att de har fått ett nytt spöke 
på halsen. Men när de försöker ta reda på vems vagnen var är 
det ingen som vill prata. Vem är det egentligen som har dött? Och 
varför hemsöker denne en gammal rostig vagn? Mystiken tätnar 
samtidigt som Vilmer inser att han nog drabbats av något ännu 
svårare: Kärleken.

Tredje delen i Antik-ligan bjuder på klockrent mysrys och pirr för mellan-
stadiet från Svartbyn, en småstad någonstans i avfolkningsbygd. En stad 
där kanske de döda inte lugnt vilar i sina gravar men där alla hjälper sina 
vänner. Speciellt om vännerna kanske måste flytta iväg om ryktet börjar 
spridas att deras föräldrars antikvariat säljer hemsökta saker. 

ISBN 7543-831-3
Ca-pris: 166:-

M A R D R Ö M S K L U B B E N   5
DET KUSLIGA TIVOLIT

Annie Graves

Det är något kusligt med Linns familj. Hennes mormor är cool. 
Jättecool. Hon har de senaste låtarna i sin Ipod och blåser bubblor 
med sitt rosa tuggummi. Men så är det den där systern som Linn 
påstår att hon har. Eller hade. Allt hemskt började den dagen ett 
tivoli kom till stan…

När du har läst den här boken kommer du att tycka att det är riktigt 
läskigt att ta en tur i pariserhjulet! 

ISBN 7543-846-7
Ca-pris: 136:-

D E N  O SY N L I G E  M A N N E N

H.G. Wells/Per Demervall

En främling helt inlindad i bandage anländer en eng-
elsk by. Han tillbringar tiden ensam med hemliga 
experiment. Men när mystiska inbrott begås i byn är 
det honom som man misstänker och kaos utbryter.

H.G. Wells Den osynlige mannen utkom 1897 och 
räknas som en klassiker. Det är berättelsen om 
den briljanta men impulsiva forskaren Griffin som 
lyckats göra sig själv osynlig men nu försöker hitta 
ett botemedel. Samtidigt njuter han av de kriminella 
möjligheter som uppenbarat sig för en osynlig man.

ISBN 7543-798-9
Ca-pris: 175:-

Per Demervall är en prisad svensk 
serieskapare och illustratör som 
fick mycket uppmärksamhet för 
sin seriebearbetning av August 
Strindbergs Röda rummet i slutet 
av åttiotalet. Sedan dess har han 
skrivit och illustrerat mängder av 
barn- och ungdomsböcker och 
serier, nu senast seriealbumen om 
vikingaflickan Siri som skrivits av 
Patric Nyström.

Pers bearbetningar av H.G. Wells 
klassiska science fiction-verk är 
ett slags hybrid mellan tecknat 
och vanlig bok med mål att göra 
texterna så lättlästa som möjligt.

Per Demervall är 2018 års 
mottagare av Adamsonstatytten, 
Svenska Serieakademins pris för 
kvalitetsserier. Priset har delats 
ut sedan 1965 och tilldelas väl-
förtjänta serieskapare, oftast en 
svensk och en utländsk per år.

LÄR KÄNNA

PER DEMERVALL

SPÄNNING

i gränslandet 
mellan grafiska 

romaner och
vanliga böcker!
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Lena Arros första bok kom 
ut 1991. Det var Måsar och 
mamelucker med illustrationer 
av Catarina Kruusval.

Sedan dess har det blivit
ytterligare ett 40-tal, både
bilderböcker och kapitelböcker.

Många av bilderböckerna har 
hon gjort i samarbete med Sara 
Gimbergsson, som t.ex. Alma 
och Boris cyklar till öknen – en 
ABC-resa på två hjul.

2017 kom Från Döda fallet till 
Ales stenar – platser med (spök)
historia. En faktabok med spök-
historier, helt enkelt. Och med 
många illustrationer av Filippo 
Vanzo. 

LÄR KÄNNA

LENA ARRO

Filippo Vanzo föddes 1982
i Thiene, Norra Italien. 2014
flyttade han till Sverige och 
började samtidigt arbeta som 
frilansande illustratör.

Filippo illustrerar bilder för flera 
olika branscher: barnböcker, 
vetenskapliga och historiska 
illustrationer, storyboards för 
film och reklam med mera.

Inspirationen kommer å ena
sidan från naturen vilken han 
tror är vår viktigast och värde-
fullaste skatt. Å andra sidan har 
han alltid varit väldigt fascinerad 
av allt som rör historieberättande, 
så som filmer, serier, sagor. Som 
illustratör får Filippa skapa med 
hjälp av blyerts, bläck, färg och 
komposition, vilken är en fan-
tastisk känsla och medför även 
en sorts ansvar som han gärna 
bidrar med.

LÄR KÄNNA

FILIPPO VANZO
L I N J E  1 5
T I L L  R A N N E B E R G E N

Lena Arro

Det är sent på Halloween, och Arvin hoppar på spårvagnen för att 
åka hem. Men det är något konstigt med vagnen, den stannar inte 
vid några stationer, inte ens vid ändhållplatsen. Istället fortsätter den 
med full fart vidare mot Rannebergen, ett område där Arvin vet att 
det inte finns några stationer eller ens räls!

Det är också något konstigt med de andra passagerarna: Allihop 
är barn. Varför är de ute ensamma så här sent på kvällen? Plötsligt 
vänder sig alla barnen om och tittar på Arvin, och han inser att han 
befinner sig mitt i en mardröm. Alla barnen har kritvita ansikten och 
stirrande kolsvarta ögon. Ett av barnen, en liten pojke, kommer fram 
till Arvin och lägger en iskall hand i hans. Jag vill berätta en historia 
för dig, säger han

Skräckdrottningen Lena Arro ger oss kalla kårar, rysliga historier och ond 
bråd död, spökligt illustrerat av Filippo Vanzos suggestiva bilder.

ISBN 7299-959-6
Ca-pris: 85:-

kalla
kårar,

 rysliga historier 
och ond bråd

död ...

HANDBOK FÖR SUPERHJÄLTAR 1 
H A N D B O K E N

Elias och  Agnes Våhlund

En dag när Lisa, i vanlig ord-
ning, blir jagad av killgänget 
rymmer hon in på biblioteket. 
Där, längst ner på en hylla, står 
en bok som liksom lyser. Lisa 
dras till hyllan och får fram 
boken som har det besynnerliga 
namnet "Handbok för super-
hjältar". Och i det ögonblicket 
börjar Lisas resa mot att bli 
superhjälten Röda masken!

ISBN 29-70138-8
Ca-pris: 97:-

HANDBOK FÖR SUPERHJÄLTAR 2 
R Ö D A  M A S K E N

Elias och Agnes Våhlund

Om man drömmer om något 
tillräckligt länge kommer det 
en dag att bli verklighet. 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 ...

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

HANDBOK FÖR SUPERHJÄLTAR 3 
E N S A M

Elias och Agnes Våhlund

Varenda rånare och tjuv är
rädda att möta superhjälten 
Röda masken. Alla utom 
stadens farligaste skurk, 
Wolfgang. 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:-

HANDBOK FÖR SUPERHJÄLTAR 4
VA R G E N  KO M M E R

Elias och Agnes Våhlund

Stadens farligaste skurk, Wolfgang, 
har kidnappat borgmästaren och vill 
ha Röda masken i utbyte. Han har 
länge velat fånga Lisa, och nu verkar 
han ha kommit på precis hur han ska 
göra. Lisa vet inte vad hon ska ta sig 
till ska hon rädda sig själv eller över-
lämna sig för att rädda borgmästaren?

ISBN 29-70775-5
Ca-pris: 97:-

sista delen
i den populära 

serien!
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B E A S T  Q U E S T
B E S TA R N A S  M Ä S TA R E  5
T E C T O N :  PA N S A R B E S T E N

Adam Blade

Tecton är större än Tom 
någonsin kunnat föreställa sig. 
Som tur är har han sin far, 
Taladon, vid sin sida. Lyckas 
de besegra odjuret?

ISBN 502-2275-3
Ca-pris: 85:-

B E A S T  Q U E S T
B E S TA R N A S  M Ä S TA R E  6
D O O M :  S K R Ä C K E N S  KO N U N G

Adam Blade

Doom är trollkarlen Malvels 
värsta monster hittills. Och i 
sitt våld har han Kung Hugo! 
Tom och hans vänner står 
inför sitt livs tuffaste strid!

ISBN 502-2276-0
Ca-pris: 85:-

B Ö R J A  L Ä S A  M E D  B E A S T  Q U E S T
MORTAX: SKELETTKRIGAREN

Adam Blade

Ur graven stiger Mortax och
förhäxar Avantiens sex goda 
betsar. Tom står inför en strid 
med kanske sin farligaste mot-
ståndare hittills.

Nu kan också nybörjarläsaren
hänga med i Beast Questvärlden!

ISBN 502-2278-4
Ca-pris: 85:-

vem är

adam blade?

Bakom författarnamnet Adam Blade är ett helt 

team av författare som tillsammans hittar på de 

spännande berättelserna om Tom och Elenna och 

deras äventyr!

Beast Quest består av flera olika bokserier, och den 

allra första kom ut 2007. Alla böcker är fristående, 

och hittills har det blivit över 100 böcker.

B Ö R J A  L Ä S A  M E D  B E A S T  Q U E S T
RAVIRA: UNDERJORDENS
HÄRSKARINNA

Adam Blade

Ravira härskar i underjorden.
Till sin hjälp har hon en flock 
med otäcka vildhundar. Tom 
ger sig in i striden. Lyckas han 
besegra Ravira eller slutar allt 
med ett dödande bett från 
vildhundarna?

ISBN 502-2279-1
Ca-pris: 85:-

GREVEN AV MONTE CRISTO

Alexandre Dumas

Vem är den mystiska greven som 
hela Paris talar om? Han bjuder 
till överdådig fest i sitt fantastiska 
hus och klär sig som en kung i 
sammet och guldbroderier. Men 
han bär på en hemlighet. Hur 
blev han egentligen så enormt 
rik? Ett spännande äventyr om en 
gömd skatt och gruvlig hämnd.

En av världens mest lästa äventyrs-
romaner återberättad med enkelt 
språk och många bilder.

ISBN 502-2327-9
Ca-pris: 85:-

SKUGGMANNEN

J A Darke

När Sam hittar ett gammalt 
VHS-band i gömmorna hos en 
död skräckfilmsregissör blir han 
nyfiken. På etiketten står det 
”Titta inte!”, och då blir frestelsen 
för stor. Tillsammans med sina 
kompisar lyckas han hitta en 
VHS-spelare och de tittar på 
filmen. Och efter det är inget sig 
likt längre ...

Läs också "Nattgästen" i samma 
serie, finns på laromedia.se

ISBN 502-2306-4
Ca-pris: 92:-

riktig
 läskigt!

F I L I X  W O O D  1
B A R A  D E N  S VA G A S T E
Ö V E R L E V E R

Petrus Dahlin

För 389 år sedan brakade en guldgruva sönder och samman. En expedition 
offrade sig för att skydda världen från ondskan som fanns där under.

Hemligheten har bevarats i nästan fyrahundra år då en ung kille vid namn 
Filix Wood vaknar upp i sin säng med en konstig känsla i just naveln. 
Det är som en osynlig, tunn tråd av längtan väcks. Den leder honom från 
stan, ut i skogen och vidare förbi den värld vi känner till. Han hamnar i 
en isolerad värld, en värld där alla lever i träden och viger sina liv åt att 
skydda oss från gruvans ondska som likt lava nu hotar att förgöra världen.

Men det är också en värld full av lögner, en värld där de unga drömmer 
om något annat istället för att offra sig för det goda. En värld där bara 
den starkaste sägs överleva. En värld där den svagaste kanske egentligen 
är den som är starkast, där ekorrar blir svartsjuka på sina ägare och 
gengångarna ständigt hotar bakom närmaste träd.

Bara den svagaste överlever är ett spännande och roligt äventyr, om att våga 
vara svag och om sökandet efter att bli någon, att hitta sin plats på jorden vare 
sig man söker och längtar efter det okända eller om man längtar bort från den 
hemliga värld bland träden man vuxit upp i.

ISBN 29-71620-7
Ca-pris: 106:-

första
delen i en 
triologi!
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"Alla serier måste ta 
slut någon gång och 
vi slutar på topp med 
Paradisets barn.”

Egentligen var det meningen att den fjärde 
delen skulle bli den sista. Hur kommer det 
sig att du tänkte om? 
 – Jag tyckte att Emmas och Sebbes historia 
behövde ett mer definitivt slut. Många elever 
som jag mött på mina skolbesök har också 
undrat hur det gick för Sebbe efter fjärde
delen ”Uppror”. 

Vilken är din favoritkaraktär i serien? 
 – Emma. Hon förändras från första boken till 
de sista, från en ganska rädd och osjälvständig 
tjej till en tuff  och modig ledare. Och utan att 
tappa sin medkänsla.  

Varelserna har fått strålande recensioner och 
många har påpekat att man kan dra paralleller 
till dagsaktuella frågor från din berättelse om 
en zombieattack på Gotland. Har du tänkt på 
det när du skrivit?
 – Jag är självklart intresserad av vad som 
händer i vår omvärld. Femte delen ”Fredlös” 
handlar om hur Gotland plötsligt får ta emot 
en våg av flyktingar från fastlandet. Emma 
och hennes vänner på prästgården vill hjälpa 
de strandsatta människorna så gott de kan. 
Medan Rosanna och hennes gäng vill slänga 
ut dem. 

Hur gammal tycker du att man ska vara för att 
läsa serien?
 – Jag började läsa Tintin när jag var sex och 
skräckserietidningar som Chock och Varulven 
när jag var nio, tio. Men jag minns också att 
min mamma tyckte att Chock var för läskig. 
Barn gillar ruskiga berättelser men det är knepigt 
att sätta åldersgränser, vare sig det gäller 
böcker eller film. Så den frågan överlämnar jag 
till lärare och föräldrar. 

Du är mycket ute i skolorna och träffar elever, 
berikar det ditt författarskap?
 – Absolut! Jag får mycket feedback från 
eleverna i form av frågor och funderingar kring 
mina böcker. Mötena ger mig också energi 
och motivation att fortsätta skriva spännande 
berättelser för barn och ungdomar. 

Hur känns det att serien är slut för gott nu?
 – Vemodigt. Men alla serier måste ta slut 
någon gång och jag tycker att vi slutar på topp 
med Paradisets barn. Det har varit fantastiskt 
kul att få skriva den här serien och jobba 
med så duktiga tecknare som Lars Gabel och 
Staffan Gnosspelius och mina redaktörer Anna 
Hjerpe och Agneta Edwards. Och så ser jag väl-
digt mycket fram emot att få skriva nya serier! 

Hallå Magnus Nordin!

SOM HAR AVSLUTAT DEN 
POPULÄRA ZOMBIESERIEN 
"VARELSERNA".

SPÄNNING

VA R E L S E R N A  6
PA R A D I S E T S  B A R N

Magnus Nordin och Staffan Gnosspelius

Emma har lyckats fly från prästgården där Rosanna nu styr 
med järnhand. Hon återförenas med sina vänner och de tar 
sig till Fårö där fristaden Paradisets barn ska finnas. Men 
det är långt ifrån ett paradis de möter! På en annan del av 
Gotland har Sebbe tagit sig iland och är nu på väg till präst-
gården för att träffa Emma...

Sista delen av Magnus Nordins serie ”Varelserna”.
Med svartvita illustrationer av Staffan Gnosspelius.

Du hittar alla delar i serien på laromedia.se

ISBN 502-2298-2
Ca-pris: 104:- 

sista 
delen i
serien!

G R U VA N

Sara Lövestam

Ellen tillbringar sommaren
på Utö. I ett skjul på sommar-
stugans tomt hittar hon en 
gömd bok. Det visar sig vara 
tolvårige Antons dagbok, från 
1848, en tid då barn arbetade 
i järngruvan på ön. Ellen följer 
Antons dramatiska öde dag 
för dag och upptäcker ett olöst 
mysterium. Kan hon lösa det, 
så många år senare?

En spännande roman där dåtid 
och nutid möts. Nominerad till 
Spårhunden 2018 – årets bästa 
barn- eller ungdomsdeckare.

 Ladda ner
 kostnadsfritt:

laromedia.se/lararhandledningar

ISBN 7813-003-0
Ca-pris: 101:-

M YS T E R I E T  PÅ  Ö R N K L I P PA N

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 Skuggviken 
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:-
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S A N N I N G E N  O M
E S T E R  G R Å B E R G S
F Ö R S V I N N A N D E

Moa Eriksson Sandberg

Sextonåriga Julia flyttar från Stockholm till en mindre stad och 
får börja i en ny klass mitt under terminen. Hon läser teater och 
den nya skolan är känd för att bara ta in de allra bästa eleverna. 
Redan under den första dagen inser Julia att ryktet stämmer 
både lärare och elever tar utbildningen på stort allvar.

När teaterläraren meddelar att de ska sätta upp Shakespeares 
Hamlet börjar klassen genast spekulera i vem som ska få spela 
Ofelia. De flesta verkar övertygade om att rollen ska tilldelas 
Ester, klassens stjärna. Istället blir det Julia som väljs ut och det 
gör Ester rasande. Hon stormar ut ur klassrummet och dagen 
efter kommer hon inte till skolan, hon är försvunnen. Ett intensivt 
sökande tar vid men polisen har inga spår. När Julia råkar ut för 
en rad märkliga händelser börjar hon själv nysta i vad som kan 
ha hänt, för att försöka ta reda på sanningen om Ester Gråbergs 
försvinnande.

ISBN 32-20987-1
Ca-pris: 108:-

SPÄNNING

Moa Eriksson Sandberg är född 
1981 och bosatt i Lund. Efter att 
ha arbetat som frilansjournalist i 
flera år debuterade hon med den 
självbiografiska ungdomsromanen 
Söta pojkar är bara på låtsas 2011. 
Sedan dess har hon givit ut flera 
kritikerrosade böcker för både 
yngre och äldre läsare.

Moa växte upp i Rydöbruk 
och Laholm i Halland. Som 
sextonåring började hon skriva 
krönikor för lokaltidningen. Efter 
studenten flyttade hon till Lund 
där hon pluggade kultur- och 
litteraturvetenskap, skrev för 
musiktidningar och extraknäckte 
som teaterledare för ungdomar.

Moa blev nominerad till Barnens 
Romanpris 2013 och Spårhunden 
2014.

LÄR KÄNNA

MOA ERIKSSON
SANDBERG

Ö N S K E B R U N N E N

Frances Hardinge

En kväll stjäl Ryan, Josh och Chelle några 
mynt från en önskebrunn. Strax därpå börjar 
märkliga saker hända. Ryan får hemska 
brännmärken på sina händer, glödlampor 
exploderar oväntat och Chelle hör röster i sitt 
huvud. Sedan uppenbarar sig en demon från 
brunnen. Barnen har stulit från henne och för 
att betala tillbaka måste de tjäna brunnshäxan 
och lyda hennes minsta vink, oavsett vad hon 
begär att de ska göra ...

ISBN 32-20989-5
Ca-pris: 99:-

AV G R U N D E N

Ally Condie och Brendan Reichs

Vi får följa fyra tolvåringar som av en slump 
hamnar mitt i lockande men farlig lek med det 
övernaturliga. I den täta dimman är havsviken 
nedanför den branta klippan svår att upptäcka 
och där faller Nico ner. När de andra till slut 
hittar honom, upptäcker de samtidigt något 
annat. En avgrund. När Emma låter sin hand 
klyva ytan på den tjocka, svarta vätskan, 
sväljer avgrunden hela henne. Väl uppe igen 
berättar hon vad hon sett, och ser gestalter 
hämtade från hennes barndoms minnen.

ISBN 32-21008-2
Ca-pris: 99:-

S KU G G A N  I  S P E L KO D E N

Eira Ekre

Afia är ensam. Hennes mamma jobbar ofta 
sent på sin spelstudio, så Afia får laga mat 
själv och ta hand om katten Carrie. Dessutom 
verkar det som om det spökar i deras lägenhet. 
En dag får Afia testa spelet som hennes 
mamma utvecklar, och hon inser att varelserna 
i spelet verkar kunna påverka den verkliga 
världen. Ett av spelets monster bråkar med 
Carrie, och för att rädda sin katt bestämmer 
sig Afia för att försöka skriva om spelkoden.

ISBN 32-20995-6
Ca-pris: 99:-

L E N N Y  F OX :  D E N  C O O L A S T E 
R E P O R T E R N  I  D A L E N

Sanna Juhlin

Lenny Fox är överlycklig då han 
får jobbet som reporter på en 
tevestation. Men det visar sig 
snart att hans chef  har lite 
andra planer än han själv. Först 
får Lenny en kollega, Benjamin 
Stamp, kaninen med den fejkade 
mustaschen. Sedan skickas de 
båda på uppdrag till Dalen, en 
enslig by långt ute vid havet. 
Dalen verkar till en början väldigt 
tråkig och händelselös, 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:-
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G L A S B A R N E N  1
G L A S B A R N E N

Kristina Ohlsson

Mystiska saker händer i Billies 
och hennes mammas nya hem. 
Det är som att huset inte vill ha 
dem där. Tillsammans med vän-
nen 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.

Vinnare Barnens Romanpris 2013.

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

G L A S B A R N E N  3
S T E N Ä N G L A R

Kristina Ohlsson

Simona ser fram emot att till-
bringa 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 kassett-
banden? 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:-

G L A S B A R N E N  2
S I LV E R P O J K E N

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? Kan han vara Silverpojken 
– han som i hundra år försökt 
hitta det försvunna kyrksilvret?

Vinnare av Bokjuryn och BMF:s 
pris 2014.

ISBN 87027-62-8
Ca-pris: 97

H E M L I G A  K L U B B E N  1 4 
FA L L E T  M E D  D E N
M A G I S K A  N YC K E L N

Susanne MacFie

ISBN 87217-25-8
Ca-pris: 76:-

Z O M B I E F E B E R

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! 

Kristina Ohlsson är en av Sveriges 
mest framgångsrika kriminal- och 
barnboksförfattare.

ISBN 87707-52-0
Ca-pris: 99:-

VA R U LV E N S  H E M L I G H E T

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?

"Varulvens hemlighet" är en
fristående fortsättning på
succéromanen Zombiefeber.

ISBN 88279-47-7
Ca-pris: 101:-

M U M I E N S  G ÅTA

Kristina Ohlsson

En regnig natt bildas ett stort 
slukhål på ängen i Eldsala. Hålet 
avslöjar en gammal källare, men 
Herbert kan inte minnas att det 
någonsin funnits ett hus där. 
Samtidigt sprids en obehaglig 
stank i den lilla staden, och på 
kyrkogården hittas två kistor 
tomma i en av gravarna. Vart har 
de döda tagit vägen? Och vad är 
det för hemskt som hänt i den 
gamla källaren?

