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Vi får följa tuppen Larson och en vanlig dag i hönsgården. Men just den här dagen går precis allting
fel. Det börjar med att han ramlar av pinnen i
hönsgården. Det i sin tur följs av snubbling rätt
ner i matskålen, en höna på rymmen och mycket
annat som lockar läsaren till skratt.
En ny och fartfylld bilderbok av Stefan Casta
med humoristiska bilder av Anna Lagerström
9789172999732, 210 x 260 mm, 32 sidor, inbunden, 0-3 år,
utk. mars

Småbarnsböcker

Stefan Casta (text)
Anna Lagerström (bild)
Larson har en dålig dag

Småbarnsböcker

Nicola Slater
Översatt av Johanna Thydell
Var är min tröja?
En engagerande bok där räkningen ackompanjerar texten, vi lär oss att även räkna baklänges!
Rudys favorittröja är försvunnen. Vi får
följa med och leta. En rosaröd tråd slingrar sig
igenom boken, förbi TIO klättrande katter, NIO
pyjamasklädda lamor, ÅTTA dansande ballerinor m.fl. Läsaren får hjälpa till att leta genom
att öppna luckor och kika igenom hål.
9789172262317, 162 x 228 mm, 24 sidor, inbunden, 0-3 år,
kartong med flikar, utk. mars

Sanna Borells nya bilderbok är en berättelse
i en annorlunda tappning av den traditionella
sagan. Med igenkännande referenser till flera
välkända sagor som till exempel Alice i underlandet och Rödluvan och vargen.
Här får vi möta en flicka som i sin röda
klänning och korg i handen går ut i skogen.
När hon kommit en bit stöter hon på ett
problem, en varg, och när hon äntligen verkar
ha lyckats ta sig ur knipan hopar sig problemen
i stället. Till slut kommer en oväntad hjälte in i
bilden och allt löser sig. Eller ?
9789172262157, 195 x 240 mm, 32 sidor, inbunden,
3-6 år, utk. mars

Bilderböcker

Sanna Borell
Sagan

Börja Läsa

Malin Stehn (text)
Maria Källström (bild)
Luna och Liam – Liam sover över
En ny bok i serien Luna och Liam av Malin Stehn,
illustrerad av Maria Källström. Böcker för nybörjarläsaren med ett ständigt aktuellt tema och som tar
upp vardagsproblem som går att övervinna med lite
hjälp.
Liam ska sova över hos Mohammed. Som de
har längtat. De ska äta glass, kolla på film och leka
massor. Men när kvällen kommer så har Liam svårt
att sova. Vad ska han göra nu?
Del ett och två om Luna och Liam kom 2019, Luna
och Liam - Luna sjunger solo och Luna och Liam på
simskola.
9789172262324, 135 x 200 mm, 32 sidor, inbunden, 6-9 år,
utk. april

I den här illustrerade faktaboken möter vi
kvinnor ur Sveriges historia. Och får genom
dramatiserade berättelser en inblick i deras
öden. De flesta av dessa kvinnor kan varken
kallas förebilder, hjältar eller pionjärer utan det
de har gemensamt är att alla gjorde sig skyldiga
till och dömdes för olika typer av brott.
Vad som anses brottsligt och straffbart har
förändrats genom tiderna och flera av dessa
förbryterskors handlingar är inte brottsliga
idag. Genom att dra paralleller till dagens
Sverige visar de här fascinerande livsödena hur
brott, straff och samhälle har förändrats genom
tiderna. De visar också hur synen på kvinnor har
förändrats, hur kvinnor dömts annorlunda än
män och hur rika dömts annorlunda än fattiga.
9789172262133, 160 x 230 mm, 72 sidor, inbunden,
9-12 år, utk. mars

