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Om oss

LäroMedia Bokhandel är Sveriges största distributör av 

läromedel och böcker till skolan. Drygt 270 av landets 290 

kommuner, och en lång rad friskoleorganisationer, har i dags-

läget avtal med oss. Vi levererar alla de titlar du önskar

– oavsett om det gäller läromedel, fortbildning eller som i 

den här broschyren: skönlitteratur.

Ert avtal ger dig fler böcker för pengarna

När din inköpsorganisation tecknade avtal med LäroMedia 

Bokhandel angående inköp av böcker och läromedel gjorde 

de ett bra val! Tack vare ert avtal med oss får du som kund 

lägre bokpriser, möjlighet till fraktfria leveranser och slipper 

administrativa kostnader. Du får fler böcker för pengarna 

helt enkelt!

Läsålder

Vid varje titel visas en symbol med förlagets rekommenderade 

läsålder. Observera att detta enbart är en rekommendation 

för att underlätta ditt inköp. 

6-9 år 12-15 år
Unga
vuxna

9-12 år

Försäljningsvillkor

gäller från 2018-10-01 

Priser

Samtliga priser i katalogen är preliminära (exkl. moms)

och kan komma att justeras vid leverans.

Vi reserverar oss för prisjusteringar samt eventuella tryckfel.

Leverans

Leverans sker fraktfritt till skolan och utan faktura- och 

orderavgifter.

Returvillkor

Lägsta returantal är fem omärkta, felfria exemplar av en och 

samma titel. Returfrakten bekostas av köparen. Returnerade 

varor krediteras enligt ert avtal.

Kommentar

Ovan angivna villkor gäller om ej annat avtalats.

Följ oss gärna i sociala medier!
    

facebook.com/laromedia 
   

instagram.com/laromedia

fyll hyllorna
med bra läsning!

I augusti 2016 togs ett regeringsbeslut att förvandla 

höstlovet till läslov. Allt för att sporra barn och ungas 

lust till läsande, berättande och skrivande i alla dess 

former. Vi på LäroMedia Bokhandel vill givetvis vara med 

och hjälpa till att sprida läslusten bland våra barn och 

ungdomar!

Det du nu håller i din hand är en broschyr med lästips 

inför årets läslovsvecka. Så se till att fylla upp bok-

hyllorna med titlar som verkligen lockar till läsning!

Enklast beställer du böckerna på laromedia.se/laslov

Och du: på laromedia.se hittar du ytterligare någon 

miljon titlar! Där finns helt enkelt något för alla att läsa: 

oavsett intresse, kunskapsnivå eller språk.

Vi hoppas och tror att ni är lika laddade inför läslovet 

som vi är!

LäroMedia Bokhandel
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KING KOMMER SNART

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?

ISBN 502-2256-2  
Ca-pris: 92:-  KÖP HÄR!

LILLA NA
OCH DJURKUPPEN

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...

ISBN 502-2295-1  
Ca-pris: 106:-  KÖP HÄR!

FOTBOLLSTVILLINGARNA 5
VI SKA VINNA CUPEN!

Måns Gahrton

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?

Måns Gahrtons fotbollsserie med illustrationer av danska 
Kristian Eskild Jensen fortsätter med en ny bok.

ISBN 502-2299-9  
Ca-pris: 87:-  KÖP HÄR!

ZOMBIEDJUR 8
HJÄLTEHUNDENS VÅLNAD

Sam Hay

Joes liv blir totalt förändrat när han blir 
zombiedjurens beskyddare. Han har 
hjälpt en hamster, en katt, en ylande 
hund, en guldfisk, en kanin, en undulat 
och ett marsvin att finna frid på andra 
sidan. Nu är det dags för Joe att hjälpa 
taxvålnaden Frankie genom att ge sig 
ut på rånarjakt!

”Hjältehundens vålnad” är den åttonde 
och sista boken i den populära serien 
”Zombiedjur”.

ISBN 502-2282-1  
Ca-pris: 85:-  KÖP HÄR!

6-9 år

9-12 år

6-9 år

spännande,
rolig och
tänkvärd
kapitelbok!