Fristående fortsättning på
"Varulvens hemlighet".

ISBN 88279-94-1
Ca-pris: 101:-

SPÄNNING

ny bok
av kristina

ohlsson
– barnens

favorit!

Moa och Måns, deckarduon 
med sitt hemliga och finurliga 
skriftspråk, fortsätter att lösa 
spännande och kluriga fall i 
böckerna om Hemliga Klubben.

Böckerna är en serie spännande 
och kluriga pusseldeckare, 
perfekta för alla bokslukare och 
alla som gillar mysterier!
Moas och Måns hemliga skrift-
språk involverar läsaren och 
gör böckerna extra kluriga och 
spännande och läsaren blir 
riktigt slipad i alfabetet och att 
lösa hemliga kodord!

Komplettera böckerna med
kluriga digitala deckarfall. 
Hämta den annonsfria
gratisappen Hemliga klubben 
där appar finns.

Kluriga pusseldeckare
för alla bokslukare!

Alla 15 titlarna i serien
hittar du på laromedia.se

H E M L I G A  K L U B B E N  1 5
FA L L E T  M E D  D E
P U N K T E R A D E  D Ä C K E N

Susanne MacFie

ISBN 87217-31-9
Ca-pris: 76:-
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S P Ö K J Ä G A R E

Martin Jern

Han höll fram ett litet visitkort.
Här.
SPÖKKLUBBEN stod det på kortet. Och så ett telefonnummer.
Ifall ni skulle se … nåt … märkligt. Det var nåt i hans blick.
Som att han inte skojade, som om han verkligen trodde på spöken.
Än så länge är du det märkligaste jag sett, sa jag.
Men jag stoppade ändå ner kortet i fickan.

Holly och hennes lillebror är tvungna att bo ett tag hos sin faster, i 
den lilla staden Vilaholm. På tågstationens anslagstavla sitter en bild 
på Flora, en flicka som är försvunnen. Strax därpå dyker två killar 
upp, och påstår att det är spöken som tagit henne. Och berättar att 
de har en spökklubb. Holly har aldrig hört något töntigare. Det är ju 
bara weirdos som tror på spöken. 

ISBN 7813-069-6
Ca-pris: 101:-

action-
laddat,

hårresande och
och roligt!

SPÄNNINGSPÄNNING

M YS T E R I E K L U B B E N  1
M YS T E R I E K L U B B E N  O C H  D E T 
H E M L I G A  R U M M E T

Patrik Bergström

Amanda flyttar med sin familj till 
Vilunda. En helt vanlig, tråkig, 
mellanstor stad där inget händer. 
Eller? Amandas nya rum visar sig 
gömma en hemlighet, en hemlig-
het som kräver att en mysterie-
klubb bildas! Som tur är möter 
Amanda en ny kompis, Carl, som 
bor på Kanterbergs slott. Och 
när en brinnande tankbil riskerar 
att explodera hamnar de mitt i 
händelsernas centrum.

ISBN 7813-035-1
Ca-pris: 94:-

spänning,
action & äventyr

i högt tempo!

Patrik Bergström är född 1970 
i Sundsvall, men flyttade 1990 
till Stockholm för att studera på 
Handelshögskolan.

Sedan dess har han jobbat som
datakonsult, IT-chef  och ekonomi-
chef. I dag är han ekonomichef  
på Bukowskis och sedan 2012 
även författare.

Patrik har alltid varit ett stort 
fantasy-fan. Drömmarna om 
att skriva en egen roman fanns 
alltid i bakgrunden och blev 
ännu större när han började läsa 
böcker för sin son Felix. Till sist 
slog Patrik slag i saken och med 
Felix som bollplank skapades Den 
eviga eldens magi, en barnboks-
serie i fem delar. Böckerna är 
illustrerade av Laura Diehl, som 
räknas som en av USA:s främsta 
fantasykonstnärer.

LÄR KÄNNA

PATRIK BERGSTRÖM

Martin Jern är född 1978,
uppvuxen i Helsingborg och 
Texas och bor numera i Malmö. 

Han debuterade som författare 
med Så värt 2007 och har efter 
det utkommit med ytterligare 
två hyllade ungdomsromaner, 
Affektion och Svensk synd.

Martin är även filmskapare
och står bakom filmer som 
Fjorton suger och Odjuret.
Han har dessutom producerat 
och skrivit manus till filmatise-
ringen av Ingelin Angerborns 
Rum 213.

Våren 2019 är Martin Jern 
aktuell med Spökjägare, som är 
hans första bok för barn.

LÄR KÄNNA

MARTIN JERN

KU S I N E R N A  K A R L S S O N  1
S P Ö K E N  O C H  S P I O N E R

Katarina Mazetti

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 skep-
nader som försvinner i mörkret. 
Spökar det eller är det någon 
mer på ön?

ISBN 501-1433-1
Ca-pris: 87:-

KU S I N E R N A  K A R L S S O N  8
FÄ L L O R  O C H  F Ö R FA L S K A R E

Katarina Mazetti

Kusinerna Karlsson är tillbaka 
på Doppingön igen. Den här 
gången är de ensamma efter-
som moster Frida håller på med 
ett hemligt projekt i Östhamn. 
Men det blir inte det härligt 
lugna sommarlov som kusinerna 
väntat sig. Vem har gillrat den 
läskiga fällan som Alex går rätt i? 
Vilka är det som rör sig på ön 
om nätterna och vad har egent-
ligen hänt med Frida?

ISBN 501-1956-5
Ca-pris: 87:-

KU S I N E R N A  K A R L S S O N  9
T R A S S E L  O C H  T R U M P E T E R

Katarina Mazetti

Det är försommar och de ska 
vara några dagar på Doppingön 
tillsammans med Georges 
halvsyster Regine, som bor i 
Tyskland i vanliga fall. Moster 
Frida har annat för sig så barnen 
får rå sig själva. Men helt själva 
är de inte ...

Sommarlovsäventyr med både 
spänning och humor!

Alla delar i serien finns på
laromedia.se

ISBN 501-2021-9
Ca-pris: 87:-
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S N A C K  PA R R O W  1
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 rymdskepp 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. Men resan blir kort, för rymdbaljan går 
sönder. De måste till Skrotplaneten för att skaffa 
reservdelar. Men Skrotplaneten vaktas av univer-
sums farligaste varelser: Robotkaninerna. Ska de 
lyckas komma levande därifrån?
 
ISBN 88265-33-3
Ca-pris: 102:-

S N A C K  PA R R O W  2
SNACK PARROWS INTERGALAKTISKA RYMDBYRÅ
N Ö D R O P  F R Å N  Y T T R E  RY M D E N

Camilla Linde

Rymdpiraten Snack Parrow ger sig ännu en 
gång ut på äventyr med sitt risiga rymdskepp. 
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. Skepps-
spöket Kapten Hammock känner två skickliga 
mekaniker som kan klara av uppgiften. Men 
de har inte träffats på femtio år. Inte sedan 
incidenten vid skiftnyckelkastartävlingen.
Kommer de att vilja hjälpa till?

ISBN 88579-78-2
Ca-pris: 114:-

S N A C K  PA R R O W  3
SNACK PARROWS INTERGALAKTISKA RYMDBYRÅ
J A K T E N  PÅ  S P Ö KS K E P P E T

Camilla Linde

Rymdpiraten, eller snarare den före detta 
rymdpiraten, Snack Parrow är desperat. Om 
han ska kunna ha kvar sin intergalaktiska 
rymdbyrå behöver han ett nytt uppdrag. 
Tillsammans med sina vänner ger han sig 
av till Skuggplaneten, alla rymdpiraters 
hemmahamn. Där får han höra legenden om 
Spökskeppet. Enligt ryktet ska det finnas en 
skatt ombord. Men det sägs att skatten vaktas 
av spöken. Vågar Snack och hans vänner verk-
ligen åka dit? Och vad väntar dem egentligen 
ombord på skeppet?

ISBN 88579-27-0
Ca-pris: 125:-

S N A C K  PA R R O W
B O K  1 - 3

Camilla Linde

I de tre böckerna får vi följa den före detta 
rymdpiraten Snack Parrow och hans vänner 
Flax, Hoppa och Kapten Hammock när de
letar efter skatter i Sombrerogalaxen, jagar 
hajrymdskepp, besöker Skrotplaneten och 
söker efter det ökända Spökskeppet.

Böckerna lämpar sig för barn 6-12 år och fungerar 
till såväl högläsning som sagostunden. De är väl-
skrivna med ett målande språk av Camilla Linde, 
och är rikligt illustrerade av David Téczely.

ISBN 88945-05-1
Ca-pris: 229:-

SPÄNNING SPÄNNING

perfekt
för hög-
läsning!

Z O M B I E J A K T E N  O C H  A N D R A 
KO R TA  S K R Ä C K I S A R

Andreas Palmaer

I Zombiejakten berättas om 
fasansfulla fester, sjömonster, 
onda dockor och zombier som 
är sugna på hämnd. Men här 
finns också humor och oväntade 
upplösningar, allt skrivet med 
några korta rader per sida, och 
illustrerat i färg.

Sju korta skräckisar för
nybörjarläsare!

ISBN 501-2036-3
Ca-pris: 74:-

I S K A L L A  S KU G G O R 
–  S K R Ä C K H I S T O R I E R
F Ö R  O R Ä D D A

Andreas Palmaer
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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SPÄNNING SPÄNNING

VA N D R A R E N  U TA N  A N S I K T E
–  S K R Ä C K H I S T O R I E R  F Ö R  O R Ä D D A

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 hårresande 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: 94:-

D E N  S O M  H A C K A R

Thomas Halling

Albin och hans mamma har 
precis flyttat in i det gamla huset 
vid kyrkan. De kan inte undgå 
att lägga märke till fåglarna på 
kyrkogården. Hundratals svarta 
råkor! Snart börjar det hända 
otäcka saker. En skräckhistoria i 
nutid med övernaturliga inslag.

Thomas Halling, fd mellanstadie-
lärare, debuterade 1995 och är 
en av landets mest lästa barn- och 
ungdomsboksförfattare.

ISBN 501-2016-5
Ca-pris: 85:-

Gillar du skräck,
kalla kårar och 
rysningar?

Vad är roligast med att skriva skräck? 

 – Det är så tacksamt att skriva läskigt.

Alla vill bli skrämda! Det är kul att skrämmas, 

luras och att överraska!

Du håller ofta skrivarworkshops under dina 

skolbesök. Vilka är dina bästa tips till den 

som vill skriva? 

 – Mitt bästa tips är att läsa mycket! Genom 

att läsa får man bättre fantasi, större ordförråd 

och bättre språkkänsla (utöver avkoppling och 

underhållning som självklart är det viktigaste!) 

Dessutom märker man att det finns så många 

sätt att skriva på. Då är det enklare att själv 

hitta sin stil och sin inriktning.

Vad har du för nya projekt på gång? 

 – Snart kommer andra delen i skräck-

serien. Den heter Den som ylar! Nu är det 

fullt upp med författarbesök hela våren, men 

i sommar kommer jag att börja skriva på 

tredje och sista delen i serien. Efter det har 

jag en massa nya bokidéer som jag hoppas 

kunna sätta på pränt!

Hallå Thomas Halling! 

DU ÄR AKTUELL MED DEN SOM HACKAR, 

FÖRSTA DELEN I EN SERIE LÄTTLÄST 

SKRÄCK FÖR 9-12 ÅR. 

"Genom att läsa får man bättre 
fantasi, större ordförråd och 
bättre språkkänsla".

Z O M B I E  W O R L D  4
DU RUTTNAR

Benni Bødker

Mark är död. En levande död. Det är längesen han var en människa. 
Nu har han slagit sig ihop med de andra zombierna och den döda 
prinsessan. Men alla slåss fortfarande mot alla, och även en levande 
död kan dö…

Doften av förruttnelse och en smak av blod präglar sista delen i Benni 
Bødkers dystopiska zombieserie som väl bara kan sluta på ett sätt?
Eller finns det något hopp för en zombie som snart nått sista stadiet? 
Den som läser får se! Ryzlig läzning det här… 

ISBN 7543-720-0
Ca-pris: 148:-
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A M U L E T T  8
AMULETT SUPERNOVA

Kazu Kibuishi

Emily har tappat kontrollen över sin amulett. Hon är instängd i 
tomrummet och försöker fly från Rösten som vill påverka henne. 
Under tiden åker Emilys bror Navin till Fyr ett. Det är en rymd-
station där motstånds-rörelsen gör sig beredd att strida mot den 
armé av skuggor som närmar sig. Om inte skuggorna stoppas kan 
de förstöra hela planeten Alledia. Nu måste Emily och Navin vara 
smartare och starkare än någonsin.

Äntligen är den här – den åttonde delen i Kazu Kibuishis prisbelönta 
Amulett-serie! En läsupplevelse utöver det vanliga!

ISBN 7543-778-1
Ca-pris: 175:-

W I T C H B OY  1
WITCHBOY

Molly Ostertag

13-årige Aster har vuxit upp med sin häxfamilj i skogen bortanför den 
lilla staden. För dem är det självklart – flickor blir häxor och pojkar blir 
formbytare som kan ta djurens skepnad. Men Aster har alltid haft lättare 
för häxmagi trots att det är förbjudet för killar. När en ny ondska dyker 
upp börjar den med att infiltrera formskiftarna. Kan Aster rädda alla 
med hjälp av häxmagin utan att dra på sig byns ilska?

Witchboy är första delen i en ny spännande tecknad serie om magi,
drömmar och normer och om de personer som vågar utmana.
En fantastiskt tecknad hyllning till att våga vara den man är, inte den
man ska vara. Filmrättigheterna är sålda till Fox animation.

ISBN 7543-713-2
Ca-pris: 175:-

V I L D M A R KS - SYS T R A R  1
KATTEN LOORI FLYR

Noelle Stevenson och Grace Ellis

Molly, Jo, April, Sam och Rebecka är på Vildmarks-systrarnas läger för 
tuffa tjejer när de upptäcker att skogen döljer en massa konstigheter. 
Ingenting blir bättre när pojk-scouterna förvandlas till något hemskt. 
Med fara för sina liv antar de hårdhudade tjejerna alla utmaningar de 
ställs inför. De är alla bra på olika saker och det får de full användning 
för när de måste lösa allt från kluriga anagram till hur man klår en 
stenstaty i armbrytning. Samtidigt står deras vänskap hela tiden i 
centrum.

"Vildmarks-systrarna: Katten Loori flyr" är första delen i den naturnära, men 
inte så naturtrogna serien, som med humor och befriande fantasifullhet 
vänder sig till alla från nio år och uppåt som söker färgsprakande äventyr 
där det är ”Vänskap till max!” som gäller. 

ISBN 7543-782-8
Ca-pris: 166:-

M O N S T E R -A L L E R G I  1
MONSTERHUSET

Katja Centomo

Monsterhuset är första delen i den
tecknade italienska serien Monster-
allergi, där vi får möta den tuffa 
tjejen Elena och Zick, pojken som 
är allergisk mot allt och kan se 
saker som ingen annan gör.

Monster Allergy har tidigare blivit en 
animerad TV-serie och därtill gett 
upphov till spin-off-serier. Genom ett 
knasigt kalejdoskop undersöks viktiga 
ämnen såsom mobbning, identitets-
sökande och utanförskap. Allt utan 
att tappa fokus på äventyren. 

ISBN 7543-813-9
Ca-pris: 148:-

M O N S T E R -A L L E R G I  2
DE OSÅRBARAS PYRAMID

Katja Centomo

Andra delen i den tecknade italien-
ska serien Monster-allergi, där vi 
får möta den tuffa tjejen Elena och 
Zick, pojken som är allergisk mot 
allt och kan se saker som ingen 
annan gör.

Monster Allergy har tidigare blivit en 
animerad TV-serie och därtill gett 
upphov till spin-off-serier. Genom ett 
knasigt kalejdoskop undersöks viktiga 
ämnen såsom mobbning, identitets-
sökande och utanförskap. Allt utan 
att tappa fokus på äventyren.  

ISBN 7543-815-3
Ca-pris: 148:-

SPÄNNING

grafisk
roman!

grafisk
roman!

grafisk
roman!

grafisk
roman!

grafisk
roman!
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S  S O M  I  S K R Ä C K  3
OMSTART

Ewa Christina Johansson

Vännerna Saga, Sigrid och Hugo 
är nu alla tre fångade i datorspelet
S som i skräck. Omgivna av spelets 
vampyrer, varulvar och zombier. 
Är de för alltid fångade i det 
hemska? Så händer plötsligt något 
som gör att Sigrid sugs ut ur 
spelet, genom datorskärmen. Men 
vart tar hon vägen? Och kan Saga 
och Hugo ta sig ut samma väg? 

Mellanstadierysare med gamers
och datorspel i fokus.

ISBN 7543-821-4
Ca-pris: 166:-

S P L E J  8
MYSTERIET MED DEN
FÖRSVUNNA TJEJEN

Torsten Bengtsson

I Esters systers klass går en tjej 
från ett annat land. Hon heter 
Zahra och har precis fått veta 
att hon ska utvisas. Nu är Zahra 
försvunnen. Peo och vännerna i 
SPLEJ hjälper till att leta efter 
Zarah. Samtidigt får de besök i 
stugan av polisen som undrar om 
de vet något om den försvunna 
tjejen. Det blir en knepig situation, 
för den här gången har SPLEJ 
kanske inte polisen på sin sida?

ISBN 7543-769-9
Ca-pris: 166:-

PÅ  P L AT S  I  T I D E N  1
VIDE I  LUND

Åsa Storck

I den första delen får vi följa Vide
på 1100-talet. Hans far är sten-
huggare vid byggandet av Dom-
kyrkan i Lund och Vide drömmer 
om att gå i hans fotspår. Men när 
Vides vägar korsas med hemlösa 
Ylvas förändras allt. Plötsligt måste 
de försöka undvika de vuxna, något 
som till sist tvingar dem söka 
skydd i Domkyrkans mörka krypta. 

På plats i tiden är spännande böcker 
som utspelar sig på olika historiska 
platser under olika tidsåldrar. Bonus-
fakta för nyfikna finns på slutet! 

ISBN 7543-772-9
Ca-pris: 166:-

PÅ  P L AT S  I  T I D E N  2
L I N  V I D  M U R E N

Åsa Storck

Kan en mur skydda dig mot allt 
det farliga? I andra delen av På 
plats i tiden får vi följa Lin och 
hennes pappa. Det är 1500-tal 
och de deltar båda i det tunga 
arbetet med att bygga den långa 
muren i Kina. När banditer slår 
till blir det uppenbart att någon 
har hjälpt dem över den nästan 
färdiga muren. Även om Lin har 
sina misstankar är det ingen som 
lyssnar på henne så hon tvingas 
ta till oväntade metoder för att 
avslöja den skyldiga. 

ISBN 7543-775-0
Ca-pris: 166:-

PÅ  P L AT S  I  T I D E N  3
PA B L O  PÅ  G A L A PA G O S

Åsa Storck

Det är år 1835. Pablo bor på en liten 
ö långt ute i Stilla havet. Pablos 
mamma lagar mat till fångarna 
som finns på ön. En dag ger en av 
fångarna ett brev till Pablo. Brevet 
måste smugglas iväg från ön. Just 
när Pablo tror att han har lyckats 
med uppdraget åker han fast. 
Avslöjad av herr Lawson som be-
stämmer över fängelset! Samtidigt 
närmar sig ett skepp den lilla ön. 
Ombord på skeppet finns Charles 
Darwin. Han ska snart bli känd över 
hela världen. Och han och Pablo 
har något gemensamt …

ISBN 7543-864-1
Ca-pris: 166 :-

SPÄNNING SPÄNNING

Åsa Storck och bor i Jönköping 
i Småland. När hon inte skriver 
böcker jobbar hon som biblio-
tekarie på Huskvarna bibliotek. 
Nästan allt Åsa håller på med 
handlar om böcker, bibliotek och 
berättande. "Det är också bland 
det bästa jag vet i livet!"

Åsa har hela sitt liv funderat över 
hur det skulle vara att leva i en 
annan tid som stenåldern, medel-
tiden eller för hundra år sedan. 
"Jag blundar och tänker: Om jag 
hade varit precis på den här 
platsen för tusen år sedan, hur 
hade mitt liv varit då? Så om jag 
fick önska mig en enda fantastisk 
egenskap så skulle det förstås vara 
att kunna resa i tiden. Då skulle 
jag hälsa på Vide i medeltidens 
Lund och se hur han har det!"

LÄR KÄNNA

ÅSA STORCK

R O B I N  H O O D

Russel Punter

England 1194. Den giriga och 
hjärtlösa sheriffen har det fattiga 
folket i sitt våld. Men långt inne i 
Sherwoodskogen jäser upproret. 
Följ med den djärve Robin Hood 
och hans modiga vänner när de 
gör livet surt för sheriffen och 
hans skoningslösa vapendragare, 
Guy av Gisbourne.

De spännande scenerna avlöser 
varandra i rask takt i denna fartfyllda 
klassiker i serieformat. Spännande 
klassiker omarbetad till grafisk roman! 

ISBN 7783-244-7
Ca-pris: 90:-

D R A C U L A

Russell Punter

Högt uppe i Transsylvaniens berg 
bor den skräckinjagande greve 
Dracula. När Jonathan Harker blir 
inbjuden till Draculas slott upp-
täcker han grevens hemska plan: 
att skapa en armé av odöda. 
Kan den berömde vampyrjägaren 
professor Van Helsing hjälpa
Jonathan och hans vänner att sätta 
stopp för Draculas ondskefulla 
plan innan det är för sent? 

Spänningen stiger för varje sida i denna 
blodisande klassiker i serieformat.

ISBN 7783-245-4
Ca-pris: 90:-



fa k ta

FANTASTISKA FAKTA FÖR VETGIRIGA!
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M I N  F Ö R S TA  FA K TA B O K
O M  B I L A R

Anders Nyberg

Det finns massor av bilar: 
vanliga bilar, supersnabba bilar, 
polisbilar, ambulanser, brandbilar, 
lastbilar, gamla och nya bilar.
Och vi vill veta så mycket!

Anders Nyberg älskar att teckna 
fordon och här berättar han i text 
och bild om bilar av olika slag. Med 
drivna linjer, klara färger, mycket 
humor och roliga detaljer har han 
skapat en önskebok för fordons-
intresserade små.