Fakta

Elin Hägg
Dömda kvinnor - förbryterskor
i Sveriges historia

Fakta

Owen Davey
Översatt av Anna Rosenqvist
Galen i grodor
Galen i grodor är en ny faktabok av författaren
Owen Davey med intressant fakta och fantastiska
illustrationer. I samma utförande som Bli en fena
på hajar, Katter med klös och Tjattra som en apa.
Hoppa in i den här fascinerande guiden till de
mest varierande groddjuren i världen, från den
vanligaste paddan till den vackra men dödliga
pilgiftsgrodan. Visste du att det finns över 4000
kända arter av grodor? Vissa är större än tallriken
du äter på, medan andra är så små att de får plats
att sitta på din fingernagel. Däremellan finns
grodor i alla färger och storlekar du kan tänka dig!
Ta reda på var de lever, vad de äter och hur vi kan
skydda dem.
9789172262232, 230 x 290, 40 sidor, inbunden, 6-9 år,
utk. april

Peter Ekberg (text)
David Henson (bild)
Mattedjungeln
Peter Ekberg är tillbaka med en ny faktabok!
Denna gången med en annorlunda mattebok
som utan några räkneuppgifter berättar om
matte på ett roligt och lättillgängligt sätt. Vilka är
med i matematikens Hall of Fame? Hur uppstod
matte och hur kan den användas? Illustrerad av
David Henson som även illustrerat faktaboken
Det brinner!
Det här är en mattebok som inte innebär något räknande alls. Inga uppgifter. Inga prov. Inget
du måste göra annat än att läsa, fundera och ha
kul. Boken handlar om roligt och gåtfullt matteklur som du kanske undrat över hemma och
inte bara när du sitter med matteboken i skolan.
Gnugga geniknölarna. Tänk noga! Nu börjar vi!
9789172999893, 240 x 250 mm, 40 sidor, inbunden,
9-12 år, utk. mars

En myllrande faktabok om de 23 olika regenterna, med en dramatiserad text om en händelse ur
vardera persons liv.
Sedan Gustav Vasa besegrade danskarna och
enade kungariket Sverige för nästan 500 år sedan
har det suttit 23 olika regenter på den svenska
tronen.De härskade alla över ett mer eller mindre välmående rike, deltog i krig, ochvar med om
politiska omvälvningar och sociala reformer, men
de var också allamänniskor med olika egenskaper, intressen och erfarenheter. I den här boken
fårdu veta lite mer om de som har styrt vårt land,
och dessutom få inblick i tidende levde i. För
historierna om våra regenter är också historien
om det som är Sverige.
9789172999671, 210 x 260 mm, 144 sidor, inbunden,
9-12 år, utk. mars

Fakta

Linda Linnskog Rudh (text)
Filippo Vanzo (bild)
Anja Eriksson (form)
Kungaliv - Sveriges regenter
under 500 år

Fakta
Fakta

Dr Dominic Walliman (text)
Ben Newman (bild)
Övertsatt av Peter Ekberg
Professor Astrokatts resa
genom kroppen
I den här omfattande boken om Professor Astrokatt och hans vänner ger de sig iväg ut på en resa
genom människokroppen.
En bok fylld med intressanta fakta om kroppens olika organ, nätverk och system, om sinnena, ditt blod och alla fantastiska funktioner som
samarbetar för att du ska fungera som du gör.
Du får också lära dig om genetik, vad som händer
när du blir äldre och om vad framtidens teknologi kan komma att betyda för oss människor.
I samma utförande finns även Professor Astrokatt
i rymden och Professor Astrokatt bland krafter och
materia.
9789172999879, 290 x 230 mm, 72 sidor, inbunden,
9-12 år, utk. januari

Dr Dominic Walliman (text)
Ben Newman (bild)
Översatt av Anja Eriksson
Professor Astrokatts
stjärnskådning
En ny bok om Professor Astrokatt för de yngre
läsarna är här! Nu får vi följa med på en resa mot
stjärnorna och som i de tidigare böckerna får vi ta
del av förklaringar och intressanta fakta genom
både bild och text.
När man tittar upp mot himlen på natten kan
man se hundratals små ljus. Det är stjärnor, men
vad är egentligen en stjärna? Hur föds en stjärna
och vad händer när den dör? Häng med Professor
Astrokatt, Felicity och Astromusen på ett nytt
intergalaktiskt äventyr för att upptäcka stjärnorna.
Vi lär oss om olika sorters stjärnor och galaxer, om
teleskop och stjärnskådning!
Professor Astrokatts stjärnskådning är i samma
utförande som Professor Astrokatts solsystem och
Professor Astrokatts rymdraketer.
9789172262270, 240 x 240 mm, 32 sidor, inbunden, 3-6 år,
utk. november