9-12 år

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=502-2256-2&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=502-2299-9&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=502-2282-1&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=502-2295-1&utaninlogg=ja
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NATTEN LYSER!

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!

Finns även som animerad e-bok!

ISBN 7299-910-7  
Ca-pris: 127:-  KÖP HÄR!

HJÄRNSMÄLTA

Staffan Cederborg

Leo har börjat sjuan med allt 
vad det innebär. Pubertet, 
finnar och alla andra brister i 
Guds annars så genomtänkta 
skapelse människan. Trots 
att Leo befinner sig mitt i det 
här så har han faktiskt en 
flickvän, Lolo. Och han ska 
åka med hennes familj till 
Sardinien på höstlovet. Men 
det uppstår problem. Stora 
problem.

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

9-12 år

6-9 år

LINJE 15 TILL
RANNEBERGEN

Lena Arro och Filippo Vanzo

Det är sent på Halloween, 
och Arvin hoppar på spår-
vagnen 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 Ranne-
bergen, ett område där Arvin 
vet att det inte finns några 
stationer eller ens räls!

Skräckdrottningen Lena Arro 
ger oss kalla kårar, rysliga 
historier och ond bråd död, 
spöklig tillustrerat av Filippo 
Vanzos suggestiva bilder.

ISBN 7299-959-6
Ca-pris: 85:-

MAJKEN MAJKEN

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:-

9-12 år

9-12 år

  

KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=7299-910-7&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=7299-949-7&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=7299-951-0&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=7299-959-6&utaninlogg=ja
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KOD: ORESTES

Maria Engstrand

En iskall stjärngnistrande 
vinterkväll 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 still-
samma villakvarteret 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 och 
inte heller vet någonting 
om den tillknäppta, strikt 
klädda pojke som just 
flyttat in i grannhuset och 
snart ska börja i hennes 
klass. Men ingenting blir 
som Malin förväntat sig!

Illustrationer av Lotta 
Geffenblad.

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

VÄRLDENS ROBOTAR

– I HAVET, RYMDEN OCH HEMMA

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:-

DU OCH DIN HJÄRNA

Peter Ekberg och Jens Ahlbom

En människohjärna väger lite mer än ett stort mjölkpaket, lite över 1,5 kilo, och har 
ungefär samma konsistens som havregrynsgröt. En människohjärna är faktiskt inte 
större än att den går att hålla i handen, ändå innehåller den så mycket! Den är ett 
stort universum av nervceller.

”Du och din hjärna” är en nyfiken faktabok som utforskar små och stora frågeställningar 
om den sinnrika kroppsdel vi har inuti skallen. Boken innehåller ett stort antal illustra-
tioner av Jens Ahlbom. Bilderna både förklarar och fördjupar texten och överraskar ofta 
med humoristiska infall. Peter Ekberg och Jens Ahlbom har tidigare gjort boken
”Tänk stort tillsammans”.

ISBN 7299-920-6
Ca-pris: 104:-

fullmatad

bladvändare

för bokslukar-

åldern!

9-12 år

9-12 år

9-12 år

KÖP HÄR!
KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=7299-928-2&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=7299-920-6&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=502-2253-1&utaninlogg=ja
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PÅ PLATS I TIDEN 1
VIDE I LUND

Åsa Storck

I den första delen får vi följa Vide på 1100-talet. Hans far är 
stenhuggare vid byggandet av Domkyrkan 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.

ISBN 7543-772-9
Ca-pris: 162:-  KÖP HÄR!

AL-HAKAWATI
FLICKAN MED SKÄRAN

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.

ISBN 7543-571-8
Ca-pris: 162:-

PÅ PLATS I TIDEN 2
LIN VID MUREN

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: 162:-  KÖP HÄR!

ny historisk
lättläst 
serie!

Parallelltext 

pÅ svenska 

och arabiska!

9-12 år

9-12 år

9-12 år

Hegas böcker
– lätta att läsa. 
Svåra att motstå.

KÖP HÄR!

