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Småbarnsböcker

Stefan Casta (text)
Anna Lagerström (bild)

Larson har en dålig dag
Vi får följa tuppen Larson 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.
978-91-7299-973-2, 210 x 260 mm, 32 sidor, inbunden, 0-3 år,
utk. mars

David Henson

Cyklar är fantastiska
Det finns flertalet småbarnsböcker om allt från
bilar till tåg och djur, men inte så många om just
cyklar. I Cyklar är fantastiska får man se flera olika
sorters cyklar, såsom tandemcykel, racercykel,
lådcykel, sparkcykel och mountainbike. Det finns
verkligen fler cyklar än vad man kan tro.
David Henson är illustratören som älskar djärva
färger och former och nu har han både skrivit och
illustrerat en färgstark bilderbok för de minsta barnen
om cyklar.
978-91-7226-267-6, 210 x 210 mm, 32 sidor, inbunden,
0-3 år, utk. maj
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Småbarnsböcker

Lars Rudebjer

Pan hjälper till
Det här är första boken om Pan, en liten panda som
ofta får bra idéer. Pan kommer på att han ska hjälpa
till att uppfostra sin lillasyster. Bästa sättet måste ju
vara att visa henne allt som hon inte får lov att göra.
Hon får inte rulla ut allt toalettpapper, hon får inte
leka med maten. Och hon får absolut inte killa pappa
under fötterna när han sover.
Humoristiskt för de minsta barnen av Lars Rudebjer.
978-91-7226-192-1, 170 x 170 mm, 32 sid, inbunden, 0–3 år,
utk.maj

Nicola Slater

Var är min tröja?
Översatt av Johanna Thydell
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 d
 ansande
ballerinor o.s.v. Läsaren får hjälpa till att leta genom att
öppna luckor och kika igenom hål.
En engagerande bok där räkningen ackompanjerar texten, vi lär
oss att även räkna baklänges!
978-91-7226-231-7, 162 x 228 mm, 24 sidor, kartong med flikar, 0-3 år,
utk. mars
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Bilderböcker

Sanna Borell

Sagan

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 nya problem i stället.
Till slut kommer en oväntad hjälte in i bilden och allt
löser sig. Eller?
Sanna Borells nya bilderbok är en berättelse i en annorlunda
tappning av traditionellt sagoberättande.
Med igenkännande referenser till flera välkända sagor som
till exempel Alice i underlandet och Rödluvan och vargen.
978-91-7226-215-7, 195 x 240 mm, 32 sidor, inbunden,3-6 år,
utk. mars

Lennart Eng

Harry över havet
I Lennart Engs nya bilderbok får vi träffa havstruten
Harry, och följa hans vardag i lufthavet. En tillvaro
kantad av utmaningarna som det tuffa livet i luften
innebär. I olika miljöer, situationer, väder och ständiga
jakt på mat visar Harry en havstruts suveränitet.
Berättelsen är episodisk och Harry bjuder på mycket
igenkänning och fantastiska illustrationer. Och vi får
även träffa valen Valdemar igen!
Lennart Eng är tillbaka med en bilderbok i havsmiljö, den
här gången över vattenytan.
978-91-7226-203-4, 210 x 297 mm, 32 sid, inbunden, 3-6 år,
utk. juni
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Bilderböcker

Anna Holmström Degerman (text)
Christel Rönns (bild)

Doris – världens viktigaste jobb
Doris favoritsysselsättning är att ligga och titta på
sina tassar, jaga bollar, vila och vara med sin tant.
Men en dag ska Doris börja på hunddagis och där visar
det sig att alla andra hundar är hemskt upptagna.
Fårhunden, jakthunden och cirkushunden jobbar och
stressar. De tycker att deras jobb är väldigt viktiga
och antyder att Doris borde sysselsätta sig med något
betydelsefullt. Doris känner sig deppig och värdelös,
tills hon stöter på en hund som är precis som hon …
Anna Holmström Degerman har skrivit en humoristisk
berättelse om att känna att man inte passar in och om
att alla är värdefulla på sitt sätt och kan vara bra på olika
saker. Christel Rönns har träffsäkert fångat hundarna
och deras egenskaper i färgstarka illustrationer.
978-91-7226-200-3, 210 x 260 mm, 32 sid, inbunden, 3-6 år,
utk. maj
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Luna och Liam – Liam sover över
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? Han får hjälp från oväntat håll.

