Bokförlaget Opal
presenterar 2020 års nyheter!
Vi på förlaget lever och andas böcker, vi läser underbara
manus, får se otroliga illustrationer och lär oss hela tiden
nya saker genom våra faktaböcker. Vi har ofta roliga event
där vi träffar likasinnade och får prata ännu mer om böcker.
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Katalogens omslag är från boken Sally surar!
av Amanda Jonsson. Läs mer om boken på sid 15.

Bokförlaget Opal är ett starkt, oberoende och familjeägt förlag
som startades 1973 av Bengt Christell och Valborg Segerhjelm
Redan från början har förlaget varit inriktat på kvalitets
litteratur för barn och ungdomar.
Under 2019 instiftades Bengt Christell-priset, detta år för
bilderboksdebutanter, och i januari i år tillkännagavs vinnaren
Amanda Jonsson med bilderboken Sally Surar!. Juryn detta
år bestod av Catrine Christell, Sven Nordqvist, Marianne von
Baumgarten Lindberg och Emelie Andrén.
Deras motivering löd:
I Amanda Jonssons fantasivärld tinar en surande Sally långsamt upp och en helt 		
vanlig dag får ett oväntat slut. Med ett eget uttryck och barnets perspektiv i
centrum förmedlas känslor vi alla har känt någon gång. Illustrationerna är
träffsäkra och det finns ett bra samspel mellan text och bild. Med Sally surar inleder
Amanda Jonsson ett bilderboks–skapande som vi hoppas få se mer av i framtiden.

Nytt för i år är kategorin Presentböcker. Kategorin kommer att
innehålla böcker som riktar sig till både vuxna och till barn.
Deras kännetecken är att de är den perfekta presenten. De
första titlarna kommer hösten 2020. Missa inte heller den nya
kategorin Läsa/Lyssna/Måla som är ett samarbete med Staffan
Götestam. Dessa titlar kommer att vara högst aktuella när
sagolandet Funnys Adventures i Malmö öppnar till hösten.
Våren 2020 har präglats av Covid-19 och vi på förlaget
försöker hitta nya vägar för att få våra upphovspersoner och
deras böcker att synas. Det gör vi bland annat genom digitala
bokpresentationer, gjorda av våra upphovspersoner, som finns
på vår hemsida (och på vår youtube-kanal). Med en förhoppning
och förtröstan om att läsningen ändå alltid är stark.
Trevlig läsning!
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Omslag och bilder av Annika Lundholm Moberg

Ina Scot – Hästgalen
Ina Scot – Ridlängtan
Tänk bara fotboll
Anette Eggert
Porträtt av Tine Guth Linse

Omslag och bilder av Annika Lundholm Moberg

Anette Eggert ville bli författare redan när hon var
åtta år. Sedan många år är drömmen sann och i år är
hon aktuell med hela tre böcker.
Du skriver böcker för olika åldersgrupper, hur tänker
du när du skriver för dessa olika?
Jag vill inte tänka så mycket. Jag vill helst bara vara i
karaktärerna oavsett, om de är 3 eller 99, och på så sätt
få in rätt ton och språk. Ibland är det lätt och ibland
svårare.
Var och när skriver du helst?
På morgonen! Bäst är det att åka bort, men oftast sitter
jag i skrivarstugan på tomten. Vår labrador Lexie håller
mig sällskap. Hon är en bra författarhund som tar mig
ut på promenad när det behövs.
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Använder du personliga erfarenheter i böckerna?
Massor! Men jag ljuger väldigt mycket också, det är det
roligaste med att skriva. Hittar man en bra blandning
mellan lögn och verklighet blir texten ofta bra.
Vilka böcker har påverkat dig mest i livet?
Det här är den svåraste frågan jag får när jag möter
läsare, t ex under skolbesök. Det finns så många bra
böcker! Men en avgörande sak var alla böcker som
stod i vår bokhylla när jag var liten. Att de bara fanns
där, andades någonting och väckte nyfikenhet. Det var
viktigt. Några starka läsupplevelser jag haft är
Sparvel-böckerna av Barbro Lindgren, Tusen gånger
starkare av Christina Herrström och ganska nyligen
Den stora skrivboken av Agota Kristof.

Omslag och bilder av Sofia Falkenhem
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Galen i grodor
Owen Davey
Owen Davey bor i England och jobbar heltid som
författare och illustratör.
Hur hittar du inspiration till dina böcker?
När jag ska bestämma mig för vilket djur jag ska skriva
om härnäst finns det alltid massor att välja på. Jag är
så fascinerad av djur och deras naturliga superkrafter.
Har ni någonsin tänkt på hur många superhjältar det
är som är döpta efter djur? Det finns en anledning till
det! Jag älskar att få upptäcka mer kring deras knasiga
och fantastiska vanor och utseenden. Inspirationen
kommer helt enkelt från djuren själva.

Privat bild

Omslag och bilder av Owen Davey
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Vad har varit svårast med din nya bok?
Det är vissa saker som visat sig vara svåra med alla
böcker i serien. Det första problemet har varit att få
reda på vad de äter. Visst kan man skriva att de äter
”insekter” men när man sen ska illustrera den där
insekten måste man hitta en källa som bevisar att
någon person någon gång sett en groda äta just den
insekten (och så måste man identifiera den arten
också). Eller så kommer informationen från när
någon har dissekerat en groda, och som ni kan tänka
er är resultatet av det inte alltid solklart. Ur ett bild
perspektiv är det svåraste att komma på vilken del av
grodan som gör att man ser att det är just den arten.
Vilka böcker har påverkat dig mest i livet?
Detta har egentligen ingenting att göra med grodor
men mina favoritböcker har alltid varit Harry Potterserien av J.K. Rowling. Jag växte upp med dem och
väntade alltid ivrigt på när nästa del i serien skulle
komma ut. Sen var det samma sak med filmerna.
Jag lyssnar regelbundet på ljudböckerna, inlästa av
Stephen Fry, och de är mitt ständiga sällskap i ateljén.

Sally surar!
Amanda Jonsson
Amanda Jonsson är född 1994 i Luleå, men sedan
fyra år tillbaka bor hon i Stockholm. Hon har pluggat
illustration på Nyckelviksskolan och skrivande på
Jakobsbergs folkhögskola och även jobbat i bok
handel i flera år.
Hur kändes det att vinna Bengt Christell-priset?
Helt otroligt roligt! Det största som har hänt. Jag
fattade ingenting. Jag har alltid velat göra en bilderbok
men hade aldrig vågat tro att det skulle hända nu.
Vad gör du när du inte skriver och illustrerar böcker?
Jag går förberedande konstskola, illustrerar mycket
men målar också mycket med oljefärg, och gör kollage.
Och så jobbar jag deltid i butik. När jag är ledig tycker
jag om att rita ännu mer, dricka vin med mina vänner
och gå på loppis med min kille.
Vilka tekniker använder du när du illustrerar?
Jag brukar skissa för hand, sedan jobbar jag mycket
digitalt i min iPad (älskar den). Och så jobbar jag mycket
med handgjorda texturer, från gouache, akryl och
akvarell. Eller bara ett inscannat skrynkligt papper.
Det är rätt tidskrävande men blir väldigt levande då
tycker jag.

Porträtt av Filip Lundgren

Omslag och bilder av Amanda Jonsson

Vilka böcker har påverkat dig mest i livet?
Vem ska trösta Knyttet? av Tove Jansson, Allt det där
jag sa till dig var sant av Amanda Svensson, Maken av
Gun-britt Sundström och Harry Potter-böckerna av J.K.
Rowling, i synnerhet den femte boken.
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Omslag och bilder av Joanna Hellgren

Ariel tjugofyra/sju
HÅKAN LINDQUIST
Porträtt av Davy Prieur

Håkan Lindquist skriver med ett engagemang och
fantastiskt språk om de barn som lever i samhällets
utkant.
Hur fick du idén till din bok?
Det har varit en långsam process som jag har tänkt på
i flera år. Det finns många barn som inte har det bra i
sina liv av ett eller annat skäl. Kanske är det en förälder
som missbrukar, kanske är det någon som är våldsam,
eller någon som mår dåligt, fysiskt eller psykiskt. Jag
har jobbat en hel del med barn och ungdomar, och
genom åren har jag, både via jobbet och privat, träffat
flera barn och ungdomar som har levt tuffa liv, alldeles
för tuffa liv. Ibland kanske det där svåra har varit under
en kortare tid. Ibland betydligt längre, kanske hela
tiden. Jag har berörts starkt av att möta de där barnen
och ungdomarna och ibland har jag under kortare eller
längre tid kunnat vara nära dem, kunnat hjälpa dem på
något sätt, så att de har fått det bättre.
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Vad har varit mest utmanade med att skriva boken?
Det är alltid utmanande att skriva om svåra saker,
särskilt kanske när det gäller barn som har det svårt.
Jag vill också berätta om det obehagliga och sorgliga
men på ett sätt som inte gör att läsaren känner sig
alltför ledsen, utan hopp. Så jag försöker lyfta fram det
som är ljust och fint i berättelsen, visa på möjligheter,
berätta om positiva förändringar. Det finns alltid
möjligheter.
Hur gör du när du skriver?
Det är olika. Ibland börjar jag på första sidan och skriver
vidare tills jag kommer fram till slutet. Andra gånger
skriver jag kortare stycken som sedan ställs samman
nästan som pusselbitar. Och ibland flyttar jag om de
där pusselbitarna för att jag kommer på att det blir
bättre med en annan bild, en annan ordning. Jag skriver
alltid på datorn, men när jag läser och går igenom det
jag skrivit så vill jag ha en pappersutskrift och på den
ändrar jag. Jag stryker, jag lägger till eller tar bort ord,
meningar eller stycken. Sedan sätter jag mig vid datorn
igen och för in alla ändringar i dokumentet. Så där kan
jag göra flera gånger.
Vilka böcker har påverkat dig mest i livet?
Oj, vilken svår fråga! Det är väldigt många böcker som
har påverkat mig starkt genom åren, men jag kan
nämna några som betydde mycket för mig när jag var
barn. Maurice Sendaks Till vildingarnas land var en
tidig favorit och jag tycker om den lika mycket idag.
När jag själv började läsa så blev jag mycket gripen av
Astrid Lindgrens Mio, min Mio och Meindert DeJongs
Flygflottiljens pojke. Jag blev också mycket berörd av en
gammal bok som hette Skogarnas äventyrare av Mikkkel
Fønhus, som min pappa fick när han var liten. Jag läste
Marguerite Henrys bok Misty, hästen från havet många
gånger, och jag ville väldigt gärna ha en egen häst, eller
en hund eller katt. Jag är David av Anne Holm är en
annan stark berättelse om ett flyktingbarn.
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Omslag och bilder av Elin Hägg

Dömda kvinnor –
Förbryterskor i Sveriges
historia
Den stora bankbluffen
Elin Hägg
Porträtt av Kristian Willebrand Bünger

Omslag och bilder av Elin Hägg
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Elin Hägg debuterade i år med boken Dömda
kvinnor – Förbryterskor i Sveriges historia (boken som
är i fokus i intervjun) och hon är dessutom aktuell
med sin andra bok Den stora bankbluffen.
Hur känns det att ha debuterat?
Innan boken kom var det bara spännande och lite
nervöst, men sen när bokens lansering sammanföll
med Coronavirusets spridning och flera av eventen
jag skulle på med boken ställdes in blev det hela mest
surrealistiskt. Eftersom jag inte hunnit träffa så många
läsare än eller hunnit prata så mycket om boken i och
med det så känns det inte som att jag debuterat riktigt
än. Men samtidigt är det ju så fint att boken finns och
att jag ändå fått lite respons från läsare, det är häftigt!
Hur har du gjort research för din bok?
Framförallt har jag läst andras böcker och forskning –
boken bygger på många andra människors arbete med
att söka i arkiv, forska och skriva. De olika kapitlen i
boken bygger dels på enskilda fall ur historien, dels på
mer övergripande forskning kring det ämne de berör.