ISBN 7803-100-9
Ca-pris: 93:-

L A S S E M A J A S  D E T E K T I V BY R Å
L A S S E M A J A S  KO M P I S B O K

Martin Widmark

En kul bok för alla som gillar
LasseMajas Detektivbyrå och som 
vill ha en bok där vännerna kan 
fylla i uppgifter om sig själva – allt 
från födelsestad till fingeravtryck. 
Man får även testa sina kunskaper 
om personerna i Valleby och 
berättelsen "Loppmarknaden" får 
man reda på hur Lasse och Maja 
lärde känna Miranda och hennes 
apa, Sylvester. Det är också tjugo 
spännande frågor om Valleby.

ISBN 7803-311-9
Ca-pris: 63:-

H A LV D A N  O C H  M E I A
B L A N D  T R Ä L A R  O C H  G U D A R
–  ÄV E N T Y R  O C H  FA K TA
O M  V I K I N G A R

Martin Widmark

Författaren Martin Widmark och arkeologen 
och illustratören Mats Vänehem tar oss med till 
vikingatidens Uppåkra, som för tusen år sedan var 
Nordens centrum för makt och handel. Vännerna 
Halvdan och Meia ställs inför ett svårt val när de 
träffar på två trälar och efter en farofylld flykt 
till Lund hamnar de mitt i ett bråk mellan kung 
Tveskägg och hans farbror.

Det finns tio böcker om vännerna Halvdan och Meia. 
Tillsammans råkar de ut för spännande äventyr där 
deras lojalitet, mod och påhittighet ställs på prov gång 
på gång. Upplev hur livet i Norden var på vikingatiden 
och följ med Halvdan och Meia ut i världen, från sagor-
nas Island till den mäktiga staden Miklagård.

ISBN 7803-115-3
Ca-pris: 106:-

H A LV D A N  O C H  M E I A
H Ö V D I N G E N S  B Ä G A R E  O C H  F R Ä M L I N G E N S  G R AV

Martin Widmark

I Hövdingens bägare står Öst- och Västbyn på 
randen till krig och allt hänger på att Halvdan 
och Meia lyckas få de två hövdingarna att de är 
bäst – båda två.

I Främlingens grav berättar legenden om en 
gömd skatt som Halvdan måste hitta för att 
rädda sin by. Tyvärr är han inte den enda som 
letar efter den ...

ISBN 7803-276-1
Ca-pris: 113:-

samlings-
volym i
färg!

P I P P I  PÅ  KO N S T !

Antologi

Man kan inte vara för ung för att 
kliva in i konstvärlden! Men man 
kan behöva några nycklar.

I "Pippi på konst!" får barn och 
nyfikna vuxna just verktygen för hur 
man kan förstå konst som ibland 
kan verka mer konstig än vacker. 
Boken presenterar konstverk ur 
hela konsthistorien, i ett urval ur 
Nationalmuseums samling.
Bland annat så får vi möta
Roslins Damen med slöjan och
Eva Bonniers Ateljéinteriör.

ISBN 7813-020-7
Ca-pris: 150:-

R I TA  L ÄT T

Esbjörn Jorsäter

Hur ritar man en hund eller häst, 
en helikopter eller ett galet rymd-
monster? Här kommer de perfekta 
tipsen som gör att alla kan lyckas. 
Bara följ de enkla steg-för-steg-in-
struktionerna till ett resultat 
som du kan vara superstolt över. 
Esbjörn Jorsäters böcker är noga 
testade på barn. Och de funkar
– för ung som gammal!

I serien finns även "Rita lätt: Djur", 
"Rita lätt: Fantasifigurer" och
"Rita lätt: Ansikten".

ISBN 7803-105-4
Ca-pris: 58:-

B Ö R J A  R I D A  M E D  S I G G E
–  B O R S TA  O C H  S K R I T TA

Lin Hallberg

Att borsta en häst är kanske inte 
så lätt som det ser ut, och hur gör 
man när hästen inte vill öppna 
munnen för betslet eller spänner 
ut magen så att man inte kan 
dra sadelgjorden? Och vad menar 
ridläraren med korta och långa 
tyglar egentligen?

Fakta och tips blandas med en härlig 
läsupplevelse och boken blir ett 
måste för alla unga hästälskare som 
drömmer om hästar och ridning!

ISBN 638-9821-1
Ca-pris: 99:-
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S K R O T- S V E R R E
PÅ  PA P P E R S AV D E L N I N G E N

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:-

S K R O T- S V E R R E
M ATAV FA L L  &  B I O B R Ä N S L E

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:-

S K R O T- S V E R R E
PÅ  E L E K T R O N I KS K R O T E N

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:-

S K R O T- S V E R R E
P E T  &  PA N T

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:-

S K R O T- S V E R R E
PÅ  S K R O T G Å R D E N

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:-

S K R O T- S V E R R E
R E S E R  T I L L  L A P P L A N D

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:-
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i serien får vi
lära oss mer om
natur, miljö & 
återvinning!

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.

Författare och illustratör är Jeff  Nilsson som arbetat 
med miljö och återvinning i över fyrtio år.

FA N TA S T I S K A  D J U R
I  A M A Z O N A S  R E G N S KO G

Elliot Wallentin och Jack Wallentin

Vad är det egentligen som 
gömmer sig i Amazonas väldiga 
regnskogar? I den här faktaboken 
för barn hittar du Sydamerikas 
smartaste apa och basilisken 
som kan springa på vatten. Med 
vackra illustrationer har bröderna 
Jack och Elliot Wallentin listat 
de häftigaste djuren som du kan 
hitta i djungeln.

Boken avslutas med konkreta tips 
på vad du själv kan göra för att 
bibehålla vår natur så att djuren kan 
fortsätta att leva som de gör.

ISBN 7299-961-9
Ca-pris: 127:-

TJ AT T R A  S O M  E N  A PA

Owen Davey

Efter att vi lärt oss allt om hajar 
och kattdjur så kommer nu en lika 
vacker och spännande bok om apor. 
Det finns över 250 sorters apor på 
jorden. I den här boken beskrivs flera 
apor, från den minsta dvärgsilkesa-
pan till den största mandrillen. Vi får 
lära oss hur de bor, vad de äter och 
vilken apa som är den smartaste. 
Precis som i de tidigare böckerna får 
vi lära oss lite mytologi men också 
hur vi ska tänka och göra för att 
aporna ska fortsätta leva som de gör.

Översatt av Anna Rosenqvist.

ISBN 7299-988-6
Ca-pris: 115:-
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N AT T E N  LYS E R !

Lena Sjöberg

Natten är här. Det är alldeles mörkt. Eller 
är det verkligen det? Står vi stilla en stund 
hinner våra ögon vänja sig vid mörkret, och 
vissa kvällar ser vi Vintergatans alla stjärnor 
som ett ljust band ovanför oss. Natten 
rymmer både ljus och mörker.

Följ med in i den dunkla skogen, ner i det 
kolsvarta havet och vidare ut i en öde nattstad 
och upptäck allt som faktiskt lyser!

ISBN 7299-910-7  
Ca-pris: 127:-  

D E T  B R I N N E R !

Charlotte Cederlund

Årets viktigaste faktabok! Varför börjar det att 
brinna? Hur släcker du en eld? Och hur gör du för 
att undvika brand? Det och mycket annat får vi 
lära oss i den här faktaboken som tar upp allt från 
eld genom historien till hur eld används. Visste du 
förresten att skillnaden mellan eld och brand är 
att eld är det man kan kontrollera? Brand är det 
vilda som sprider sig utom vår kontroll.

Mellan faktaavsnitten ligger några fiktiva berättelser 
om olika brandhändelser. Illustrerad av David Henson.

ISBN 7226-177-8  
Ca-pris: 104:-  

P R O F E S S O R  A S T R O K AT T S  RY M D R A K E T E R

Dr. Dominic Walliman och Ben Newman

Visste du att när du tittar upp mot himlen på 
natten är det rymden som du ser? Eller att de 
första levande varelserna som reste i rymden var 
bananflugor? Följ med Professor Astrokatt på 
ett raketäventyr och ta reda på hur man färdas i 
rymden, hur en raket fungerar och hur det gick 
till när Apollo 11 landade på månen.

”Professor Astrokatts rymdraketer” är en bok 
i samma utförande som ”Professor Astrokatts 
solsystem”. Översatt av Anja Eriksson. 

ISBN 7299-999-2 
Ca-pris: 97:-  

VÄ R L D E N S  R O B O TA R
–  I  H AV E T,  RY M D E N  O C H  H E M M A

Clive Gifford

Robotar finns överallt – i våra hem, i 
skolan, i böcker, filmer och dataspel. 
De finns på jobbet, som leksaker och 
används i krig. Robotar hjälper oss 
också att utforska rymden.

I den här boken får du möta massor av
robotar – från de äldsta som är flera
hundra år gamla till moderna robotar
man kan ha som husdjur.

ISBN 502-2253-1
Ca-pris: 97:-

Charlotte Cederlund är 
skåningen, brandingenjören, 
mamman, hundägaren och 
bokfantasten som älskar 
att skriva. Hon skrev hela 
uppväxten, spottade ur sig 
noveller, dikter och texter 
i varierande längd. Första 
romanen skrev Charlotte när 
hon var tonåring, men sen 
tog det över tio år innan hon 
skrev den andra.

2016 debuterade Charlotte 
med ungdomsfantasyn 
Middagsmörker, första delen i 
samiskinspirerade Idjiärvi-
trilogin.

LÄR KÄNNA

CHARLOTTE
CEDERLUND

f inns även
som animerad

e-bok!

D U  O C H  D I N  H J Ä R N A

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.

”Du och din hjärna” är en nyfiken fakta-
bok som utforskar små och stora fråge-
ställningar om den sinnrika kroppsdel
vi har inuti skallen. Peter Ekberg och
Jens Ahlbom har tidigare gjort boken 
”Tänk stort tillsammans”.

ISBN 7299-920-6
Ca-pris: 104:-
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P O L H E M ,  VÄ R L D E N S  S N I L L E !
U P P F I N N A R E N  S O M  VA R  F Ö R E  S I N  T I D

Ann-Sofie Jeppson

Han lagade den stora klockan i Uppsala domkyrka för att bevisa att han 
var duktig nog att gå på universitetet. Han reste med häst och vagn genom 
Europa. Han bråkade med avundsjuka ingenjörer och nitiska tulltjänste-
män. Han var ett snille och byggde olika maskiner. Han kunde till och med 
tämja gruvor och vattenfall. Tänk att han lyckades med allt detta för 350 
år sedan! Inget var svårt för Polhem – uppfinnaren som var före sin tid.

En ny bok av upphovspersonerna till "Pelle och världsarvet".

ISBN 502-2272-2
Ca-pris: 115:-

VA D  Ä R  E N  F L O D ?

Monika Vaicenavičiene

Vad är en flod? En flod är en tråd, som flödar som ett broderat mönster 
över hela vår jord. En flod är en resa, som besöker berg, städer och hav. 
En flod är ett hem som ger vatten, skydd och mat till alla levande varelser.

”Vad är en flod?” är en storslagen, poetisk bok som redan innan utgivning sålts 
till tio språk, bl a engelska, spanska, ryska och kinesiska. Boken har prisats med 
World Illustration Awards (New Talent Children´s Books och Overall Winner) 
samt har blivit utvald till de prestigefulla utställningarna vid bokmässorna i 
Bologna, Frankfurt och Shanghai.

ISBN 7299-991-6
Ca-pris: 115:-

Monika Vaicenavičiene kommer 
från Litauen men bodde under 
några år i Sverige och studerade 
då på Konstfack.

Boken Vad är en flod? är hennes 
examensarbete därifrån.
Hon har använt många olika 
material och tekniker under 
arbetet med boken, till exempel 
pennor, vattenfärg, gouache 
innan hon har avslutat med 
att rita digitalt. Dessutom har 
hon använt sig av geografiska, 
historiska och mytologiska 
referenser som hon samlat på 
sig under åren tillsammans 
med sina egna minnen från att 
ha växt upp nära en flod. 

LÄR KÄNNA

MONIKA
VAICENAVIČIENE

FAKTA

F O L K E T  I  B I R K A
PÅ  V I K I N G A R N A S  T I D

Mats Wahl och Björn Ambrosiani

Mats Wahl berättar om händelser i 
Birka och kring Östersjön för mer än 
tusen år sedan på grundval av alla 
de nya fakta som kommit fram, inte 
minst genom de många utgrävning-
arna i Birka, Ribe, Hedeby och andra 
vikingatida städer. Björn Ambrosiani, 
ledare för utgrävningarna i Birka 
1990-1995, har svarat för faktainne-
hållet, och Sven Nordqvist har genom 
sina kongeniala teckningar givit en 
bild av liv och miljö för länge sedan.

Illustrationer av Sven Nordqvist.

ISBN 7299-929-9
Ca-pris: 115:-

N U  S E G L A R  VA S A !
FA N TA S I  O C H  FA K TA
O M  E T T  S K E P P  O C H  E N  T I D

Mats Wahl och Sven Nordqvist

I Mats Wahls inledande berättelse i 
Nu seglar Vasa, vet vi att många av 
händelserna som tvillingarna Erik 
och Johan ser och upplever verkligen 
har inträffat, t ex kometen, pesten, 
branden, polska kriget och Vasas 
bygge. Regalskeppet Vasa kantrade 
och sjönk på sin jungfruresa den 10 
augusti 1628. Den andra delen av 
boken utgår från fynden – skeppet 
och de ägodelar som blev kvar om-
bord och bärgades i april 1961.

ISBN 7299-921-3
Ca-pris: 115:-

KÄNN IGEN 250 DJUR OCH VÄXTER

Björn Bergenholtz

Nyfiken på naturen? Här kommer äntligen en samlings-
volym 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! Nu har vi slagit 
ihop alla böckerna i en stor volym – en riktig naturbibel 
för alla små forskare.

ISBN 29-70865-3
Ca-pris: 138:-
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L ÄT TA  FA K TA
O M  S U R I K AT E R

James Maclaine

Surikater är pälsklädda djur 
som lever i södra Afrika.
De är nyfikna och sociala 
och lever i kolonier. Här får 
man svar på många frågor 
bl a hur de försvarar sig, vad 
de äter och vilka olika läten 
de har.

ISBN 502-2255-5
Ca-pris: 67:-

L ÄT TA  FA K TA
O M  F O R N T I D E N S  E GY P T E N

Stephanie Turnbull

Hur levde de forntida egyptierna? 
Varför byggde de pyramider?
Vad är egentligen en mumie? 
Detta och mycket mer får du 
veta här.

ISBN 502-2254-8
Ca-pris: 67:-

L ÄT TA  FA K TA
O M  P I N G V I N E R

Emily Bone

Var lever pingviner?
Vilken är deras favoritföda
och hur fångar de sin mat?

ISBN 502-2269-2
Ca-pris: 67:-

L ÄT TA  FA K TA
O M  G R I S A R

James Maclaine

Varför vill grisar rulla sig i lera? 
Vad äter de? Kan grisar simma?

ISBN 502-2281-4
Ca-pris: 67:-

L ÄT TA  FA K TA
O M  A R K E O L O G I

Lisa Jane Gillespie

Nytt spännande ämne i serien 
Lätta Fakta. Vad kan man hitta 
för gamla föremål nedgrävda 
i jorden? Hur tar man reda på 
deras ålder? Vad kallas de som 
arbetar med detta?

ISBN 502-2270-8
Ca-pris: 67:-

L ÄT TA  FA K TA
O M  Ä G G  O C H  FÅ G E L U N G A R

Fiona Patchett

Spännande och lärorikt om 
första tiden i fågelungarnas liv. 
Här presenteras olika fåglar, 
deras ägg och hur de tar hand 
om sina ungar. Vilken fågel 
lägger världens största ägg? 
Och hur lär sig små fågelungar 
att flyga?

ISBN 502-2280-7
Ca-pris: 67:-

FAKTA

NyA
spännande
ämnen i serien
LÄTTA FAKTA!

D E T  V I L D A  A L FA B E T E T

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 akvarellmålningar visas djuren i ögonblicket lodjuret som hoppar över stenblock, uttern som 
åker kana i snön och näbbmusen som slåss med en spindel.

Det vilda alfabetet presenterar dig för både alfabetet och vårt vilda djurliv. En klassisk ABC-bok och faktabok i ett, som väcker 
lusten att upptäcka både språket och naturen. Erik Kohlström (1983) är biolog och frilansande illustratör. Erik har tidigare 
arbetat som reporter på Naturmorgon i P1 under ett antal år, och jobbar nu med naturvägledning och pedagogik på Naturum 
Vattenriket i Kristianstad. Det vilda alfabetet är hans debutbok.

ISBN 88167-19-4
Ca-pris: 115:-



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

M A J A  T I T TA R
PÅ  N AT U R E N

Lena Anderson
Ulf Svedberg

Upptäck allt spännande som händer i naturen när vår blir till sommar, 
löven börjar falla och frosten slår till. Följ med Maja ut i skog och mark 
och förundras över insekter, fiskar, fåglar och allt det magiska som sker 
runt omkring oss om vi bara stannar upp och tittar oss omkring en 
stund. Genom Majas nyfikenhet, humor och naturglädje får vi veta hur 
gammalt trädet är, vad som händer med fröet när det planterats, hur 
man ser skillnad på en gräshoppa och en vårtbitare och mycket mer.

Det finns nog ingen som har lärt generationer av barn så mycket om naturen 
som Maja. Där finns ju så mycket att se och upptäcka! I denna nyutgåva av 
Maja tittar på naturen (utkom första gången 1983) har Lena Andersons
klassiska bilder fått nytt liv och Ulf Svedbergs text varsamt anpassats och
fått ny, luftigare form.

ISBN 29-71413-5
Ca-pris: 104:-

klassisk
faktabok
i ny layout!

L I L L A  S KO L A N   4
L I L L A  S I M S KO L A N

Sofi Hjort och Hanna Granlund

Malla och Otto ska lära sig 
simma. De börjar simskola och 
Plask & lek i badhusets stora blåa 
bassänger. De leker vattenlekar 
och övar, både hemma och i 
bassängen. Snart kan Malla både 
simma med simdyna, hoppa från 
kanten och titta under vattnet. 
Otto som är yngre kan koka kaffe 
i vattnet och lär sig plocka ringar 
från botten.

Nyillustrerad med ny text! 120 000 
barn i 6-7 års ålder måste lära sig 
simma i skolan. Den här boken är 
dessutom faktagranskad av Svenska 
Livräddningssällskapet (SLS).

ISBN 29-71040-3
Ca-pris: 81:-

L I L L A  S KO L A N   3
L I L L A  K R O P P S S KO L A N

Ewa Malmborg och Hanna Granlund

En olycka händer så lätt. Otto har 
ramlat och fått hjärnskakning! 
Han har ett stort sår i pannan 
som ska sys, men doktorn lugnar 
och ger bedövningsspruta. Efter 
ett par dagar ska mamma byta 
plåster på Ottos sår och då 
kommer det en massa frågor om 
kroppen från både Otto och hans 
storasyster Malla. Varför har 
man blod? Hur fungerar kroppen 
egentligen, vad är skelettet och 
vad har vi alla delar till?

Pedagogiskt och lekfullt i text 
och bild om hur allt hänger ihop i 
kroppen.

ISBN 29-71039-7
Ca-pris: 81:-

S T O R A  B O K E N
O M  B I N

Piotr Socha

En bok i jätteformat som 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.

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:-

S T O R A  B O K E N
O M  T R Ä D

Piotr Socha och Wojciech Grajkowski

Vad är ett träd och vad är inte ett träd? Varför har träd löv och vad är 
rötterna bra för? Hur högt är det högsta trädet, hur tjockt är det tjockaste 
trädet, och hur gammalt är det äldsta trädet? Svaret på de frågorna och 
många, många fler hittar du i Stora boken om träd, en rikligt illustrerad 
faktabok i extra stort format.

Piotr Socha arbetar som illustratör och grafisk formgivare. Intresset för naturen 
fick han under sin uppväxt då hans pappa arbetade som biodlare.

Wojciech Grajkowski arbetar som biolog och har bland annat skrivit läromedel 
i naturvetenskap.

ISBN 501-2030-1
Ca-pris: 173:-

FAKTA
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1 9  H I S T O R I S K A  G ÅT O R
F R Å N  T I TA N I C  T I L L  D R A C U L A

Bengt Fredrikson
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: 92:-

2 1  S A N N A  D E C K A R G ÅT O R

Bengt Fredrikson
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:-

2 2  S A N N A  G ÅT O R
O M  U P P F I N N I N G A R

Bengt Fredrikson
Andreas Palmaer

I lättlästa 22 sanna gåtor om upp-
finningar kan du läsa spännande 
berättelser om fantastiska upp-
finningar genom historien. Vissa 
av uppfinningarna uppfanns för 
flera hundra år sedan, andra 
alldeles nyligen. Alla berättelser 
är utformade som gåtor, och det 
är upp till dig att lösa dem!

ISBN 501-2067-7
Ca-pris: 90:-

S A N T  E L L E R  FA L S K T

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? 
Man ska inte tro på allt vad folk 
säger. Men det kan också vara så 
att det som låter som tidernas 
värsta rövarhistoria verkligen 
har hänt på riktigt. I den här 
boken berättar Andreas Palmaer 
20 mer eller mindre osannolika 
historier. En del är helt sanna, 
andra rena lögnerna, och en del 
ligger lite mittemellan.

ISBN 501-1260-3
Ca-pris: 77:-

M E R A  S A N T  E L L E R  FA L S K T

Andreas Palmaer

I den här boken berättar Andreas 
Palmaer 14 mer eller mindre 
osannolika historier. En del är 
helt sanna, andra rent ljug, och 
en del ligger lite mittemellan. 
När man läst en berättelse kan 
man fundera på vad man tror 
själv och sen läsa svaret. De 
mest märkliga saker kan visa 
sig stämma i Mera sant eller 
falskt, den tredje delen i Andreas 
Palmaer och Peter Bergtings 
populära bokserie, som bjuder 
på intressanta fakta och lär oss 
genomskåda fake news.

ISBN 501-2035-6
Ca-pris: 83:-

N Ä R  J A G  R E S T E  T I L L  J O R D E N S 
MEDELPUNKT OCH ANDRA SANNA 
E L L E R  FA L S K A  H I S T O R I E R

Andreas Palmaer

I den här boken berättar Andreas 
Palmaer om tolv märkvärdiga och 
egendomliga människor. Några 
av dem har funnits på riktigt, 
andra är helt påhittade. När man 
läst en berättelse kan man fun-
dera på vad man tror själv och 
sen läsa svaret. På köpet får man 
lära sig en massa roliga fakta, till 
exempel om ismannen Ötzi, hur 
varmt det är i jordens mittpunkt, 
om människan skulle kunna flyga 
och mycket annat.

ISBN 501-1695-3
Ca-pris: 77:-

VÄ R L D E N S  S Ä M S TA
F O T B O L L S L A G  -  O C H  A N D R A 
FA N TA S T I S K A  F Ö R L O R A R E

Andreas Palmaer

Här skriver Andreas Palmaer 
förlorarnas historia i överraskande, 
roliga och lättlästa berättelser ur 
det verkliga livet. Boken lämnar
läsaren med en positiv känsla
– det är inte så farligt att misslyckas!