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=7543-772-9&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=7543-775-0&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=7543-571-8&utaninlogg=ja
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VARELSERNA 6
PARADISETS BARN

Magnus Nordin

Emma har lyckats fly från präst-
gården 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 prästgården 
för att träffa Emma...

Sista delen av Magnus Nordins serie 
”Varelserna”. Med svartvita illustra-
tioner av Staffan Gnosspelius.

ISBN 502-2298-2
Ca-pris: 104:-  KÖP HÄR!

SKUGGORNAS HUS

Ingelin Angerborn

Höstlovet blir inte alls som Sakarias har föreställt sig. I stället för 
en efterlängtad resa med pappa, blir det bara en vecka hemma 
hos farmor och farfar. Men det blir också början på något helt 
annat. Något han aldrig ens hade kunnat föreställa sig

”Skuggornas hus” är en ny, mysryslig bladvändare av Ingelin
Angerborn, författare till succéboken ”Rum 213”.

ISBN 29-71287-2
Ca-pris: 106:-  KÖP HÄR!

BARDEN BEEDLES
BERÄTTELSER ILL

J. K. Rowling 

Barden Beedles historier 
har varit favorit-godnatt-
sagor i trollkarlsfamiljer 
under många årtionden. 
De klassiska sagorna 
roar och instruerar, de 
är fulla av magi och 
tricks, och de är lika 
spännande för unga 
trollkarlar i dag som på 
1600-talet, då barden 
Beedle skrev de första 
sagorna på pergament. 
Boken innehåller fem 
berättelser, och till varje 
historia finns en förklar-
ande text av professor 
Albus Dumbledore.

Den här stora, generösa 
utgåvan är illustrerad i 
fyrfärg av Chris Riddell,
en av Storbritanniens
mest kända illustratörer.

ISBN 29-71303-9
Ca-pris: 207:- KÖP HÄR!

NÄR KASTANJER SPRICKER

Camilla Lagerqvist

Femtonåriga Majken har blivit placerad 
på ett hem för vanartiga flickor. Hon 
mottas inte direkt med öppna armar på 
hemmet och inte blir det bättre av de 
återkommande ångestattackerna och 
mardrömmarna som hon har. Vad var 
det egentligen som hände med hennes 
föräldrar och hur har hon fått det där 
otäcka ärret på överarmen? Minnena 
från de första, fyra åren av hennes liv är 
utsuddade, men kanske finns det något 
som kan få henne att minnas.

ISBN 32-20769-3
Ca-pris: 98:-  KÖP HÄR!

12-15 år

12-15 år

9-12 år

9-12 år

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=502-2298-2&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-71287-2&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=32-20769-3&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-71303-9&utaninlogg=ja
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LANDET VERDISIA 2
DE SVARTA LILJORNA

Andreas Kundler
och Lisa Linder 

Anton känner sig underlig. 
Stark, aldrig trött och 
varken hungrig eller törstig. 
Kan det vara så att han själv 
har blivit en övergångare 
nu? Elsie säger att han 
snart måste återvända 
till jorden, men han är 
tveksam. Kanske borde han 
stanna och försöka hitta 
morfar? Samtidigt för-
bereder sig Elsie och de 
andra för sitt viktiga upp-
drag. Den onde härskaren 
Patak måste störtas!

”De svarta liljorna” tar vid 
precis där ”Övergångarna” 
slutade.

ISBN 29-70844-8
Ca-pris: 106:-  KÖP HÄR!

MIN HEMLIGA TVILLING

Kerstin Lundberg Hahn 

En dag upptäcker Leia av 
en slump en robot som 
ligger på pingisbordet i ett 
låst rum i källaren. Leias 
föräldrar jobbar med AI 
(artificiell intelligens) och 
de verkar i hemlighet ha 
byggt en kopia av Leia, en 
konstgjord tvilling. Men 
varför har de byggt den där 
saken? Och varför är den en 
kopia av just henne?

En tänkvärd, rolig och drama-
tisk berättelse, inspirerad av 
Mary Shelleys Frankenstein, 
som utspelar sig i ett nu där 
teknikutvecklingen kommit 
lite längre. Det handlar om 
vänskap, syskonskap och om 
vad det är att vara människa.