Börja Läsa

Malin Stehn (text)
Maria Källström (bild)

En bok för nybörjarläsaren med ett ständigt aktuellt tema.
Böckerna om Luna och Liam tar upp vardagsproblem som
går att övervinna med lite hjälp.
978-91-7226-232-4, 135 x 200 mm, 32 sidor, inbunden, 6-9 år,
utk. april
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Fakta

Owen Davey

Galen i grodor
Översatt av Anna Rosenqvist
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.
Galen i grodor är en ny faktabok av författaren Owen Davey
med spännande fakta och fantastiska illustrationer. I samma
utförande som Bli en fena på hajar, Katter med klös och
Tjattra som en apa.
978-91-7226-223-2, 230 x 290, 40 sidor, inbunden, 6-9 år,
utk. april

Peter Ekberg (text)
David Henson (bild)

Mattedjungeln – Upptäck
matematiken omkring dig
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. Vilka är med i
matematikens Hall of Fame? Hur uppstod matte och hur
kan den användas? 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!
En annorlunda mattebok av Peter Ekberg som berättar om
matte på ett roligt och lättillgängligt sätt. Illustrerad av
David Henson som även illustrerat faktaboken Det brinner!
978-91-7299-989-3, 210 x 240 mm, 40 sidor, inbunden, 9-12 år,
utk. mars
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Humlan bygger bo

Fakta

Stefan Casta (text)
Maj Fagerberg (bild)

Under en enda sommar skapar en humledrottning
en helt ny värld av nya humlor. När vårens första
solstrålar kommer vaknar hon och ger sig ut för
att bygga ett bo. Där skapar hon vaxkrukor för att
förvara maten hon samlar in, och där lägger hon sina
ägg. I takt med att sommaren går kläcks äggen och
tusentals nya humlor ger sig ut i världen.
Maj Fagerberg och Stefan Casta är tillbaka med en ny
bok om humlor, det lilla djuret som är livsviktigt för allt
levande . Med mindre text och känsliga illustrationer
vävs berättelsen om humledrottningens fantastiska liv
fram.
978-91-7226-209-6, 190 x 200 mm, 32 sid, inbunden, 3-6 år,
utk. maj

Rob Hodgson (bild)
Mike Benton (dinosaurieexpert)

Tony T-Rex familjealbum
Översatt av Jan Risheden

Tony T-Rex, världens mest kända dinosaurie, guidar
oss genom olika tidsperioder. Han minns miljontals
år t illbaka i tiden och berättar om sina närmaste och
käraste släktingar. Med ett humoristiskt upplägg
och tilltal lär vi oss om olika arter och hur de levde
och dog. Vi får bland andra träffa Morbror Magellan,
Tungviktar-Titti och Flaxiga Faster Nyx.
En annorlunda, rolig och faktafylld bok om dinosaurier,
fossiler, arkeologi och vad man ska tänka på när man är
ute på fossiljakt.
978-91-7226-234-8, 230 x 300 mm, 72 sid, inbunden, 6-9 år,
utk. maj
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Fakta

Elin Hägg

Dömda kvinnor – Förbryterskor i
Sveriges historia
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 dömdes
för olika typer av brott. 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.
Elin Hägg är etnolog och har både skrivit och illustrerat
Dömda kvinnor som är hennes debut. I boken får vi möta
kvinnor som det inte alltid gick så bra för. Som trots att de
slet hårt och kämpade, inte blev framgångsrika och lyckade.
Deras historia är också viktig. Deras historia är också vår
historia.
978-91-7226-213-3, 160 x 230 mm, 72 sidor, inbunden, 9-12 år,
utk. mars
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Handbok för storsamlare –
En faktabok att spara

Fakta

Linnéa Krylén

Nästan alla samlar på något, stort som smått.
En del samlingar är väldigt märkvärdiga, andra ganska
vanliga. Den här faktaboken om samlingar, samlande
och samlare har något för alla, från nybörjaren till
den redan rutinerade storsamlaren. Vi får bekanta
oss med olika samlartyper och samlarområden, läsa
om fascinerande, megastora samlingar och bekanta
oss med riktiga storsamlare, både från långt tillbaka i
historien fram till idag.
Med ett liknande upplägg som i Handbok för moln
skådare och Handbok för kartläsare har författaren och
illustratören, Linnéa Krylén, nu gjort en handbok för alla
samlare. Full av finurliga och konkreta tips på hur man
börjar samla, vad man ska tänka på och hur man kan
organisera sina samlingar.
978-91-7226-223-2, 220 x 245mm, 48 sid, inbunden 9-12 år,
utk. maj