Andreas Palmaer är journalist,
redaktör och författare till många
kapitelböcker som bland annat 
"Vandraren utan ansikte" och
böckerna om "Sant eller falskt".

ISBN 501-2050-9
Ca-pris: 87:-

B A J S  O C H  P R U T T
I  D J U R E N S  VÄ R L D

Paul Mason

Elefanter klämmer ur sig 50 
kg bajs om dagen. Kaniner 
äter sina egna pluttar och det 
finns insekter som ser ut som 
fågelspillning. Den här boken 
är full av kul och spännande 
fakta om djurbajs!

Stinkande fakta!

ISBN 502-2300-2
Ca-pris: 94:-

För vetgiriga barn med intresse 
för djurbajs är detta en rolig 
och informativ faktabok med 
luftig och humoristisk layout!
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Har du drömt om en middag 
à la Hogwarts? Nu har du 
chansen! Med över 150 enkla 
recept och matnyttiga tips 
är det lätt att laga magiska, 
underbara måltider hämtade 
direkt från Harry Potters 
värld. Med en skvätt magi 
och lite kreativitet trollar 
du fram alla de förrätter, 
efterrätter, tilltugg och 
drinkar som förvandlar en 
vanlig måltid för mugglare 
till kulinariska mästerverk 
som skulle göra till och med 
mrs Weasley stolt!

Försvinnande God Meny
från Stora Salen 

Förrätt
Vol-au-vents med tomat & 
fetaostfyllning lagat efter mrs 
Weasleys recept till Bill och 
Fleurs bröllop. Ett recept för 
den som vill imponera! 

Huvudrätt
Gulasch & smördegsinbakad 
korv laga den ungerska rätten 
som Harry äter på julbalen 
tillsammans med en brittisk 
klassiker: sausage rolls.  

Efterrätt
Pumpapaj pumpa är en vanligt 
förekommande ingrediens 
i trollkarlsvärlden. Under 
Harrys första halloween på 
Hogwarts vaknar han till 
doften av bakad pumpa.

Dinah Bucholz är en amerikansk 
författare och Harry Potter-fantast. 
Hon började baka redan på sin 
nioårsdag, efter att ha fått en 
leksaksmixer i födelsedags-
present. Hon är i dag bosatt i 
Philadelphia tillsammans med 
sin man och fyra barn.

ISBN 7781-439-9
Ca-pris: 161:-

D E N  I N O F F I C I E L L A
H A R RY  P O T T E R - KO K B O K E N
F R Å N  K I T T E L K A KO R  T I L L
K N I C K E R B O C K E R  G L O RY
– ÖVER 150 MAGISKA RECEPT
FÖR BÅDE TROLLKARLAR
OCH MUGGLARE

Dinah Bucholz

G A M E R :  D E N  U LT I M ATA  G U I D E N
T I L L  D AT O R S P E L  O C H  E - S P O R T

Effie Karabuda

I denna omfattande bok om spel 
och e-sport skriver speljournalisten 
Effie Karabuda om livet som 
CS:GO- stjärna, hur man landar 
drömjobbet på Minecraft-studion 
Mojang och vad som utmärker 
en äkta gamer. Du får gå bakom 
kulisserna på några av Sveriges 
största spelföretag.

Ta del av tips från proffsen och kom 
ett steg närmre till en succékarriär 
på Twitch och Youtube. Det här är 
den ultimata guiden för dig som vill 
ta ditt spelande till en ny nivå.

ISBN 7803-102-3
Ca-pris: 143:

K A R T O R

Daniel Mizielinski
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: 182:-
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S K A PA  T I L L S A M M A N S
M E D  B A R N E N

Ylva Hillström

Boken 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 salt-
målningar, 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:-

KO N S T  –  T I T TA ,  U P P TÄ C K ,  G Ö R

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: 114:-

Stora
uppslag
– vackert och

detaljrikt!

T R O L L A  M E D  D A N I E L

Daniel Karlsson

Följ med Daniel Karlsson 
bakom det röda draperiet till 
hemligheternas spännande 
värld. Med tydliga bilder och 
pedagogiska beskrivningar 
lär han steg för steg ut sina 
fantastiska mirakel så att 
också du kan förbluffa och 
underhålla dina vänner. 

Daniel Karlsson slog igenom i 
sitt tv-program "Den itusågade 
kaninen". Programmet slog 
tittarrekord och blev en riks-
täckande succé!

ISBN 88579-63-8
Ca-pris: 137:-

M Y T E R N A S  AT L A S
K A R T O R ,  G U D A R ,  H J Ä LTA R
O C H  M O N S T E R  F R Å N  T O LV
M Y T O L O G I S K A  VÄ R L D A R

Thiago de Moraes

En fascinerande introduktion 
till tolv mytologiska världar där 
det myllrar av gudar, hjältar 
och monster. Här ges smak-
prov på fantastiska historier 
som människor jorden runt 
under årtusenden har berättat 
för varandra för att förklara 
människans existens och världen 
runtomkring.

Härligt detaljrika och humoristiska 
illustrationer!

ISBN 638-9988-1
Ca-pris: 171:-
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B L I  E N  Z O M B I E Ö V E R L E V N A D S E X P E R T

Herman Geijer och Claes Tovetjärn

Att förbereda sig på att zombierna kommer kan 
ju verka onödigt eftersom det inte finns zombier. 
Men zombieserier, filmer och böcker handlar ofta 
om olika slags kriser, kaos och katastrofer.

Boken är full av tips för att vara förberedd både inom-
hus och utomhus. Här finns lekar, praktiska övningar 
och minnesregler för att minnas vad det var man 
skulle komma ihåg. Till exempel en grundregel:
STOP = Stanna, Tänk, Observera, Planera.
Det viktigaste människan har i ett krisläge är inte 
olika prylar, utan hjärnan! Dessutom finns här en del 
fakta om zombier. För även om zombier inte finns på 
riktigt så kan det göra förberedelserna roligare och 
mindre skrämmande.

ISBN 501-2063-9
Ca-pris: 90:-

G R AV I TAT I O N !
S A  N E W T O N  T I L L  N I S S E 
E N  B O K  O M  D R A G N I N G S -
K R A F T  –  O C H  Ä P P E L PA J

Jessica Lindholm 

Varför trillar äpplet ner från trädet och inte uppåt eller åt 
sidan? Det undrar katten Nisse efter att ha fått ett äpple 
i huvudet. Nisse vet inte såna saker, men det gör hunden 
Newton och nu får Nisse lära sig  mycket om gravitation 
allt från fallande äpplen till varför vattnet i havet helt 
plötsligt börjar stiga. Newton vet faktiskt nästan allt, men 
han är inte särskilt praktisk. Han kan tillexempel inte 
använda sakerna han vet så mycket om. Nisse, däremot, 
är jätteduktig på att göra saker, särskilt äppelpaj.

"Gravitation, sa Newton till Nisse" är första delen i en serie 
lärorika och roliga böcker som, på ett lekfullt sätt lär ut 
spännande fakta och ger tips på goda recept att laga själv. 
Boken ställer också ställer frågan om vilket som egentligen är 
viktigast: teoretisk eller praktisk kunskap?

ISBN 88167-20-0
Ca-pris: 104:-

S I F F E R D J ÄV U L E N :  E N  B O K 
AT T  S T O P PA  U N D E R  H U V U D -
KU D D E N ,  F Ö R  A L L A  S O M  Ä R 
R Ä D D A  F Ö R  M AT E M AT I K

Hans Magnus Enzensberger

Robert tycker att matte är 
plågsamt tråkigt. Men en natt 
dyker Sifferdjävulen upp i 
hans dröm. Och Sifferdjävulen 
jonglerar under tolv nätter så 
spännande och underhållande 
med de fördömda talen att 
det ena ljuset efter andra går 
upp för Robert och läsaren. 
Det djävulska är att allting 
passar ihop, allting stämmer. 
Nej matematik är ingen mar-
dröm. Följ Sifferdjävulen till 
siffrornas magiska värld.

ISBN 501-1605-2
Ca-pris: 132:-

M AT T E  +  A L LT  =  S A N T

Sabine Louvet

"Matematik är det bästa jag vet! 
Det är det roligaste, häftigaste 
och coolaste som finns. Jag 
älskar matte så mycket att jag 
har tatuerat in en miniräknare 
på min ena arm. Jag kan inte 
leva utan matte. Men som tur är 
behöver jag inte det. För matten 
finns överallt. Och vi använder 
matte hela tiden. Den här boken 
handlar om matte, men inte om 
siffror på ett papper. Den handlar 
om allt som är matematik, men 
som du inte visste var det".
/Sabine Louvet

ISBN 501-1759-2
Ca-pris: 114:-

kul om
matte!

VÄ R L D E N S  V I K T I G A S T E  B O K
O M  K R O P P E N ,  K Ä N S L O R  O C H  S E X

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.

Vad ska jag göra när svetten luktar? 
När kommer mensen? Vem har 
bestämt vad som är tjejigt och vad 
som är killigt? Vad är porr? Hur 
känns det att vara kåt? Vuxna vill 
gärna svara och stötta men tycker 
ofta att det är svårt att prata med 
10-13-åringar om kroppen, kärlek 
och sex.

Men nu finns äntligen boken som 
är världens bästa storasyskon. 
Med hjälp av sin långa erfarenhet 
som sexualupplysare kan Nathalie 
Simonsson på ett roligt, spännande 
och ärligt sätt förklara hur det 
faktiskt funkar och hon vågar prata 
om det som är pinsamt, fnittrigt, 
svårt och hemligt.
Världens viktigaste bok är den första 
boken i sitt slag eftersom den tar 
upp normer, ja- och nejkänslor, hur 
man vågar tro på sig själv och hur 
man är schyssta mot varandra.

Det är en bok som kan läsas under 
täcket hemma på rummet, men också 
tillsammans med föräldrarna eller i 
skolan. En bok om allt man vill veta 
men inte vågar fråga om. "Världens 
viktigaste bok" ges ut tillsammans 
med RFSU, Sveriges största aktör 
inom sexualupplysning och det själv-
klara valet för dem som vill ha råd om 
sexualundervisning.

ISBN 7037-631-3
Ca-pris: 158:-

högaktuell
efter

metoo

var förberedd 

– inte rädd!
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FA N TA S T I S K T
F E N O M E N A L A  K V I N N O R
S O M  S K A PA D E  H I S T O R I A

Kate Pankhurst

Här får du träffa ännu fler fantastiskt fenomenala kvinnor som 
förändrat historien, i en bok för stora och små att inspireras och 
ta lärdom av. Läs om den afroamerikanska frihetskämpen Harriet 
Tubman, som rymde från sina slavägare och blev den första svarta 
kvinnan att pryda en amerikansk dollarsedel. Ta del av historien om 
Frankenstein, skapad av författaren Mary Shelley, och följ med på en 
oförglömlig resa tillsammans med många andra makalösa kvinnor.

Författaren och illustratören Kate Pankhurst är ättling till den engelska
aktivisten Emmeline Pankhurst, som gjorde en avgörande insats för
kvinnors rösträtt i Storbritannien. Hennes böcker har översatts till femton 
språk, sålt i över hundratusen exemplar bara i England och engagerat
läsare över hela världen.

ISBN 88845-05-4
Ca-pris: 109:-

FA N TA S T I S K T
F E N O M E N A L A  K V I N N O R
S O M  F Ö R Ä N D R A D E  VÄ R L D E N

Kate Pankhurst

Här får du möta en rad fantastiskt fenomenala kvinnor som har 
levt spännande liv och satt stora avtryck i historien. En bok för 
stora och små att inspireras och ta lärdom av. Följ med upp i luften 
tillsammans med upptäckaren och piloten Amelia Earhart, hälsa 
på hos konstnären Frida Kahlo och hennes färgstarka målningar, 
och kom ut på krigsfältet med sjuksköterskan Mary Seacole som 
räddade livet på ett stort antal människor.

Nominerad till CILIP Carnegie & Kate Greenaway Children's Book Awards 
2018. Årets bäst säljande faktabok för barn i Storbritannien 2017!

ISBN 88845-03-0
Ca-pris: 109:-

F L I C KO R N A S  H I S T O R I A

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 inlevelse-
fulla 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: 112:-

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.

Aidan Chambers är en outtröttlig förespråkare för barns rätt till litteratur – 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.

ISBN 86634-54-4
Ca-pris: 246:-

Kristina Lindström, född 1957 
i Sundbyberg, är en svensk 
författare, journalist och filmare. 
Kristina är utbildad i journalistik 
i Göteborg, 1977–1979.

Hon har arbetat på Dagens
Nyheter, Sveriges Television
och varit producent på Sveriges 
Radios samhällsredaktion.

På SVT har hon bland annat varit 
projektledare och producent för 
Bullen, jobbat med Kulturnyhet-
erna, Kobra, Värsta språket,
K Special, Babel med flera.

2012 gjorde hon dokumentär-
filmen Palme och 2014
dokumentärserien Astrid om 
Astrid Lindgren.

LÄR KÄNNA

KRISTINA LINDSTRÖM
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K V I N N O R  I  K A M P
1 5 0  Å R S  K A M P  F Ö R  F R I H E T,
J Ä M S TÄ L L D H E T,  SYS T E R S K A P

Marta Breen

Breen och Jordahl berättar initierat, lättfattligt och roligt om kvinnorätts-
rörelsens många dramatiska slag ur ett unikt internationellt och historiskt 
perspektiv. De har tidigare samarbetat om en rad bokprojekt och bl.a. 
tilldelats norska kulturdepartementets Ungdomspris samt skrivit bäst-
säljaren 60 kvinnor du skulle träffat 2016. Kvinnor i kamp är den första 
boken av upphovspersonerna som översätts till svenska. Den är hittills 
såld till 17 länder.

ISBN 27-15919-8
Ca-pris: 132:-

FA N TA S T I S K A  F L I C KO R

Janina Kastevik, Sarah Utas och Elisabeth Östnäs

Fantastiska flickor och modiga kvinnor har det funnits i alla tider. Men 
beroende på ställning, lagar, kultur och tradition har det varit mer eller 
mindre svårt att kliva fram och ta plats i samhället. Fram till slutet av 
1900-talet hade kvinnor heller ingen självklar plats i historieböckerna.
Den svenska historien vimlar av fantastiska flickor som mot alla odds 
påverkat samhället och utvecklingen. Här presenteras tjugo av dem, 
från vikingatid till 1900-tal.

Här finns berättelser om vikingakvinnan Estrid, om 1500-tals prinsessan 
Cecilia Vasa, läkekvinnan Brita Biörn, vår första riksdagskvinna Kerstin 
Hesselgren och många fler. 

Illutrationer av Sara Teleman.

ISBN 27-16224-2
Ca-pris: 173:-

V I  KO M M E R  S N A R T
H E M  I G E N

Jessica Bab Bonde
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 
rån ca 11 år och upp.

ISBN 27-15205-2
Ca-pris: 113:-

F O L K

Lisen Adbåge
Emma Adbåge

Någon ser livet passera i revy medan en annan försöker ge en okänd 
en komplimang. Någon älskar väldigt stark mat och en annan 
funderar över vad mode egentligen är. En bit bort är det någon som 
tröst-handlar medan en annan smälter, en tredje råkar vara jätte-hårig 
och en fjärde scrollar oavbrutet på mobilen.

I boken "Folk" porträtteras gamla, unga, arga och glada, oroliga och 
förälskade. Enskilda och tillsammans. För tillsammans och med varandra 
så blir det ändå folk av oss alla till slut.

"Folk" är en uppföljare till systrarna Adbåges första gemensamma bok:
"Halsen rapar, hjärtat slår". Rim för 0-100 år, som förärade dem Lennart 
Hellsing-priset. De mångbegåvade systrarna som genom åren fått mest 
uppmärksamhet för sina bilder visar här än en gång prov på att de kan 
konsten att ge uttryck för både allvarligt och knasigt, på vers som spritter 
av språkglädje. 

ISBN 27-15609-8
Ca-pris: 109:-

En angelägen
och viktig bok!

FAKTA

En svensk
Godnattsagor
för rebelltjejer.

ny bok
av systrarna

adbåge!
utkommer i

augusti!
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B L I  K L O K  PÅ   1
D J U R E N S  VÄ R L D

Michèle Mira Pons

Kan djur bli kära? Äter djur mer 
när de är fler? Pratar djur med 
varandra? Bli klok på djuren 
berättar om hur djur lever och 
hur olika djurarter kommuni-
cerar, hittar föda och tar hand 
om sina ungar. Lekfulla och 
charmiga illustrationer gör 
boken rolig och lättläst. Och 
testa dina kunskaper med hjälp 
av ett quiz i slutet på boken! 

ISBN 7543-729-3
Ca-pris: 121:-

K R O P P E N  F R Å N  T O P P  T I L L  TÅ

Ruth Jenkinson

Hur får man en glad och frisk 
kropp och hur du har blivit DU? 
Din kropp är fantastisk, från 
huvudet ända ner till tårna! 
Ta reda på hur kroppen funkar, 
både på insidan och utsidan. Vad 
har man för olika kroppsdelar 
egentligen? Och hur håller man 
sig frisk och glad? Lek och lär 
med roliga projekt som handlar 
om DIG. Gör ett släktträd, lungor 
av papper och en karta över 
kroppen i naturlig storlek.

ISBN 7783-392-5
Ca-pris: 62:-

E X P E R I M E N T V E R KS TA N
U T E L A B B E T:  S M Å  E X P E R I M E N T 
O C H  S T O R A  U P P TÄ C K T E R

Jack Challoner och Robert Winston

Bygg en vattenraket och skjut 
iväg den mot skyn för att lära dig 
om lufttryck. Blås jättesåpbubblor 
och undersök ytspänning. Bygg 
ett maskterrarium för att studera 
daggmaskarnas tunnelbyggen 
och bygg en drake för att lära dig 
om grundläggande aerodynamik. 

Inga av experimenten i den här
boken kräver några specialmaterial.
En rolig bok som verkligen inspirerar 
till stora upptäckter.

ISBN 7783-569-1
Ca-pris: 127:-

M I N  U P P S L A G S B O K  M E D
VÄ L D I G T  V I K T I G A  S A K E R
O M  D I N O S A U R I E R

Sally Beets och Hélène Hilton

Är man nyfiken så lär man sig 
mycket! Den här uppslagsboken 
handlar om de fantastiska djur 
som en gång levde på jorden.
Lär dig hundratals spännande 
fakta om de otroliga dinosaurierna. 
Läs om dinosauriernas värld. 
Upptäck hur paleontologerna
studerar fossil och andra led-
trådar från urtiden.

För nyfikna barn som vill lära sig 
ALLT om dinosaurier!

ISBN 7783-660-5
Ca-pris: 138:-

B L I  K L O K  PÅ   2
H I M L E N  O C H  S TJ Ä R N O R N A

Michèle Mira Pons

Varför lyser stjärnorna? Varför 
ändrar månen storlek? Och vad 
är atmosfären för någonting? 
I den här boken får tolv frågor 
om stjärnorna och himlen enkla 
och exakta svar. Lekfulla och 
charmiga illustrationer gör boken 
rolig och lättläst. Och testa dina 
faktakunskaper med hjälp av ett 
quiz i slutet på boken! 

ISBN 7543-726-2
Ca-pris: 121:-

B L I  K L O K  PÅ   3
K R O P P E N

Serge Montagnat

Varför slår ditt hjärta? Vad händer 
i kroppen när du andas? Varför 
behöver vi hjärnan? I den här 
boken får du veta hur kroppen 
fungerar, från skelett och muskler 
till tarmar och våra fem sinnen. 
Lekfulla och charmiga illustra-
tioner gör boken rolig och lättläst. 
Och testa dina kunskaper med 
hjälp av ett quiz i slutet på boken! 

Upptäck kroppen från topp till tå och 
och bli klok på hur den fungerar!

ISBN 7543-834-4
Ca-pris: 121:-

FAKTA

F O KU S  PÅ  FA K TA  3
S Å R ,  R U V O R  O C H  VA R
D E N  S M E T I G A  S A N N I N G E N
O M  B L O D E T

Ian Graham

Fokus på fakta – sätter den
nyfikne läsaren i centrum.
På ett lättsamt men inte 
lättviktigt sätt får den vet-
girige här svar på sina många 
frågor. Varför finns det olika 
blod-grupper? Vad är det 
hjärtat gör egentligen? Hur rör 
sig blodet genom kroppen? 
Vad är ett blåmärke? I den här 
smetiga boken om vårt blod 
får du svar på dessa frågor och 
många andra. 

Rikligt illustrerad och med enkla 
texter förmedlas fakta till alla 
nyfikna i slukaråldern.

ISBN 7543-723-1
Ca-pris: 166:-

F O KU S  PÅ  FA K TA  4
S N O R  O C H  S L E M

Fiona Macdonald

På ett lättsamt men inte lätt-
viktigt sätt får den vetgirige 
här svar på sina många 
frågor. Rikligt illustrerad och 
med enkla texter förmedlas
fakta till alla nyfikna i slukar-
åldern. Varför rinner näsan 
när man är förkyld? Varför 
finns det slem i kroppen?
Varför hostar vi? I den här
flåsande boken om vår andning
får du svar på dessa frågor 
och många andra. 

ISBN 7543-861-0
Ca-pris: 166:-



91LäroMedia Bokhandel Örebro | tel 019-20 69 00 | e-post info@laromedia.se | www.laromedia.se LäroMedia Bokhandel Örebro | tel 019-20 69 00 | e-post info@laromedia.se | www.laromedia.se

FAKTAFAKTA

M A K A L Ö S A  J Ä M F Ö R E L S E R :
E T T  H E LT  N Y T T  P E R S P E K T I V
PÅ  VÄ R L D E N

Clive Gifford

Från liten till stor, snabb till 
långsam, lätt till tung, högt till 
lågt – den här boken bjuder på 
hundratals häpnadsväckande 
jämförelser och spännande fakta. 

En bok som ger dig ett helt nytt 
perspektiv på världen.

ISBN 7783-297-3
Ca-pris: 94:-

M I N  F Ö R S TA  FA K TA B O K  O M 
VÄ R L D E N S  D J U R

Alice James

Jorden är full av häftiga djur
som flyger, krälar, simmar,
hoppar och lufsar.

Det här är en perfekt bok för barn 
som är nyfikna på världens djur. 
Den är full av fina bilder med mycket 
att titta på och prata om.

