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Den känsliga igelkotten
Ulrika Kestere
Ulrika Kestere är född i Lettland, uppvuxen i Lund 
och har studerat fotografi i Lofoten i Norge. Hon 
är nu aktuell med sin tredje bilderbok Den känsliga 
igelkotten.

Vad använder du för tekniker när du illustrerar?
Jag använder främst blyerts, färgpennor, oljepastell 
och akrylfärg. Sen skannar jag allt och jobbar vidare i 
Photoshop. Mina illustrationer är ofta mellan 50-100 
lager i photoshop så det är mycket efterarbete framför 
datorn. 

Var hittar du inspiration?
Från andra duktiga illustratörer som Beatrice 
Alemagna och Tove Jansson. Men inspirationen kan 
även komma från fotografier, film, skulpturer och 
andra konstverk. Ofta är det något väldigt oväntat som 
inspirerar mest!

Hur arbetar du med en bilderbok? 
Först bestämmer jag vilket budskap jag vill förmedla. 
Därefter börjar jag fundera på både karaktärerna och 
historien. Jag är såklart väldigt mån om att välja 
karaktärer som är roliga att rita, i mitt fall blir det alltid 
djur. Ibland skriver jag hela manuset innan jag börjar 
rita och ibland ritar jag först och skriver manus sist. 
Båda metoder fungerar faktiskt lika bra. 
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Vad illustrerar du helst?
Djur! Men även natur och mysiga hem är kul att 
illustrera.

Vad gör du när du inte illustrerar bilderböcker?
Jag frilansar bland annat som fotograf. Det är perfekt 
att varva illustration med fotografi, så har jag jobbat 
ända sen jag var tonåring. Jag jobbar även deltid som 
designer på ett litet företag. Men så kan det även 
trilla in olika extrajobb utöver det, allt från att leda en 
fotografiworkshop till att vikariera i en reception. 
Det är i alla fall väldigt varierande arbetsdagar!

Vilka böcker har påverkat dig mest i livet?
Pappan och havet av Tove Jansson. Den boken är så 
vacker och fylld av visdom. Tyvärr verkar det vara just 
den muminboken som många inte läst. Myggsprayen 
av Bjørn F. Rørvik och Per Dybvig. Barnboks-serien om 
räven och grisungen läste jag medan jag bodde i 
Lofoten och det var bland annat dessa böcker som 
verkligen inspirerade mig till att börja skriva egna. Stora 
boken om bin av Piotr Socha. Otroligt vackert illustrerad 
bok om bin med massa intressant fakta. Jag hade 
med boken en hel sommar och visade den för alla jag 
träffade. Sen anmälde jag mig till en biodlingskurs!
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Det brinner!
David Henson
David Henson är en illustratör som älskar djärva 
färger och former.

Hur har du tänkt när du tagit fram illustrationerna?
Jag har lagt vikt vid att bilderna stämmer överens med 
verkligheten. Min förhoppning är att göra motiven 
igenkänningsbara när vi möter dem i verkligheten.

Hur har samarbetet med författaren sett ut?
Det har varit jätteroligt att jobba med Charlotte 
Cederlund! Jag har skickat mina skisser till henne, 
sedan har vi diskuterat oss fram till ett resultat vi båda 
varit nöjda med.

Har du gjort research inför arbetet med bilderna?
Jag har gjort research inför varje bild. Min filosofi är att 
desto mer jag förstår det jag avbildar, inte bara hur det 
ser ut utan också funktion, desto bättre blir bilden. 

Vilka böcker har påverkat dig mest i livet? 
Som barn älskade jag att läsa Rudyard Kiplings Just så 
– historier. De väckte verkligen min fantasi och nyfiken-
het gentemot världen och hur vi uppfattar den. 
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Vad är en flod?
Monika Vaicenavičienė
Monika Vaicenavičienė kommer från Litauen men 
bodde i Sverige under den tid då hon gick på Konst-
fack. Vad är en flod? är hennes slutprojekt. 

Vad fick dig att skriva om just floder?
Jag bodde nära en flod under hela min barndom i 
Vilnius och att gå ner till floden, med min syster och 
mormor, är fortfarande ett otroligt starkt och kärt 
minne. Jag älskar floder! För mig så är floden ett sätt att 
vara sammanbunden med världen, ett sätt att känna 
släktskap. Att vara nära men ändå långt bort. När jag 
tänker på floder så tänker jag mycket på hur floder är 
kulturella, filosofiska och språkliga – just detta inbjuder 
till många sätt för en berättelse att ta sin början.
Det var allt detta – och mycket mer – som jag bar med 
mig när jag började skriva och illustrera min bok.