Skriver eller illustrerar du först?
Jag har jobbat mycket med bild och text parallellt, dels
för att det är härligt med variationen, dels för att jag
inte har någon rutin än då det är första gången jag gör
detta. Sen kom olika saker upp i huvudet under olika
tider i processen. Om en bild dök upp i huvudet när jag
satt och läste på biblioteket ritade jag en första skiss
på något gammalt kvitto eller kuvert jag hade i rygg
säcken. På samma sätt tog vissa meningar form under
tiden som jag ritade. Stora delar av boken kom till som
meningar, bilder och historiska referenser här och där
som sen pusslades ihop. Lite rörigt, men också väldigt
spännande och tillåtande.
Vad hoppas du läsaren får med sig efter att ha läst?
Att verkligen allas historia är viktig och värd att lyssna
på! Man måste inte ha tjänat mycket pengar, startat
ett framgångsrikt företag eller blivit känd för att vara
värd att berätta om eller gå till historien – vi är ju alla en
del av historien och del av ett större sammanhang. Jag
tycker att alla människor är starka som orkat kämpa på
och jobbat med det de haft emot sig i livet, om det så är
patriarkatet, psykisk ohälsa, ekonomiska svårigheter,
flykt från krig eller att de bara orkade kliva upp och gå
till skolan om det är det de haft svårt med. Det hoppas
jag att läsaren får med sig – att allas historia räknas.
Vilka böcker har påverkat dig mest i livet?
Det finns så väldigt många att välja på! Men några
riktigt starka läsminnen är när jag läste Beverley
Skeggs Att bli respektabel första gången. Den fick mig
att bli väldigt mer ödmjuk inför världen, mig själv och
min uppväxt. Harry Potter-böckerna av J.K. Rowling
har hjälpt genom flera mörka och ensamma perioder
i livet. Den kultiverade människan av Jonas Frykman
och Orvar Löfgren gjorde att jag fick en helt ny bild
av hur man kan skriva historia och väckte mitt histo
rieintresse. Men de böcker jag läst allra flest gånger,
och som kanske därför påverkat mig extremt mycket,
är Eva Bexells böcker om Prostens barnbarn inlästa
som ljudbok av Margaretha Krook och många av Sven
Nordqvists barnböcker, framförallt favoriterna Stackars
Pettson och Hattjakten.
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Omslag och bilder av Anna Lagerström

Larson har en dålig dag
Stefan Casta
Porträtt av Danne Eriksson

Stefan Casta har skrivit över sextio böcker, de flesta
för barn– och ungdomar. Hans många faktaböcker är
omåttligt populära.
Vad är ditt bästa minne som författare?
Det är nog när jag träffat läsare som verkligen ”varit
inne” i en bok jag skrivit. Det har hänt i Moskva i
Ryssland och i Caen i Frankrike, att en flicka kommit
fram efter en föreläsning och berättat att mina böcker
betyder oerhört mycket för henne. Då har det blivit ett
långt samtal och ett möte som jag tror att ingen av oss
kommer att glömma.
Har du haft mycket kontakt med illustratören inför
arbetet med boken?
Ja och nej. Det där är alltid en balansgång. Samarbetet
med en illustratör är väldigt kul. Men samtidigt är det
viktigt att Anna känner att hon har fria händer att skapa
sin bildberättelse. Jag ska inte peta för mycket i den. Jag
har skrivit texten och det är den som ska vara hennes
utgångspunkt, inte mitt tyckande.
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Är Larson inspirerad av en tupp du känner?
Larson är en mycket trevlig herre som jag känner
väl. Berättelsen om honom tog sin början när en
av våra hönor rymde till skogs, och mitt barnbarn
Judith sprang för att leta efter henne. Nästan inget är
förresten roligare än att ha en egen hönsgård. Hönsen
är stora personligheter och lägger supergoda ägg.
Vad gör du helst när du inte skriver böcker?
När man bor på en liten gård mitt i naturen har man
alltid något att göra så jag pysslar mycket här hemma.
Men jag gillar också att läsa, gympa, plugga franska,
plocka svamp och laga mat.
Har du någon favorit bland dina egna böcker?
Oj, så svårt! Får jag ta tre exempel? En bilderbok: Det
magiska stoftet, illustrerad av Marcus Gunnar Petters
son, En ungdomsroman: På andra sidan Fågelsången.
En faktabok: Stan är full av djur, illustrerad av Staffan
Ullström. Det är tre böcker som det har varit lite extra
spännande att arbeta med.
Vilka böcker har påverkat dig mest i livet?
Många! Men jag väljer min första favorit, Puttes
äventyr i blåbärsskogen av Elsa Beskow. Jag älskade
den som barn. Just det där perspektivet, att liksom se
naturen underifrån, är precis det jag försöker ha när
jag själv skriver. Tack Elsa!
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Småbarnsböcker
nya böcker 2020

LARSON HAR EN DÅLIG DAG
Stefan Casta (text)
Anna Lagerström (bild)
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.
9789172999732 från 1 år inbunden 32 sidor

Äntligen en bok
om cyklar för de
minsta!

CYKLAR ÄR FANTASTISKA
David Henson
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
lära sig om tio olika sorters cyklar, såsom
tandemcykel, racercykel och mountainbike.
Det finns verkligen många 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.
9789172262676 från 1 år inbunden 32 sidor
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Småbarnsböcker

PETTSON OCH FINDUS BYGGER EN BIL
Sven Nordqvist
En vanlig morgon väcks Pettson av en
studsande Findus. Han är otålig för de ska
bygga klart hans lådbil. Läsaren får följa med
och hjälpa till att dra av Pettson täcket, kika in
i luckor och lådor i Pettsons snickarbod, snurra
på hjul och se Findus provåka den färdiga
lådbilen.
En kartongbok med roliga flikar, snurrande hjul
och finurliga luckor, i äkta Pettson-anda.
9789172262041 från 1 år kartong 12 sidor

9789172261921 från 1 år inbunden 32 sidor

PAN I ALLA VÄDER
Lars Rudebjer
Att leka utomhus är det roligaste Pan vet. Pappa
förstår inte att Pan vill gå ut när regnet öser ner. Han
tycker det är ”ett riktigt ruskväder”. Men Pan tar på sig
regnjacka och stövlar och springer ut i regnrusket. Pan
visar på ett inspirerande sätt att man kan vara ute i alla
väder, i alla årstider. Bara man är rätt klädd.

nya böcker 2020

PAN HJÄLPER TILL
Lars Rudebjer
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
toapapper, hon får inte leka med maten. Och hon får
absolut inte killa pappa under fötterna när han sover.

9789172263383 från 1 år inbunden 32 sidor

Räkna baklänges
med Rudy

VAR ÄR MIN TRÖJA?
Nicola Slater
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 dansande ballerinor
m.fl. 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!
Boken är översatt av tonsäkra Johanna Thydell.
9789172262317 från 1 år kartong 32 sidor
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Bilderböcker

SAGAN
Sanna Borell
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?
Sanna Borells nya bilderbok är en blinkning till de
klassiska sagorna Rödluvan och vargen och Alice i
underlandet.
9789172262157 från 3 år inbunden 32 sidor

nya böcker 2020

ELLA & NOA – LUSSA LAGOM
Mattias Edvardsson (text)
Matilda Salmén (bild)
Det är dags för luciatåg på förskolan. Barnen övar och övar.
Noa ser inte riktigt poängen med luciafirandet och är inte så
sugen på att uppträda inför alla föräldrar. Han vill inte vara
med. Han vill mest göra änglar i snön, för hans morfar är en
ängel och bor i himlen. Ella och Noa har mycket tankar om det
mesta, men framför allt funderar de på traditioner. Hur ska
ett luciatåg egentligen gå till och se ut? Måste det finnas flera
stjärngossar, tomtar, tärnor och bara EN lucia? Måste allt vara
som det alltid har varit?
978917226202 från 3 år inbunden 32 sidor

De första två böckerna om
Ella & Noa finns på sida 34

HARRY ÖVER HAVET
Lennart Eng
Nu får vi träffa valen Valdemars vän, 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
Valdemar igen!
9789172262034 från 3 år inbunden 32 sidor
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9789172262003 från 3 år inbunden 32 sidor

Bilderböcker

DORIS – VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB
Anna Holmström Degerman (text)
Christel Rönns (bild)
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 ...

”... en väldigt söt och igenkännande berättelse om att
vara behövd och att känna att man har en uppgift.”
– Annakarin Lindberg, BTJ-häfte 10, 2020

9789172262447 från 3 år inbunden 32 sidor

nya böcker 2020

SALLY SURAR!
Amanda Jonsson
Sally surar. Allt är trist och tråkigt. Mackan
är äcklig, mamma är så tyst och det finns
ingenting att göra. Igenkänningen är total i
debutantprisvinnaren Amanda Jonssons bok.
Men några sidor in i boken vänder det, som det
så ofta gör. Vi får följa med Sally och hennes
nyfunna kompis på ett äventyr fullt av fantasi.

Vinnare av Bengt
Christell-priset 2020!
Ur juryns motivering. ”I Amanda Jonssons
fantasivärld tinar en surande Sally
långsamt upp och en helt vanlig dag får
ett oväntat slut. Med ett eget uttryck och
barnets perspektiv i centrum förmedlas
känslor vi alla har känt någon gång.”
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Läsa/Lyssna/Måla

Tre stycken Läsa/Lyssna/Måla-böcker.
Häftade målarböcker med klassiska sagor där
berättelserna finns både som text i boken samt i
strömningstjänster om man vill lyssna samtidigt som
man färglägger sin saga.
Staffan Götestams inläsningar av de klassiska sagorna
har 80 miljoner streams i olika strömningstjänster.
Hösten 2020 öppnas sagolandet Funnys Adventures
i Malmö. Där kommer de klassiska figurerna i Louise
Jacobssons tolkning vara centrala.
LÄSA/LYSSNA/MÅLA – DEN LILLA
SJÖJUNGFRUN
Staffan Götestam (text)
Svea Andersson & Louise Jacobsson (bild)
9789172262171 från 3 år häftad 32 sidor

LÄSA/LYSSNA/MÅLA– ALICE I UNDERLANDET
Staffan Götestam (text)
Svea Andersson & Louise Jacobsson (bild)
9789172262195 från 3 år häftad 32 sidor

nya böcker 2020

LÄSA/LYSSNA/MÅLA – ALADDIN
Staffan Götestam (text)
Svea Andersson & Louise Jacobsson (bild)
9789172262201 från 3 år häftad 32 sidor

Ny kategori hos Opal, Läsa/Lyssna/Måla.
Läs och lyssna på de klassiska sagorna
samtidigt som du färglägger bilderna.

Börja Läsa

LUNA OCH LIAM – LIAM SOVER ÖVER
Malin Stehn (text)
Maria Källström (bild)
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.
2019 kom de första böckerna om Luna och
Liam, Luna och Liam – Luna sjunger solo och
Luna och Liam på simskola.
9789172262324 från 6 år inbunden 30 sidor

Den perfekta boken
för nybörjarläsaren
med ett ständigt aktuellt tema och som tar
upp vardagsproblem
som går att övervinna
med lite hjälp.

Första böckerna om Luna och Liam
finns på sida 44
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Faktaböcker

TONY T-REX FAMILJEALBUM
Mike Benton (text)
Rob Hodgson (bild)
Översatt av Jan Risheden
Tony T-Rex, världens mest kända dinosaurie,
guidar oss genom olika tidsperioder. Han
minns miljontals år tillbaka 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, KarinKråskrage och Flaxiga Faster Nyx.
9789172262348 från 6 år inbunden 72 sidor

”En rolig och lätttillgänglig värld
för både yngre och äldre.”
– Piroska Bakan, BTJ-häfte nr 7 2020

9789172262232 från 6 år inbunden 36 sidor

9789172262096 från 1 år inbunden
32 sidor

MATTEDJUNGELN – UPPTÄCK
MATEMATIKEN OMKRING DIG
Peter Ekberg (text)
David Henson (bild)
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!

nya böcker 2020

GALEN I GRODOR
Owen Davey
Översatt av Anna Rosenqvist
Hoppa in i den här fascinerande guiden till
ett av de mest varierande djuren 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.

HUMLAN BYGGER BO
Stefan Casta (text)
Maj Fagerberg (bild)
Maj Fagerberg och Stefan Casta är
tillbaka med en ny bok om humlor,
det lilla djuret som är livsviktigt för
allt levande. 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 där hon
förvarar maten hon samlar in, och där
lägger hon sina ägg. Fakta för de allra
yngsta.

9789172999893 från 9 år inbunden 38 sidor

DÖMDA KVINNOR – FÖRBRYTERSKOR I SVERIGES HISTORIA
Elin Hägg
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. 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 från 9 år inbunden 84 sidor
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Faktaböcker

HANDBOK FÖR STORSAMLARE –
EN FAKTABOK ATT SPARA
Linnéa Krylén
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.
9789172261945 från 9 år inbunden
48 sidor

nya böcker 2020

KUNGALIV – SVERIGES REGENTER
UNDER 500 ÅR
Linda Linnskog Rudh (text)
Filippo Vanzo (bild)
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 reformer, men
de var också alla 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. Utöver faktaavsnitt
och tidslinjer finns det en dramatiserad text
till varje regent.
PROFESSOR ASTROKATTS RESA
GENOM KROPPEN
Dr Dominic Walliman (text)
Ben Newman (bild)
Översatt av Peter Ekberg
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. I boken kan du också lära
dig om genetik, vad som händer när du blir
äldre och om vad framtidens teknologi kan
komma att betyda för oss människor.