ISBN 7783-567-7
Ca-pris: 76:-

F Ö R S TA  M Ä N N I S K A N  PÅ  M Å N E N

Ben Hubbard

En bok om expeditionen från 
början till slut. Med engagerande 
tilltal och fina illustrationer. 
3, 2, 1 … Följ med på den allra 
första månlandningen! Läs om den 
spännande rymdkapplöpningen, 
NASA:s tidiga rymdexpeditioner, 
resan med Apollo 11 och Neil 
Armstrongs historiska steg på 
månens yta.

I juli 2019 är det 50 år sedan den 
första månlandningen!

ISBN 7783-614-8
Ca-pris: 63:-

VA D  V E T  D U  O M  RY M D E N ?

Sarah Cruddas

Denna spännande och färgglada 
bok är packad med storslagna 
bilder och otroliga fakta om månar,
svarta hål, meteoriter och mycket
mer. Den besvarar alla de besvär-
liga frågor som barn kan ha om 
rymden, från stjärnor och plane-
ter till raketer och utomjordingar. 
Exempel på frågor som får svar: 
Hur gammalt är universum? Hur 
stort är universum? Varför finns 
det liv på jorden?

ISBN 7783-299-7
Ca-pris: 101:-

VA D  V E T  D U  O M
N AT U R V E T E N S K A P ?

Emily Dodd

Boken ger svar på massor av
kluriga frågor som barn har om 
vår värld. Hur funkar fyrverkerier? 
Varför har en del djur päls?
Varför ser jorden blå ut från
rymden? Hur kan flygplan flyga?
Den här faktaspäckade boken 
med mängder av bilder lär både 
stora och små allt de vill veta om 
magneter, fossiler, människo-
kroppen och mycket mer!

ISBN 7783-424-3
Ca-pris: 113:-

RY M D E N  &  A S T R O N O M I :
E N  R E S A  I  VÅ R T  U N I V E R S U M

Emily Bone och Hazel Maskell

Kasta dig ut på en hisnande 
upptäcktsfärd i universum.
Lär dig om hur stjärnor föds, 
hur det är att vara i rymden 
och mycket mer. Det här är en 
utmärkt introduktion till rymden 
och astronomi.

ISBN 7783-602-5
Ca-pris: 64:-

M I N  S T O R A  G U I D E
T I L L  S TJ Ä R N H I M L E N

Översättare: Björn Stenholm

En stjärnklar kväll ser man cirka 3000 stjärnor med blotta ögat.
För att förstå sig på och få rätsida på alla stjärnor har människan under 
årtusenden skapat mönster – stjärnbilder. De flesta stjärnbilder har också 
spännande namn och historier – vilka förklaras här. 

Den här boken lär dig på ett mycket pedagogiskt sätt hur du hittar stjärnbilder, 
galaxer och planeter. Med hjälp av enkla och smarta steg lär du dig att spåra 
mönstren på himlavalvet. Här visas hur man spårar stjärnbilder och lär sig 
navigera vidare till galaxer och andra himlakroppar.

ISBN 7783-155-6
Ca-pris: 78:-

utkommer
i juli!
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V I K I N G A R
E N  S PÄ N N A N D E  H I S T O R I A

Megan Cullis

Vikingarna var fruktade krigare, 
men de var också skickliga 
handelsmän. De gav sig ut på 
vikingatåg runt om i Europa. 

Läs den fantastiska historien om 
vikingarna – om allt från deras 
ökända härjningar längs Europas 
kuster till de fantastiska skatter de 
lämnade efter sig.

ISBN 7783-214-0
Ca-pris: 64:-

S A N N I N G E N  O M  B A J S
O C H  A N N AT  S O M  D J U R
L Ä M N A R  E F T E R  S I G

Andy Seed

En fascinerande och rolig bok om 
djur, deras bajs och alla andra 
sorters spår som de lämnar efter 
sig. Läs på om ledtrådar, ge dig 
ut i skogen och bli en fullfjädrad 
naturdetektiv.

Den här illustrerade boken med 
bajs, spybollar och spår är inget att 
rynka på näsan åt!

ISBN 7783-421-2
Ca-pris: 90:-

H U R  S Å G  VÄ R L D E N  U T  F Ö R U T ?

Matthew Oldham

I den här spännande boken får 
du följa med på en resa långt 
tillbaka i tiden. Hälsa på hos 
stenåldersmänniskorna, maya-
folket, vikingarna och många fler! 

Läs de kortfattade texterna, titta på 
de roliga bilderna och upptäck hur 
man levde i olika delar av världen 
för länge, länge sedan.

ISBN 7783-351-2
Ca-pris: 76:-

D I N O S A U R I E R
M I T T  S T O R A  B I L D L E X I KO N

Dustin Growick

Här kan du läsa om de mest 
otroliga dinosaurierna som levt 
på jorden från Abelisaurus till 
Zuniceratops! Boken är full av 
fantastiska dinosauriefakta. 
Visste du att Gallimimus åt 
stenar? Att vissa av dinosaurierna 
hade fjädrar? Eller att en Maia-
sauraunge var lika liten som en 
Tyrannosaurus rex-tand? 

ISBN 7783-156-3
Ca-pris: 97:-

FAKTA

100 spännande och fascinerande fakta med syfte att inspirera och lära barn om historia, 

naturvetenskap, rymden, människokroppen och mat. På varje uppslag i boken finns ett 

påstående som sedan förklaras med flera korta texter och illustrationer.

1 0 0  FA N TA S T I S K A 
FA K TA  O M  H I S T O R I A

Laura Cowan m.fl.

ISBN 7783-183-9
Ca-pris: 81:-

1 0 0  FA N TA S T I S K A 
FA K TA  O M  M AT

Sam Baer

ISBN 7617-918-5
Ca-pris: 81:-

1 0 0  FA N TA S T I S K A 
FA K TA  O M
M Ä N N I S KO K R O P P E N

Alex Frith m.fl.

ISBN 7617-817-1
Ca-pris: 81:-

1 0 0  FA N TA S T I S K A 
FA K TA  O M
N AT U R V E T E N S K A P

Alex Frith m.fl.

ISBN 7617-372-5
Ca-pris: 81:-

1 0 0  FA N TA S T I S K A 
FA K TA  O M  RY M D E N

Alex Frith m.fl.

ISBN 7617-560-6
Ca-pris: 81:-
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FAKTA FAKTA

3 6 5  E X P E R I M E N T
F Ö R  N Y F I K N A  B A R N

Minna Lacey och Lisa Gillespie

Det finns något nytt att lära sig och upptäcka varje dag. Inte minst 
med den här boken som har ett spännande experiment för årets alla 
dagar. Och, det bästa av allt, experimenten är inte svåra att genomföra, 
de kräver inga stora förberedelser och sällan några specialmaterial. 

En inspirerande bok som stimulerar barnens inneboende nyfikenhet. 
Här finns svar på många fenomen som barn brukar undra över.
Varför är det fullt av små, små hål i bröd? Hur bildas regnbågar?

Genom att utföra små experiment och uppdrag blir svaren på frågorna 
så mycket mer konkreta och lättare att förstå. Det är små upptäckter 
som bildar en bra grund för vidare inlärning och kunskapsbyggande.
En del saker i boken är klassiska experiment och andra är lite mer 
som pysselexperiment. Några av experimenten resulterar i något gott 
att äta eller något roligt att leka med. 

ISBN 7783-233-1
Ca-pris: 127:-

Tillvägagångssätten för 
vart och ett av de 365 
experimenten förklaras med 
tydliga steg för steg-bilder. 
Och till varje experiment 
finns en ruta med en text 
som förklarar hur det funkar 
och vad det går ut på.

S Å  B L I R  D U  B R A
PÅ  M AT T E

Carol Vorderman

I denna uppslagsbok förklaras 
matematiken på ett tydligt och 
enkelt sätt med många peda-
gogiska bilder. Boken vänder 
sig direkt till barnen och med 
många praktiska exempel från 
verkligheten vill den visa barnen 
betydelsen av och meningen 
med matte. 

Så blir du bra på matte är är en uppslagsbok och en riktig matte-
bibel som man kan vända sig till om man vill kolla upp något, få 
en extra genomgång av t.ex. en uppställning eller ha som stöd 
bredvid den vanliga matteboken. Boken är rikligt illustrerad och ger 
barnen perspektiv på matematiken. Målet här är att hjälpa barnen 
att upptäcka mattens roliga sidor och även hjälpa dem förstå i 
vilka konkreta situationer de kommer att få användning för sina 
mattekunskaper. 

Varje nytt ämne inledes med färgstarka bilder, praktiska exempel från 
verkligheten och fascinerande fakta. Det gör matten rolig och enkel 
och därför är den här boken idealisk som uppslagsbok om man undrar 
över något, om man råkar vara en motvillig matematiker eller om man 
behöver repetera inför ett prov eller början av terminen. 

I "Så blir du bra  på matte" förklaras allt kortfattat och enkelt så att även 
de mer utmanande områdena av matematiken blir förståeliga.

ISBN 7617-844-7
Ca-pris: 138:-

S Å  B L I R  D U  B R A
PÅ  N AT U R V E T E N S K A P

Robert Dinwiddie

Det är lätt och kul att lära sig 
naturvetenskap med hjälp av den 
här boken. Du följer bara de tydliga 
förklaringarna och de roliga 
bilderna steg för steg. Du kan 
utforska allt från atomer och DNA 
till jetmotorer och vaccin.

Den inspirerande mixen av veten-
skapliga fakta, tekniska tillämp-
ningar och roliga experiment gör 
detta till den perfekta uppslags-
boken genom hela grundskolan.

ISBN 7783-394-9
Ca-pris: 138:-

S A G OYO G A
Ö V N I N G A R  F Ö R  B A R N
I  M E D I TAT I O N ,  M A S S A G E ,
M I N D F U L N E S S  O C H
N E D VA R V N I N G

Filippa Odevall

Mys bland mjuka moln, bli masserad av myror eller prova att vila 
hjärnan i en vacker blomma. Boken innehåller fem sagor som på
ett enkelt och lekfullt sätt introducerar barnen till avslappning
(nedvarvningsyoga, massagesaga, mindfulnessövning, meditations-
fokus samt andningsyoga). Förutom sagorna finns utförliga beskriv-
ningar och illustrationer av en mängd yogapositioner.

Med boken som hjälpmedel kan såväl nybörjare som erfarna yoga-
utövare introducera yoga till sina barn på ett roligt och tillgängligt sätt. 

Och kom ihåg – i sagoyogans värld finns inget rätt eller fel.
Det är den inre upplevelsen som räknas, inte hur vig du är eller hur 
snabbt du lär dig! 

Läs också: "Sagoyoga: övningar för barn i yoga, andning, avslappning och 
meditation".

ISBN 7803-428-4
Ca-pris: 102:-

PA R KO U R

Maria Frensborg

Parkour är en rolig och spännande 
träningsmetod som går ut på att 
ta sig förbi hinder och förflytta 
sig från en plats till en annan. 
I "Parkour" ger Maria Frensborg 
nybörjartipsen, visar sju grund-
läggande rörelser (rollar, vaults, 
hopp), samt berättar om viktiga 
saker man behöver tänka på och 
hur man kan hitta bra "spots". 

Bli inspirerad och kolla in Viktor 
Engholms snygga illustrationer som 
också visar hur man utför rörelserna. 
Varför inte testa en monkey, dash 
eller underbar!

ISBN 7803-457-4
Ca-pris: 93:-
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H A S S E L S KO G E N

Melissa Albert

Sjuttonåriga Alice och hennes 
mamma har alltid flackat runt, 
ständigt förföljda av otur och
diverse problem. När Alice 
mormor, en tillbakadragen 
författare, dör ensam i sitt 
stora hus Hasselskogen blir det 
ännu värre. Alices mamma blir 
plötsligt bortrövad av en figur 
från Hinsidan, den grymma 
och övernaturliga värld där 
mormoderns sagor utspelar 
sig. Den enda ledtråden är ett 
meddelande som Alices mor-
mor lämnat efter sig, en lapp 
med orden "Håll dig borta från 
Hasselskogen" ...

ISBN 7781-174-9
Ca-pris: 160:-

J U L I A N E  &  J A G

Inger Edelfeldt

Det finns människor som blir 
galna vid fullmåne. Ibland är 
Kim rädd att det ska hända 
henne för hon har respekt för 
mörkret hon känner inom-
bords. Kim har alltid känt sig 
ensam om de sakerna. Tills 
Juliane börjar i hennes skola; 
Juliane som alla andra tycker 
är konstig. Juliane och Kim blir 
bästa vänner. Tillsammans ger 
de sig hän åt sina intressen: 
vampyrer och häxkonst. Med 
hjälp av häxkonst, tänker de, 
kan de få precis som de vill.

ISBN 7781-183-1
Ca-pris: 148:-

M I S S N E  &  R O B I N

Inger Edelfeldt

Torun har åkt med sina föräldrar
till torpet, som de brukar göra 
på sommaren. Men i år har 
hon ingen kompis att leka med. 
Fast det gör inget, hon skulle 
ändå valt att vara ensam. Torun 
är tolv och har tröttnat på allt 
barnsligt. Det är hög tid att 
förvandlas, känner hon. En kväll 
byter hon namn och smyger 
sig ut i skogen som omger det 
gamla soldattorpet. I skogen 
möter hon vilseförare, andar 
och hungrare. Kanske också 
vänner. Den androgyne Missne 
till exempel, som hon snabbt 
fäster sig vid. 

ISBN 7781-185-5
Ca-pris: 148:-

S KU G G A N  Ö V E R  S T E N B Ä N K E N

Maria Gripe

Carolin kommer som jungfru till 
14-åriga Bertas familj. Det är inget 
märkvärdigt med det. Jungfru byter 
man ju lite då och då. Men Berta 
börjar undra över Carolin. Hon är 
inte mycket äldre än Berta själv, 
och hon är speciell på något sätt. 
Självsäker, men det är något annat 
också. Och hon undrade över den 
där skuggan över vems den var. De 
osynligt närvarande intresserade 
henne mest. Typiskt för Carolin, 
denna märkliga person, som blev 
vår nya jungfru, och som inte liknade 
någon vi haft förut. Vem var hon?

ISBN 7781-191-6
Ca-pris: 148:-

. . .O C H  D E  V I TA  S KU G G O R N A 
I  S KO G E N

Maria Gripe

I och de vita skuggorna i 
skogen pendlar Berta mellan 
övertygelsen om att Carolin 
talar sanning och förtvivlan 
över att kanske ha blivit 
lurad. Carolin gör det inte 
lättare för Berta. Hon spelar 
ut sin underdånighet som 
aldrig förr. För Berta känns 
det outhärdligt att se Carolin 
spela tjänsteflicka hos sin 
egen far och sina syskon.
Deras hemlighet gör situa-
tionen alltmer ohållbar.

ISBN 7781-193-0
Ca-pris: 148:-

E L I Z A  O C H  H E N N E S  M O N S T E R

Francesca Zappia

I verkligheten är artonåriga Eliza Mirk blyg, knepig, smart och helt 
utan vänner. På nätet är hon däremot en supersuccé: under sitt alias 
LadyConstellation skriver och ritar hon den otroligt populära serien 
Monstrous Sea som har miljoner fans och läsare. Eliza kan inte ens 
föreställa sig att hennes riktiga tillvaro ska kunna mäta sig med den 
hon lever i på nätet åtminstone inte förrän Wallace Warland börjar 
på hennes skola och Eliza inser att den verkliga världen kanske inte 
måste vara så hemsk ändå. Men så råkar Elizas alter ego bli avslöjat, 
och allt ställs på spel: hennes serie, hennes relation till Wallace och 
hela hennes tillvaro. 

ISBN 7781-218-0
Ca-pris: 160:-

FRÅN 12 ÅR

två svenska

ungdoms-
boks-

klassisker!

Melissa Albert är en amerikansk 
författare som bor i Brooklyn. 

Hennes texter har publicerats
i bland annat Time Out och
hon har också grundat bok-
handeln Barnes & Nobles
välkända blogg Teen Blog.

Hasselskogen är hennes 
första bok.

Filmrättigheterna såldes till 
Columbia Pictures redan
innan boken publicerades.

LÄR KÄNNA

MELISSA ALBERT

Illustrerad succéroman 
om ett liv på nätet och i 
den verkliga världen.



FRÅN 12 ÅR

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

C O M E DY  Q U E E N

Jenny Jägerfeld

Sasha har just fyllt tolv år. 
Atomnumret för magnesium. 
Hennes mamma brukade 
säga att en del människor har 
funny bones. De är liksom 
roliga ända in till skelettet. 
Sen finns det de som kan 
lära sig att bli roliga, om de 
övar. Det finns också en tredje sort som inte är roliga alls, hur mycket de 
än försöker. Tyvärr misstänker Sasha att hon inte har funny bones, men 
hon har en plan: Hon SKA bli en riktig comedy queen! Och hon tänker öva 
tills vartenda halvtrist ben i kroppen är roligt. Om hon bara lyckas få folk 
att skratta kanske det andra försvinner. Det som ligger bakom ögonen 
och bränner och hotar att trilla ner för kinderna i form av – jo faktiskt – 
livsfarlig gråt.

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

# S E R I Ö S T D E T R Ä C K E R N U

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.
Omslag av Lisa Zachrisson.

ISBN 7299-924-4
Ca-pris: 97:-

I N T E  D I N  B R O R

Malin Stehn

En lördagsmorgon meddelar 
Abbes föräldrar att familjen ska 
ta hand om en ensamkommande 
flyktingpojke från Afghanistan. 
Abbe får panik. Varför var det 
ingen som frågade honom? Och 
vem vill  på allvar ha en helt okänd 
människa boende i sitt hus?

En berättelse om flykt och 
ensamhet, vänskap och kärlek. 
Den handlar om att inget är svart 
eller vitt, om att hitta sig själv i en 
turbulent tonårstid och om modet 
att stå för sina åsikter oavsett vad 
omgivningen tycker.
Omslag av Lisa Zachrisson.

 Ladda ner kostnadsfritt:
 laromedia.se/lararhandledningar

ISBN 7299-970-1
Ca-pris: 104:-

D I N  SYS T E R  M Å S T E  D Ö

Mats Berggren

Khabat måste kämpa hårt för att 
få bra betyg, men pappa kräver 
att han ska lägga ner tid på att 
hålla koll på sin syster Evin. Evin 
blir kär i Abdi, den somaliske 
rapparen från boken Onsdag kväll 
strax före sju, och börjar göra saker 
hon inte får. Abdi har just har fått 
chansen att spela in en video med 
en av sina låtar något han drömt 
om i flera år. Han förstår inte hur 
farligt det är för Evin om någon 
märker att hon träffar honom. När 
föräldrarna upptäcker att Evin har 
gått bakom deras rygg får Khabat 
i uppdrag att döda henne för att 
försvara familjens heder. 

Boken är en helt fristående fortsätt-
ning på "Onsdag kväll strax före sju", 
som tilldelades Spårhunden 2014.
Omslag av Niklas Lindblad.

ISBN 7226-170-9
Ca-pris: 38:-

viktigt
för unga 
tjejer! 

S P Ö KS K R I VA R E N

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 
höstlovsvecka 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...

Omslag av Eric Thunfors.

ISBN 7226-176-1
Ca-pris: 38:-

K Y L A

Therese Henriksson

Tänk dig att strömmen slås ut och 
kontakten med omvärlden bryts.
Tänk dig att det är minus trettio grader ute och det blir bara kallare.
Vad händer med ett samhälle när det visar sig vara som skörast?
Vad gör du för att klara dig undan kylan? För Sofia blir situationen
verklighet när hon och hennes syskon tvingas lämna Aleå på grund av
ett strömavbrott som lamslår samhället. Samtidigt finns en annan oro. 
Elias. Elias befinner sig på en musikfestival när allt plötsligt blir svart. 
Och kallt. Trots svårigheterna måste han ta sig tillbaka till Aleå, tillbaka 
till Sofia. Men till vilket pris? Utan ström och utan kontakt med omvärlden 
förvandlas Aleå till en plats präglad av mörker och kyla. En plats där folk 
fryser ihjäl, maten tar slut och desperationen tar över. Allt handlar om 
att överleva men för Sofia handlar det om mer än så.

Omslag av Clara Dackenberg.

ISBN 7226-149-5
Ca-pris: 108:-

Om prepping och 
om hur sårbart ett 
samhälle är.

nu som
pocket!

nu som
pocket!
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S T R A X  F Ö R E  T O LV S L A G E T
–  T VÅ  V I N T E R B E R ÄT T E L S E R

Rainbow Rowell

Två noveller av prisade Rainbow 
Rowell. Tolvslag handlar om Noel 
and Mags, som träffas på samma 
nyårsfest varje år men ska de 
bli ihop på riktigt? I Själsfränder 
möter Elena, som är ett stort Star 
Warsfan, sin like i Gabe.

Äntligen en ny bok av författaren till 
"Eleanor & Park".

ISBN 502-2302-6
Ca-pris: 104:-

I N U T I  H U V U D E T  Ä R  J A G  KU L

Lisa Bjärbo

Liv har levt hela sitt liv i en 
hyresrätt på Södermalm i 
Stockholm, men nu har hennes 
pappa plötsligt bestämt att de 
ska flytta ut på landet. Så här är 
hon nu. I ett fallfärdigt ruckel i 
Småland, mitt ute i ingenstans. 
Att börja i en ny gymnasieskola 
kan vara jobbigt för vem som 
helst. För Liv blir det nästan 
katastrof  ...

Lisa Bjärbos berättelse om den 
blyga Liv och hennes översociala 
pappa lämnar ingen oberörd.

ISBN 29-70701-4
Ca-pris: 113:-

V I L L  I N T E ,  V I L L

Per Nilsson

Det är jag som är Nora. Nora, c'est 
moi. Jag är en duktig flicka. Alltså, 
jag är schysst och ganska smart. 
Bra betyg, sköter mig, bryr mig om 
andra. Det är det jag menar med 
duktig. Duktig betyder inte tråkig. 
Duktig betyder inte att jag är en liten 
mes. Jag är en duktig flicka som en 
gång huggit en kille i pungen med en 
spetsig nyckel för att han tafsade på 
mig. Varför säger jag duktig flicka? 
Äsch, glöm det. Jag är Nora bara.

Prisbelönade Per Nilsson är tillbaka 
med en brännande ungdomsroman 
som bygger på verkliga händelser.

ISBN 29-71041-0
Ca-pris: 101:-

TA N K A R  M E L L A N  S Ö T T  O C H  S A LT

Marta Söderberg

Måndag, första dagen på hög-
stadiet. Moa vet inte hur hon
ska överleva tre år av fångenskap,
tillsammans med alla idioter. 
Efter det som hände i somras 
pratar ingen i klassen med henne. 
Utom för att säga hur mycket de 
hatar henne. Tur att det finns
annat i livet än den grå verklig-
heten i Hellnäs. Som Edward,
till exempel.

En berättelse om att stå upp för det 
man tror på, vad andra än säger till 
en. Och gör mot en.