Hur lång tid tog det att färdigställa boken?
Jag började med boken på Konstfack, som mitt slutproj-
kekt i visuell kommunikation. Det mesta av min tid gick 
till att göra research och samla intressanta berättelser 
om floder, sedan behövde jag strukturera hur jag skulle 
berätta det jag ville berätta och illustrera, allt tog 
ungefär nio månader. Det var inte en helt linjär process, 
jag lät mig själv försvinna lite i mitt material. 

6
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Men när jag väl gjorde de sista illustrationerna, 
redigerade texten och satte samman allt så tog det 
ungefär ytterligare sex månader. 

Vilka utmaningar innebar boken?
Det var att reda ut all den intressanta fakta jag hade om 
floder, om geografi, historia, mytologi, folklore. Att få 
det att bli en sammanhängande historia från alla dessa 
små delar. Att ha med mycket fakta men ändå låta det 
finnas utrymme för läsarens fantasi och reflektion. 
Men också att hitta sätt att väcka frågor kring de histo-
riska bitarna, till miljöfrågor och hur vi använder våra 
naturresurser idag, utan att detta blev för mästrande 
och allvarligt.

Vilka böcker har påverkat dig mest i livet?
Det är en svår fråga! För hur mäter man vilka effekter 
böcker får? Men böckerna jag läste när jag var liten och 
skulle sova var Astrid Lindgren och Tove Jansson. Jag 
läste också mycket i de uppslagsverk som var placerade 
i mitt och min systers rum, lite av misstag tror jag, på 
grund av platsbrist i övriga bokhyllor. Andra böcker 
som har följt mig genom livet är Sagan om ringen av J.R. 
Tolkien, Bröderna Karamazov av Dostojevskij. Men även 
böcker om folktro, både från Litauen och från andra 
länder. Detta är de böcker jag kommer på direkt, och 
det är förmodligen för att de fortfarande ligger mig 
varmt om hjärtat.  
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Charlie blir en kyckling
Sam Copeland
Sam Copeland kommer från Manchester men bor nu 
I London. Charlie blir en kyckling är hans första bok.

Hur kom du på idén till din bok?
Jag snor alla mina idéer från barn. På tal om det, om 
några barn har några bra idéer får de gärna höra av sig.

Vad jobbar du med när du inte skriver böcker?
Jag jobbar i bokbranschen, på ett bokförlag. Under 
många år har jag hjälpt författare att få sina böcker 
publicerade. Nu är det min tur och det är jag otroligt 
glad över. 

Har du använt mycket personlig erfarenhet när du 
skrev boken?
Absolut! Mycket av det som Charlie är med om har jag 
själv varit med. Inte just den biten om att förvandlas till 
djur. Det hände inte mig. Bara en gång. Men det är en 
helt annan historia.

Vilka böcker har påverkat dig mest i livet?
Vissa böcker har verkligen etsat sig fast i mitt minne 
från när jag var barn. Berättelsen om Narnia: Häxan och 
lejonet av C.S. Lewis, Sherlock Holmes av Arthur Conan 
Doyle hade mig fast i många år.

8
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Finns det vargar i Sverige? 
Ceva och skridskorna
Monica Zak
Monica Zak har skrivit över 60 böcker. Hon träffar 
ofta barn och ungdomar som ofta blir inspiraiton till 
hennes böcker. 

Vad påverkas du av när du skriver?
Verkligheten. Jag väljer dessutom teman där jag ser att 
det fattas böcker. Därför skrev jag tre börja läsa-böcker 
som skildrar barn från andra länder som bor här men 
är helt vanliga barn med helt vanliga problem som alla 
kan känna igen sig i. Ava och hunden som kom bort, Beva 
och kärleken och Ceva och skridskorna har dessutom 
fått många läsarna att skriva egna “böcker“ om Ava, 
Beva och Ceva. Eftersom det inte fanns någon bok för 
mellanåldersläsare som skildrar en flyktingflicka från 
Afghanistan och hennes försök att hitta vägen in i vårt 
samhälle har jag följt en familj i två år för att kunna 
göra en trovärdig skildring. Det blev Finns det vargar i 
Sverige? Nadia hittar kärleken till sitt nya land genom 
naturen, skolan och fotbollen.
 
Var hämtar du inspiration till din böcker ifrån?
Tidigare har jag rest runt i andra länder för att hitta 
material till mina böcker, under de senaste åren har 
jag insett att allt jag behöver finns här hemma. Sverige 
är fylld av tusentals historier som väntar på att bli 
berättade.
 