ISBN 29-71035-9
Ca-pris: 99:-  KÖP HÄR!

Urban fantasy 
när den är
som allra,
allra bäst!

SLUTET

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?

ISBN 29-70349-8
Ca-pris: 132:-  KÖP HÄR!

en preapokalyptisk

berättelse om två

unga människor i en

värld som lever på

lånad tid ...

9-12 år

9-12 år

Unga
vuxna

SPEGELSPELET 1 DROTTNINGENS ÅTERKOMST

Maud Mangold 

Tea är tillbaka i människornas värld, men hon saknar Landet på andra sidan. Allt är frid och fröjd där nu när Skuggans 
makt är bruten, men Tea hör inte av sina vänner trots att de lovat varandra att hålla kontakten. Men så en dag dyker 
hon upp igen, ängeln Hilja, och återigen behöver hon Teas hjälp. Det blir starten på ett alldeles nytt äventyr i det 
magiska landet som befolkas av allehanda sagoväsen: skednäsor, olyckskorpar och pepparkakshäxor ...

ISBN 29-70841-7
Ca-pris: 104:-  KÖP HÄR!

9-12 år

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70844-8&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-71035-9&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70349-8&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70841-7&utaninlogg=ja
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MORTAL ENGINES 1
DE VANDRANDE
STÄDERNA

Philip Reeve 

Föreställ dig att du bor i fly-
gande stad som drivs framåt 
av stora motorer. Tänk dig 
att du faller av din stad och 
ser den försvinna i fjärran. 
Det är vad som händer Tom.
Han är övergiven och förrådd, 
nu helt strandsatt i ödemarken 
tillsammans med flickan 
Hester, som bara tänker 
på en enda sak: hämnd. 
Tillsammans tvingas de fly, 
förföljda av en jägare som 
egentligen är död ... 

Ett hisnande, postapokalyptiskt 
sci-fi-äventyr!

ISBN 32-20773-0
Ca-pris: 138:-  KÖP HÄR!

DE ODÖDA

Johan Egerkrans

Över hela världen förekommer berättelser om döda som reser sig ur sina 
gravar och sprider skräck bland de levande. I det här praktverket möter vi 
dem i all sin hårresande prakt. Listan över gastar och andra gengångare som 
figurerar i boken är lång, det ena mer skräckinjagande än det andra.

Det här är Egerkrans när han är som bäst: vidriga vampyrer och gruvliga gastar i en 
både blodisande och makalöst vacker tappning.

ISBN 32-20177-6
Ca-pris: 178:-  KÖP HÄR!

AGNES OCH NOEL 3
BOTTENLÖS

Camilla Jönsson

När grannens hund hittas 
drunknad i Vallerbosjön och 
några av byns hästar ett par 
dagar senare skenar rakt ge-
nom elstängslet utan synbar 
anledning, så kopplar ingen i 
ihop händelserna. Utom Agnes 
och Noel. En av hästarna är 
dessutom försvunnen och när 
den också hittas drunknad 
råder ingen tvekan om att 
någon vill djuren illa. Spåren 
leder till sumpmarken nära 
kyrkan, där finns en göl som 
sägs stå i förbindelse med 
sjön. När Agnes och Noel för-
söker ta reda på mer kommer 
ännu en skrämmande nyhet: 
”En person hittades död i 
Vallerbo under tisdagsför-
middagen. Kroppen påträffades 
i Vallerbosjön.”

ISBN 32-20781-5
Ca-pris: 98:-  KÖP HÄR!

ENOLA HOLMES
OCH KIDNAPPNINGS-
MYSTERIET

Nancy Springer

Enola Holmes mamma är 
spårlöst försvunnen, Enola 
själv är förkrossad av sorg 
och nu vill hennes två 
äldre bröder, Sherlock och 
Mycroft, skicka henne till en 
internatskola. Enola flyr till 
London och maskerar sig till 
en ung änka, fast besluten 
om hitta sin mamma. Inte 
ens efternamnet Holmes 
kan förbereda Enola på vad 
som väntar i de skumma 
Londonkvarteren. Plötsligt är 
Enola indragen i ett livsfarligt 
fall – en ung adelsman har 
kidnappats.