PROFESSOR ASTROKATTS
STJÄRNSKÅDNING
Dr Dominic Walliman (text)
Ben Newman (bild)
Översatt av Anja Eriksson
Följ 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.
9789172262270 från 3 år inbunden 32 sidor

9789172999671 från 9 år inbunden 144 sidor

Fascinerande om mat
man inte är van vid!

9789172999879 från 9 år inbunden 63 sidor

MYRÄGG PÅ MENYN – KONSTIG MAT
FRÅN HELA VÄRLDEN
Mia Öström (text)
Per Gustavsson (bild)
Visste du att i vissa delar av världen äter
man rätter med blod i för att bli stark? Eller
att man kan göra omelett på spindelägg?
Vad är egentligen konstig mat? Det som
anses konstigt att äta i Sverige tycker många
i andra delar av världen är vardagsmat, och
tvärtom. Mia Öström guidar oss genom
en värld av fascinerande, ruggig, ruttnad,
giftig och ibland till och med levande mat.
Per Gustavssons lysande illustrationer ger
oss en helhetsupplevelse som ibland är lite
äcklig, men mest rolig!
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9789172262331 från 6 år inbunden 48 sidor

6–9 år

INA SCOT – HÄSTGALEN
Anette Eggert (text)
Annika Lundholm Moberg (bild)
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 hennes kompis Nour 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?
9789172262058 från 6 år inbunden 58 sidor

9789172262560 från 6 år inbunden 64 sidor

EDWARD RUBIKONS MYSTERIER –
MÖRKRETS BOK
Alexander Kirkwood Brown (text)
Andreas Iversen (bild)
Översatt av Helena Stedman
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.

nya böcker 2020

INA SCOT – RIDLÄNGTAN
Anette Eggert (text)
Annika Lundholm Moberg (bild)
Ina har längtat så mycket och äntligen ska
hon få gå på ridskola, äntligen ska hon rida på
Randen. Ina lärt sig allt om ridning på Youtube.
Hon vet precis hur man sätter på grimman,
ryktar, sadlar … ja hon kan allt. Men när Ina
kommer till stallet är det inte så lätt som hon
tror. Ska det verkligen guppa så mycket? Och
varför gör inte Randen som hon vill?
Nu måste Ina kämpa för att inte ge upp och
inse att allt inte är så lätt som det verkar. Ibland
måste man kanske bara slappna av och ha kul.

9789172262379 från 6 år inbunden 102 sidor

Första delen, Kung Grimms
hämnd, finns på sida 48

EDWARD RUBIKONS MYSTERIER –
SISTA HALLOWEEN
Alexander Kirkwood Brown (text)
Andreas Iversen (bild)
Översatt av Helena Stedman
I Grimsrud är ingenting normalt, speciellt inte
på Halloween när gränsen mellan vår värld
och de dödas är tunnare än vanligt. I år har
Halloween förbjudits och det blir fritt fram
för de döda att härja i staden. På väg hem
från skolans egen Hallovän-fest blir Kasper
tillfångatagen av mystiska varelser och nu är
det bara Edward Rubikon och Nadira som kan
rädda honom innan han går förlorad för alltid.
9789172262553 från 6 år inbunden 128 sidor
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6–9 år

VALPVARNING – SÖK, PYTON!
Anna Ehn och Mia Öström (text)
Alex Howes (bild)
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 från 6 år inbunden 60 sidor

Första böckerna i
serien Valpvarning
finns på sida 46

nya böcker 2020

DEN STORA BANKBLUFFEN
Elin Hägg
En mörk, iskall vinternatt hör springpojken Nisse något han inte borde.
Någon tänker döda hans vän, Lilla Maja, för att bevara en hemlighet. Det
är 1600-tal i Stockholm. Den nya, stora, fina riksbanken har fått problem.
Någon har bytt ut pantsatta smycken värda en förmögenhet och banken
har förlorat mycket pengar. Mitt i kallaste vintern grips den fattiga
springschasen Lilla Maja, misstänkt för att vara inblandad. Bankmannen
Lars Nyman gör allt för att skipa rättvisa och försöker ta reda på vem den
skyldiga egentligen är. Men den här bluffen visar sig involvera Stockholms
rikaste damer och de råkar väldigt sällan lilla ut. En historisk deckare
baserad på en sann händelse – Sveriges allra första bankbedrägeri.
9789172262140 från 6 år inbunden 64 sidor

HEJA SUPERSTARS!
Malin Stehn (text)
Elin Jonsson (bild)
Det har blivit dags för tävling. Superstars ska åka iväg och bo på hotell
kvällen innan. Det blir ett äventyr att åka buss 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 från 6 år inbunden 105 sidor

Malin Stehns böcker om laget Superstars
är den enda barnboksserien i Sverige
om sporten cheerleading.
Första delen, Vi är Superstars!,
finns på sida 48
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9–12 år

DE DÖDAS RESA
Lena Arro
Omslag och vinjetter av Filippo Vanzo
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
begravs i en myr för över 300 år sedan.
9789172262065 från 9 år inbunden 88 sidor

9789172262089 från 9 år inbunden 188 sidor

CHARLIE BLIR EN T-REX
Sam Copeland (text)
Sarah Horne (bild)
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 p
 appan. Genom
att försöka använda Charlies förmåga på
bästa sätt ska de ställa allt till rätta, men
vägen dit är skakig och ibland livsfarlig.

nya böcker 2020

VI SKULLE VARIT LEJON
Line Baugstø
Översatt av Helena Stedman
Omslag av Ruhani
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
Vi skulle varit lejon är en fin
tystlåten, inte alls som ett lejon. Men Malin
vardagsskildring som lyfter
gör allt för att lära känna henne och de blir
vänner. Leona bär på en hemlighet, hon
transfrågor och könsbekräftande
vill inte berätta något om sig själv eller var
behandling för barn och unga.
hon kommer ifrån och hon ljuger om varför
Med fokus på vänskap och
de flyttade. Efter gympan byter Leona om
klassrumshierarkier, på att stå upp bakom ett lakan, som om hon har något att
för vad som är rätt och att vara modig dölja, och när tjejerna i klassen får reda på
hennes hemlighet har Malin chansen att vara
när man egentligen inte vågar.
modig som ett lejon och stötta Leona, men
vågar hon?

9789172262126 från 9 år inbunden 280 sidor

Första delen, Charlie blir en
kyckling, finns på sida 49

CHARLIE BLIR EN MAMMUT
Sam Copeland (text)
Sarah Horne (bild)
Översatt av Jan Risheden
Charlie McGuffin förvandlas fortfarande till djur när han blir ängslig och orolig
och är tillbaka i den tredje och sista boken om sig själv. Den här gången är något
skumt är på gång i staden. Alla möjliga sorters djur försvinner från sina hem
men ingen förstår var de tar vägen. Charlie och hans vänner ska gå till botten
med mysteriet och upptäcker att någon försöker sätta dit Charlie. Både för att
avslöja hans hemliga förmåga OCH för hålla honom ansvarig för de försvunna
djuren. Som om det inte vore nog är det jobbigt hemma, Charlies föräldrar bråkar
hela tiden och ska skiljas. Dessutom vill Charlie bjuda Flora på skoldansen, men
dansen verkar bli hans fall. Det är då någon tänker avslöja honom som skurk och
berätta hans hemlighet för alla.
9789172263031 från 9 år inbunden 260 sidor
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9–12 år

BRUNNENS FÅNGE
Linnea Dahlgren (text)
Lisa Medin (bild)
Jackie och Carolines pappa har skaffat ett gammalt torp i skogen. Men
det som skulle ha blivit ett roligt lov med kompisarna tar en snabb
vändning när deras pappa tvingas åka hem och de lämnas ensamma. På
tomten finns underliga stencirklar med en stor sten i mitten, en sten som
barnen får för sig att flytta på. Men det är något som är fel, Jackie känner
det på sig så fort stenen är borta. Rysligt spännande berättelse med
stämningsfulla illustrationer i svartvitt.
9789172262249 från 9 år inbunden 200 sidor

nya böcker 2020

KVARTER NR 3
Dan och Lotta Höjer
Omslag av Maria Sundberg
En kväll tar Liam genvägen förbi kyrkogården. Det är tyst och öde som
vanligt, men något är annorlunda. I skenet från en gatlykta ser han en
flicka sitta på muren, hon ser ensam och frusen ut, med varken jacka
eller skor. När han närmar sig henne försvinner hon, men nästa kväll
träffas de igen och de lär känna varandra. Samtidigt är det något med
henne som inte stämmer, hon döljer något. Hon vägrar berätta var hon
bor och samma tid varje kväll försvinner Anna in på kyrkogården. Liam
bestämmer sig för att följa efter när hon ljudlöst går över kyrkogården
och in bakom en grav.
9789172262072 från 9 år inbunden 110 sidor

Ny spännande bladvändare
av Dan & Lotta Höjer!

ARIEL TJUGOFYRA/SJU
Håkan Lindquist (text)
Joanna Hellgren (bild)
Ariel är tio år och bor sedan en tid tillbaka tillsammans med Joen och
Mattis eftersom Ariels mamma är missbrukare och inte kan ta hand
om hen. I den här finstämda och drabbande berättelsen får vi genom
ett barns ögon och återblickar följa ett liv på gatan, utan en fast punkt,
med en missbrukande förälder. Genom Ariel får läsaren ta del av en
osminkad tillvaro, som utan att vara nattsvart redogör för en många
gånger mörk vardag och verklighet, men som också är präglad av
samhörighet, kärlek och lojalitet. Ariels nuvarande situation blir en
motvikt till det förflutna och trots att hen brottas med minnen och
dåligt samvete gentemot sin mamma, är det här också en ljus skildring
av en vänskap utöver det vanliga.
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9789172262546 från 9 år inbunden 150 sidor

9–12 år

9789172262386 från 9 år inbunden 250 sidor

Malin Stehn följer upp populära Spökskrivaren
med ett nytt mysterium i stugmiljö! Under
några händelserika sommarlovsveckor vänds
Nickis tillvaro fullständigt upp och ner. Hon vet
inte längre vem hon kan lita på.

TÄNK BARA FOTBOLL
Anette Eggert (text)
Sofia Falkenhem (bild)
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. En lättläst bok med passande illustrationer som
underlättar läsning.

Lättläst

Första delen, Sista sparken,
finns på sida 55

nya böcker 2020

SKUGGBILDER
Malin Stehn
Omslag av Eric Thunfors
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?

9789172262423 från 6 år inbunden 52 sidor
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Ungdomsböcker

MÖRKA KRAFTER
Torsten Bengtsson
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.
9789172262119 från 12 år inbunden 148 sidor

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.

nya böcker 2020

RAMI OCH JONATAN
Mats Berggren
Omslag av Niklas Lindblad
Första gången Jonatan och Rami möter varandras blickar är
på fotbollsplanen, efter att Jonatans lag har förlorat matchen.
En bok om den första kärleken, om andras åsikter och att
våga vara den man är.
Rami och Jonatan utspelar sig i närheten av Alsta, den fiktiva
stad som Mats Berggren skrivit om i sina tidigare böcker,
Onsdag kväll strax före sju, Din syster måste dö och En enda kväll .
9789172263406 från 12 år pocket 132 sidor

Pocket

Berättelsen om två fotbollskillar, Rami
och Jonatan, är direkt, effektivt och
i bästa mening enkelt skriven. /.../
Intrigen är trovärdig och dagsaktuell och
slutet ger tankar och reflektioner.
– Cecilia Östlund, Opsis Kalopsis

KYLA
Therese Henriksson
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. Värst av allt är kylan, som för varje minut som går
blir mer och mer påtaglig. I deras morfars stuga i Innaniträsk
kan de elda, men utan fungerande mobiler isoleras de från allt
som händer utanför.
9789172262461 från 12 år pocket 250 sidor
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MIN DAGBOK – RITA, SKRIV OCH KRYSSA
En dagbok för nybörjaren. Rutor att kryssa
kompletteras med plats att rita på och med
rader att skriva på om man föredrar det. Man
får fylla i vad man ätit, vad man lekt och hur
man mår.
9789172263079/9789172263062 från 4 år
inbunden 64 sidor

nya böcker 2020

DOM ÄR SÖTAST NÄR DOM SOVER
Lena Sjöberg
En humoristisk bok fylld av igenkänning
främst för de som är, har varit eller ska bli
småbarnsföräldrar.
9789172262799 inbunden 96 sidor

Lena Sjöberg fångar
dråpliga situationer i
både bild och text.