Vilka böcker har påverkat dig mest i livet?
Min mammas högläsning av Selma Lagerlöf, Kipling 
m.fl. men den enskilda bok som lämnade störst spår 
var Robinson Crusoe av Daniel Defoe. Jag ville också 
segla. Jag ville också bo på en öde ö. Det gjorde jag 
så småningom. Jag långfärdseglade under sex år och 
bodde en tid på en öde ö, Nusatuppu utanför Panamas 
kust.
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Hålsjön och Kod: Elektra
Maria Engstrand
Maria är patentexperten som bokdebuterade 2018. 
I år är hon dubbelt aktuell med uppföljaren till sin 
debut samt ungdomsboken Hålsjön.

Hur ser din arbetsprocess ut?
Först går jag och grunnar ganska länge. Det måste 
finnas en tanke eller idé som jag själv tycker är intres-
sant och vill utforska. Något som ger driv. 
När jag sätter igång att skriva brukar jag veta hur 
historien ska börja och sluta. Jag vet platsen, miljön och 
stämningen. Jag har en aning om vad som är den stora 
bågen i berättelsen … och så underskattar jag gravt hur 
svårt det kommer att bli att ta mig från början till slut 
Jag skriver ofta från början först. När jag kör fast, vilket 
märks på att jag skriver scener där inget egentligen 
händer, ger jag upp det och skriver slutet. Sedan skriver 
jag scener som jag gillar helt enkelt, testar mig fram. 
Till slut är allt en enda röra och jag måste bli revisor 
– det vill säga gå igenom allt noggrant, pussla om och 
ordna så att tidsordningen fungerar och jag har min 
berättelse.  I det läget kan jag upptäcka konstigheter. 
I Hålsjön var det till exempel kväll ungefär femton 
gånger på en ynka vecka. Då fick revisorn skriva om lite!

10
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Hur fick du idén till Hålsjön?
Hålsjön utspelar sig i en gammal sommarstuga där jag 
tillbringade min barndoms somrar. Den var full av gamla 
grejer, saker som använts av någon annan för länge sen. 
Ibland fick man känslan av att tiden stod stilla där vid sjön. 
Av att allt redan hade hänt. Sommarstugan är såld nu, och 
jag hade ett högst privat behov av att skriva en berättelse 
där jag kunde bevara den. Jag tror att jag ville göra det 
förgångna värdefullt. Så värdefullt att vissa är beredda att 
göra vad som helst för att bevara minsta lilla bit av det … 
Samtidigt ville jag utforska vad som händer när barn som 
inte känner varandra så väl lämnas till sig själva – och när 
en karaktär som från början ser sig själv som störst och 
starkast plötsligt får pröva om han verkligen är det. 

Hur kombinerar du dina två yrken?
Skrivande och patentarbete liknar varandra: båda kräver 
en dator och en väldig massa tankeverksamhet. Båda 
kräver också att man sitter kvar med rumpan på stolen 
och huvudet koncentrerat tills jobbet är gjort.
Men skrivande och patentarbete är också väldigt olika. 
Medan patentarbetet är strikt och konsekvent och 
omgärdat av regler, är skrivandet den totala friheten. Från 
patentyrket tror jag att jag har med mig ett intresse för 
hur saker fungerar och en medvetenhet om hur 
människors idéer och arbete driver utvecklingen och 
i slutänden vilken värld vi lever i. Jag hittar också ofta 
inspiration i tekniska föremål, särskilt om de är gamla. 
Ibland blir jag överdrivet petig med logiska luckor eller 
med detaljer!  Kanske ingen mer än jag verkligen bryr 
sig om hur reglaget på den gamla filmkameran i Hålsjön 
fungerar.

Vilka böcker har påverkat dig mest i livet?
De böcker jag har läst flest gånger – och då menar jag upp 
emot hundra gånger per bok – är: Ronja Rövardotter och 
Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren, Alice i underlandet 
av Lewis Caroll och Narnia-böckerna av C.S. Lewis. Detta 
måste rimligtvis ha påverkat mig, även om jag är lite 
osäker på hur.

11
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Jag är Livet och Jag är Döden
Elisabeth Helland Larsen
Elisabeth är författare, scenkonstnär och sjukhusclown. I 
sitt arbete som sjukhusclown har hon träffat många barn i 
livets olika skeenden. 

Hur föddes idén till dina böcker?
Efter att i många år ha träffat människor i utsatt tillstånd i mitt 
arbete som sjukhusclown kände jag ett behov av att skriva ner 
allt det som jag hade inom mig. Det var då idén till böckerna 
föddes, om Livet och om Döden. Mitt sätt att hantera svåra 
ämnen har alltid varit genom vackra färger, nyfikenhet, poesi 
och lekfullhet. Det är sätt som barn känner till och kan förstå. 
Egentligen borde barn skriva böcker till vuxna, inte tvärtom. Jag 
är Döden har översatts till 13 språk och jag är otroligt tacksam 
och ödmjuk inför att tänka på att dessa böcker binder oss alla 
samman.