Linda Linnskog Rudh (text)
Filippo Vanzo (bild)

Kungaliv – Sveriges regenter
under 500 år
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, och var med om politiska omvälvningar och
sociala r eformer, men de var också människor med olika
egenskaper, intressen och erfarenheter. I den här boken
får du veta lite mer om de som har styrt vårt land, och
dessutom få inblick i tiden de levde i. För historierna om
våra regenter är också historien om det som är Sverige.
En myllrande faktabok om de 23 regenterna, från Gustav
Vasas tid och framåt med en dramatiserad text om en
händelse ur vardera persons liv.
978-91-7299-967-1, 210 x 260 mm, 144 sidor, inbunden, 9-12 år,
utk. april
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Fakta

Dr Dominic Walliman (text)
Ben Newman (bild)

Professor Astrokatts resa
genom kroppen
Översatt av Peter Ekberg
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.
978-91-7299-987-9, 290 x 230 mm, 72 sidor, inbunden,
9-12 år, utk. januari

Dr Dominic Walliman (text)
Ben Newman (bild)

Professor Astrokatts
stjärnskådning
Översatt av Anja Eriksson

Vi får följa med Professor Astrokatt 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?
Professor Astrokatts stjärnskådning är i samma
utförande som Professor Astrokatts solsystem och
Professor Astrokatts rymdraketer.
978-91-7226-227-0, 240 x 240 mm, 32 sidor, inbunden, 3-6 år,
utkom i november
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Edward Rubikons mysterier –
Mörkrets bok

6-9 år

Aleksander Kirkwood Brown (text)
Andreas Iversen (bild)

Översatt av Helena Stedman
Edward Rubikon bor i Grimsrud, en helt vanlig småstad
vid första anblick, 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
gympasal 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, Den sista Halloween, släpps lagom till
Halloween 2020.
978-91-7226-237-9, 148 x 210 mm, 140 sidor, inbunden, 6-9 år,
utk. april

Anette Eggert

Ina Scot – Hästgalen
Illustrationer av Annika Lundholm Moberg
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 tycker det är alldeles
för farligt att rida. Ina och bästa kompisen Nour hittar
en lösning till problemet när de ser 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.
978-91-7226-205-8, 150 x 210 mm, 64 sidor, inbunden, 6-9 år,
utk. mars
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6-9 år

Anna Ehn & Mia Öström

Valpvarning – Sök Pyton!
Illustrationer av Alex Howes
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). Dessutom
hamnar Anette och Pyton på HoppiTopp. Ett ställe fullt
av studsmattor och trampoliner. En högst olämplig plats
för en olydig valp. Det kan bara bli kaos.
978-91-7299-997-8, 150 x 210 mm, 64 sidor, inbunden, 6-9 år,
utk. mars

Malin Stehn

Heja Superstars!
Illustrationer av Elin Jonsson
Det har blivit dags för tävling. Superstars ska åka iväg och
bo på hotell kvällen innan. Det blir ett riktigt äventyr att
åka på 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?
Precis som i första boken, Vi är Superstars!, så finns en
ordlista med ord och uttryck som ingår, t ex salto, flickis, level,
prep och pyramid.
978-91-7226-236-2, 130 x 190 mm, 128 sidor, inbunden, 6-9 år,
utk mars
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De dödas resa
Omslag och vinjettbilder av Filippo Vanzo

9-12 år

Lena Arro

Det är sent på hösten. Dimman ligger tät över hamnen i
Göteborg när två personers vägar korsas. En tonåring blir
nerlurad i en båt av en gammal man och kastas in i gamla
sägner och spökhistorier under ett fasansfullt dygn som
aldrig tycks ta slut. Den gamle mannen plågas av ett
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.
Med ett liknande upplägg som i Linje 15 till Rannebergen
ger Lena Arros nya rysarhistorier läsaren kalla kårar!
978-91-7226-206-5, 140 x 190 mm, 96 sidor, inbunden, 9-12 år,
utk. januari