LENA SJÖBERG

9789172263093 inbunden
20 vykort

Lena är född 1970, uppvuxen i
bruksorten Sandviken och numera
bosatt i den småländska byn
Mörtfors. 2010 kom Lenas första
faktabok, Kalla fakta om is. I år är Lena aktuell
med två böcker i vår nya kategori Presentböcker.

Porträtt av Bruno Wegelius

9789172262805 inbunden 96 sidor

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
– VYKORTSBOK
Erik Arpi (text)
Sven Nordqvist (bild)
I denna bok i A6-format finner
man 17 julkort och 3 nyårskort
på tjockare papper som går att
riva ur boken. Stämningsfullt och
humoristiskt.

Presentböcker Vuxen

HUNDRA (SIDOR) HUNDAR
Lena Sjöberg
En bok som kommer att få alla hundägare
att dra på munnen. Humoristiska bilder
med träffsäkra kommentarer.

Presentböcker Barn

Ny kategori hos Opal, Presentböcker.
Kategorin kommer att innehålla böcker som riktar sig till barn och till
vuxna. Deras kännetecken är att de är den perfekta presenten.
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Böcker av Sven Nordqvist

PANNKAKSTÅRTAN
Sven Nordqvist
Findus tycker om att fylla år, och
därför firar han födelsedag tre gånger
om året. Och till födelsedagen hör en
pannkakstårta.
9789172703377 från 3 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 bättre än Pettson i alla
fall.
9789172261846 från 1 år
inbunden 28 sidor

STACKARS PETTSON
Sven Nordqvist
Det är en grå höstdag och Pettson är
på riktigt dåligt humör. Han har inte
lust att göra någonting.
9789172704763 från 3 år inbunden
32 sidor

RÄVJAKTEN
Sven Nordqvist
En räv stryker omkring och Pettsons
granne Gustavsson vill skjuta den!
Det tycker Findus är en dålig idé.
Findus tycker att de ska lura räven
och skrämma den iväg.
9789172704251 från 3 år inbunden
32 sidor

KACKEL I GRÖNSAKSLANDET
Sven Nordqvist
På våren gör Pettson i ordning
grönsakslandet och sår och planterar
grönsaker och potatis.
9789172705869 från 3 år inbunden
32 sidor

TUPPENS MINUT
Sven Nordqvist
Pettson har skaffat en tupp till
hönorna. Findus gillar inte tuppen,
han tycker att den låter för mycket
och gör sig viktig.
9789172707832 från 3 år inbunden
32 sidor

PETTSON TÄLTAR
Sven Nordqvist
Findus hittar ett tält på vinden.
Pettson förklarar att man brukar sova
i ett tält när man vandrar i fjällen, och
det vill Findus pröva på.
9789172706637 från 3 år inbunden
32 sidor

FINDUS FLYTTAR UT
Sven Nordqvist
Varje morgon vaknar Pettson klockan
fyra av att Findus hoppar i sängen.
Pettson blir tokig. Kanske är det bäst
att Findus flyttar.
9789172995543 från 3 år inbunden
32 sidor
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PETTSON FÅR JULBESÖK
Sven Nordqvist
Pettson och Findus håller på med
julförberedelser. När de ska hämta
granris i skogen kraschar kälken och
Pettson skadar sin fot.
9789172705258 från 3 år inbunden
32 sidor

NÄR FINDUS VAR LITEN OCH
FÖRSVANN
Sven Nordqvist
En underbar bilderbok om hur
Findus kom till gubben Pettson.
9789172709645 från 3 år inbunden
32 sidor

9789172997356 från 3 år inbunden 48 sidor

PYSSLA MED FINDUS
Eva-Lena Larsson (text)
Kennert Danielsson (text)
Sven Nordqvist (bild)
Pyssel och experiment som du kan göra själv varje
månad på året.
9789172708518 från 6 år inbunden 60 sidor

KÄNNER DU PETTSON
OCH FINDUS?
Sven Nordqvist
En dag hittar Findus på en
ny lek. Han har gömt saker
som Pettson ska hitta. När
Pettson hittat mjölk, ägg
och mjöl förstår han vad
han ska göra.
9789172996564 från 1 år
kartong 16 sidor

Porträtt av Danne Eriksson

SJUNG MED PETTSON OCH FINDUS + CD
Sven Hedman (text och musik)
Sven Nordqvist (bild)
Sångbok som innehåller 25 sånger med noter. CD-skiva
med alla sångerna medföljer. Finns även på Spotify.

Böcker av Sven Nordqvist

SVEN NORDQVIST

Sven föddes i Helsingborg. Redan som femton
åring visste han att han ville bli tecknare. Han
gick en konst- och tecknarkurs samtidigt som
han studerade till arkitekt. Sven Nordqvist har
belönats med flera priser. 2007
tog han emot Augustpriset för
Var är min syster?

VAR ÄR PETTSON?
Sven Nordqvist
Findus har ritat en teckning
som han vill ge till Pettson.
Men han kan inte hitta
honom någonstans.
9789172998407 från 1 år
kartong 20 sidor

PETTSON OCH FINDUS KOKBOK
Sven Nordqvist
Här varvas recept med historier om Pettson och Findus.
Recepten är gjorda för samarbete i köket.
9789172991088 från 6 år inbunden 54 sidor

TOMTEMASKINEN
Sven Nordqvist
Pettson vill att tomten ska komma till Findus på julafton.
Men Pettson vill inte att grannarna ska tro att han är tokig
som tomtar för en katt.
9789172707269 från 3 år inbunden 144 sidor

Årets nya bok om
Pettson och Findus
hittar du på sida 13!

KLIPPA OCH KLISTRA MED FINDUS
Christian Becker (text)
Sven Nordqvist (bild)
Bettina Abel (bild)
Översatt av Dorothea Hygrell
9789172993129 från 3 år häftad 24 sidor

KNEPIGA LABYRINTER OCH KLURIGA BILDER

9789172993112 från 3 år häftad 24 sidor

UPP OCH NER MED FINDUS

9789172993358 från 3 år häftad 24 sidor
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Böcker av Sven Nordqvist

HUNDPROMENADEN
Sven Nordqvist
En bilderbok där bilderna verkligen
får tala för sig själva! Denna
textlösa bok låter läsaren fantisera
fritt om vad som sker.
9789172999817 från 3 år inbunden
32 sidor

VAR ÄR MIN SYSTER?
Sven Nordqvist
Klassiska bilderboken Var är min syster?
tilldelades Augustpriset 2007. Finns även i
presentutgåva.
9789172992238 från 6 år inbunden 32 sidor
9789172992665 från 6 år inbunden
presentugåva 32 sidor

JULGRÖTEN
Sven Nordqvist
Det är julafton och snön gnistrar
vit på gården. Hustomtefamiljen
som ser till att allt fungerar på
gården ser förväntansfullt fram
emot grötfatet som husfolket
ställer ut varje jul. Men på senare
år har husfolket börjat slarva med
tomtarnas gröt ...
9789172991514 från 6 år inbunden
32 sidor

MINUS OCH STORA VÄRLDEN
Sven Nordqvist
Sagan om Minus, som vill ut och se
sig om i världen, bygger på barnens
lust att träna räkning.
9789172703834 från 6 år inbunden
32 sidor

AGATON ÖMAN OCH
ALFABETET
Sven Nordqvist
Agaton hittar ett A i garaget och
han ger det till apotekaren för att
denne samlar på A. Han får ett B
istället, men en bov knycker det.

Lär dig räkna med Minus!

9789172702943 från 6 år inbunden
32 sidor

BOKEN OM NASSE
Sven Nordqvist
De två böckerna om Nasse, Nasse
hittar en stol och Nasses taxi i en
samlingsvolym.
9789172707795 från 3 år inbunden
32 sidor

Omtyckt klassiker!

LISA VÄNTAR PÅ BUSSEN
Sven Nordqvist
Lisa och mamma ska ta bussen
till stan. Vid hållplatsen står redan
Söderkvist med sin lilla väska. Efter
en stund kommer Agda med sin
cittra. Hanna och Jenny har med
sig en papegoja. Johan kommer
springande. Han är stor nog att få
åka buss själv.
9789172994102 från 3 år inbunden
32 sidor

STACKARS ALLAN
Barbro Lindgren (text)
Sven Nordqvist (bild)
Allan går med sin mamma till
köpcentret. Det tar inte lång
stund innan han kommer bort.
Han träffar en flicka som också
har kommit bort, och när de har
gråtit färdigt bestämmer de sig
för att komma bort tillsammans.
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9789172996243 från 3 år inbunden
32 sidor

FÖDELSEDAGSPAKETET
Sven Nordqvist
En jubileumsbox med sex
utvalda titlar av Sven Nordqivst
själv; Agaton Öman och alfabetet,
Pannkakstårtan, Boken om Nasse,
När Findus var liten och försvann,
Julgröten samt Lisa väntar på
bussen.
9789172998315 från 1 år, inbunden
32 sidor

9789172997769 från 1 år inbunden
32 sidor

BETTY BUSAR I PYJAMAS
Steve Antony
Översatt av Anja Eriksson
Det är kväll och Betty ska sova.
Men det finns ju så mycket annat
som hon vill göra. Måla, spela
musik och leka med bilar. Herr
Tukan säger att Betty måste sova.
Då blir Betty arg.
9789172998605 från 1 år inbunden
32 sidor

ÄR DET DU, MÄMMÄ?
Stefan Casta (text)
Mia Maria Güettler (bild)
Lilla lammet kommer bort från sin
mamma när det släpps ut på grönbete.

Småbarnsböcker

BETTYS BRÅKIGA BANAN
Steve Antony
Översatt av Anja Eriksson
Betty hittar en banan som hon
vill äta. Men hur mycket hon än
försöker kan hon inte komma på
hur hon ska skala den. Så då blir
Betty arg!

9789172996847 från 1 år inbunden 32 sidor

KAN INTE SOVA, MÄMMÄ!
Stefan Casta (text)
Mia Maria Güettler (bild)
Lilla lammet fortsätter att upptäcka
världen utanför ladan.
9789172998391 från 1 år inbunden 32 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

VÄRLDENS RÄDDASTE HUND
Charlotte Cederlund (text)
Maya Jönsson (bild)
Fin berättelse om hunden Zigge
som oftast är rädd för allt, men
ibland är han jättemodig.
9789172999398 från 1 år inbunden
32 sidor

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

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.
9789172261891 från 1 år inbunden
32 sidor
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Småbarnsböcker

PÅ BYGGARBETSPLATSEN
Susanne Gernhäuser (text)
Ursula Weller (bild)
Översatt av Dorothea Hygrell
Allt om de spännande miljöerna kring
byggarbetsplatser.
9789172997226 från 1 år kartong 18 sidor

PÅ BONDGÅRDEN
Susanne Gernhäuser (text)
Irmgard Eberhard (bild)
Översatt av Dorothea Hygrell
Allt om vad man kan se och göra på bondgården.
9789172997790 från 1 år kartong 18 sidor

I DJURPARKEN
Susanne Gernhäuser (text)
Irmgard Eberhard (bild)
Översatt av Dorothea Hygrell
Allt om vad man stöter på i en djurpark.

Fakta för de
minsta

9789172997783 från 1 år kartong 18 sidor

LILLA FRÖ
Sara Gimbergsson
En söt småbarnsbok där det
lilla barnet får följa fröets liv
och utveckling.
9789172996526 från 1 år
inbunden 32 sidor

SOVA SÖTT
Sara Gimbergsson
Söt saga om hur alla djur
gör när de nattar sina
ungar.
9789172993983 från 1 år
inbunden 32 sidor

Hur gör djuren när de
nattar sina ungar?
MASKEN
Marie Oskarsson och
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.

OLLIE LETAR
Annika Lundholm Moberg
Ollie börjar morgonen med att
leta. Mamma 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
och kommer Ollie att hitta det?

OLLIE PÅ UTFLYKT
Annika Lundholm Moberg
Ollie vill ta med sig Frasse och
andra leksaker när det är dags
för utflykt. Men pappa har
redan packat ryggsäcken med
kaffetermos och bullar. Men
kanske kan Ollie få med sina
saker ändå?

9789172261440 från 1 år inbunden
32 sidor

9789172261785 från 1 år inbunden
32 sidor

VAD SKA LILLA NALLEN
GÖRA NU?
Eva Petrén (text)
Petra Wester Norgren (bild)
Lilla Nallen är hungrig. Vad ska
han göra?
9789172996670 från 1 år inbunden
32 sidor

9789172261631 från 1 år
inbunden 32 sidor

VARFÖR ÄR STORA APAN
SÅ ARG?
Eva Petrén (text)
Petra Wester Norgren (bild)
Stora Apan är jättearg så han
ringer sin vän Lilla Nallen och
ber om hjälp.
9789172998285 från 1 år inbunden
32 sidor
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DU KAN!
Lars Rudebjer
Med mycket humor
presenteras olika saker
som barn kan göra, men
som djuren inte kan.