Vad gör du när du inte skriver böcker? 
Jag arbetar som clown på ett sjukhus för sjuka barn och 
ungdomar och som lärare för nyanlända. 

12
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Jag försöker använda mina konstnärliga verktyg till att 
skapa fina möten mellan människor. Människor som jag 
själv varit med om att hjälpa eller andra människor som 
jag är glad över att fått möta.

Hade du ett nära samarbete med illustratören till 
böckerna? 
Verkligen. Böckerna är skapade i ett otroligt nära 
samarbete med illustratören Marine Schneider och ett 
väldigt gott samarbete med mitt norska förlag. Trots att 
Marine bor i Bryssel så träffades vi flera gånger för att 
prata om boken. Det har varit ett samarbete som har gett 
mig mycket och jag är glad över att ha fått jobba med en 
så stor talang.

Vilka böcker har påverkat dig mest i livet?
Det är nästan en omöjlig fråga. För det är så många 
böcker som på olika sätt har påverkat mig, på olika sätt i 
olika perioder i mitt liv. Men drottningen kommer alltid 
att vara Astrid Lindgren, speciellt med Bröderna 
Lejonhjärta som jag älskar. Böcker följer ju på ett sätt 
årstider, humör, vänskap och arbetsmiljö och det är 
underbart att tänka på det mångfald inom litteraturen du 
kan ta del av när som helst. 

13
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åbarnsböcker

n
ya böcker 2019

VEM VILL LEKA  
MED ZIGGE?
Charlotte Cederlund (text)  
Maya Jönsson (bild)
Zigge har tråkigt, alla är för upptagna 
för att leka med honom ...  Andra bok-
en om Zigge väcker barnens fantasi 
genom vardagliga situationer som är 
lätta att känna igen sig i.
9789172261754 från 1 år 
inbunden 32 sidor

OLLIE LETAR 
Annika Lundholm Moberg
Ollie börjar morgonen med att leta. Mam-
ma lagar frukost och kan inte hjälpa till. 
Pappa sover. Ollie får leta själv. Överallt. 
Under, över, bakom och framför. Men vad 
är det Ollie letar efter? När Ollie väl hittat 
det får pappa städa upp röran som Ollie 
dragit fram under tiden letandet pågick. 
En klassisk småbarnsbok där läsaren får 
följa med och hjälpa till i letandet.
9789172261440 från 1 år inbunden 32 sidor 

MASKEN
Marie Oskarsson (text) 
Jeeva Raghunath (text)  
Kenneth Andersson (bild) 
En humoristisk och tankeväckande bok för 
både små och lite större barn om vad som 
kan tänkas hända efter döden. 
9789172261631 från 1 år inbunden 32 sidor

OLLIE PÅ UTFLYKT
Annika Lundholm Moberg
Ollie vill ta med sig Frasse och flera andra 
leksaker när det är dags för utflykt. Men 
pappa har redan packat ryggsäcken full 
med kaffetermos och bullar. När pappa 
går på toa tar Ollie ut kaffetermosen och 
lägger i sina leksaker. I skogen får Ollie 
lite tråkigt under bärplockningen. Pappa 
plockar för fullt. Det blir inte kul när pappa 
blir kaffesugen i skogen.
9789172261785 från 1 år inbunden 32 sidor

14

Katalog201921augusti.indd   14 2019-08-22   15:36



Sm
åbarnsböcker

INGEN VANLIG ANKA
Lennart Eng
Det här är ingen vanlig anka!  Den här 
ankan kan stå på vingar, räkna, dyka, baka 
pepparkaksankor och mycket mer. 
Men trots att det är läggdags kan den här 
ankan inte sova, inte just nu i alla fall. 
För nu är det dags att spela kula med 
hunden Ruter. När spelet är slut och det 
är hög tid för ankan att somna in på sin 
huvudkudde, en proppfull kulpåse, är det 
något som gnager. 
9789172261891 från 1 år inbunden 32 sidor

INGEN VANLIG GRIS
Lennart Eng
Det här är ingen vanlig gris! Den här grisen 
kan bygga hus av lego som är perfekt att 
sova i. Men trots att det är läggdags kan 
den här grisen inte sova. Inte förrän det 
finns en lampa som går att släcka, så att 
det blir riktigt mörkt i legohuset. Då kan 
grisen sova. 
9789172261907 från 1 år inbunden 32 sidor