Line Baugstø

Vi skulle varit lejon
Omslag av Ruhani Islam
Översatt av Helena Stedman
Det ska börja en ny tjej i klassen, Leona. Leona betyder
lejon. Malin hoppas att hon ska vara stark och modig,
någon som inte låter andra bestämma. Klassen behöver
det. Men det visar sig att Leona är blyg och tystlåten, inte
alls som ett lejon. Men Malin gör allt för att lära känna
henne och de blir vänner. Leona bär på en hemlighet, hon
vill inte berätta något om sig själv eller var hon kommer
ifrån och hon ljuger om varför de flyttade. Efter gympan
byter Leona om bakom ett lakan, som om hon har något
att dölja, och när tjejerna i klassen får reda på hennes
hemlighet har Malin chansen att vara modig som ett
lejon och stötta Leona, men vågar hon?
En fin vardagsskildring som lyfter transfrågor och
könsbekräftande behandling för barn och unga. Med fokus
på vänskap och klassrumshierarkier, på att stå upp för vad
som är rätt och att vara modig när man egentligen inte
vågar.
978-91-7226-208-9, 135 x 210 mm, ca 160 sidor, inbunden, 9–12 år,
utk. maj
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9-12 år

Sam Copeland

Charlie blir en T-Rex
Illustraioner av Sarah Horne
Översatt av Jan Risheden
Charlie McGuffin – en helt vanlig pojke som kan förvandlas
till djur – är tillbaka! 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! Charlie och hans vänner bestämmer sig för att hjälpa
pappan. Genom att försöka använda Charlies förmåga på
bästa sätt ska de ställa allt till rätta, men vägen dit är skakig
och ibland livsfarlig.
En fantastiskt rolig berättelse med en allvarlig underton
av oro och ångest och en fin skildring av vänskaps- och
familjerelationer. Charlie blir en T-Rex är den andra delen av
tre i en illustrerad humorserie med klockrena illustrationer av
Sara Horne. Tredje delen om Charlie kommer hösten 2020.
978-91-7226-212-6, 130 x 200 mm, 280 sidor, inbunden, 9-12 år,
utk. januari
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Skuggbilder
Omslag av Eric Thunfors

9-12 år

Malin Stehn

Nicki har en återkommande mardröm som hon alltid har
försökt att ignorera. Men när morfar dör förändras drömmen
och Nicki ser för första gången en tydlig plats. Hon förstår
bara inte vad platsen betyder. På besök i morföräldrarnas
sommarstuga hittar Nicki ett foto som väcker nya frågor.
Frågorna handlar om Nickis pappa men ingen av de vuxna
verkar vilja prata om honom. Varför? Nicki och kusinen Elias
bestämmer sig för att ta reda på sanningen bakom fotografiet
och kommer en mörk familjehemlighet på spåren. Har mamma och mormor ljugit för Nicki i alla år?
Och vad visste morfar?
Malin Stehn följer upp populära Spökskrivaren med ett nytt
mysterium i stugmiljö.
978-91-7226-238-6, 135 x 210 mm, ca 180 sidor, inbunden, 9-12 år,
utk. maj

Lättläst

Anette Eggert

Tänk bara fotboll
Illustrationer av Sofia Falkenhem
Adam älskar fotboll och han älskar att åka på fotbollscup.
Man spelar många matcher och köper godis i kiosken.
Men den här gången känns det inte lika bra, det känns
hemskt. De ska sova borta och fast Adam vågar mycket så
vågar han inte just det. Vad ska han göra? Ska han stanna
hemma när alla andra åker på cup? Nej, han ska försöka, han
ska försöka att bara tänka på fotboll.
Den här fristående fortsättningen på Sista sparken, handlar om
att kämpa. Om att kämpa i fotboll men också om att kämpa
mot sina rädslor och att våga möta dem. Känslorna som Adam
känner skildras på ett sätt som är lätt att känna igen sig i, alla är
vi ju rädda för något.
978-91-7226-242-3, 140 x 200 mm, 56 sidor, inbunden 6–9 år, utk. maj
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Ungdom

Torsten Bengtsson

Mörka krafter

Omslag av Niklas Lindblad
John 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 John och Ritas klasskompis bor,
brinner ner. En mörk kraft håller på att ta över och John och
Rita råkar, genom sitt skolarbete och engagemang, riktigt
illa ut.
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.
978-91-7226-211-9, 150 x 210 mm, 150 sidor, inbunden, 12-15 år,
utk. januari

Pocket

Therese Henriksson

Kyla

Omslag av Clara Dackenberg
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.
978-91-7226-246-1, 110 x 180, 150 sidor, pocket, 12-15 år, utk. januari
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