9789172999404 från 1 år
inbunden 32 sidor

9789172997714 från 1 år
inbunden 32 sidor

Roligt och
tankeväckande!
Ekologiska pekböcker, tryckta med
miljövänlig färg på miljövänlig kartong.
MIN TRÄDGÅRD
Katrin Wiehle
Översatt av Dorothea Hygrell

Småbarnsböcker

OJ, VILKEN TUR!
Lars Rudebjer
En kul bok för de allra minsta
om hur det hade kunnat bli
om olika djur bytte plats med
varandra.

9789172997820 från 1 år kartong 16 sidor

MIN LILLA SJÖ
Katrin Wiehle
Översatt av Sara Ruder

9789172999480 från 1 år kartong 16 sidor

PEKA PÅ ... VAD HÄNDER DÅ?
Jack & Elliot Wallentin
En rolig pekbok där barnet får peka
på djuren på bilden för att på nästa
uppslag se vad som händer då. En
liten fisk visar sig vara en blåsfisk, en
bläckfisk sprutar bläck och en liten
eremitkräfta gömmer sig i sitt skal.
9789172999275 från 1 år kartong 32 sidor

9789172990661 från 3 år inbunden
280 sidor

ASBJØRNSEN OCH MOES
BÄSTA SAGOR
Peter Christen Asbjørnsen och
Jørgen Moe (text)
Översatt av Helen L Lilja och
Mary S Lund
14 av Asbjørnsen och Møes bästa
sagor, rikt illustrerad av Tord
Nygren.
9789172991675 från 6 år inbunden
252 sidor

PANNKAKAN
Peter Christen Asbjørnsen
och Jørgen Moe (text)
Tord Nygren (bild)
Den klassiska sagan om
pannkakan som hoppar ur
stekpannan och rullar iväg.
9789172993426 från 3 år inbunden
24 sidor

9789172999046 från 1 år kartong 16 sidor

MIN SKOG
Katrin Wiehle
Översatt av Dorothea Hygrell

9789172997813 från 1 år kartong 16 sidor

H.C. ANDERSENS BÄSTA
SAGOR
Hans Christian Andersen (text)
Svend Otto S. (bild)
Översatt av Åke Holmberg,
Helen L Lilja och Mary S Lund
12 av H.C. Andersens bästa sagor.
9789172991224 från 6 år inbunden
224 sidor

Sagor

GRIMMS BÄSTA SAGOR
Bröderna Grimm (text)
Svend Otto S. (bild)
Översatt av Lotta Harding,
Britt G Hallqvist och Helen
L Lilja
Innehåller 11 kända sagor

MITT HAV
Katrin Wiehle
Översatt av Dorothea Hygrell

Två klassiska berättelser
återberättade och
illustrerade av ALMAnominerade
Anna Höglund.
SAGAN OM PANNKAKAN
Anna Höglund
Asbjørnsen och Moes klassiska
saga om pannkakan som inte vill
bli uppäten.
9789172994003 från 3 år inbunden
32 sidor

DE TRE BOCKARNA BRUSE
Anna Höglund
Den klassiska sagan om de tre
bockarna Bruse.
9789172993990 från 3 år inbunden
32 sidor
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Plupp

KALAS HOS PLUPP
Inga Borg

9789172997554 från 3 år inbunden
32 sidor

PLUPP OCH VARGEN
Inga Borg

9789172997561 från 3 år inbunden
32 sidor

PLUPP OCH BJÖRNUNGARNA
Inga Borg
9789172997578 från 3 år inbunden
32 sidor

PLUPP OCH MIDNATTSSOLEN
Inga Borg
9789172997837 från 3 år inbunden
32 sidor

VINTER HOS PLUPP
Inga Borg

9789172996595 från 3 år inbunden
32 sidor

PLUPP OCH LODJURET
Inga Borg

9789172997134 från 3 år inbunden
32 sidor
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PLUPP OCH VÅRFLODEN
Inga Borg

PLUPP I STORSKOGEN
Inga Borg

PLUPP OCH HAVET
Inga Borg

PLUPP BYGGER BO
Inga Borg

PLUPP OCH TRANORNA
Inga Borg

PLUPP OCH RENARNA
Inga Borg

PLUPP OCH RENKALVEN
Inga Borg

PLUPP GÖR EN LÅNGFÄRD
Inga Borg

PLUPP OCH ÄLGEN
Inga Borg

PLUPP ON A LONG JOURNEY
Inga Borg

HEMMA HOS PLUPP
Inga Borg

PLUPP OCH LÄMLARNA
Inga Borg

9789172998940 från 3 år inbunden
32 sidor

9789172997530 från 3 år inbunden
32 sidor

9789172997301 från 3 år inbunden
32 sidor

9789172997141 från 3 år inbunden
32 sidor

9789172997349 från 3 år inbunden
32 sidor

9789172997547 från 3 år inbunden
32 sidor

9789172998933 från 3 år inbunden
32 sidor

9789172996298 från 3 år inbunden
36 sidor

9789172997127 från 3 år inbunden
32 sidor

9789172996588 från 3 år inbunden
32 sidor

9789172996687 från 3 år inbunden
32 sidor

9789172990524 från 3 år inbunden
32 sidor

Inga Borg debuterade som författare 1955.
Sedan dess har hon skrivit och illustrerat 39
bilderböcker om djur och natur. Plupp är en
klassiker och älskad av många.

COLETTES FÅGEL
Isabelle Arsenault
Översatt av Elin Svahn
Colette och hennes familj har
flyttat till en ny del av stan, hon
känner ingen där. Om hon bara
kunde få ett eget husdjur. Det

hade varit perfekt, eller?

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.

9789172999688 från 3 år
inbunden 48 sidor

9789172261839 från 3 år
inbunden 48 sidor

Bilderböcker

Bilderböcker av
Lena Arro och
Sara Gimbergsson

Lär känna vännerna
i Mile End.

TORE SILVER VISSELGREN
Lena Arro (text)
Sara Gimbergsson (bild)
En vacker och ovanlig berättelse.
9789172999121 från 3 år inbunden
32 sidor

ALMA OCH BORIS CYKLAR TILL
ÖKNEN
Lena Arro (text)
Sara Gimbergsson (bild)
Häng med på en resa genom alfabetet.
9789172999411 från 3 år inbunden
32 sidor

EN SÅN DAG
Sanna Borell
Sanna Borell leker med perspektiven i bilderna och
skapar tillsammans med texten en helt egen stil som
är varm, unik och uttrycksfull.
9789172998575 från 3 år inbunden 32 sidor

KLAPPA SNÄLLT
Sanna Borell
En uttrycksfull och vardagsnära bilderbok om STORA
frågor som vänskap, att leka tillsammans, vara snäll
och dela med sig, att få vara med eller inte.
9789172999428 från 3 år inbunden 32 sidor

MILLE OCH DEN STORA STORMEN
Lena Arro (text)
Sara Gimbergsson (bild)
Milles hus blåser bort och hon behöver
någonstans att bo. Men inte alla är
villiga att släppa in henne.
9789172998414 från 3 år inbunden
32 sidor

REBUS BYGGER EN SKOG
Lena Arro (text)
Sara Gimbergsson (bild)
Följ Rebus med vertygslådan när
skogen skapas. Vad kan man behöva
egentligen?
9789172997066 från 3 år inbunden
32 sidor

33

Bilderböcker

DET MAGISKA STOFTET
Stefan Casta (text)
Marcus Gunnar Pettersson (bild)
Spännande berättelse om att man
kan uföra stordåd fast att man är liten.
Fantastiskt illustrerad av Marcus Gunnar
Pettersson.
9789172998650 från 3 år inbunden 48 sidor

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

LILLA VALDEMAR
Lennart Eng
År 2003 nominerades Lennart Engs
bilderbok Valdemar i världshavet till
Augustpriset. Nu får vi återigen dyka ner
i det vackert blåskimrande havsdjupet
tillsammans med Valdemar! En varm,
poetisk valsång om närhet och lusten att
simma dit ingen annan simmar.
9789172999442 från 3 år inbunden 32 sidor

LILLA ISBJÖRNEN – VEM ÄR DET SOM YLAR?
Hans de Beer
Översatt av Dorothea Hygrell
Här får vi följa med på en äventyrlig färd över
vidsträckt skare, glaciärsprickor och flytande isflak.
Det är också en finstämd berättelse om
tillit och nyvunnen vänskap.
9789172999435 från 3 år inbunden 32 sidor

LILLA ISBJÖRNEN – VART SKA DU ÅKA?
Hans de Beer
Översatt av Dorothea Hygrell
Lilla isbjörnen Lars är ute med sin pappa på en
större tur för första gången. På natten bryts den
delen av isflaket som han sover på av och han
driver iväg alldeles ensam .
9789172998377 från 3 år inbunden 32 sidor

ELLA & NOA – GLASS PÅ EN ONSDAG
Mattias Edvardsson (text)
Matilda Salmén (bild)
Ella ska följa med Noa hem efter förskolan. Hon har sett fram
emot det, men nu när det börjar närma sig känns det inte riktigt
lika bra. Noa bor med sin mormor, och Ella känner inte henne alls.
Tänk om Ella inte vet hur hon ska uppföra sig?
9789172999626 från 3 år inbunden 32 sidor
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ELLA & NOA – HOPPA FRÅN KANTEN
Mattias Edvardsson (text)
Matilda Salmén (bild)
Ella och Noa ska till badhuset med Ellas pappa efter förskolan. De
har verkligen sett fram emot det! Noa, som är världens modigaste
och inte rädd för någonting, ska hoppa från kanten ... Ella är lite
mer avvaktande och funderar på massa saker.
9789172261532 från 3 år inbunden 32 sidor

9789172998667 från 3 år inbunden 32 sidor

EN ROBOT HJÄLPER TILL
Ingrid Flygare
Roboten FI-XI är ute i rymden och lagar ett teleskop. Plötsligt ser FI-XI
genom teleskopet att ett barn på jorden har massa trasiga saker. De
behöver lagas så FI-XI åker dit.
9789172999459 från 3 år inbunden 32 sidor

MÅNSKENSDRAKEN
Cornelia Funke (text)
Annette Swoboda (bild)
Översatt av Solveig Rasmussen
Philip ligger i sin säng i månskenet,
och plötsligt kommer en drake
ut ur sagoboken, som ligger vid
sängen, med en riddare i full
rustning tätt i hälarna. Philip
vill skydda draken från riddaren
men upptäcker att han blir lika
liten som riddaren. Vad ska han
göra? En spännande men inte
skrämmande drakberättelse.

Bilderböcker

EN ROBOT RAMLAR NER
Ingrid Flygare
En dag ramlar en robot ner i Vegas trädgård. Den var uppe i rymden och
lagade något när den träffades av rymdskrot. Vegas familj är upptagna
och hör inte, men hon går ut till roboten som heter FI-XI.

TAKET LYFTER
Annika Giannini
En morgon när Lilla Britt och
Stor-Stina vaknar är taket
borta. Det har blåst iväg!
När man inte har ett tak kan
man se himlen och det är
ju fint, tills det börjar regna.
Så Lilla Britt och Stor-Stina
ger sig iväg för att leta efter
sitt tak. En fantasifull och
uppfinningsrik historia med
en oväntad twist.
9789172998674 från 3 år
inbunden 32 sidor

9789172997332 från 3 år inbunden
48 sidor

MONSTER I KNIPA
Kalle Güettler (text)
Rakel Helmsdal (text)
Áslaug Jónsdóttir (text/bild)
Monster i knipa är ett samarbete
mellan Sverige, Island och Färöarna
och handlar om att man ska hjälpa
andra.
9789172999466 från 3 år inbunden
32 sidor

OM DAGEN TAR SLUT
Lisa Hyder (text)
Per Gustavsson (bild)
Trots det tunga ämnet är
detta en hoppfull skildring
som tar barns funderingar och
oro på allvar. Fint fångat med
Per Gustavssons fantastiska
illustrationer.
9789172998681 från 3 år inbunden
32 sidor

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

”... Om dagen tar slut av Lisa Hyder och Per Gustavsson fångar
samtidsångesten på barnets nivå och utgår från dess frågor. Bilderna
är utsökta ömsom skräckinjagande, ömsom trösterika balanserande
mellan skört ljus och dovt mörker, mellan liv och död.”
Ur motivering till Augustnominering
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Bilderböcker

VILDA GRANNAR
Ulrika Kestere
Ulrika Kesteres debutbok är en härlig bilderbok med vackra
och färgglada illustrationer om att det okända faktiskt inte är så
läskigt som det först kan verka.
9789172999077 från 3 år inbunden 32 sidor

OTTOS ULLIGA TRÖJA
Ulrika Kestere
Långt uppe i norr bor lodjuret Lisa och björnen Nils. En dag får
de besök av sin kompis lemuren Otto. Han vill passa på att måla
av det vackra norrskenet när han är där. Men han är inte van vid
vädret i norr så han blir förkyld och får värma sig i bastun.
9789172999756 från 3 år inbunden 32 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. 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.
9789172261914 från 3 år inbunden 32 sidor

ÄR JAG DIN?
Alex Latimer
Översatt av Sara Ruder
En fin historia på rim om att
hitta hem igen, samtidigt som
man får stifta bekanskap med
dinosaurier.
9789172998865 från 3 år
inbunden 32 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 dröm
mer 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.
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9789172261655 från 3 år inbunden
32 sidor

SVEN OCH
SEMESTERMARODÖRERNA
Annika Lundholm Moberg
Med en stor portion humor
berättar Annika Lundholm
Moberg om ett sommarbesök
på landet, hon bjuder på
igenkänning och skratt.
9789172998704 från 3 år
inbunden 32 sidor

MOLNENS MELODI
Björn Petersson (text)
Linnéa Krylén (bild)
En musiksaga; följ med på en
promenad genom fjällens natur!
Kompositören Björn Petersson
har skapat visorna som följer
Linnéas berättelse. En cd-skiva
medföljer boken och alla låtar
finns också på Spotify.
9789172999749 från 3 år
inbunden 32 sidor

9789172996335 från 3 år inbunden 32 sidor

MIRRE OCH BJÖRNEN
Lars Rudebjer
Den andra boken om Mirre och hennes äventyr
i Allt-kan-hända-skogen.
9789172996878 från 3 år inbunden 32 sidor

Följ med Mirre
på äventyr!