KAN DU INGENTING, PETTSON?
Sven Nordqvist
Findus utmanar Pettson i olika fysiska 
svårigheter, som att stå upp och ner och 
klättra i träd. Fantastiska bilder som med 
humor utmanar barnen att testa om de 
kan lika bra som Findus. Eller än Pettson 
i alla fall.
9789172261846 från 1 år inbunden 28 sidor

MINA FÖRSTA POP-UP DINOSAURIER
Owen Davey
Översatt av Sara Ruder
En bok med 15 fantastiska pop-up-bilder 
på dinosaurier av den populära  
illustratören Owen Davey som tidigare 
gjort bland annat Bli en fena på hajar.
9789172261822 från 1 år kartong 32 sidor

Ny bok med Pettson och Findus!

n
ya böcker 2019
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Bilderböcker
n

ya böcker 2019

ISBJÖRNEN
Jenni Desmond 
Översatt av Elin Svahn
Isbjörnen, detta enorma, vackra och 
vilda djur som väcker vår nyfikenhet. 
Isbjörnen har 42 långa vassa tänder, 
en blåsvart tunga och dålig andedräkt. 
Den lever på iskalla Arktis och håller 
sig varm med sin päls och ett tjockt 
lager fett!
9789172999824 från 3 år 
inbunden 48 sidor

ALBERTS LÄSHÖRNA
Isabelle Arsenault  
Översatt av Elin Svahn
Albert älskar att läsa, och allt han vill är 
att, ensam, få sätta tänderna i sin bok. Men 
vännerna i Mile End vill inte lämna honom 
i fred. En ny bok i samma serie som 
Colettes fågel. 
9789172261839 från 3 år inbunden 48 sidor

DEN KÄNSLIGA IGELKOTTEN
Ulrika Kestere
Igelkotten har hittat världens största 
björnbär på toppen av en kulle. Varje 
dag besöker hon bäret och en dag är det 
äntligen moget. Men just när hon tänker ta 
en tugga kommer en kråka som har massa 
åsikter om vad man borde göra med ett 
så stort björnbär. Igelkotten börjar bära 
det hemåt men på vägen blir hon stoppad 
flera gånger av olika djur som verkar veta 
bäst vad man ska göra med ett så stort bär. 
Aldrig kan hon göra rätt!  
9789172261914 från 3 år inbunden 32 sidor

ELLA & NOA:  
HOPPA FRÅN KANTEN
Mattias Edvardsson (text) 
Matilda Salmén (bild)
Ännu en rolig bok om Ella och Noa och 
deras vardagliga funderingar och frågor. 
Varför säger vuxna så konstiga saker och 
kan det verkligen vara modigt att vara 
rädd? 
9789172261532 från 3 år inbunden 32 sidor
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Bilderböcker

JAG ÄR LIVET/ JAG ÄR DÖDEN
Elisabeth Helland Larsen (text)
Marine Schneider (bild)
Översatt av Linnea Axelsson
I de här poetiska bilderböckerna ger författaren Elisabeth Helland Larsen och illustratören 
Marine Schneider livet och döden en mer mänsklig röst och gestalt som tillsammans visar 
deras ständiga närvaro. I två fantastiska berättelser konkretiseras livet och döden, och 
okomplicerat och vackert sätter författaren ord på det som ofta är svårt att sätta ord på. 
9789172261556/ 9789172261563 från 3 år inbunden 48 sidor

KRÅKAN
Solja Krapu-Kallio (text)  
Sara Gimbergsson (bild) 
Kajsa har en hemlighet. Det är ingen 
annan som känner till den än bästisen 
Winda. Kajsa drömmer om att ha en tam 
kråka. Precis som pappa hade när han 
var liten. Kajsas pappa jobbar på tåg och 
är ibland borta dagar i sträck. Vi får följa 
Kajsas vardag med Winda och drömmarna 
om kråkan. Finns den på riktigt eller bara i 
Kajsas fantasi?
9789172261648 från 3 år inbunden 32 sidor

HUND I STÖVLAR
Paula Metcalf 
Översatt av Anja Eriksson
En rolig  och gullig historia om hunden 
Filip. Läsaren lockas till skratt genom att 
lyfta på flikarna som skapar möjlighet att 
upptäcka gömda sidor av berättelsen. 
9789172261655 från 3 år inbunden 32 sidor

Kråkan är en berättelse 
om fantasi och längtan.