ISBN 32-20787-7
Ca-pris: 98:-  KÖP HÄR!

Enola Holmes
– Sherlocks coola 
lillasyster!

9-12 år

12-15 år

9-12 år

9-12 år

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=32-20177-6&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=32-20773-0&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=32-20781-5&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=32-20787-7&utaninlogg=ja
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FLAMINGOPOJKEN

Michael Morpurgo

Lorenzo växer upp på sina föräldrars gård i Camargue södra Frankrike, mitt bland 
rosa flamingos och vackra vita hästar. Han ser inte riktigt livet som andra, eftersom 
han har autism, och vissa saker har han svårt att förstå. Lorenzo tycker om rutiner, 
så varje vecka följer han med sin mamma till marknaden för att åka stans enda 
karusell. Där träffar han också Kezia, som hjälper till att sköta karusellen och en 
särskild vänskap byggs upp mellan dem. Men när andra världskriget når Camargue 
börjar den trygga tillvaron rasa samman. Karusellen går sönder, Kezia och hennes 
familj svävar i fara och till och med Lorenzos älskade flamingos är hotade ...

Michael Morpurgo är en av Storbritanniens mest folkkära barnboksförfattare.
Han har fått mängder av priser och har flera gånger nominerats till Almapriset.

ISBN 32-20777-8
Ca-pris: 104:-  KÖP HÄR!

TILL ALLA KILLAR JAG HAR GILLAT  1
TILL ALLA KILLAR JAG HAR GILLAT

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 87879-36-4
Ca-pris: 114:-  KÖP HÄR!

TILL ALLA KILLAR JAG HAR GILLAT  2
PS. JAG GILLAR DIG FORTFARANDE

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 87879-40-1
Ca-pris: 121:-  KÖP HÄR!

TILL ALLA KILLAR JAG HAR GILLAT  3
NU OCH FÖR ALLTID, LARA JEAN

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 87879-41-8
Ca-pris: 114:-  KÖP HÄR!

succÉ-serie!
en varm och läsvärd 
historia om kärlek, 
vänskap, systerskap 
och svek!

9-12 år

12-15 år

12-15 år

12-15 år

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=32-20777-8&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=87879-36-4&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=87879-40-1&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=87879-41-8&utaninlogg=ja
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DET FINA MED KERSTIN

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.

ISBN 27-15447-6
Ca-pris: 101:-  KÖP HÄR!

MIRA

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 instagram-
konto. Är hon kanske barns-
lig? 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:-  KÖP HÄR!

FRALLAN 2
FRALLAN RÄDDAR
VÄRLDEN

Sara Ohlsson och Lisen Adbåge

Frallan heter egentligen 
Fransesca, men det är det 
ingen som säger. Utom 
Klaus, som är mormors kille 
och bor i Tyskland och tycker 
om att tälta. 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:-  KÖP HÄR!

Bästa tecknade 

barn- och 

ungdomsserien i 

Danmark 2018! 

SÅ MYCKET KÄRLEK KAN INTE DÖ

Moni Nilsson

Du kan få slåss med mig, säger Lucas. Nej, säger jag. Jag vill att mamma ska
bli frisk. Det vill vi alla, säger pappa och kör ut från sjukhusparkeringen. 
Jag bestämmer mig för att om vi möter nio röda bilar innan vi kommer hem så
kommer mamma bli frisk. Trots att nio är mitt lyckonummer gör vi inte det.

Med stor psykologisk insikt, värme och humor, gestaltar Moni Nilsson det allra svåraste: att 
förlora sin mamma i förtid, medan man själv fortfarande är barn. Utan att väja för det tunga 
är det här också en tröstebok. En bok om livet, vänskapen och den kärlek som aldrig kan dö.

ISBN 27-15643-2
Ca-pris: 101:-  KÖP HÄR!