MIRRE OCH RÄVEN
Lars Rudebjer
Den tredje boken om Mirre, med ett riktigt
fartfyllt äventyr i vinterskogen.

Bilderböcker

MIRRE OCH GRODAN
Lars Rudebjer
Mirre går ut i skogen och träffar Grodan.

9789172997455 från 3 år inbunden 32 sidor

UPPE BLAND MOLNEN
Matilda Salmén
En bok för alla barn som
funderar på vad som händer
efter döden.
VILKEN CIRKUS!
Lisbeth Sommarström (text)
Anna Blåder (bild)
Härlig cirkuskänsla med
sockervadd, ballonger och
annat som hör cirkus till,
inga djur!

9789172998445 från 3 år
inbunden 32 sidor

En fantasifull och
glad bok trots ett
tungt ämne.

9789172999473 från 3 år
inbunden 32 sidor

DEN OTROLIGA
HISTORIEN OM DET
JÄTTESTORA PÄRONET
Jakob Martin Strid
Översatt av Gunilla Borén
Följ med på en spännande
och ganska konstig resa.
En kapitelbok med massa
detaljer i de fantasifulla
bilderna.
9789172995482 från 6 år
inbunden 112 sidor

SAMMA HIMMEL HÄR
SOM DÄR
Britta Teckentrup
Översatt av Lena Sjöberg
En fiffigt konstruerad tittutbok. Med vacker text om
likheterna som binder oss
samman trots att vi är på
olika platser i världen.
9789172999794 från 3 år
inbunden 32 sidor

Blev film 2017

KOM NER FRÅN KRANEN!!
Tjibbe Veldkamp (text)
Alice Hoogstad (bild)
Översatt av
Anna Rosenqvist
Lekfull berättelse där den
ena händelsen leder vidare
till nästa i ett rasande tempo.
Följ med när pojken hjälper
polisen att fånga tjuvarna.
9789172999381 från 3 år
inbunden 32 sidor

Hitta ledtrådar i de
detaljrika bilderna
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Pärlan

MAGDA OCH LOPPSOCKAN
Lena Arro (text)
Sara Gimbergsson (bild)
En dag när Magda och mamma
går hem hittar Magda en enkrona
på marken.
9789172998957 från 3 år inbunden
28 sidor

MAGDA OCH ANTON
Lena Arro (text)
Sara Gimbergsson (bild)
Magdas lillebror Anton skriker så
att Magda och Loppsockan får ont
i öronen. Loppsockan får agera
snuttefilt.
9789172999152 från 3 år inbunden
28 sidor

KLOKA LILLA HÄXAN
Lieve Baeten
Översatt av
Gunilla Halkjaer Olofsson
En morgon hittar den Kloka lilla
häxan en väska utanför sin dörr.
9789172998964 från 3 år inbunden
32 sidor

ABBORENS RÄNDER
Stefan Casta (text)
Mimmi Tollerup (bild)
I Abborrens ränder får vi följa med
på en härlig tur genom naturen.
9789172998971 från 3 år inbunden
28 sidor

VALDEMAR I VÄRLDSHAVET
Lennart Eng
Nominerad till Augustpriset
2007.
9789172999169 från 3 år inbunden
26 sidor

UNO I MAMMAS MAGE
Sara Gimbergsson
Perfekt både för barn som ska få
syskon eller barn som funderar på
hur de haft det i mammas mage.
9789172999565 från 3 år inbunden
32 sidor

NASSES TAXI
Sven Nordqvist
Nasse hittar en skottkärra. En
man vill ha skjuts och vips så har
Nasse en taxi.

NASSE HITTAR EN STOL
Sven Nordqvist
Nasse hittar ett föremål på
marken. Vad är det till för? Det
är en stol. Men hur ska man
använda en sådan?
9789172998988 från 3 år inbunden
32 sidor

AJ, SA TIGRIS
Lars Rudebjer
Tigris har lånat en cykel. Han
ramlar i backen, men som tur är
har bästa vännen Hoppsan en
läkarväska!
9789172999176 från 3 år inbunden
26 sidor

BUBBLAN UNDER ISEN
Casper Verner-Carlsson (text)
Sven Nordqvist (bild)
En morgon är världen helt
förändrad och det hörs inga
vågskvalp längre. Det är vinter
och det ligger is på sjön.
9789172999183 från 3 år inbunden
26 sidor

9789172999572 från 3 år inbunden
32 sidor

Pärlan är Opals
lågprisserie med
inbundna bilderböcker. Älskade
klassiker i ett nytt
mindre format.
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9789172998766 från 9 år
inbunden 96 sidor

50 SAKER DU MÅSTE GÖRA
INNAN DU FYLLER 13
P. Baccalario och 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

MIN FJÄRILSBOK
Stefan Casta (text)
Emma Tinnert (bild)
Våra 16 vanligaste fjärilar
presenteras i den ordning
som de dyker upp på våren.

SOFIS
BLOMSTEREXPEDITION
Stefan Casta (text)
Bo Mossberg (bild)
Myran Sofi utforskar de
vilda blommorna i naturen.

9789172996427 från 6 år
inbunden 64 sidor

9789172991699 från 9 år
inbunden 48 sidor

HUMLANS HERBARIUM
Stefan Casta (text)
Maj Fagerberg (bild)
Varje blomma presenteras
på tre sidor, på den fjärde
sidan finns plats för att
pressa en blomma du själv
plockat samt fylla i var och
när du plockat den.

SOFIS SVAMPBOK
Stefan Casta (text)
Bo Mossberg (bild)
Lär dig allt som svamp.
9789172708686 från 9 år
inbunden 48 sidor

SOFIS BÄRBOK
Stefan Casta (text)
Bo Mossberg (bild)
Lär dig allt om bär.

9789172994904 från 6 år
inbunden 84 sidor

9789172991170 från 9 år
inbunden 48 sidor

HUMLANS
BLOMSTERBOK
Stefan Casta (text)
Maj Fagerberg (bild)
Om alla olika humlor som
finns i Sverige. Använd gärna
boken som en flora, mer
än 50 av våra vanligaste
växter får en utförligare
beskrivning.

SOFIS UPPTÄCKTSFÄRD
Stefan Casta (text)
Bo Mossberg (bild)
Myran Sofi möter den
svenska naturen.
9789172996038 från 9 år
inbunden 48 sidor

SOFIS NATURBOK
Stefan Casta (text)
Bo Mossberg (bild)
Sofis blomsterexpedition,
Sofis svampbok, Sofis bärbok
och Sofis trädexpedition i en
vacker samlingsvolym.

9789172990357 från 9 år
inbunden 54 sidor

STORA MUSBOKEN
Stefan Casta (text)
Staffan Ullström (bild)
Lär dig om råttor, sorkar och möss – och om
varför de är så viktiga.
9789172995925 från 9 år inbunden 54 sidor

STORA MESBOKEN
Stefan Casta (text)
Staffan Ullström (bild)
Lär dig om mesar, som absolut inte är några
mesar utan otroligt smarta och tuffa fåglar.
9789172995031 från 9 år inbunden 54 sidor

Faktaböcker

FRÅN DÖDA FALLET TILL
ALES STENAR – PLATSER
MED (SPÖK)HISTORIA
Lena Arro (text)
Filippo Vanzo (bild)
Den här boken berättar om
tio av Sveriges mest läskiga,
mystiska och oförklarliga
platser.

STAN ÄR FULL AV DJUR
Stefan Casta (text)
Staffan Ullström (bild)
På 64 sidor (med fem
utvikningsbara uppslag)
berättar Stefan Casta om var
djuren bor, varför de föredrar
staden och hur de hittar mat.

9789172998452 från 6 år
inbunden 176 sidor

9789172997479 från 6 år
inbunden 64 sidor

Läs om djuren som
flyttat till stan
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Faktaböcker
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

TJATTRA SOM EN APA
Owen Davey
Översatt av Anna Rosenqvist
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
smartaste.
9789172999886 från 6 år inbunden 40 sidor

KATTER MED KLÖS
Owen Davey
Översatt av Anna Rosenqvist
Vi introduceras till de olika kattarterna
som finns på jorden och vad de har för
likheter och skillnader. Vilka är snabbast,
störst, minst osv. Sandkatten har
speciella tassar så att den inte ska sjunka
ner i sanden.
9789172999374 från 6 år inbunden 40 sidor

DET VAR EN GÅNG ...
Maj Fagerberg
I den här babyboken ryms allt,
från förberedelse innan barnet
kommer, till första tiden i
förskolan. Boken är utformad
att passa alla olika familjer och
det finns ett kuvert att fylla med
speciella minnessaker.
9789172998780 från 0 år
inbunden 48 sidor

TÄNK SJÄLV – EN INSPIRATIONSBOK
FÖR UNGA FILOSOFER
Peter Ekberg (text)
Sven Nordqvist (bild)
Tänk själv ger en fascinerande inblick i vad
filosofi egentligen handlar om.
9789172996250 från 9 år inbunden 80 sidor

TÄNK STORT – EN BOK OM FILOSOFI
Peter Ekberg (text)
Jens Ahlbom (bild)
En filosofibok för unga läsare som rör sig i
huvudsak kring det egna jaget.
9789172997486 från 9 år inbunden 80 sidor
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BLI EN FENA PÅ HAJAR
Owen Davey
Översatt av Anna Rosenqvist
I den här uppslukande boken får du
bland annat reda på att hajarna fanns
på jorden redan innan dinosaurierna.
Och visste du att hajar kan känna av
elektriska strömmar från andra varelser?
Eller att vissa är täckta av små tofsar?
9789172998773 från 6 år inbunden 40 sidor

DU OCH DIN HJÄRNA
Peter Ekberg (text)
Jens Ahlbom (bild)
Du och din hjärna är en nyfiken
faktabok som utforskar små
och stora frågeställningar om
den sinnrika kroppsdel vi har
inuti skallen.
9789172999206 från 9 år
inbunden 48 sidor

En människohjärna väger lite mer
än ett stort mjölkpaket, lite över
1,5 kilo, och har ungefär samma
konsistens som havregrynsgröt.

9789172997271 från 6 år inbunden 48 sidor

HANDBOK FÖR KARTLÄSARE – EN FAKTABOK
OM VÄRLDEN PÅ PAPPER
Linnéa Krylén
Lär dig allt du behöver veta om kartor, hur de har använts
genom tiderna, hur de ser ut idag och mycket mer.
9789172998797 från 9 år inbunden 48 sidor

Faktaböcker

HANDBOK FÖR MOLNSKÅDARE – EN FAKTABOK
OM VAD SOM RÖR SIG PÅ HIMLEN
Linnéa Krylén
Allt du någonsin velat veta om moln. Och lite till.

SKALBAGGSSAMLARENS
HANDBOK
M. G. Leonard (text)
Carim Nahaboo (bild)
Översatt av Jan Risheden
Författaren till Kryp-trilogin, M. G.
Leonard, skriver en faktabok om de
underbara skalbaggarna. Den fakta
som finns med om insekterna är
helt korrekt, men ramberättelsen
är fiktiv.