n
ya böcker 2019
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Faktaböcker
n

ya böcker 2019

VAD ÄR EN FLOD? 
Monika Vaicenavičienė
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.
Boken har prisats med World 
Illustration Awards (New Talent 
Children´s Books and Overall 
Winner) samt har blivit utvald till 
de prestigefulla utställningarna 
vid bokmässorna i Bologna och 
Frankfurt.
9789172999916 från 6 år 
inbunden 48 sidor

ELINS HEMLIGHETER – 
EN HANDBOK I HÄXKONST
Tuvalisa Rangström (text)
Anna Nilsdotter (bild)
Elins handbok i häxkonst är en bok i litet format 
som andas magi. Svart omslag med silvertryck, 
rött läsband som blinkning till Rosas röda 
vänskapsband och en formgivning som ger 
besvärjelserna liv.
9789172261860 från 9 år inbunden 112 sidor

DRAKARNAS  
FÖRSTA FLORA: ÄNGSBLOMMOR
Karin Linderoth
Den här floran handlar om svenska ängs-
blommor och deras drakar. På samma sätt 
som Våra nordiska drakar fascinerar denna 
faktabok otroligt mycket och innehåller 
fakta om tolv olika blommor.
 9789172999985 från 6  år inbunden 32 sidor

DET BRINNER!
Charlotte Cederlund (text) 
David Henson (bild)
Varför börjar det 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.
9789172261778 från 6 år inbunden 40 sidor
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Faktaböcker

PROFESSOR ASTROKATTS 
RYMDRAKETER 
Dr Dominic Walliman (text)  
Ben Newman (bild) 
Översatt av Anja Eriksson
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.
9789172999992 från 3 år inbunden 32 sidor

50 SAKER DU MÅSTE GÖRA  
INNAN DU FYLLER 13
P. Baccalario (text)
T. Percivale (text)
A. Ferrari (bild) 
Översatt av  Olov Hyllienmark
Boken med allt du måste hinna med innan 
du har fyllt 13 år! Leta fossiler, molnskåda, 
klappa vilda djur, tälja en vandringsstav 
och många fler roliga uppdrag väntar.
9789172261457 från 9 år inbunden 174 sidor

ENHÖRNINGARNAS HEMLIGA LIV
Temisa Seraphini (text)  
Sophie Robin (bild)
Översatt av Anja Eriksson
Enhörningar – dessa vackra, vilda, fredliga och 
magiska varelser har funnits och fascinerat i alla tider. 
Men hur mycket vet vi egentligen om deras hemliga 
liv?  I den här boken introduceras vi bland annat till 
de olika arter som finns och får möta bland annat 
öken-enhörningen som har tunn, tunn päls, extra 
tjocka ögonfransar för att kunna stänga ute sand 
och platta, breda hovar för att kunna ta sig fram på 
sanddynerna. Öken-enhörningen är den snabbaste 
och vildaste av alla enhörningar.
9789172261990 från 6 år inbunden 64 sidor

Allt du behöver veta 
om enhörningar!

n
ya böcker 2019

TJATTRA SOM EN APA 
Owen Davey 
Översatt av Anna Rosenqivst
Det finns över 250 sorters apor på jorden. 
I den här boken beskrivs flera apor, från 
den minsta dvärgsilkesapan till den största 
mandrillen. Vi får lära oss hur de bor, vad 
de äter och vilken apa som är den smartas-
te. 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.
9789172999886 från 6 år inbunden 40 sidor
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Läsa lätt/Börja läsa
n

ya böcker 2019
LUNA OCH LIAM PÅ SIMSKOLA 
Malin Stehn (text)  
Maria Källström (bild)
Liam är inte alls förtjust i att bada. 
Han ser inte fram emot att gå i sim-
skola 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.
9789172999930 från 6 år 
inbunden 32 sidor

SISTA SPARKEN
Anette Eggert (text) 
Sofia Falkenhem (bild)
Anette Eggert är tillbaka med en bok för 
fotbollsgalningar om att hantera sitt dåliga 
humör och peppa lagkamraterna. En fin 
berättelse  om hur man kan växa som 
människa genom att fokusera på det man 
älskar.
9789172999718 från 6 år inbunden 56 sidor

LUNA OCH LIAM: 
LUNA SJUNGER SOLO
Malin Stehn (text)  
Maria Källström (bild)
Skolan ska ha öppet hus där man får upp-
träda om man vill. Luna älskar att sjunga 
och har bestämt sig för sin favoritlåt och 
övar jättemycket! Men på föreställnings-
dagen kommer fjärilarna i magen ... Tur att 
hon har Liam. 
9789172999923 från 6 år inbunden 32 sidor

CEVA OCH SKRIDSKORNA  
Monica Zak (text)   
Gunna Grähs (bild)
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 skrid-
skorna. Cevas knytgubbe hjälper henne och får 
henne att förstå att isen inte är farlig. En ny och 
oväntad vänskap uppstår.
9789172261723 från 6 år inbunden 32 sidor 

ABC-böckerna för nybörjar-
läsaren. Läs även ”Ava och 
hunden som kom bort” och 

”Beva och kärleken”, 
se sida 44.