6-9 år

Anette Eggert (text)
Annika Lundholm Moberg (bild)
Ina Scot - Hästgalen
När Inas mamma lovade att betala för en halv termin
på ridskola om Ina sparade ihop till andra halvan, tog
Ina ett jobb hos världens bästa granne, Severin. Nu
har hon en burk under sin säng med pengarna och
ska äntligen få börja rida! Men när Ina visar burken
för sin mamma så visar det sig att pengar inte var det
största problemet, mamman är livrädd för hästar
och det är alldeles för farligt att rida. Ina och bästa
kompisen Nour tar en promenad för att hitta en lösning till problemet när de hittar en annons på ICA:s
anslagstavla: prova-på-ridning för föräldrar! Men hur
ska Ina få mamma att prova ridning så att hon ska
inse att hästar är det bästa som finns?
Första delen i serien om Ina Scot.
9789172262058, 150 x 210 mm, 64 sidor, inbunden, 6-9 år,
utk. januari

Aleksander Kirkwood Brown (text)
Andreas Iversen (bild)
Översatt av Helena Stedman
Edward Rubikons mysterier Mörkrets bok
Edward Rubikon bor i Grimsrud, en helt normal småstad kan man tro, men tittar man efter noga visar den
sig vara långt ifrån normal. Tillsammans med sin bästa
vän Kasper och klasskamraten Nadine löser Edward
mysterier i den lilla staden, en uppgift som han har
tagit över från sin gammelgammelfarfar.
I den här fristående fortsättningen till Kung Grimms
hämnd invaderas skolans gymnastiksal av underliga
skalbaggar. Ett nytt mysterium tar fart med monster
som skapar kaos och när Edward, Kasper och Nadine
börjar undersöka saken hittar de en bok med
mörka krafter. Snart är det upp till dem att rädda
Grimsrud från undergång.
Tredje delen släpps lagom till Halloween 2020.
9789172262379, 148 x 210 mm, 140 sidor, inbunden, 6-9 år,
utk. april

6-9 år

Anna Ehn & Mia Öström (text)
Alex Howes (bild)
Valpvarning - Sök Pyton!
Anette och Pyton är tillbaka i tredje boken i serien
Valpvarning! Anette har önskat sig en pytonorm hela
sitt liv men allt hon får är en tråkig hundvalp - Pyton.
Till på köpet måste de gå i valpskola och såklart är
Pyton pinsam och sämst. I den här boken är det dags
att lära sig kommandot sök.
Anette har lika tråkigt som vanligt i stan där
hon inte har några kompisar. Och för att göra den
kommande helgen ännu lite värre, är hennes telefon
försvunnen (Pyton kan såklart inte hitta den). Men
på lördagen som först verkar bli dödstråkig hamnar
Anette och Pyton på HoppiTopp ett ställe fullt av
studsmattor och trampoliner. En högst olämplig
plats för en olydig valp. Det visar sig att studsmattor
är något som verkligen lockar Pyton! Det kan bara bli
kaos.
9789172999978, 150 x 210 mm, 64 sidor, inbunden, 6-9 år,
utk. mars