RIDDARLIV – SAGOR OCH
FAKTA OM MEDELTIDENS
SUPERSTJÄRNOR
Linda Linnskog Rudh (text)
Tina Karlsson (bild)
Vilka var egentligen riddarna och
hur blev man en? Varför hade de
rustningar och vilka vapen stred de
med? Hur bodde de, vad åt de och
vad gjorde de när de skulle ha roligt?
Och slogs de verkligen mot drakar?

9789172261419 från 9 år inbunden
160 sidor

9789172997875 från 6 år inbunden
99 sidor

VÅRA NORDISKA DRAKAR OCH KONSTEN ATT SPÅRA DEM
Karin Linderoth
I den här boken får du lära dig allt som är värt att veta om drakar!
9789172998803 från 6 år inbunden 48 sidor

DRAKARNAS FÖRSTA FLORA – ÄNGSBLOMMOR
Karin Linderoth
Den här floran handlar om svenska ängsblommor 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

Lär dig spåra drakar!

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

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
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Faktaböcker

STOCKHOLMS BLODBAD
Cecilia Sidenbladh (text)
Tord Nygren (bild)
Tolvåriga Svante Ulfsson Trana är page hos en släkting till Gustav Vasa,
adelsmannen herr Joakim Brahe. I november 1520 beger de sig till Stockholm
och kung Kristians kröning. Kung Kristian har räckt ut en försoningens hand
och slutit fred med svenskarna. Svante vet inte vad han ska tro om det.
Kungens knektar har dödat hans far. Ska det bara glömmas nu?
9789172994324 från 9 år inbunden 64 sidor

UPPRORSTID
Cecilia Sidenbladh (text)
Tord Nygren (bild)
Upprorstid tar vid där Stockholms blodbad slutar och vi får fortsätta följa Svante.
9789172994331 från 9 år inbunden 64 sidor

SLÅENDE FAKTA OM HJÄRTAT
Lena Sjöberg
På ett underhållande och informativt sätt berättar den flerfaldigt prisbelönade
författaren och illustratören Lena Sjöberg om hjärtat i och utanför kroppen.
9789172997752 från 9 år inbunden 48 sidor

HÅRDKOKTA FAKTA OM ÄGG
Lena Sjöberg
Rolig och spännande fakta om ägg: hönsägg och andra fågelägg, insektsägg,
reptilägg och mer. Vi får lära oss hur ägg blir till, hur de är uppbyggda, vilka
som ruvas och vad som händer med de ägg som inte ruvas.
9789172995963 från 6 år inbunden 48 sidor

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!
9789172999107 från 9 år inbunden 48 sidor

KALLA FAKTA OM IS
Lena Sjöberg
Tänk att is kan låta precis som ett flygplan! Eller som en darrande såg.
Och tänk att fiskar klarar sig i minusgradigt saltvatten tack vare att de
saknar röda blodkroppar. Det och mycket annat får man veta i denna
faktaspäckade bok om is.
9789172993945 från 6 år inbunden 48 sidor

STORFISKARENS NYBÖRJARBOK
Casper Verner-Carlsson (text)
Sven Nordqvist (bild)
En hjälp på vägen mot storfiskare.
9789172706842 från 9 år inbunden 32 sidor

ALBERT MUS BERÄTTAR OM DEN
FANTASTISKA ATOMEN
Lena Stiessel (text)
Jens Ahlbom (bild)
Albert Mus berättar allt om atomer, de små, små
beståndsdelarna, som finns precis överallt.
9789172995574 från 6 år inbunden 32 sidor
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ALBERT MUS BERÄTTAR OM CELLER
Lena Stiessel (text)
Jens Ahlbom (bild)
Albert Mus berättar allt om celler och hur de fungerar.
9789172997288 från 6 år inbunden 32 sidor

9789172999916 från 6 år inbunden 48 sidor

Vad är en flod
för dig?

Faktaböcker

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.

FANTASTISKA DJUR I
AMAZONAS REGNSKOG
Jack & Elliot Wallentin
Vad är det egentligen som gömmer
sig i Amazonas väldiga regnskogar?
I den här faktaboken för barn hittar
du Sydamerikas smartaste apa
och basilisken som kan springa på
vatten. Med vackra illustrationer har
bröderna Jack och Elliot Wallentin
listat de häftigaste djuren som du
kan hitta i djungeln.
NU SEGLAR VASA!
Mats Wahl (text)
Sven Nordqvist (bild)
Här får vi veta allt om Vasaskeppet, vad som
hände när skeppet kantrade och sjönk på sin
jungfruresa. Vi får också ta del av de fynd som
gjordes när skeppet bärgades.

9789172999619 från 9 år inbunden
48 sidor

9789172999213 från 9 år inbunden 96 sidor

FOLKET I BIRKA – PÅ VIKINGARNAS TID
Mats Wahl och Björn Ambrosiani (text)
Sven Nordqvist (bild)
Vikingatiden är en lockande period för de allra
flesta. Skeppen, krigstågen, gudarna, sagorna
är ett enastående tusenårigt material att ösa
ur. Och ändå är stora delar av den här världen
okända för oss, hur det dagliga livet levdes,
hur människorna klarade att överleva i
en hård värld.
9789172999299 från 9 år inbunden 96 sidor

DEN LÅNGA RESAN
Mats Wahl (text)
Sven Nordqvist (bild)
Boken skildrar en resa med ostindiefararen
Götheborg till Kanton i Kina år 1742.
9789172708129 från 12 år inbunden 99 sidor

BABBELBOKEN – EN BOK OM
RÖSTEN
Mia Öström (text)
Jenny Karlsson (bild)
En bok om prat, hur man använder
rösten och mycket mer. Hur uppstår
rösten egentligen? Och hur kan vi
göra olika ljud?
9789172998810 från 6 år inbunden
26 sidor

PROFESSOR ASTROKATT I RYMDEN
Dr. Dominic Walliman (text)
Ben Newman (bild)
Översatt av Peter Ekberg
Följ med professor Astrokatt ut i rymden!
9789172997165 från 6 år inbunden 64 sidor

PROFESSOR ASTROKATTS RYMDRAKETER
Dr. Dominic Walliman (text)
Ben Newman (bild)
Översatt av Anja Eriksson
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

PROFESSOR ASTROKATTS SOLSYSTEM
Dr. Dominic Walliman (text)
Hanna Milner (text)
Ben Newman (bild)
Översatt av Anja Eriksson
En tidig introduktion till vårt solsystem med
guidning av professor Astrokatt.
9789172999633 från 3 år inbunden 32 sidor
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Börja läsa

STALL LILLA STJÄRNA –
FULL FART PÅ LOKE
Erika Eklund Wilson
Följ barnen som rider på Stall Lilla Stjärna.
Alla delar kan läsas fristående.
9789172995383 från 6 år inbunden 32 sidor

STALL LILLA STJÄRNA –
VÄRLDENS RÄDDASTE HÄST
Erika Eklund Wilson

9789172996366 från 6 år inbunden 32 sidor

RAKETEN OCH
TJABBELMÖRTARNA
Annika Lundholm Moberg
Fin berättelse om Parva som med
hjälp av en kompis vågar vara som
hon är.

STALL LILLA STJÄRNA –
STORA MÖRKA SKUGGAN
Erika Eklund Wilson

9789172995376 från 6 år inbunden 32 sidor

9789172998735 från 6 år inbunden
32 sidor

KLUBB S.O.S. RÄDDAR
EN TANT
Malin Stehn (text)
Lena Thoft Sjöström (bild)
Tea, Ines och Sam har bildat
Klubb S.O.S. som ska hjälpa
alla som behöver hjälp.
9789172995406 från 6 år
inbunden 32 sidor

KLUBB S.O.S. PÅ
PAPPAJAKT
Malin Stehn (text)
Lena Thoft Sjöström (bild)
9789172996168 från 6 år
inbunden 32 sidor

KLUBB S.O.S. FÅNGAR
ETT SPÖKE
Malin Stehn (text)
Lena Thoft Sjöström (bild)
9789172996342 från 6 år
inbunden 32 sidor

KLUBB S.O.S. HAR
HUNDKALAS
Malin Stehn (text)
Lena Thoft Sjöström (bild)
9789172995390 från 6 år
inbunden 32 sidor

KLUBB S.O.S. ÖPPNAR
SNIGELHOTELL
Malin Stehn (text)
Lena Thoft Sjöström (bild)
9789172996175 från 6 år
inbunden 32 sidor
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JAG ÄR FOTBOLLSPROFFS!
Malin Stehn (text)
Elin Fahlstedt (bild)
Den första boken om fotbollskillen Ted, den charmige killen
som ibland är lite för impulsiv, och de andra i fotbollslaget.
9789172996496 från 6 år inbunden 32 sidor

UT MED DOMARN!
Malin Stehn (text)
Elin Fahlstedt (bild)
Den andra boken om impulsiva Ted.
9789172996502 från 6 år inbunden 32 sidor

JAG TAR STRAFFEN!
Malin Stehn (text)
Elin Fahlstedt (bild)
Tredje boken om Ted.
9789172997110 från 6 år inbunden 32 sidor

LUNA OCH LIAM –
LUNA SJUNGER SOLO
Malin Stehn (text)
Maria Källström (bild)
Luna älskar att sjunga och ska uppträda
på skolans öppet hus. Men när dagen för
föreställningen kommer börjar fjärilarna
fladdra i magen …
9789172999923 från 6 år inbunden 32 sidor

LUNA OCH LIAM PÅ SIMSKOLA
Malin Stehn (text)
Maria Källström (bild)
Liam är inte alls förtjust i att bada och vill
verkligen inte gå i simskola, men tydligen
måste man!
9789172999930 från 6 år inbunden 32 sidor

9789172997929 från 6 år inbunden 32 sidor

BEVA OCH KÄRLEKEN
Monica Zak (text)
Gunna Grähs (bild)
Beva är kär! Föremålet för hennes kärlek är Oskar.
En dag lägger hon en teckning i hans låda!

Börja läsa

AVA OCH HUNDEN SOM KOM BORT
Monica Zak (text)
Elin Lindell (bild)
Ava börjar i en ny skola och har inga kompisar. Hon blir
till och med retad av en av killarna, Vilgot. Som tur är har
hon Vov, hennes hund! Men en dag är Vov försvunnen.

9789172999190 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. Kan kanske Knytgubbarna som hjälper barnen
i ishallen hjälpa Ceva med sin rädlsa?
9789172261723 från 6 år inbunden 32 sidor

På www.opal.se finns
det lärarhandledning till
ABC-böckerna.

9789172998636 från 6 år inbunden 48 sidor

PONNYKOMPISAR – UTERITTEN
Malin Eriksson (text)
Ingrid Flygare (bild)
Fristående fortsättning på Den röda vanten.

Läsa mera

PONNYKOMPISAR – DEN RÖDA VANTEN
Malin Eriksson (text)
Ingrid Flygare (bild)
Här får vi följa Stig, han vill väldigt gärna börja rida. När han
börjar prata med Ellen i klassen, som har en ponny, verkar
det som att hans dröm kommer bli sann.