Ny serie om vardagssituationer som 
kan kännas jobbiga.
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Barnböcker
n

ya böcker 2019

VALPVARNING – HIT, PYTON
Anna Ehn och Mia Öström (text) 
Alex Howes (bild)
Andra delen om Anette och hennes 
hundvalp Pyton. Stor humor när 
klumpiga Pyton hamnar mitt i en 
curlingmatch.
9789172999961 från 6 år inbunden 
64 sidor

SOMMARÖN
Anna Holmström Degerman (text)  
Monika Forsberg (bild)
En spännande sommar lovsskildring om 
vänskap, avundsjuka och ett stormigt och 
lagom läskigt äventyr som får ett 
överraskande slut. Vackra svartvita 
illustrationer av Monika Forsberg.
9789172999947 från 6 år inbunden 80 sidor

VALPVARNING – SITT, PYTON!
Anna Ehn och Mia Öström (text) 
Alex Howes (bild)
Anette har alltid önskat sig en pytonorm. 
När hon tvingas flytta med sin familj till 
stan där hon har NOLL kompisar, tror hon 
att det äntligen är dags. Men hon får en 
hundvalp som hennes mamma har köpt på 
Blocket. Vem vill ha en hund istället för en 
orm? Anette bestämmer sig för att döpa 
hunden till Pyton.
Första delen i serien Valpvarning. 
9789172999954 från 6 år inbunden 64 sidor 

EDWARD RUBIKONS MYSTERIER – 
KUNG GRIMMS HÄMND
Alexander Kirkwood Brown (text)
Andreas Iversen (bild)
Översatt av Helena Stedman
Edward Rubikons mysterier är en spän-
nande bokserie med blandning av både 
löptext och serier där humor och mystik 
avlöser varandra. Del två och tre 
utkommer under 2020.
9789172261549 från 6 år inbunden 112 sidor

Ny spännande serie!
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Barnböcker
KANINHOPPET
Malin Eriksson (text)  
Mia Nilsson (bild)
När Alvins syster blir sjuk får Alvin bo 
hos morfar. Det kommer att bli så tråkigt. 
Men så en dag hittar han en kanin under 
en rosenbuske. Malin Eriksson har skrivit 
flertalet böcker med hästar i fokus, här 
tar hon sig an ett annat ämne men med 
samma engagemang. Fint illustrerad av 
Mia Nilsson. 
9789172261853 från 6 år inbunden 80 sidor

SLALOMSABOTÖREN
Micaela Annas (text)  
Bettina Johansson (bild) 
Nike och Enok är på skidsemester med 
familjen. Pappas bästa kompis Musse 
driver en fjällanläggning och har bjudit in 
dem att bo där. Det är härligt att åka skidor, 
men allt är inte helt bra. När de träffar 
Musse är han orolig, han tror att det är 
någon som försöker sabotera för honom. 
Nike och Enok bestämmer sig för att 
hjälpa till att avslöja sabotören.
9789172261525 från 6 år inbunden 48 sidor  

CHARLIE BLIR EN KYCKLING
Sam Copeland (text)
Sarah Horne (bild) 
Översatt av Jan Risheden
Humor och allvar blandas i denna 
genomillustrerade bokserie för alla som 
gillar Jeff Kinneys böcker. Översatt till 17 
språk och filmrättigheterna är redan sålda. 
Del två och tre släpps 2020. 
9789172261716 från 9 år inbunden 272 sidor

VI ÄR SUPERSTARS! 
Malin Stehn (text)  
Elin Jonsson (bild)
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. 
9789172999695 från 6 år inbunden 112 sidor  

n
ya böcker 2019

”... så Charles är precis som en del av er. 
Förutom en supergigantisk skillnad. 

Ibland förvandlas han till djur.”