9-12 år

9-12 år

6-9 år

6-9 år

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=7813-030-6&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=27-15447-6&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=7813-009-2&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=27-15643-2&utaninlogg=ja


LäroMedia Bokhandel Örebro AB | 019–20 69 00 | info@laromedia.se | www.laromedia.se12

LÄSLOV! 
 
2018

Emma, 9 år

LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ
SJUKHUSMYSTERIET
AV MARTIN WIDMARK

– Jag gillar boken för att den spännande 
och lite rolig! Det är en lagom lång bok.
Jag gillar alla LasseMaja-böcker! 

Axel, 8 år

TRÄDKOJAN (SERIE)
AV ANDY GRIFFITHS

– Jag vill tipsa om serien Trädkojan 
med en massa våningar. Jag tycker 
den är knasig och jätterolig och 
jag skrattade flera gånger när jag 
läste den!

Sally, 8 år

ÖNSKESTJÄRNAN
AV INGELIN ANGERBORN

– Önskestjärnan är en saga 
om en tjej som ser ett 
stjärnfall och önskar att hon 
vore en hund, och då blev 
hon det. Den är ganska rolig 
ibland och spännande, för 
man vet inte om hon kommer 
bli en vanlig tjej igen.

BOKTIPS FRÅN

LÄSARNA!

alla barnens boktips-

böcker finns att beställa på 

laromedia.se/laslov
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Christos, 8 år

ETT MONSTER GÅR PÅ BIO
AV MATS WÄNBLAD

– Jag vill tipsa om den spännande och 
roliga serien om Familjen Monstersson. Det 
finns fler än tio olika titlar i serien och den 
senaste jag läste var Ett monster går på bio!

Gustav, 11 år

WARRIORS 1 – UT I DET VILDA
AV ERIN HUNTER

– Boken/serien handlar om katter som 
tillhör olika klaner. Klanerna slåss mot 
varandra om mat, vatten och territorium. 
Boken är väldigt spännande. Det händer 
många saker samtidigt och det blir kul att 
följa olika händelser genom boken. Senare 
i serien så får man lära känna nya huvud-
personer som ersätter de gamla, men de 
gamla karaktärerna 
finns fortfarande 
kvar i bakgrunden. 
Jag rekommenderar 
verkligen den här 
boken och serien.  

Malva, 11 år

SILVERPOJKEN
AV KRISTINA OHLSSON

– Silverpojken är en fortsättning på 
boken Glasbarnen och handlar om tre 
kompisar; Alladin, Billie och Simona. 
Den är både spännande, mystisk och 
lite spöklig. Jag hade svårt att sluta läsa 
den och har redan börjat läsa nästa bok 
i samma serie.
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EGON – HÄLFTEN ALIEN

Per Simonsson och Stefan Roos

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

ISBN 88279-76-7
Ca-pris: 99:-  KÖP HÄR!

GRUVAN

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?

Gruvan är en spännande roman 
där dåtid och nutid möts. 

ISBN 7813-003-0
Ca-pris: 101:-  KÖP HÄR!

DOFTEN AV ETT HEM

Bonnie-Sue Hitchcock

Ruth har en hemlighet, som 
snart kommer att bli upp-
enbar för alla. Dora undrar 
om man någonsin kan lämna 
det man kommer ifrån, men 
plötsligt är turen på hennes 
sida. Alyce förväntas hjälpa 
sin far på hans fiskebåt hela 
sommaren, och missa antag-
ningen till dansskolan hon 
drömmer om. Hank och hans 
bröder är fripassagerare på 
en färja, tryggare på flykt 
än i sitt eget hem tills en av 
dem faller ombord. Och fyra 
öden knyts samman.

Bonnie-Sue Hitchcocks debut-
roman utspelar sig i Alaska på 
70-talet och handlar om unga 
människor som försöker bryta 
sig fria, skapa sig nya liv, och 
samtidigt hjälpa andra. Och 
som ibland, på de mest över-
raskande sätt, faktiskt lyckas.

ISBN 7813-016-0
Ca-pris: 115:-  KÖP HÄR!