ISBN 7813-024-5
Ca-pris: 115:-

K A R TA  F Ö R
F Ö R Ä L S K A D E  &  A N D R A  V I L S N A

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:-

hyllat
kärleks-
drama!

Marta Söderberg är född
1980 och bor utanför
Göteborg.

Hon har bland annat studerat 
psykologi och juridik på
Göteborgs Universitet.

2009 debuterade Marta 
Söderberg som författare 
med ungdomsromanen Sista 
chansen. 2014 utkom hennes 
kritikerrosade roman Ramona 
och 2015 dystopin Athena.

Tankar mellan sött och salt 
är Marta Söderbergs fjärde 
ungdomsroman. 

LÄR KÄNNA

MARTA SÖDERBERG

S O M  E L D

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:-

M OX I E

Jennifer Mathieu

Vivian har fått nog. Nog av 
stan hon bor i, där killar som 
spelar amerikansk fotboll 
får göra vad de vill. Nog av 
skolans sexistiska klädregler, 
och de eviga trakasserierna 
i korridorerna. Inspirerad av 
sin mammas tid som Riot 
Grrrl på nittiotalet, gör hon 
det första numret av MOXIE 
– ett fanzine som uppmanar 
till feministisk aktion. Och 
snart visar det sig att Vivian 
är långt ifrån ensam om att 
ha fått nog. Det är dags för 
revolution.

Moxie är Jennifer Mathieus 
fjärde ungdomsroman, och en 
bok som kommer få dig att vilja 
göra uppror!

ISBN 7813-004-7
Ca-pris: 115:-

Ladda ner kostnadsfritt:
laromedia.se/lararhandledningar
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T I L L  A L L A  K I L L A R  J A G  H A R  G I L L AT  1
T I L L  A L L A  K I L L A R  J A G  H A R  G I L L AT

Jenny Han

I sitt rum har sextonåriga Lara Jean en 
hattask full med kärleksbrev. 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.

ISBN 87879-43-2
Ca-pris: 38:-  

T I L L  A L L A  K I L L A R  J A G  H A R  G I L L AT  2
P S.  J A G  G I L L A R  D I G  F O R T FA R A N D E

Jenny Han

I andra boken utsätts Lara Jean för 
slut-shaming, och hon inser hur svårt det 
kan vara att släppa taget om saker. Det 
är tur att hon har sina systrar. Song-tjejer 
håller ihop för alltid.

ISBN 87879-52-4
Ca-pris: 38:-  

T I L L  A L L A  K I L L A R  J A G  H A R  G I L L AT  3
N U  O C H  F Ö R  A L LT I D,  L A R A  J E A N

Jenny Han

Lara Jean har världens bästa sista år på high 
school. Och det finns så mycket kvar att se 
fram emot! Livet kunde inte bli mer perfekt! 
Tills hon helt plötsligt får oväntade nyheter 
som vänder upp och ner på allt.

ISBN 87879-53-1
Ca-pris: 38:- 

J A G,  E N

David Levithan

Tänk dig att varje morgon vakna 
upp i en ny kropp, i ett nytt liv. 
Vara en person för en dag, och 
sedan någon annan. Så ser livet 
ut för En. Hen vet inte varför, 
bara att det alltid varit så. Och En 
anpassar sig, ända tills hen möter 
Rhiannon och blir förälskad. Den 
morgonen har En vaknat upp 
som Justin, Rhiannons pojkvän, 
men vad händer imorgon, när 
En är någon helt annan? Samma 
person, med samma känslor, i en 
främmande människas kropp. Kan 
kärleken verkligen övervinna allt?

ISBN 7813-021-4
Ca-pris: 38:-

FRÅN 12 ÅR

succÉ-serie!
En varm och läsvärd historia
om kärlek, vänskap, systerskap
och svek!

fif ilm-
aktuell
på netf lix!

M I T T  H J Ä R TA
B O R D E  S L Å  N Å G O N
A N N A N S TA N S

Mia Öström

Det är första dagen på sommarlovet, och Madeleine vill bara 
bort. Bort från en landsbygd där ingenting händer, bort från 
Rune som hon kanske har legat med, bort från föräldrarna 
som ändå bara bryr sig om korna. Är de ens hennes riktiga 
föräldrar? Hon kan ju lika gärna ha blivit bortbytt på BB. 
Tillsammans med sin bästa vän åker hon till stan för att köpa 
akut p-piller. Och när de ändå är där, kan de väl lika gärna 
försöka ta reda på vilka som föddes samtidigt som Madeleine?

Mia Öström har tidigare skrivit ungdomsböckerna "Skuggsommar" 
och "Vakuum", och en rad böcker för barn. Hon har ett knivskarpt 
språk, och i sin nya bok Mitt hjärta borde slå någon annanstans 
utökar hon sitt sinne för stämningar och poetiska formuleringar, 
med en överraskande humor.

ISBN 7813-070-2
Ca-pris: 121:-

David Levithan, född 1972, 
debuterade med boken Ibland 
bara måste man, som skildrar 
en stad där ingen lägger någon 
värdering i sexuell läggning.

I såväl sina samarbeten med 
Rachel Cohn (bl. a. Nick och 
Norahs oändliga låtlista, som 
också filmatiserats) och John 
Green som i sina egna böcker 
tänjer Levithan hela tiden 
gränser för hur genus och sex-
ualitet kan skildras för unga.

David bor i Hoboken, New 
Jersey och när han inte skriver 
arbetar han som förläggare på 
Scholastics.

Våren 2019 är David Levithan 
aktuell med Någon dag.

LÄR KÄNNA

DAVID LEVITHAN
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O M  D E T  VA R  K R I G  I  N O R D E N

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. 

Om det var krig i Norden är en liten bok, 
utformad som ett pass.  Janne Teller 
försätter läsaren i flyktingens position och 
väcker frågor om tolerans och medmänsk-
lighet. Genom att vända på perspektiven 
får hon oss att förstå vad det innebär att 
vara flykting.

 Ladda ner kostnadsfritt:
 laromedia.se/lararhandledningar

ISBN 87027-21-5
Ca-pris: 60:-

V I  S KU L L E  S E G L A  R U N T 
J O R D E N

Anna Sundström Lindmark

Ungefär 1500 personer per år 
tar sitt eget liv i Sverige. Det 
är den främsta dödsorsaken 
bland män 20-49 år. Några 
av dem har barn som lämnas 
kvar, med sorgen och frågorna. 
Anna Sundström-Lindmark 
förlorade sin pappa när hon 
var 19 år och här använder 
hon sina erfarenheter för att 
berätta om Agnes vars pappa 
också tar sitt liv.

Rakt och osentimentalt 
gestaltas i ord och bild den 
nära relation som Agnes har 
med sin pappa. Det är dagar 
fyllda av möjligheter och över-
raskningar, men också dagar 
när allt är problem och han 
bara är trött. Och sen, tom-
rummet han lämnar efter sig 
och omgivningens reaktioner. 
Tiden läker inte alla sår, men 
man lär sig att leva med dem 
och med tiden blir de ljusa 
dagarna allt fler.

En grafisk roman från ungefär 12 
år och uppåt, och för den som 
gått igenom samma sak eller 
känner någon som har gjort det.

Anna Sundström-Lindmark bor i 
Umeå och är journalist, muntlig 
berättare och medgrundare av 
den globala skrivrörelsen Write 
Your Self. Hon debuterade 
2016 med den autofiktiva
romanen "I skuggan av ett geni".

Elisabeth Widmark bor i Umeå 
och är illustratör och bild-
konstnär. 2014 tilldelades hon 
Umeås skaparpris i kategorin 
Årets bild.

ISBN 27-15649-4
Ca-pris: 144:-

I framtiden skulle vi segla 
runt jorden. När vi hade råd 
och jag hunnit bli lite äldre. 
Vissa säger att pappa inte 
ville leva. Det stämmer inte. 
Han fick en sjukdom.
Han kunde inte rå för det.

Högaktuella ämnen!
Vad innebär det egentligen att vara svensk?

R E S A N  S O M  B Ö R J A D E  M E D  E T T  S L U T

                  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 ungdoms-
roman om att ryckas upp med rötterna, 
klara av tonåren och samtidigt anpassa 
sig till helt nya levnadsförhållanden.

ISBN 501-0922-1 
Ca-pris: 33:-

S V E N H A M M E D S  J O U R N A L E R

                  Zulmir Becević

Följ med femtonårige Sven-
hammed på en odyssé genom 
den svenska småstaden med 
bästa polarna, mexaren Chino 
och skilsmässobarnet Miell. 
Polarna som aldrig sviker när 
allt annat verkar gå åt skogen.

Boken nominerades till
Augustpriset 2009.

ISBN 501-1300-6 
Ca-pris: 33:-

AV B L AT T E F I E R I N G S -
P R O C E S S E N

                  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 blatte-
blod i sig, men inte trodde 
han att det skulle få såna här 
konsekvenser.

ISBN 501-1782-0 
Ca-pris: 38:- 

I  F I E N D E N S  S KU G G A

Sue Purkiss

Det är 1942, mitt under andra världskriget. Frankrike är ocku-
perat av tyskarna och invånarna i den lilla byn Plouval lever i 
ständig skräck. En engelsk stridspilot som skadats gömmer sig 
i en lada på gården där 17-åriga Sylvie bor. Hon och hennes
familj vårdar piloten Jack i hemlighet och snart blir han och 
Sylvie nära vänner. Men Jack är i fara. Han måste lämna 
Frankrike och Sylvie blir tvungen att hjälpa honom fly – även om 
hon inte vill något hellre än att ha honom kvar. Jack och Sylvies 
vänskap har vuxit till kärlek. Hur ska de kunna skiljas åt?

En varm, romantisk och hoppfull bok som utspelar sig i 1940-talets 
dramatiska krigstid. Perfekt som bredvidläsning på högstadiet för 
ökad insikt om andra världskriget. 

ISBN 7543-562-6 
Ca-pris: 161:-

nominerad
till Norrlands 
litterturpris!
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G L A D  O C H  LYC K L I G ?
K N A P PA S T

Thomas Halling

ISBN 501-1798-1
Ca-pris: 83:-

I H O P  M E D  H O N O M ?
A L D R I G

Thomas Halling

ISBN 501-1967-1
Ca-pris: 83:-

K Ä R  O C H  G A L E N ?
S Ä L L A N

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 omtumlande tonårslivet.

FRÅN 12 ÅR FRÅN 12 ÅR

L I V  &  L O V I S A

Emma Granholm

Sista terminen i nian lider mot 
sitt slut och Liv och Lovisa är 
glada att de snart ska slippa 
varandra. 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:-

S I M O N  &  S O P H I E

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:-

S J U T T O N  Å R  O C H  S K I T S N YG G

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 mystiske 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  A N D R A  S I D A N  R E G L E R N A

Emma Granholm

Mot Lukas vilja har hans föräldrar 
bestämt att familjen ska flytta från 
Stockholm. Till hans förvåning 
fungerar allt bra på det nya gym-
nasiet. 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:-

KU L O R  I  H J Ä R TAT

Cilla Naumann

En samling berättelser som balan-
serar på gränsen mellan lycka och 
skräck. Alla noveller har samma 
huvudperson, men är olika till sin 
karaktär. En handlar om mystiska 
och skrämmande händelser under 
en cykelfärd i mörka kvällen. En 
annan berättar om kärlek och en 
tredje om en incident på IKEA. 
Vitt skilda ämnen som tillsam-
mans bildar ett liv och en helhet. 

Novellsamlingen utkom för första 
gången 2009 då den även
nominerades till Augustpriset.

ISBN 501-1722-6
Ca-pris: 106:-

S O M  S PA R V  S O M  Ö R N

Per Nilsson

Alla på skolan vet vem Enneka är. 
Hon är som örnen högt däruppe, 
tänker Be, alla ser henne, hon följer 
sin egen väg, alla har respekt för 
henne. Och alla vet att hon gör
farliga och förbjudna saker. 
Men jag är som en sparv bland 
sparvarna, tänker Be. En vanlig 
liten sparv som liknar alla de 
andra. Ändå blir Be och Enneka 
vänner den där höstterminen, det 
hade ingen kunnat tro. Men så 
försvinner Enneka, och ingen vet 
vart hon tagit vägen. Ingen vet ens 
om hon lever.

ISBN 501-2003-5
Ca-pris: 101:-
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L I T E  KU L  M Å S T E  M A N  H A

Åsa Karsin

Det är de sista dagarna på sommarlovet när Anna och 
Ludde träffas för första gången. De finner varandra direkt. 
Sen händer något som inte går att göra ogjort. Något som 
förändrar allt. Ett övergrepp.

I Lite kul måste man ha möter vi offret och förövaren och får 
samma historia berättad ur två olika perspektiv. Boken är 
skriven med en rak, enkel och tydlig text. 
  
Det är en viktig bok som väcker känslor och frågor. Den 
handlar om skuld och skam, grupptryck och civilkurage, 
samtycke och ansvar, kompisar och ensamhet. Hur kan det 
hända? Kan man förlåta någon som gjort en så illa? Lite kul 
måste man ha inger hopp om förändring. För det finns hjälp 
att få, både för offer och förövare, och för oss som ser på.

Åsa Karsin debuterar som ungdomsboksförfattare med en roman som inbjuder till diskussion. Hon har 
tidigare skrivit flera uppskattade böcker för mindre barn, bland annat bilderböckerna om Lilla Lena och 
kapitelböckerna om hunden Bosse.

ISBN 501-2033-2 
Ca-pris: 106:-

V I K T I G A S T  AV  A L LT
O M  K R O P P E N ,  K Ä N S L O R  O C H  S E X

Nathalie Simonsson

Viktigast av allt är boken till ton-
åringen: om vänskap och respekt, 
jämställdhet och förälskelse. 
Den handlar om att bli bättre på 
att förstå sina egna känslor och 
andras gränser, men också om 
att bli vuxen och hur könsorganet 
faktiskt fungerar.

Mest av allt handlar den om att 
det är viktigt att må bra, kunna 
bestämma över sin kropp och 
få vara sig själv det är viktigast 
av allt.

Hur vet jag vem jag är och vad jag 
vill? Vad är egentligen bra sex? 
Hur ska jag våga berätta att jag 
älskar henne? Vem bestämmer 
vad som är kvinnligt och manligt? 
Hur används en menskopp? Vad 
är prickarna runt ollonet? Har alla 
hår mellan skinkorna? Vad ska 
man göra om man inte mår bra?

Nathalie Simonsson är en av 
Sveriges främsta sexualupplysare. 
Hon har träffat tusentals tonåringar 
i samtal om det som är allra mest 
personligt. I sin hyperaktuella bok 
förmedlar hon sexualkunskap på ett 
helt nytt sätt. Hon visar att vi kan 
prata om allt, både om det som är 
roligt och det som är svårt. Med 
en bok som är som världens bästa 
storasyskon skapar hon trygghet 
och stärker den ungas självkänsla. 
Boken riktar sig framförallt till unga 
människor i åldern 13-20 år.

Nathalie Simonsson har tidigare 
skrivit den mycket uppmärksammade 
och spridda "Världens viktigaste 
bok", en sexualupplysningsbok för 
mellanstadieåldern.

Viktigast av allt ges ut i samarbete 
med RFSU och har efterfrågats av 
skolor, ungdomsverksamheter och 
av föräldrar.

ISBN 7037-980-2
Ca-pris: 161:-

Vad handlar den om?
 – Jag vill ge sexualundervisning på ett 
nytt sätt. Jag vill att tjejer och killar ska få 
lika bra kunskap om kroppen och sexuali-
teten och att hbtq-personer ska känna sig 
sedda. Och visa att det går att prata om 
allt, både det som är roligt och det som är 
svårt. 
     Viktigast av allt är den där boken som 
alltid har behövts, men inte har funnits.
Den utgår från tonåringarnas egna frågor.
 

Du har träffat tusentals ungdomar i samtal 
om det som är mest personligt. Vad brukar 
de oftast fråga om?
 – Tonåringar vill prata mer om sexuella
trakasserier och övergrepp, respekt och inte-
gritet. Hur är man schyssta mot varandra, 
hur gör man för att aldrig gå över en annan 
människas gräns? De vill också få mer tid 
till psykisk ohälsa och hur man kan få stöd 
man inte mår bra.
     Sedan är alltid frågor om sex populära, 
och diskussioner om relationer och kärlek. 
Tystnaden är fortfarande stor, kring de frågor 
som känns och bränns som mest.

Hur kan boken användas i skolan?
 – Viktigast av allt utgår från det centrala 
innehåll som rör kroppen, känslor, sex, 
identitet och normer i årskurs 7–9 och 
gymnasiet. Det är ett läromedel som kan 
användas av lärare i olika ämnen, den är 
tänkt att underlätta både det ämnesinte-
grerade och ämnesövergripande arbetet i 
sex och samlevnad.

Hallå Nathalie Simonsson! 

DU ÄR AKTUELL MED VIKTIGAST AV ALLT – OM KROPPEN, KÄNSLOR OCH SEX.

”Tystnaden är fortfarande 
stor, kring de frågor som
känns och bränns som mest.”
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R E S P E K T
E N  S E X B O K  F Ö R  K I L L A R

Inti Chavez Perez

Hur har man sex första gången? Och första gången, förresten,
kan man ha sex första gången flera gånger?

I sin bok Respekt - En sexbok för killar tar Inti Chavez Perez upp 
frågor om sex ur unga tonårskillars perspektiv. Från det första 
ögonblickets spänning, till att vara ihop under en längre tid. 
Här finns tips om hur man flörtar, hur man hånglar, hur man 
kysser och hur man kan ha sex på flera olika sätt. Här finns 
också avsnitt om att tappa ståndet, om att komma för tidigt, 
om att vara hetero, homo eller bi, om att komma ut, om varför 
heterosexualiteten är norm och om att lyssna på sina egna och 
sin partners signaler.

Respekt är en bok där Inti Chavez Perez sticker hål på en hel del 
föreställningar och myter om killar och deras inställning till sex. 
Boken är rättfram och ärlig utan några omskrivningar. Reviderad 
och uppdaterad utgåva med bland annat ett nytt kapitel om sex 
på nätet.

Inti Chavez Perez har även skrivit en bok om sex som riktar sig till 
nyanlända.

ISBN 501-2024-0
Ca-pris: 127:-

Inti Chavez Perez är född 1984 
och arbetar som journalist.
Han grundade tidningen Macho 
som bland annat tog upp genus-
frågor ur killars perspektiv.
Han var huvudredaktör för boken
"Pittstim" och har arbetat som 
sexualupplysare på RFSL. 
Han debuterade med en text 
om den moderne mannen i 
antologin "F-ordet". År 2010 
kom hans uppmärksammade 
Respekt – en sexbox för killar, för 
den fick priset Slangbellan med 
motiveringen:

"På ett klart och enkelt språk 
reder Inti Chavez Perez ut de 
krångligaste sexuella frågor och 
fördjupar sig i de känsligaste 
ämnen, med frimodighet, humor 
och stenhård koll."

2018 kom en ny uppdaterad 
utgåva av Respekt.

LÄR KÄNNA

INTI CHAVEZ PEREZ

FRÅN 12 ÅR FRÅN 12 ÅR

FÅ G E L N  I  M I G  F LYG E R
VA R T  D E N  V I L L

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.

Flerfaldigt prisad! Boken har bland 
annat vunnit Augustpriset och 
nominerats till Nordiska rådets barn- 
och ungdomslitteraturpris och Nils 
Holgersson-plaketten. 

Bokens efterord är skrivet av
Alexandra Sundqvist, författare
och kulturjournalist.

ISBN 983303-3-5 
Ca-pris: 108:-

D I N  T U R ,  A D R I A N

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.
En hyllad och flerfaldigt belönad grafisk roman!

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

K AT T V I N D E N

Helena Öberg

När Manda följer med sin 
farfar Martin till ett stort, 
gammalt hus som han fått 
i uppdrag att sälja, börjar 
märkliga saker hända. Hon 
dras in i en kuslig berättelse 
där minnen från det förflutna, 
ensamhet och längtan luckrar 
upp gränserna mellan de 
levande och de döda.

Helena Öberg och Kristin Lidström nominerades till Augustpriset 2015 för 
sin bok "Din tur, Adrian". Nu har de tillsammans skapat Kattvinden, en mång-
bottnad bildroman (på över 350 sidor!) berättad i både spännande text och 
långa, filmiska bildsekvenser.

ISBN 983303-7-3
Ca-pris: 147:-

vinnare av
augustpriset 

2017!

bild-
roman!
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Ä R  V I  PÅ  R I K T I G T ?

Susanna Svensson

För varje minut som går, blir jag mer nervös. Tänk om Alex har ångrat 
sig. Fast då borde han ju inte skickat det där messet. Eller? Julina är 
kär i klasskompisen Alex. Killen med bruna ögon som glittrar när han 
ler. Han som både är snäll, rolig och kreativ. Som får henne att känna 
sig alldeles varm inuti. Samma kille som hon nu ska gå på bio med. 
De har bestämt träff  utanför. De ska ses vid sju. Men tiden går och 
han verkar inte dyka upp. Julina känner sig sviken. Hon trodde att Alex 
gillade henne också. Men han kanske inte känner som hon? Eller har 
det hänt nåt?
 
"Är vi på riktigt?" av Susanna Svensson skildrar den allra första förälskelsen
och dess sanna väsen. Lätt att fångas av och lätt att känna igen sig i 
– en bladvändare med må-bra-känsla! 

ISBN 7543-742-2
Ca-pris: 161:-

T U S E N  G Å N G E R  O M

Cecilia Sundh

Sommarlovet har börjat. 13-åriga Iza följer med mamma för att 
hälsa på Krister. Det är mammas nya kille. Han jobbar på ett kollo. 
Iza blir snabbt vän med två äldre killar. Hon blir till och med kär i en 
av dem. Men när hon ska åka hem händer det som inte får hända. 
Sommarförälskelsen förvandlas till en blandning av hat, skam och 
skuld. Iza dömer sig själv för det som hände – tusen gånger om ... 

I spåren av #Metoo-rörelsen tar denna bok upp ett högaktuellt ämne.
Olika typer av övergrepp är vanligare än vad statistiken visar eftersom 
många av offren klandrar sig själva och inte berättar för någon. 
Cecilia Sundh behandlar i "Tusen gånger om" ett svårt ämne på ett både 
varsamt och rakt sätt. Det här är en bok för alla att läsa! 

ISBN 7543-745-3
Ca-pris: 166:-

U TA N F Ö R  P L A N  1
S TA R K T  F Ö R S VA R

Anna Jakobsson Lund

Serien Utanför plan handlar om en gymnasieskola där eleverna har 
startat ett mixlag i basket. Mest för att ha möjlighet träna basket 
på skoltid men ibland möter de något av de andra gymnasielagen 
och det är mycket prestige som står på spel. Men tyngdpunkten i 
berättelserna är just utanför plan och på sex och relationer.