22

Katalog201921augusti.indd   22 2019-08-22   15:36



Barnböcker

LABORATORIUM NR 4: 
HEMLIGT OMRÅDE
Dan och Lotta Höjer
Omslag av Maria Sundberg
Alex och Shantis föräldrar jobbar på den 
hemliga militäranläggningen som har 
byggts i den lilla byn Nipplinge. Hemlig-
hetsmakeriet  är stort och är Wilma träffar 
Alex och Shanti kan hon inte låta bli att ta 
reda på det. Hon övertalar dem att ta sig 
in i ett av de hemliga labben, laboratorium 
nr 4.
9789172261501 från 9 år inbunden 176 sidor

FINNS DET VARGAR I SVERIGE?
Monica Zak 
Omslag av Halewijn Bulckaen
Nadia har kommit till Sverige med sin 
mamma och syskon. Hon gör sitt bästa 
för att hitta sin plats här, i skogen, på 
fotbollsplanen, i skolan.  Men det är svårt 
och flykten från Afghanistan är fortfarande 
jobbig att tänka på.
Berättelsen  om Nadia är baserad på en sann 
berättelse, som så ofta i Monica Zaks böcker. 
9789172261747 från 9 år inbunden 128 sidor

KOD: ELEKTRA
Maria Engstrand
Omslag av Lotta Geffenblad
Återigen dras Malin och Orestes in i nya 
mysterier och de tar sig från plats till plats 
i jakt på gåtans lösning. Märkliga gamla 
prylar dyker upp som ledtrådar, och såklart 
nya chiffer. Denna gång dras Orestes 
lillasyster Elektra in i mysteriet, kan hon 
vara en del av lösningen eller är hon en del 
av gåtan? 
9789172999862 från 9 år inbunden 380 sidor

INGEN KOMMER UNDAN
Anna Knutsson (text)
Ann-Christine Magnusson (text) 
Lars Winnerbäck (bild)
Klass 6B ska åka på skolresa och Sebbe 
har längtat.  Han och Connor ska ha så kul. 
Men inget blir som de har tänkt sig.  De 
får uppleva saker de aldrig hade kunnat 
fantisera om. Men ingen tror dem. Ingen. 
Det här skulle bli dagar med kanoter, bad 
och korvgrillning. Istället kliver de rakt in i 
en mardröm.
9789172261877 från 9 år inbunden 220 sidor

Den spännande andra 
delen om Malin och 

Orestes!

n
ya böcker 2019
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U
ngdom

sböcker
n

ya böcker 2019
HÄSTEN PÅ VINGA 
Malin Eriksson 
Omslag av Niklas Lindblad
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 … 
9789172999787 från 9 år 
inbunden 224 sidor

KYLA
Therese Henriksson 
Omslag av Clara Dackenberg
Strömmen slås ut, kontakten med om-
världen bryts och det är trettio minusgra-
der ute. Vad händer med ett samhälle när 
det visar sig vara som skörast?
9789172261495 från 12 år inbunden 280 sidor

HÅLSJÖN
Maria Engstrand 
Omslag av Elisabeth Widmark
Kalla kårar och obehag inför sjöar utlovas! 
En spänningsroman där minnen, förluster 
och märkliga händelser står i fokus … 
Kommer du våga läsa? 
Maria Engstrand debuterade 2018 med 
succéboken Kod: Orestes. 
9789172261518 från 12 år inbunden 260 sidor

Finns som  
e-bok och ljudbok!

RAMI OCH JONATAN
Mats Berggren
Omslag av Niklas Lindblad
En fotbollsbok om kärlek mellan två killar 
från två olika kulturer. En bok om den 
första kärleken, om andras åsikter och om 
att våga vara den man är.
Mats Berggren skriver så det känns!
9789172999855 från 12 år inbunden 130 sidor

Finns som  
e-bok och ljudbok!

”Hålsjön är en alldeles utmärkt välskriven 
bok som är spännande på många plan.”

Eva Wahlström, Smålandsposten
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SPÖKSKRIVAREN
Malin Stehn 
Omslag av Eric Thunfors
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 – 
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 …
9789172261761 från 9 år pocket 192 sidor

MIDNATTSLJUS
Charlotte Cederlund 
Omslag av Anna Henriksson
Midnattsljus är tredje och avslutande delen 
i Idijärvi-trilogin om Áili som flyttar från 
sydligaste Skåne till nordligaste Lappland 
där hon kämpar för att hitta sin plats i en 
ny miljö fylld av uråldrig magi.
9789172262164 från 12 år pocket  320 sidor

DIN SYSTER MÅSTE DÖ
Mats Berggren 
Omslag av Niklas Lindblad
Din syster måste dö är en fristående fort-
sättning på Onsdag kväll strax före sju, som 
tilldelades Spårhunden 2014. I samma 
serie finns även En enda kväll. 
Nu som pocket!
9789172261709 från 12 år pocket 224 sidor

Finns som  
e-bok och ljudbok

Finns som  
e-bok! 

Scanna koden och se en trailer för Spökskrivaren! 
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