JAG HETER BEATA

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. Och lite 
annat. Med vännerna spelar  Beata bordtennis, 
leker Hela Sverige bakar och spionerar 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 lika delar humor och allvar formulerar 
Katarina Kieri åttaåriga Beatas tankar om liv och 
död, vänskap och kärlek. Boken är stämningsfullt 
illustrerad av Anna Sandler.

ISBN 88279-75-0
Ca-pris: 101:-  KÖP HÄR!

9-12 år 9-12 år

Unga
vuxna

6-9 år

Nominerad till 
Spårhunden 2018 

– årets bästa barn- 
eller ungdoms-

deckare.

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=88279-76-7&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=7813-003-0&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=7813-016-0&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=88279-75-0&utaninlogg=ja
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ELLINOR, LEO OCH VIKTOR

LEO

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 egentligen bara en 
enda person han vill vara med: Ellinor. Men när 
Viktor började i klassen förändrades 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. Mitt i allt trassel inträffar den stora 
katastrofen. Livet stannar upp och det som nyss 
var så viktigt blir plötsligt ganska obetydligt. Men 
i mörkret visar människor oväntade sidor. Hjälp 
och tröst kan komma från den man minst anar.

ISBN 27-15333-2
Ca-pris: 109:-  KÖP HÄR!

ARLO FINCH I ELDSDALEN

John August

Arlo har precis flyttat till Pine Mountain, Colorado, men har redan lockat 
till sig mörka krafter. I den märkliga scoutkåren får han lära sig om 
åskklappar, kvickljus och spökhundar. Men snart förstår han att det finns 
en annan sorts magi och att han, av någon anledning, har en viktig roll att 
spela. Det gäller bara att veta vilka stigar som leder till magiska platser 
och vilka som leder till fara.

John om boken: ”Jag har ofta fantiserat om mitt tioåriga jag framför en bokhylla.
Vad skulle jag ha velat läsa? Vilken bok hade jag valt?
Svaret är: äventyr, mysterium, magi, fara. Och om möjligt: drakar. Mitt mål med 
Arlo Finch är att locka fram äventyraren och slukarläsaren i oss alla.”

ISBN 27-15449-0
Ca-pris: 113:-  KÖP HÄR!

MAGIKERNAS TID 1

Cressida Cowell

Vår historia har två hjältar. Magikerpojken Xar, som 
inte har någon magi och skulle kunna göra vad som 
helst för att få det. Och krigarflickan Wish som har 
något förbjudet i sin ägo något magiskt som hon gör 
vad som helst för att behålla. Deras familjer ligger i 
strid med varandra, men de tvingas samarbeta när de 
konfronteras med en mäktig och fruktansvärd varelse. 
En varelse som sovit sedan tidernas begynnelse, men 
som nu verkar vara på väg att vakna ...

ISBN 27-15723-1
Ca-pris: 132:-

TRE FANTASTISKA
TRIOLOGIER FÖR 
BOKSLUKAREN!

9-12 år

9-12 år

9-12 år

KÖP HÄR!

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=27-15333-2&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=27-15723-1&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=27-15449-0&utaninlogg=ja
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ZOMBIEJAKTEN
– KORTA SKRÄCKISAR

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.

ISBN 501-2036-3
Ca-pris: 74:-  KÖP HÄR!

MERA SANT ELLER 
FALSKT

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. 

ISBN 501-2035-6
Ca-pris: 83:-  KÖP HÄR!

Den tredje delen i 
Andreas Palmaer
och Peter Bergtings
populära bokserie!

TOM GATES 6
TOM GATES EXTRA
ROLIGA GREJER (ELLER INTE)

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.

Liz Pichon är en engelsk författare och illustratör. Med serien om Tom 
Gates har hon vunnit en rad priser. Bland annat Roald Dahl Funny 
Prize, Waterstones Childrens Book Prize och Blue Peter Book Award.

ISBN 501-2008-0
Ca-pris: 94:-  KÖP HÄR!

Tom Gates är
tillbaka i en ny
bok, full med
galna och pinsamma
händelser!

GAMER: DEN ULTIMATA
GUIDEN TILL DATORSPEL
OCH E-SPORT

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:-  KÖP HÄR!