I första och andra boken är det Evelyn och Arvid som står i fokus.
Arvid är alltid så kaxig och visar upp en hård fasad, vilket stör Evelyn. 
Vad tror han ska hända om han visar sig svag? Men när han blir sjuk
vid en tävling visar han upp en helt annan sida, en sida som väcker 
Evelyns intresse. 

ISBN 7881-248-6
Ca-pris: 161:-

U TA N F Ö R  P L A N  2
S L Ä P PA  I N

Anna Jakobsson Lund

ISBN 7881-251-6
Ca-pris: 161:-

Anna Jakobsson Lund är 
redan känd för de som gillar 
den fantastiska litteraturen.

Hon debuterade med science 
fiction-trilogin Systemet, en 
dystopisk ungdomsserie som 
utspelar sig i ett inte allt för 
fjärran nu, och har sedan 
dess skrivit både fantasy och 
rymdopera.

När hon nu gör sin debut är 
det med en serie ungdoms-
böcker utan fantastiska inslag 
men väl med det klara språk 
och de trovärdiga karaktärer 
som är hennes signum.

LÄR KÄNNA

ANNA JAKOBSSON 
LUND

"Med serien "Utanför plan" vill 
jag beröra och inspirera. Jag vill 
visa samtycke som något sexigt, 
vara en motvikt till den dåliga 
porren och öppna för diskussion. 
Drömmen är att läsarna upptäcker 
något nytt de vill prova, och att 
de får verktyg att göra det på ett 
respektfullt sätt".

viktig i
#metoo-

debatten!
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YA S M I N S  F LY K T

Miriam Halahmy

Femtonåriga Yasmin bor med sina föräldrar och 
sin lillebror Ali i en liten stad i Syrien. I landet är 
det krig och Yasmin är tvungen att lämna Syrien 
tillsammans med Ali och skapa ett nytt liv åt dem 
båda. Under resan genom flyktinglägren i Turkiet 
och Grekland växer en vänskap fram mellan Yasmin 
och sextonårige Kamal. Kan de hitta vägen till fred 
och trygghet tillsammans? 

En bok om att fly sitt hemland men också en bok om 
mänskliga relationer som bara kan uppstå i svåra 
situationer. Igenkänning för den som varit på flykt, och 
en ögonöppnare för alla runtomkring. 

ISBN 7543-565-7
Ca-pris: 161:-

N A D I R  3
N A D I R  O C H  D E T  S VÅ R A  VA L E T

Pär Sahlin

Nadir flydde till Sverige från kriget i 
Syrien. Här tränar han simning och 
genom simklubben har han träffat 
Linn – som han tycker mycket om 
och kanske är ihop med. Men så får 
han ett mess. Soraya, hans vän från 
Syrien, tänker komma till Sverige! 
Nadir ställs inför ett svårt val. Vem 
gillar han mest? Och hur ska han 
kunna fokusera på simtävlingen när 
huvudet är fullt av kärleksproblem?

En bok om simning, vänskap och 
kärlek – om hur svårt det kan vara att 
veta vad man känner och vill. 

ISBN 7543-827-6
Ca-pris: 166:-

D E N  R ÄT T E  F Ö R  M I N  SYS T E R

Rosemary Hayes

Lailas storasyster Amina är arton år. 
Hennes föräldrar tycker därför att hon 
borde gifta sig. De presenterar henne för 
flera passande unga män. Men Amina 
hittar fel hos dem alla. Nu börjar hennes 
föräldrar bli desperata – snart kommer väl 
ingen att vilja gifta sig med äldsta dottern. 
Då bestämmer sig Laila för att hitta den 
rätte åt sin syster. Hon har nämligen en 
perfekt plan. Vad skulle kunna gå fel? 

Humoristiskt om något så svårt som att hitta 
den rätte – åt någon annan! En berättelse 
som också kan användas för att diskutera hur 
normer för äktenskap och kärlek ser ut i olika 
kulturer. Delvis illustrerad. 

ISBN 7543-559-6
Ca-pris: 161:-

D E N  R ÄT T E  F Ö R  M I N  SYS T E R
[ A R A B I S K A ]

Rosemary Hayes

ISBN 7543-644-9
Ca-pris: 161:-

FRÅN 12 ÅR

Vem är du? 
 – Jag heter Pär Sahlin och är författare. 
Jag har på Hegas förlag gett ut böckerna 
Leo och lögnerna, Leo och kärleken och Nadir 
och ingen annan. Jag har även skrivit böcker 
för andra förlag. Innan jag blev författare på 
heltid arbetade jag som lärare. Jag skriver 
även läromedel i svenska för grundskolan 
och gymnasiet.

Varför skriver du lättlästa böcker? 
 – Jag hoppas och tror att intressanta, 
roliga och spännande lättlästa böcker kan 
väcka läslust hos unga människor. Jag vill 
att mina böcker både ska utmana och roa 
läsarna.

Vad är det bästa någon har sagt om dina 
böcker? 
 – Jag har fått många fina kommentarer 
från både barn och vuxna om mina böcker. 
Många har sagt att mina böcker är både 
roliga och allvarliga på en och samma gång. 
Det blir jag väldigt glad att få höra.

Vad läser du själv? 
 – Jag läser gärna nyutgiven skönlitteratur 
för vuxna. Jag läser också mycket böcker för 
barn och ungdomar. Det tycker jag att fler 
vuxna borde göra! I barn- och ungdomsböcker 
är författarna inte rädda för att diskutera de 
stora och ibland svåra frågorna i livet.

Vad gör du mer än skriver? 
 – Jag gör författarbesök på skolor. Under 
mina besök brukar jag prata om mina böcker 
och ge olika skrivtips. Eleverna får även 
pröva på olika muntliga och skriftliga
övningar. Att väcka unga människors intresse 
för läsande och skrivande är mitt mål med 
författarbesöken.

Hallå Pär Sahlin! 



f r å n  1 5  å r

LIVET, DÖDEN OCH ALLT DÄRIMELLAN!
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S L U T E T

Mats Strandberg

Du är sjutton år gammal och 
världen ser ut precis som vanligt. 
Men du vet vad som är på väg. 
Om en månad är vi alla borta. 
Vad vill du göra den sista tiden? 
Vem vill du vara med när allt 
tar slut? Hur känns det att veta 
exakt vilket klockslag du ska dö? 
Och vad spelar ett liv mer eller 
mindre för roll?

En preapokalyptisk berättelse om 
två unga människor i en värld som 
lever på lånad tid ...

ISBN 29-70349-8
Ca-pris: 132:- 

N Å G O N  D A G

David Levithan

Tänk dig att varje morgon vakna 
upp i en ny kropp, i ett nytt liv. Vara 
en person för en dag, och sedan 
någon annan. Så ser livet ut för En, 
som alltid har haft det så, och trott 
att hen var ensam om det. Men En 
har haft fel. Det finns andra. 

David Levithan är känd för sina
nyskapande sätt att ifrågasätta
normer och fördomar. Någon dag
är fortsättningen på hans uppmärk-
sammade roman Jag, En. Precis som 
i föregångaren ifrågasätter David
Levithan föreställningar om kön,
genus och sexualitet, och väcker 
frågor om vad ett jag egentligen är.

ISBN 7813-071-9
Ca-pris: 115:- 

I D I J Ä R V I -T R I L O G I N  3
M I D N AT T S L J U S

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?

Omslag av Anna Henriksson.

ISBN 7299-953-4
Ca-pris: 115:-

En blandning av

      samisk mytologi och fantasy!

I D I J Ä R V I -T R I L O G I N  2
G RY N I N G S S TJ Ä R N A

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.

Omslag av Anna Henriksson.

ISBN 7299-885-8
Ca-pris: 115:-

I D I J Ä R V I -T R I L O G I N  1 
M I D D A G S M Ö R K E R

Charlotte Cederlund

Idijärvi sameby ligger undangömd 
i de norrländska skogarna, långt 
bort från all civilisation. När sex-
tonåriga 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.

Omslag av Anna Henriksson.

ISBN 7299-786-8
Ca-pris: 115:-

tredje
och avslutande 

delen i Idijärvi-

trilogin!

D I T T  H J Ä R TA  Ä R  M I T T

Shivaun Plozza

Marlowe har fått ett nytt hjärta. En ny chans.
Men det är som att hennes nya liv inte riktigt vill 
börja. Kanske kommer allt att kännas lättare, 
om hon bara får tacka sin donators familj? Enligt 
sjukhuset vill familjen inte ha någon kontakt med 
henne, men en kommentar i en facebook-grupp 
säger något annat ...

Mitt i allt detta är det dags att börja skolan igen. 
Och med en lillebror som klär sig som om hela livet 
var en maskerad, en militant vegan till mamma och 
ett accelererande krig med slaktarsonen i huset 
bredvid, är Marlowes liv kaos. Och värre blir det, 
när hon bestämmer sig för att ta reda på mer om 
den som gett henne sitt hjärta. 

Shivaun Plozza är från Australien, och debuterade 2016 med ungdomsboken "Frankie".
"Ditt hjärta är mitt" är hennes andra bok, och den första som kommer ut på svenska.
Det är en stark, humoristisk, romantisk roman om att hitta sin plats i livet.

ISBN 7813-049-8
Ca-pris: 121:-

författaren till 

uppmärksammade

Jag, en
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F L I C K VÄ N S M AT E R I A L

Yrsa Walldén

Roxy och Eva har just tagit 
studenten. Eva har precis blivit 
dumpad av sin kille och Roxy har 
aldrig haft någon. Men de har 
varandra och sommarens projekt 
blir att hitta en kille till Roxy.
Eva fixar med bilder och dejting-
appar. De tråcklar sig förbi
klyschiga formuleringar och voilá!
Sommaren kan börja.

Yrsa Walldén skriver stilsäkert och 
med humor. Igenkänningen är hög 
när den ena dryga killen snabbt 
ersätts av en som är än mer själv-
upptagen. Omslag av Bim Eriksson.

ISBN 88665-11-9
Ca-pris: 97:-

D A G E N  D U  F Ö R S T Ö R D E  A L LT

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 tele-
fonen. Kassandra är död. Hon har 
tagit livet av sig. Nyheten drabbar 
Melanie som ett slag. Det kan inte 
vara sant, det måste vara ett miss-
tag. Hur ska hon fortsätta leva?

Omslag av Annika Bäckström.

ISBN 88665-20-1
Ca-pris: 40:-

E N  O C E A N
AV  K Ä R L E K

Tahereh Mafi

Det är 2002, ett år efter attentatet mot World Trade 
Center. Det är en orolig tid, speciellt för någon som 
Shirin en sextonårig muslimsk tjej som bär hijab. Elaka 
kommentarer, föraktfulla blickar och fysiskt våld är en 
del av hennes vardag. För att skydda sig själv böjer hon 
ner huvudet, sätter på hög musik i hörlurarna och går 
genom livet utan att möta någon annans blick. Hon har 
rest höga murar runt sig själv och låter ingen komma 
nära. Tills hon träffar Ocean James.

En berättelse om rasism, utanförskap och om att falla för 
någon som kommer från en helt annan värld.

ISBN 32-20983-3
Ca-pris: 113:-

B Ö C K E R  F Ö R  A L L A
S O M  N Å G O N  G Å N G  H A F T 
K R O P P E N  F U L L  AV 
K Ä N S L O R

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.

Yrsa är född 1989, bosatt i 
Malmö och utbildad manus-
författare och genusvetare. 

Hon debuterade 2017 med 
boken Allt jag inte sa som
nominerades till Slangbellan.

Yrsa röstades 2008 fram till 
lyssnarnas sommarvärd med 
sitt bidrag om Flickan längst 
bak i klassrummet. Med sina 
19 år blev hon även den yngsta 
sommarvärden i Sommars 
historia.

Flickvänsmaterial är Yrsas
senaste bok och är och fylld 
av humor, missförstånd, oro 
och svartsjuka. Den unga
kärlekens osäkerhet och
sökande på ett innerligt sätt.

LÄR KÄNNA

YRSA WALLDÉN

H A R  D U  I N G E N  H U M O R ?
E N  S N A B B G U I D E
T I L L  J Ä M S TÄ L L D H E T

Katarina Wennstam

Har du ingen humor? En klassiker.
När någon säger eller gör något som är 
kränkande, taskigt, fördomsfullt är det 
vilket som kan låta som en självklarhet 
viktigt att säga ifrån. Tystnaden blir 
annars ett indirekt godkännande av det 
hen säger eller gör. Men efter protesten 
kommer oftast detta meh ... vadå, har du ingen humor eller? Det finns förstås mängder av 
saker som är värre än att vara humorbefriad, till exempel ovan nämnda, att vara taskig eller 
fördomsfull. Det är värre att vara en tölp än att inte riva ner några enkla skratt.

"Har du ingen humor?" är en bok du kan ha med dig i väskan eller fickan, en bok du kan läsa i på 
bussen, på tåget, på tunnelbanan, högt i klassrummet eller på släktmiddagen. Den visar på ett 
enkelt och lättfattligt sätt hur feminism och mänskliga rättigheter hänger ihop med sunt förnuft. 
Det finns massor att diskutera i boken och den innehåller många ögonöppnare.

Katarina Wennstam har i över tjugo år varit oerhört engagerad i frågor som rör tjejer och kvinnor, 
hon har stått upp för kvinnliga brottsoffer och belyst kvinnors utsatthet. Först som kriminalreporter, 
och sedan 2007 som föreläsare och författare till både romaner och fackböcker.

ISBN 29-71069-4
Ca-pris: 81:-

Nu som 
pocket!
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M I N  T U R  N U

Angie Thomas

Sextonåriga Bri vill bli världens bästa 
rappare, eller åtminstone vinna sitt 
första battle. Hon är dotter till en hip 
hop-legend som dog precis innan 
han fick sitt stora genombrott och 
förväntningarna på Bri är höga. Men 
hur lätt är det att lyckas när skolan har 
bestämt sig för att du är en drop out 
och din mamma förlorat jobbet och kyl-
skåpet gapar tomt? Bri fyller sina texter 
med ilska och frustration och snart har 
hennes första låt blivit viral, men av 
helt fel anledning. Trycket på Bri ökar 
och hon har inte råd att misslyckas.

Insiktsfullt och kompromisslöst av författa-
ren till "The Hate U Give". En berättelse 
om att kämpa för sina drömmar, trots att 
omständigheterna är dåliga.

ISBN 27-16304-1
Ca-pris: 144:-

T H E  H AT E  U  G I V E

Angie Thomas

Sextonåriga Starr Carters
tillvaro krossas när hon blir
ensamt vittne till hur polisen
skjuter ihjäl hennes barn-
domsvän 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 hade 
premiär 2018!

ISBN 27-15028-7 
Ca-pris: 132:-

 Ladda ner
 kostnadsfritt:

laromedia.se/lararhandledningar

välskriven
och gripande

roman!

B R U N  F L I C K A  D R Ö M M E R

Jacqueline Woodson

Brun flicka drömmer är Jacqueline Woodsons memoarer skrivna på 
fri vers. Hon skildrar sin uppväxt i South Carolina och i New York 
och hur det var att växa upp som svart flicka i USA på 1960- och 
1970-talet. Ömsint och starkt leder varje rad in i barnets sökande 
efter tillhörighet och en plats i världen.

Jacqueline Woodson har skrivit ett trettiotal böcker och är flerfaldigt 
prisbelönt. Hon tilldelades ALMA-priset 2018, är läsambassadör i USA 
(2018-2019) och har valts till Barack Obamas O Book Club.

ISBN 27-15926-6
Ca-pris: 121:-

2018 års

ALMA-
pristagare!

S K A M L Ö S

Amina Bile
Sofia Nesrine Srour
Nancy Herz

Hur hittar du dig själv när
andra ständigt berättar för
dig vem du borde vara?
Under drygt ett år samlade 
Nancy Herz, Sofia Nesrine 
Srour och Amina Bile in 
berättelser från tjejer och unga 
kvinnor från minoritetsmiljöer som upplevt negativ social kontroll.
Beväpnade med öppenhet, fakta och en stor del humor gick de till 
angrepp mot de strukturer och förväntningar som gör anspråk på att 
begränsa kvinnors frihet och makt över sina egna kroppar och liv.

I norsk media blev de kända som "De skamlösa tjejerna”. I deras bokdebut 
"Skamlös" diskuteras hur det är att ständigt begränsas, tillrättavisas och 
skambeläggas. Hur frustrerande det är att klassiskt kvinnoförtryck göms 
undan bakom skeva uppfattningar om religion eller kultur. Och med hjälp 
av alla berättelser och vittnesmål som författarna har samlat in ger de 
en bild av hur ord som "skam" och "heder" systematiskt missbrukas för att 
förtrycka kvinnor och tjejer. Ett problem som är lika allvarligt i Norge som 
i Sverige, men som många tidigare haft svårt för att närma sig. Men det 
är slut med det nu.

ISBN 7803-073-6
Ca-pris: 143:-

U N D E R  D I T T  F I N G E R

Kristina Aamand

Det känns inte som om det är jag som ligger här. Inte hon från
tionde våningen i höghusområdet. Det är en annan flicka, som 
med bultande hjärta ligger här bredvid Thea. Och hon vill röra
vid Theas hår. Och hon gör det.

I Sheherazades liv och värld ingår inte att bli förälskad i en annan tjej. 
Hon vet att det är tabu, haram, och att hon riskerar att bestraffas av 
sin familj, ändå gör hon det, ändå blir hon förälskad i Thea. Under ditt 
finger är en berättelse om mod och stryka, om krig och om kärlek.

ISBN 27-16014-9
Ca-pris: 138:-

utkommer
i augusti!

utkommer
i september!
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O R Ï S H A S  ÄT T L I N G A R  1
C H I L D R E N  O F  B L O O D
A N D  B O N E :  S O L S T E N E N

Tomi Adeyemi

Zélie Adebola minns hur det var när Orïsha var ett land som sjöd av 
magi. Det fanns i varje träd, varje eldsflamma 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 moderslös 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.

Ingen annan fantasydebutroman har sålts för mer pengar än Children of 
blood and bone, och filmrättigheterna köptes omgående av Fox 2000.

ISBN 87879-54-8
Ca-pris: 38:-

den
efterlängtade
del två i trilogin 

släpps hösten
2019!

Nic Stone växte upp i en
förort till Atlanta, och det 
enda hon älskar mer än 
äventyr är en bra berättelse 
om ett. 

Efter att ha tagit examen 
från Spelman College
arbetade hon med ett
mentorsprogram för ton-
åringar och bodde i Israel
i några år innan hon åter-
vände till USA för att ägna 
all sin tid åt skrivande.

Hon har växt upp bland 
många olika kulturer, 
religioner och bakgrunder 
och strävar efter att låta alla 
dessa röster och berättelser 
få ta plats i sina böcker.

LÄR KÄNNA

NIC STONE

T R I A N G E L

Nic Stone

Courtney ”Coop” Cooper och Jupiter Charity-Sanchez har varit bästa 
vänner så länge de kan minnas. De gör det mesta tillsammans, och 
brukar till och med dela säng. Inget konstigt med det, Jupiter är 
lesbisk och Coop är helt okej med det. Inte. Han har varit hemligt 
kär i Jupiter i en halv evighet. Då kommer plötsligt Rae Evelyn Chin 
in i bilden. Hon är den nya tjejen, och hon blir snart kompis med 
både Jupiter och Coop. Coop förvånas över känslorna som plötsligt 
blossar upp för Rae, samtidigt som Jupiter och Rae börjar tillbringa 
allt mer tid tillsammans. Det hela resulterar i överraskande känslor, 
en kyss som hotar att förstöra allt, en plan som går åt skogen och 
total förvirring.

En historia. Tre perspektiv. Inga enkla svar.

ISBN 87879-50-0
Ca-pris: 127:-

Dear Reader,

When I was younger, I had a lot of . . . 
questions. About the world and my place in 
it, yes, but more specifically about love and 
attraction and relationships. I also read a 
lot of books . . . but none of them featured 
characters with questions like mine – let 
alone unpacked what the questions meant. 
When I became a writer, I recognized an 
opportunity to show the world as it is and 
as I wished it to be. I realized I could give 
my characters, and therefore readers, so-
mething I didn’t have: a world where their 
questions and their desires – who they are 
and who they love – are perfectly okay.
 This book is a form of wish fulfillment. 
I wish I’d had it back when I needed so-
meone to tell me there was nothing wrong 
with the things I thought and felt and 
the questions I had about myself and the 
people around me. In these pages, you will 
meet three teens: one who knows what he 
wants but has to keep his desires in check 
because he can’t have it, one who has no 
idea what she wants and spends a lot of 
time waffling between the options, and one 
who thinks she knows what she wants but 
discovers it might not be that simple.
 And that’s the point: nothing is simple. 
Especially when it comes to love. Which is 
always worth figuring out.

Thank you for being among the first readers 
of ”Triangel”. 
               Nic Stone

En fantasyroman
inspirerad av Black
Lives Matter-rörelsen!

M I Z E R I A

Melody Farshin

Trots att de är födda på samma dag, i samma familj, ser 
tvillingarnas liv och förutsättningar SÅ olika ut. Något de har 
gemensamt är den orubbliga fasaden som de håller upp för
varandra och för sina oroliga föräldrar. Aicha genomlider en 
djup depression. Hon som alltid varit den stadiga pelaren 
förändras när hon får uppleva något traumatiskt som lämnar 
henne med obesvarade gåtor och en rubbad självbild. Samtidigt 
kämpar Ali för att prestera på topp med betygen och sporten 
och att dessutom hinna se efter sin familj.Men på senare tid 
har det blivit allt fler begravningar, fler än studentmottagningar. 
Vänner försvinner och till slut drabbar det honom på mycket 
nära håll.

Ståupp-komikern och förortskämpen Melody Farshin har skrivit 
en brännande aktuell ungdomsbok om tvillingarna Aicha och Ali. 
Med klockren jargong och tydligt inifrånperspektiv skildrar hon två 
gymnasieungdomars liv i en miljonprogramsförort där allt fler unga 
stryker med i ouppklarade dödskjutningar. Med korta kapitel och 
mycket dialog och slang är det här en bok som kommer att träffa rakt 
i hjärtat även på en målgrupp som sällan läser ungdomsböcker.