Malin Stehn (text)
Elin Jonsson (bild)
Heja Superstars!
Malin Stehns böcker om laget Superstars är den enda
barnboksserien i Sverige om sporten cheerleading.
Heja Superstars! är den andra boken i serien.
Böckerna tar utöver cheerleading upp ämnen som
vänskap, tävlingsanda och i andra boken, nervositeten
över att sova borta.
Det har blivit dags för tävling. Superstars ska åka
iväg och bo på hotell kvällen innan. Det blir ett äventyr
att åka iväg på en bussresa med kompisarna, bo på
hotell och berätta spökhistorier, men framförallt att
få tävla för första gången. Gabbi, My, och Malte är nervösa. Nervositeten är befogad, precis innan tävlingen
stukar Gabbi foten när hon testar en flickis. Hur ska
det gå för laget när de saknar en person?
9789172262362, 130 x 190 mm, 128 sidor, inbunden, 6-9 år,
utk mars

En fantastiskt rolig berättelse med en allvarlig underton av oro och ångest och med en fin skildring
av vänskaps- och familjerelationer. Charlie blir en
T-Rex är den andra boken om Charlie McGuffin - en
helt vanlig pojke som kan förvandlas till djur!
Charlie tror att han har sin förmåga under kontroll, fram till den dagen han får vet att hans pappa
blivit av med jobbet och att familjen kanske måste
flytta. Stress och oro kryper sig på och Charlie blir
en katt! Något har blivit stulet från Charlies
pappas företag och Charlie och hans vänner
bestämmer sig för att hjälpa honom. Genom att
försöka använda Charlies förmåga på bästa sätt,
ska de ta tillbaka stöldgodset och ställa allt till
rätta. Charlie måste bara lära sig att styra sin
förmåga först, men vägen dit är skakig och ibland
livsfarlig.
Charlie blir en T-Rex är den andra delen av tre i en
illustrerad humorserie med klockrena
illustrationer av Sarah Horne. Tredje delen om
Charlie kommer hösten 2020.
9789172262126, 130 x 200 mm, 280 sidor, inbunden, 9-12 år,
utk. januari

9-12 år

Sam Copeland (text)
Sarah Horne (bild)
Översatt av Jan Risheden
Charlie blir en T-Rex

9-12 år

Lena Arro (text)
Filippo Vanzo (bild)
De dödas resa
Det är sent på hösten. Dimman ligger tät över hamnen
i Göteborg när två personersvägar korsas. En tonåring
blir lurad till att gå i en båt av en gammal man ochfår
uppleva ett fasansfullt dygn som aldrig verkar ta slut.
Den gamle mannenskickar ut tonåringen på olika
uppdrag i jakt på olika föremål.
Det här är ramberättelsen i Lena Arros nya bok
med spökhistorier. Och personen som blir fast i båten
kastas in i fyra gamla sägner och spökhistorier och
får uppleva dessa på alldeles för nära håll. Den gamle
mannen, i sin tur, plågas avett mörkt förflutet som
han måste göra upp med. Det har något att göra med
en ung flicka som begravdes i en myr för över 300 år
sedan. Rysligt spännande!
9789172262065, 140 x 190 mm, 96 sidor, inbunden, 9-12 år,
utk. januari

Ungdom

Torsten Bengtsson
Omslag av Niklas Lindblad
Mörka krafter
Torsten Bengtsson har skrivit en berättelse som redogör för delar av Europas mörka historia och kopplar
den till dagens främlingsfientlighet och antisemitism,
samtidigt är det en fin skildring av vänskap och inte
minst den första kärleken.
Jon och Rita går i åttan. En händelse i omklädningsrummet efter gympan får dem att genom ett skolarbete fördjupa sig i andra världskriget och Förintelsens
mörker. De vill ta reda på vad som hände och försöka
förstå hur och varför det kunde ske. De intervjuar en
person som överlevt Förintelsen och får ta del av en
historia de knappt kan ta in. Samtidigt klottras hakkors på väggarna i skolan, nazistmöten arrangeras och
flyktingförläggningen, där Jon och Ritas klasskompis
bor, brinner ner.
En mörk kraft håller på att ta över och Jon och Rita
råkar, genom sitt skolarbete och engagemang, riktigt
illa ut.
9789172262119, 150 x 210 mm, 150 sidor, inbunden, 12-15 år,
utk. januari
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