Unga
vuxna

9-12 år

6-9 år

6-9 år

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=7803-102-3&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=501-2008-0&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=501-2036-3&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=501-2035-6&utaninlogg=ja
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HÄSTVISKAREN 1
INDRA LARSSONS
INTE HELT PERFEKTA HÄSTLIV

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 kommentarsfältet 
för att skrika ut alla fel för hela världen!

ISBN 7803-098-9
Ca-pris: 106:-  KÖP HÄR!

DEN DÄR JONNY
JONSSON JOHNSON

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 fäng-
else 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 populä-
raste 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!

ISBN 501-2037-0
Ca-pris: 101:-  KÖP HÄR!

AMANDA & ILA 2
VAD SOM ÄN HÄNDER

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 sommaren 
går och 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. De säger att Sabina borde dö. 
Och att de ska komma till stallet.

ISBN 501-2032-5
Ca-pris: 90:-  KÖP HÄR!

KAPTEN KALSONG 12
KAPTEN KALSONG
OCH DEN SANSLÖSA
SKRÖNAN OM
SIR STINKBOMB

Dav Pilkey

George och Harold lever livet 
tillsammans med sina dubbel-
gångare, 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! 

Med sin mix av illustrerat
spännande äventyr och barnsligt 
rolig humor gör bokserien
”Kapten Kalsong” succé! 

ISBN 638-9160-1
Ca-pris: 91:-  KÖP HÄR!

9-12 år

9-12 år

6-9 år

Populära författaren 

bakom Sigge – Lin 

Hallberg – kommer 

med en ny serie för 

alla bokslukare!

9-12 år

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=501-2037-0&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=501-2032-5&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=7803-098-9&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=638-9160-1&utaninlogg=ja
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HAVSFOLKET 3
MARELD

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 Waxholms-
båt 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:-  KÖP HÄR!

PAX 10
DRAUGEN

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!

ISBN 638-7982-1
Ca-pris: 106:-  KÖP HÄR!

SOM SPARV SOM ÖRN

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. Riktiga 
vänner blir de, 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:-  KÖP HÄR!

LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ 27
SILVERMYSTERIET

Martin Widmark

Varför drabbas den arkeologiska utgrävningen utanför kyrkan 
av ett olovligt nattligt besök? Inget verkar ha försvunnit, men 
det finns gott om fotspår. Är det spår efter inkräktaren? Det 
finns en del som inte gillar utgrävningen, och det finns de som 
har ett överdrivet intresse för den. 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:-  KÖP HÄR!

Maxad magi
och spänning!

Årets mest efter-
längtade bok för
alla Pax-fans! 

12-15 år

9-12 år

9-12 år

6-9 år

Nominerad till 
Spårhunden 2018 

– årets bästa barn- 
eller ungdoms-

deckare.

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=501-2003-5&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=7803-126-9&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=638-7982-1&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=7803-036-1&utaninlogg=ja
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www.instagram.com/laromedia

 
www.facebook.com/laromedia

FÖLJ OSS
I SOCIALA
MEDIER!

HÅLL DIG

UPPDATERAD!

Vill du vara säker på att alltid få nyheter,

specialerbjudanden, inbjudan till läromedels-

mässor, utbildningar och liknande?

Då är vårt digitala nyhetsbrev något för dig!

Anmäl dig på vår hemsida!
laromedia.se/nyhetsbrev



FÅ ÄNNU MER 
INSPIRATION!
Besök våra Inspirationsdagar i vår
och få ännu fler tips på läromedel,
skönlitteratur och fortbildning.

Du hittar mer information och alla
orter och datum på laromedia.se

Varmt välkommen!

LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB

Hos oss kan du som avtalskund beställa alla de böcker du önskar,
läromedel såväl som skönlitterära titlar, året runt!

www.laromedia.se
info@laromedia.se
019-20 69 00

alla  böcker finns att beställa på laromedia.se/laslov

fri entré!

vi bjuder på
stor bokmässa,
aktuell föreläsning
och gott fika!