ISBN 7803-129-0
Ca-pris: 109:-
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I  D Ö D E N  F Ö R  D I G

Mian Lodalen och Maria Ahlsdotter

Det är mycket som inte står rätt rätt till i Smultronkullen, 
men de flesta barn sover åtminstone inomhus. Det gör inte 
Nina. Hon sover på balkongen. Inne i lägenheten bryter 
nämligen Ninas styvpappa långsamt ner familjen. Om Nina 
ska ha en chans att överleva vintern måste han försvinna. 
På balkongen bredvid Ninas finns Onni. Genom ett litet hål 
i betongen spirar en hemlig kontakt som snabbt utvecklas 
till en nära vänskap. Onni visar sig vara den Nina behöver 
för att nå sitt mål. Men han är också beroende av henne för 
det han själv måste avsluta. När Onni och Nina oväntat får 
sällskap av skolans gränslösa tvillingpar så inser de att allt 
snart kommer att bli på dödligt allvar. Frågan är bara vem 
som måste dö?

ISBN 7803-167-2
Ca-pris: 121:-

FRÅN 15 ÅR FRÅN 15 ÅR

O R D  I  D J U PA S T E  B L ÅT T

Cath Crowley

Rachel var länge hemligt förälskad i sin bästa vän Henry Jones. 
Dagen innan hon flyttade från Gracetown gömde hon ett kärleks-
brev i Henrys favoritbok, i hans föräldrars bokhandel. Rachel väntade. 
Men Henry hörde aldrig av sig. Tre år senare känslomässigt 
bedövad efter att hennes bror omkommit i en drunkningsolycka 
återvänder Rachel till Gracetown. Hon ska arbeta ett år innan hon 
går om sista året i skolan och får jobb i bokhandeln, där hon nu 
tvingas arbeta med Henry, som hon helst aldrig velat träffa igen. 
Henry är glad över att Rachel är tillbaka och förstår inte varför 
hon är så kylig gentemot honom. Men så småningom börjar de 
komma varandra närmare igen. Livet går inte att styra och ibland 
är det outhärdligt. Men tänk om det finns ord, kärlek och andra 
chanser som gör att allt trots allt har mening?

Oemotståndlig kärlekshistoria och en hyllning till orden och livet!

ISBN 7781-362-0
Ca-pris: 160:-

S U I C I D E  C L U B

Rachel Heng

I en nära framtid har forskningen tagit ett avgörande framsteg: 
odödlighet är nu en realitet men bara för dem som förtjänar den. 
De kallas långlevare: De som tränar, utövar yoga, dricker hälso-
samma juicer och går och lägger sig i tid. Den 100 år gamla Lea 
är genetiskt perfekt: en postertjej för de odödliga. En dag får 
hon syn på sin far på gatan. Då har det gått 88 år sedan senaste 
gången de träffades. När hon följer efter honom stirrar hon 
plötsligt döden i vitögat. Det gör Lea osäker om hon kunde vara 
så oförsiktig, är hon verkligen, på riktigt, värd sin odödlighet?  
Medlemmarna i Suicide Club har inte alltid varit aktivister. De 
började som ett gäng desillusionerade långlevare som ägnade sig 
åt förbjudna aktiviteter som livemusik, onyttig mat och ansvars-
lösa orgier. Men nu har de stämplats som terrorister av staten. 
Och Lea bestämmer sig för att kontakta dem. 

ISBN 7781-455-9
Ca-pris: 160:-

prisbelönt

dystopisk
debut!

Mian Lodalen är född 1962 i Jönköping men bor numera i Stockholm, 
där hon är verksam som författare, frilansjournalist, krönikör och 
flitigt anlitad föredragshållare. Hon har gett ut krönikesamlingarna 
Kärlek och Mera kärlek, romanerna Smulklubbens skamlösa systrar och 
Trekant. I Dårens dotter skildrar hon med svärta och humor flickan 
Connies uppväxt med en pappa olik alla andra. Den fristående 
uppföljaren, Tiger handlar om Connies tonår, om att vara ung i en 
småstad på 1970-talet och bära på en stor hemlighet.

Maria Ahlsdotter är genusvetare och socionom med utbildning i 
psykoterapi. Hon har arbetat med behandling av barn och ung-
domar på bland annat ungdomsmottagning och inom BUP.
I döden för dig är hennes skönlitterära debut. 

LÄR KÄNNA

MIAN LODALEN
MARIA AHLSDOTTER
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R E V O L U T I O N  P O E T RY

Diktantologi

Revolution Poetry är en platt-
form, en ambulerande scen och 
rörelse för spoken word-lyrik. 
Sedan start har de uppträtt på 
såväl parkteatrar som Dramaten 
och byggt upp en scen för röster 
som sällan ges utrymme i litteratur-
sverige.

Rörelsen Revolution Poetry
startades 2009 av Nachla
”Libre” Vargas Alaeb, Aladin 
Bewar Zakholi och ”Lilla” Namo 
Marouf. Inspirerade av amerikanska 
Def  Poetry Jam bestämde de 
sig för att ta sina historier från 
Stockholms miljonprogram till 
finrummen och teaterscenerna. 
De ville inte tävla utan fokusera 
på det talade ordet, historierna, 
de marginaliserade och undan-
tryckta. De ville berätta sin egen 
historia, på sitt eget sätt.
Sedan dess har rörelsen bara 
växt och består förutom i före-
ställningar även i scenkonst-
experiment och workshops i text-
författande och framförande. 
2016 gjordes en dokumentärfilm 
om rörelsen, som bl.a. visats i SVT.

I Revolution Poetry-antologin 
möter vi knytnävsstarka texter 
från vardag och verklighet, texter 
som känns, stärker, gör ont 
och förändrar – både tidigare 
framförda klassiker som många i 
publiken lärt sig utantill och helt 
nyskrivna dikter. 

Medverkar gör poeterna:
Burcu Sahin, Halima Shegow, 
Lovisa Wessberg, Makda Embaie, 
Meron Mangasha, Mona Monasar, 
Nabila Abdul Fattah, Nachla Libre, 
Nawroz Zakholy, Nebay Meles, 
Neftali Milfuegos, Nina Rashid, 
Quena Soruco, Rojda Sekersöz, 
Saman Sokhanran, Sara Benafshe 
Qasem, Sanam Qasem, Sara 
Nazari, S.T.I.C.S POETS, Yodit 
Girmay , Dusan Marinkovic, Ikram 
Abdulkadir, Max Miliciano, Shantis, 
Iman Talabani, Hedy Aliyar, Robin 
Nazari, Mariama Jobe, Salih Bilic.

ISBN 7803-069-9
Ca-pris: 143:-

I  TA K E T  LYS E R  S TJ Ä R N O R N A

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: 40:-

( M ) O R N I T O L O G E N

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:-

K VA R T E T T  1
D E N  U T VA L D E

Lois Lowry

Jonas lever i ett samhälle utan 
konflikter, fattigdom, arbetslös-
het 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 livs-
uppgift. 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:-

U T  PÅ  D E T  D J U PA

Ulrika Lidbo

16-åriga Lina står i skuggan av sin storasyster. När de var små 
trodde folk att de var tvillingar. Det är det ingen som tror längre 
Lina önskar att allt kunde bli som förr, när det bara var de två, men 
Sanna hänger jämt med sin kille. Dessutom luktar hon skumt, och 
har hemliga tabletter inlåsta i nedersta skrivbordslådan.

Sommarlovet ter sig som en plåga, men när allt känns som värst 
dyker coola Jessica Stolt upp och vill bli Linas kompis. Jessica 
övertalar Lina att de ska lära känna killarna i Stangänget, som 
röker och hänger i Stadsparken. Sannas gamla gäng. När Ludvig, 
en av killarna, fattar tycke för Lina, bjuder sommaren plötsligt på 
ett hav av nya möjligheter. Önskan om att vara en i gänget får Lina 
att rucka på löftet hon en gång gav sig själv: att aldrig dricka eller 
ta droger. Samtidigt som storasyster Sanna sjunker allt längre ner i 
sitt missbruk, driver Lina omedvetet åt samma håll.

Ulrika Lidbo är författare och journalist. För debutromanen "December-
gatans hungriga andar" tilldelades hon Slangbellan för bästa debut-
roman 2010. "Ut på det djupa" är hennes fjärde ungdomsroman.

ISBN 501-2014-1
Ca-pris: 113:-

D E T  FAT TA S  E N  TÄ R N I N G

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:-
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G L A S T R O N E N  3
ELDENS ARVTAGARE

Sarah J. Maas

Celaena Sardothien har överlevt 
tre livsfarliga tävlingar och för-
ödande hjärtesorg. Men det har 
kostat henne nästan allt.
Nu är hon vilse och trasig inom-
bords, 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 – något 
som fullständigt kan vända upp 
och ner på hennes liv

ISBN 7701-822-3
Ca-pris: 160:-

G L A S T R O N E N  5
STORMARNAS IMPERIUM

Sarah J. Maas

Den långa färden mot tronen har 
bara börjat för Aelin Galathynius.
Lojaliteter har brutits och vunnits. 
Där gamla vänskaper har ruttnat 
växer nya fram. Aelin har svurit 
trohet till prinsen vid hennes sida 
– precis som hon har gjort till det 
folk hon är fast besluten att rädda. 
Hon måste färdas långt, långt in i 
mörkret för att skydda dem som 
hon älskar. Samtidigt växer svarta 
krafter fram ur historiens fasor: 
krafter som står redo att göra allt 
för att ta över Aelins värld.

ISBN 7781-600-3
Ca-pris: 160:-

G L A S T R O N E N  4
SKUGGORNAS DROTTNING

Sarah J. Maas

Alla som Celaena Sardhien 
älskar har tagits ifrån henne. 
Men till sist har hon återvänt 
till imperiet för att hämnas, för 
att rädda hennes en gång så 
storslagna kungadöme, och för 
att möta sina egna demoner. 
Hon har förlikats med sin 
identitet som Aelin Galathynius, 
drottning av Terrasen. Men 
innan hon kan återta tronen, 
måste hon slåss.

ISBN 7781-366-8
Ca-pris: 160:-

FRÅN 15 ÅR

R Ö D  D R O T T N I N G  4
KRIGSSTORM

Victoria Aveyard

Mare Barrow har lärt sig 
sin läxa: Hon har blivit 
förrådd för sista gången. 
Fast besluten att skydda 
sig själv och sina röda 
vänner står hon redo att ta 
över Nortas tron. Men det 
är en kamp som hon inte 
kan vinna på egen hand. 
Ännu kontrolleras Norta 
av Maven Calore: en man 
besjälad av en övertygelse 
så stark att han står redo 
att förgöra allt och alla som 
kommer i hans väg.

ISBN 7781-357-6
Ca-pris: 160:-

Victoria Aveyard föddes i en 
småstad i Massachusetts, 
USA, och ägnade en stor del 
av sin uppväxt åt att fly till 
andra världar genom böcker 
och filmer.

Hennes debutroman Röd 
drottning gick rakt in på 
förstaplatsen på New York 
Times bestsellerlista och 
Universal Pictures köpte 
filmrättigheterna.

Krigsstorm är den fjärde
och avslutande delen av
Röd drottning-serien.

LÄR KÄNNA

VICTORIA AVEYARD 

ETT HOV AV TAGGAR OCH ROSOR 1
ETT HOV AV TAGGAR OCH ROSOR

Sarah J. Maas

När den nittonåriga jägarinnan 
Feyre dödar en varg i skogen 
dyker det upp en odjursliknande 
varelse och kräver vedergällning. 
Feyre tvingas följa med till ett 
farligt, magiskt rike hon bara 
trodde fanns i sagorna, och väl 
där inser hon att varelsen inte 
är ett djur, utan Tamlin: en av 
de livsfarliga, odödliga feer som 
en gång styrde över deras värld. 
Feyres känslor för Tamlin övergår 
så småningom från iskall fientlig-
het till en blixtrande passion som 
överskuggar alla varningar och 
lögner hon hört om hans farliga 
och vackra värld ...

ISBN 7701-677-9
Ca-pris: 160:-

ETT HOV AV TAGGAR OCH ROSOR 2
ETT HOV AV DIMMA OCH VREDE

Sarah J. Maas

Feyre har överlevt Amaranthas 
strävan att återvända till Vår-
hovet, men till ett högt pris. 
Trots att hon besitter högalv-
ernas krafter är hennes hjärta 
fortfarande mänskligt, och hon 
kan inte släppa tanken på de 
fruktansvärda dåd hon utförde 
för att rädda Tamlins folk. Inte 
heller har hon glömt sin förhand-
ling med Rhysand, Natthovets 
fruktade höglord. Samtidigt som 
Feyre navigerar genom ett nät av 
politik, passion och storslagen 
kraft, vaknar en ännu större ond-
ska till liv en ondska som bara 
Feyre själv kan stoppa ...

ISBN 7781-460-3
Ca-pris: 160:-

Sarah J. Maas är en amerikansk 
ungdomsboksförfattare som
har slagit igenom stort med 
Glastronen-serien över 3 miljoner 
sålda böcker världen över!

En TV-serie baserad på
Glastronen-sviten kommer att 
produceras av Mark Gordon, 
som bland annat gjort Ray
Donovan och Grey's Anatomy.

Sarah J. Maas är även aktuell 
med sin nya bokserie:
Ett hov av taggar & rosor.

Hon är bosatt i Pennsylvania 
tillsammans med sin make
och hund.

LÄR KÄNNA

SARAH J. MAAS
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D Ö D E N S  M Ä R K E N  2
ÖDETS TIMME

Veronica Roth

Cyra och Akos måste fullfölja sina öden. En gång fördes de samman, 
nu måste de skiljas åt. Akos är förälskad i Cyra och kommer att dö 
i tjänst hos hennes familj. När Cyras pappa, den själlöse tyrannen 
Lazmet Noavek, gör anspråk på Shotets tron tycks slutet närmare än 
någonsin för Akos. Och när Lazmet startar ett barbariskt krig är både 
Cyra och Akos beredda att göra vad som helst för att stoppa honom. 
Cyra kan tvingas mörda den man som sägs vara men kanske inte 
är hennes pappa. Akos kan tvingas ta sitt eget liv. Båda kommer att 
upptäcka att ödet styr dem i en oväntad riktning.

Den avslutande andra och sista delen i den berättelse som inleddes med 
"Dödens märken". En svindlande, magisk berättelse om hopp och motstånd,
i en värld styrd av ödet.

ISBN 7781-370-5
Ca-pris: 160:-

D E T  L Å N A D E
M Ö R K R E T S  R I D D A R E  2
EVIGHETENS HOV

Dave Rudden

Livet börjar återgå till det normala för Denizen Hardwick. Eller normalt 
och normalt. Att bekämpa monster tillhör numera vardagen, liksom att 
försöka få styr på de magiska krafter han fått av Mercy, dottern till den 
Evige konungen. Men Denizen kommer att få användning för sina krafter 
fortare än han anar dels rör det på sig bland monstren – dels står det 
lånade mörkrets riddare inför ett nytt hot från ett oväntat håll...

Ett rafflande, fantasisprudlande äventyr för unga. Given läsning för alla
som älskar Rick Riordan, och ett måste för äventyrslystna bokslukare.

ISBN 7701-824-7
Ca-pris: 148:-

Svindlande 
fantasifull 
ungdoms-
thriller!

N E V E R W O R L D

Marisha Pessl

Det var en gång, på den tiden då Beatrice Hartley och hennes fem 
bästa vänner på Darrow-Harker School var det tuffaste gänget i stan 
de vackra, de hippa, de som andra ville vara. Men när Jim, gruppens 
kreativa geni och Beatrices pojkvän, plötsligt dog förändrades allt. 
Ett år efter examen återvänder nu Beatrice för en återförening på 
Wincroft den herrgård vid kusten där vännerna tillbringat så många 
nätter och delat så många tankar, hemligheter, förälskelser och 
planer med hopp om att få svar på den fråga som värker i henne: 
Vad visste egentligen hennes vänner om Jims död? Kvällen fylls av 
haltande skämt och obekväm tystnad, och svaret på frågan verkar 
avlägset. De en gång så nära vännerna är förändrade splittrade och 
osäkra. Det är för sent. Men när natten går mot morgon rasar åskan, 
och en mystisk man knackar på dörren. En man som berättar något 
som inte borde vara möjligt.

Läs också: "Nattfilm" och "Fördjupade studier i katastroffysik" av samma 
författare. Du hittar alla titlarna på laromedia.se

ISBN 7781-462-7
Ca-pris: 160:-

WA R C R O S S  1
WARCROSS

Marie Lu

Warcross är inte bara ett dataspel, det är ett sätt att leva.
Åtminstone för de miljontals människor runtom i världen som loggar 
in på spelet varenda dag. I ett desperat försök att få ihop lite pengar 
bestämmer sig den tonåriga hackertjejen Emika Chen för att försöka 
hacka sig in mitt under öppningsspelet på det internationella
Warcross-mästerskapet en manöver som leder till att spelets skapare, 
den tillbakadragne miljonären Hideo Tanaka, vill anlita henne som 
insiderspion för att hitta en säkerhetsläcka. Emika tackar ja till erbju-
dandet och befinner sig snart i en drömtillvaro i Tokyo ända tills hon 
gör en farlig upptäckt som hotar att slå sönder hela Warcross-
imperiet ...

ISBN 7701-780-6
Ca-pris: 160:-



Att säga att Anne-Marie brinner för 

läsning är ingen överdrift. Hon, som 

var Sveriges tredje läsambassadör 

(2015-2017), är flerfaldigt prisbelönt, 

bland annat av Svenska Akademien, 

för sina läsfrämjande insatser. Hon har 

även skrivit flera böcker i ämnet. Den 

senaste, Väck läshungern, gavs ut 2018 

på Brombergs förlag.

Vad är det som gjort att du brinner så 

starkt för läsning?

 – Jag brinner för lärandet! Och läs-

ningen är förutsättningen, i ett så

textrikt sammanhang som skolan är, 

att lära sig.

 – Att få tillgång till texter gör att man 

kan tänka kritiskt, ställa frågor och vara 

delaktig. Och det är grunden till skolans 

lärande; att vara delaktig och kunna 

påverka.

 – Dessutom har jag träffat så många 

sårade läsare och haft samtal med dem 

och vet hur det känns att stå utanför.

Under vårt samtal återkommer 

Anne-Marie vid flera tillfällen just till 

utanförskapet som uppstår om man 

inte kan läsa. Och man känner verkligen 

hur engagerad hon är i frågan.

 – Om man antar ett utanförperspektiv 

så märker man hur mycket barn refe-

rerar till det de läser i böcker eller på 

nätet. Och de barn som inte kan läsa 

blir lämnade utanför! De tvingas ljuga 

om att de också läst för att inte känna 

skam inför andra.

 – Det är en otroligt viktig fråga! Både 

för demokratin och den enskildes rätt 

att delta, lära och utvecklas.

Hur kan skolan uppmuntra till läsning?

Anne-Maries direkta svar är att alla 

möten med böcker ska vara positiva. 

Innehållet behöver inta vara det – men 

boken måste få ha en särskild plats.

 – Skolan måste avsätta tid för att läsa 

och göra läsandet socialt och skapa 

läskultur. Om vi på allvar menar att 

barn i grundskolan måste läsa mer så 

måste vi ge dem lästid.

 – All undervisning om läsning i skolan 

utvecklar ALLA elever. Om läsundervis-

ning, textsamtal och bildpromenader 

är en daglig del så utvecklas alla elever. 

De får ett rikare ordförråd, ett rikare 

förmåga att formulera sig och att rela-

tera till given uppgift, säger Anne-Marie.

Undervisningen ska anpassas till både 

de som kan och inte kan. Vidden i 

mångfald ger kunskaper för alla.

En återkommande fråga, i många sam-

manhang, är hur ska man få barn och 

ungdomar att läsa mer. Hur gör vi det?

 – Att få någon att göra något handlar 

om att titta på vad man själv gör. Om 

jag säger åt andra att de måste läsa så 

bjuder det till trots. ”Jag tänker inte läsa, 

bara för att du säger det”, skrattar hon.

Istället framhåller Anne-Marie barnens 

egna initiativ. Att de själva får välja de 

böcker som intresserar dem och att det 

är avgörande att vi låter barn öva sig på 

den nivå som de känner sig trygga i.

 – Vi måste hålla oss ifrån att bedöma 

det egna valet av böcker som barn gör. 

Istället för att bedöma om boken är för 

lätt eller för svår och ska vi vara generösa 

med nyfikenhet! Visa intresse för boken. 

Anne-Marie Körling, flerfaldigt prisbelönt lärare, författare och 
föreläsare, talar ofta om vikten av läsning och lärande.
– Att få tillgång till texter gör att man kan tänka kritiskt, ställa 
frågor och vara delaktig. Och det är grunden till skolans lärande; 
att vara delaktig och kunna påverka, säger hon.

AT T  L Ä R A  S I G
L Ä S A  F Ö R  L I V E T
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Ställ frågor om vad det är som gör den 

så intressant för läsaren.

Vidare berättar Anne-Marie att hon 

alltid bär med sig böcker för att visa 

sin egen läsning. Det leder till en massa 

spännande möten och samtal – både i 

klassrummet och privat.

 – Om jag vill att barn ska läsa måste 

jag ju visa dem att ”så här är det att 

läsa”. Att bara prata om läsning hela 

tiden leder ingenstans. Vi måste visa!

Avslutningsvis; vad läser du just nu?

 – Jag läser en fantastisk bok om 

Selma Lagerlöf. Men faktum är att var 

tredje bok jag läser är en barn- eller 

ungdomsbok. Senast var det Hedi 

Frieds Historien om Bodri. Då blir ofta 

reaktionen från utomstående att ”Det 

där är ju en barnbok”.

 – Nej, svarar jag. Det är en bok.

Så talar någon som älskar läsning och 

som vill bidra till att fler får möjligheten 

att upptäcka det magiska med det. 

Sugen på mer kunskap?

På laromedia.se/korling har vi samlat 

flera av de titlar Anne-Marie skrivit. 

Beställ böckerna snabbt och enkelt! 

ANNE-MARIE KÖRLING

Bakgrund:

Lärare, författare och föreläsare.

2006 Svenska akademiens svensklärarpris 

2007 Microsofts innovativa lärarpris 

2010 Hedersdiplom Scira 

2015-2017 Sveriges läsambassadör

2018 Ingvar Lundbergs pris för läs-

främjande arbete

Motto: 

Genom undervisning – relation och lärande.

Och allmänt lästips:

Läs så det syns – Läs så det hörs.

”Om vi på allvar menar 
att barn i grundskolan 
måste läsa mer så
måste vi ge dem lästid”.

Anne-Maries bok Väck läshungern – om hur vi kan möta 

barnet i vardagen och med enkla knep väcka läslusten.

läser
just nu
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Under våren 2019 besökte Anne-

Marie Körling LäroMedias Inspirations-

dagar, där hon föreläste om lärande 

och vikten av läsning.
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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!

L A D D A  N E R  G R AT I S

L Ä R A R H A N D L E D N I N G A R

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!
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FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Gäller från 2019-04-01

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.
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Lägsta returantal är fem omärkta, felfria exemplar av en och samma titel.
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