9789172998759 från 6 år inbunden 48 sidor

PONNYKOMPISAR – HOPPET
Malin Eriksson (text)
Ingrid Flygare (bild)
Trejde delen om Stig som älskar hästar!
9789172999848 från 6 år inbunden 48 sidor

På www.opal.se finns det
lärarhandledning till Ponnykompisar.
INTE SOM ZLATAN
Malin Stehn (text)
Jonas Anderson (bild)
Fotbollsserie av etablerade och populära barnboksförfattaren Malin Stehn. Denna gång för nybörjarläsaren
som knäckt läskoden, med färgillustrationer på varje sida.
9789172998230 från 6 år inbunden 48 sidor

DRÖMMATCHEN
Malin Stehn (text)
Jonas Anderson (bild)
Andra boken om Eddie.
9789172998216 från 6 år inbunden 48 sidor
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6–9 år

CAMPINGTJUVEN
Micaela Annas (text)
Bettina Johansson (bild)
En spännande pusseldeckare för de som just knäckt
läskoden. Helt illustrerad i färg. Ledtrådar finns i bilderna,
kan du lista ut vem den skyldige är?
9789172998827 från 6 år inbunden 32 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

HUSET DÄR HUMLORNA BOR
Stefan Casta (text)
Staffan Gnosspelius (bild)
Både finstämt och spännande när
Johanna upptäcker att det lyser i
det öde huset på den lilla ön.
9789172995154 från 6 år inbunden
123 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

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

STJÄRNKLART, SALLY!
Anna Ehn och Mia Öström (text)
Jenny Karlsson (bild)
Första boken om spralliga Sally. Allt går ofta fel,
men det brukar bli bra till slut!
9789172996977 från 6 år inbunden 64 sidor

TRIXIGT, SALLY!
Anna Ehn och Mia Öström (text)
Jenny Karlsson (bild)

9789172997103 från 6 år inbunden 64 sidor

LÄSKIGT, SALLY!
Anna Ehn och Mia Öström (text)
Jenny Karlsson (bild)
9789172997424 från 6 år inbunden
64 sidor

PLASKVÅTT, SALLY!
Anna Ehn och Mia Öström (text)
Jenny Karlsson (bild)
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9789172998254 från 6 år inbunden 64 sidor

6–9 år

På www.opal.se finns det
KANINHOPPET
Malin Eriksson (text)
lärarhandledning till Kaninhoppet
Mia Nilsson (bild)
När Alwins syster blir sjuk får Alwin bo hos morfar.
Det kommer att bli så tråkigt. Men så en dag hittar
han en kanin under en rosenbuske.
9789172261853 från 6 år inbunden 80 sidor

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

VAMPYR-VARNING
Anna Holmström Degerman (text)
Christel Rönns (bild)
En fartfylld berättelse, full av humor, för barn
som har börjat läsa själva eller som gillar att
någon läser för dem. Christel Rönns livfulla
illustrationer kompletterar berättelsen på ett
utmärkt sätt.
9789172996960 från 6 år inbunden 80 sidor

STOPPA SVARTA MADAM
Anna Holmström Degerman (text)
Christel Rönns (bild)

9789172998469 från 6 år inbeunden 80 sidor

ZOMBIE-PANIK
Anna Holmström Degerman (text)
Christel Rönns (bild)

9789172999589 från 6 år inbunden 80 sidor

SYSKONEN TILLY – BIBLIOTEKSKUPPEN
Lisa Hyder (text)
Sofia Falkenhem (bild)
Första boken om sykonen Tilly som bor på
internatskola och planerar olika kupper.
9789172996403 från 6 år inbunden 80 sidor

SYSKONEN TILLY – ARTISTKUPPEN
Lisa Hyder (text)
Sofia Falkenhem (bild)

9789172997172 från 6 år inbunden 80 sidor

SYSKONEN TILLY – UPPFINNARKUPPEN
Lisa Hyder (text)
Sofia Falkenhem (bild)
9789172997974 från 6 år inbunden 96 sidor

SYSKONEN TILLY – SPÖKKUPPEN
Lisa Hyder (text)
Sofia Falkenhem (bild)

9789172998384 från 6 år inbunden 96 sidor

MAJKEN MAJKEN
Lisa Hyder (text)
Louise Winblad (bild)
En otroligt charmig historia om
att man kanske inte måste växa
upp. Och om hur man kan hitta
vänskap där man minst anar det.
9789172999497 från 6 år inbunden
96 sidor
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6–9 år

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

VENKE RAPPORTERAR –
EN BORTGLÖMD LUCKA
Minette Lidberg (text)
Jesper Jenemark (bild)
Ett medryckande och lättläst mysterium.
9789172999503 från 6 år inbunden 64 sidor

KLAPPSNAPPARNA OCH CHARLIE
Per Simonsson och Stefan Roos (text)
Lars Rudebjer (bild)
Första boken om Charlie och hennes tjuvgäng.
Från julkalendern Tjuvarnas jul som kom 2011.

HEMLIG
Rose Lagercrantz (text)
Tord Nygren (bild)
Många barn tvingas leva gömda. Här berättar
en av alla hemliga barn sin historia.
9789172998421 från 6 år inbunden 32 sidor

MIN COACH MELODY
Rose Lagercrantz (text)
Rebecka Lagercrantz (bild)
En fin bok om fotboll, vänskap och att våga
vara den man är.
9789172997943 från 6 år inbunden 96 sidor

9789172997509 från 6 år inbunden 64 sidor

KLAPPSNAPPARNA OCH MADAME
BOFVÉNS HEMLIGHET
Per Simonsson och Stefan Roos (text)
Lars Rudebjer (bild)
9789172997516 från 6 år inbunden 64 sidor

KLAPPSNAPPARNA OCH
DROTTNINGENS TÅRTA
Per Simonsson och Stefan Roos (text)
Lars Rudebjer (bild)

9789172998476 från 6 år inbunden 80 sidor

KLAPPSNAPPARNA OCH SKOLTJUVEN
Per Simonsson och Stefan Roos (text)
Lars Rudebjer (bild)
9789172999053 från 6 år inbunden 80 sidor

KLAPPSNAPPARNA OCH LEGENDEN
OM SPÖKTJUVEN
Per Simonsson och Stefan Roos (text)
Lars Rudebjer (bild)
9789172999237 från 6 år inbunden 64 sidor
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Tjuvarnas jul gick som en mycket
populär julkalender 2011. 2014 hade
filmen Tjuvarnas jul – Trollkarlens
dotter premiär. Den som älskar
julkalendern och filmen kommer att
känna igen karaktärerna, miljöerna
och stämningen i böckerna om
Klappsnapparna.

VI ÄR SUPERSTARS!
Malin Stehn (text)
Elin Jonsson (bild)
Bästisarna Gabbi och Ellen ska
på cheerleading-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

9–12

LINJE 15 TILL RANNEBERGEN
Lena Arro (text)
Filippo Vanzo (bild)
Skräckdrottningen Lena Arro ger oss kalla kårar,
rysliga historier och ond bråd död, spökligt illustrerat
av Filippo Vanzo med suggestiva bilder.
9789172999596 från 9 år inbunden 108 sidor

HJÄRNSMÄLTA
Staffan Cederborg
Omslag av Sarah Sheppard
Andra boken om vår antihjälte Leo är full av humor.
9789172999510 från 9 år inbunden 166 sidor

Första boken, Hjärnpunka,
finns som pocket på sida 56
KATAKOMBENS HEMLIGHET
Tom Egeland
Översatt av Helena Stedman
Omslag av Maria Sundberg
Gamla myter, mörka katakomber och livsfarliga
hemligheter avlöser varandra i denna spännande
och actionfyllda berättelse.
9789172996786 från 9 år inbunden 222 sidor

SKATTEN FRÅN MIKLAGÅRD
Tom Egeland
Översatt av Helena Stedman
Omslag av Maria Sundberg
Nya äventyr med Robert. En glömd vikingagrav,
en legendarisk skatt och en magisk profetia.
9789172998032 från 9 år inbunden 254 sidor

MUMIENS MYSTERIUM
Tom Egeland
Översatt av Helena Stedman
Omslag av Maria Sundberg
Robert förljer denna gången med sin mamma
på en utgrävning i Egyptien.
9789172998834 från 9 år inbunden 392 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.
9789172261716 från 9 år inbunden
272 sidor

Gåtfulla händelser, chiffer och en
rafflande berättelse där man får
följa Malin och Orestes i deras
sökande efter sanningen.
KOD: ORESTES
Maria Engstrand (text)
Lotta Geffenblad (bild)
Kod: Orestes är en fullmatad bladvändare för
bokslukaråldern! Som Da Vinci-koden för barn!
9789172999282 från 9 år inbunden 376 sidor

KOD: ELEKTRA
Maria Engstrand
Lotta Geffenblad (bild)
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
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9–12 år

LILLE VARULVEN
Cornelia Funke
Översatt av Gunilla Borén
Omslag av Cornelia Funke
Motte är på väg hem en mörk höstkväll när han
plötsligt får syn på en stor raggig hund. Eller är
det en varg? Den biter Motte och när han ser sig
i spegeln får han sitt livs chock.
9789172990548 från 9 år inbunden 94 sidor

RAKT MOT HINDRET!
Malin Eriksson
Omslag av Anna Winberg
Så mycket mer än en hästbok! Malin Eriksson skriver om
relationer, orättvisor och kärleken till stallet och hästar.

DRAKRYTTAREN – FJÄDERNS MAGI
Cornelia Funke
Översatt av Carina Gabrielsson Edling
Omslag av Cornelia Funke
Ett nytt fantastiskt äventyr med Ben och hans
silverdrake Lung. Fristående uppföljare till
Drakryttaren som finns som pocket på sida 57.
9789172999091 från 9 år inbunden 405 sidor

9789172997745 från 9 år inbunden 176 sidor

MIN STORA STÖKIGA NYA FAMILJ
Anja Hitz
Översatt av Helena Stedman
Omslag av Lisa Zachrisson
Rose har skilda föräldrar och inga syskon. När hennes
mamma träffar Frank, som har fem barn, blir det ett helt
nytt liv!
9789172997363 från 9 år inbunden 131 sidor

MIN KNÄPPA KNASIGA BONUSFAMILJ
Anja Hitz
Översatt av Helena Stedman
Omslag av Lisa Zachrisson
9789172997370 från 9 år inbunden 127 sidor

MIN GALNA GLITTRANDE STJÄRNFAMIILJ
Anja Hitz
Översatt av Helena Stedman
Omslag av Lisa Zachrisson
9789172999060 från 9 år inbunden 127 sidor

NÖRDEN PÅ NILEN
Anna Holmström Degerman (text)
Valentin Schönbeck (bild)
Egyptensemester! Fint hotell med pooler
och vattenland – men först vill mamma åka
på kryssning på Nilen och titta på gamla
gravar och sånt. Tråkigt! Och Morgan, enda
killen i hans ålder, är en riktig nörd.
Men den tråkigaste veckan i hans liv blir
en av de mest spännande. Vad är det coola
killen håller på med? Något är på gång, och
det blir riktigt farligt innan Max och Morgan
kan njuta av poolen.
9789172996618 från 9 år inbunden 107 sidor

STOPPA GREVEN
Dan och Lotta Höjer
Omslag av Maria Sundberg
En äventyrsbok med utgångspunkt i dagens Sundbyberg.
9789172997592 från 9 år inbunden 255 sidor
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GRUVANS HEMLIGHET
Dan och Lotta Höjer
Omslag av Maria Sundberg
En spännande bok med inslag av svensk historia för
slukaråldern.
9789172998537 från 9 år inbunden 223 sidor

LABORATORIUM NR 4 –
HEMLIGT OMRÅDE
Dan och Lotta Höjer
Omslag av Maria Sundberg
Alex och Shantis föräldrar jobbar på
den hemliga militäranläggningen.
Hemlighetsmakeriet är stort och när
Wilma träffar Alex och Shanti kan hon
inte låta bli att ta reda på varför. Hon
övertalar dem att ta sig in i ett av de hemliga
labben, laboratorium nr 4. Men de hade
aldrig kunnat gissa att det skulle leda till
förföljelse, hot och kidnappning.
9789172261501 från 9 år inbunden 176 sidor

9–12 år

KRYP
M.G. Leonard
Översatt av Elisabeth Fredholm
Omslag av Niklas Lindblad
När Darkus pappa mystiskt försvinner misstänker han
och hans vänner att det kan ha något med pappans
insektsforskning att göra.
9789172997776 från 9 år inbunden 332 sidor

KRYPENS DROTTNING
M.G. Leonard
Översatt av Jan Risheden
Omslag av Niklas Lindblad
INGEN KOMMER UNDAN
Anna Knutsson och
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

9789172999022 från 9 år inbunden 355 sidor

KRYPENS KRIG
M.G. Leonard
Översatt av Jan Risheden
Omslag av Niklas Lindblad

9789172999527 från 9 år inbunden 320 sidor

LUNDEBY IK – EN OVÄNTAD RÄDDNING
Malin Stehn (text)
Catharina Nygård (bild)
Första boken om fotbollsklubben Lundeby IK. Sebbe
försöker hitta spelare till sitt lag, så att de kan få spela i
en viktig match i slutet av säsongen!
9789172993730 från 9 år inbunden 96 sidor

LUNDEBY IK – EN TJUV I LAGET?
Malin Stehn (text)
Catharina Nygård (bild)

9789172993884 från 9 år inbunden 96 sidor

LUNDEBY IK – ALLA HELGONS BLODIGA CUP
Malin Stehn (text)
Catharina Nygård (bild)
9789172994072 från 9 år inbunden 96 sidor

LUNDEBY IK – VÄRSTA MÅLTORKAN
Malin Stehn (text)
Catharina Nygård (bild)

9789172994294 från 9 år inbunden 96 sidor

LUNDEBY IK – SEBBE PÅ BÄNKEN
Malin Stehn (text)
Catharina Nygård (bild)

9789172994911 från 9 år inbunden 96 sidor

LUNDEBY IK – TRÄNARTRUBBEL
Malin Stehn (text)
Catharina Nygård (bild)

Din bok är viktigare än
nånsin. Och dessutom är
den rolig, det behövs också i
denna konstiga värld.
– Barbro Lindgren
EN HÄR SOMMAREN KAN BLI
MIN DÖD
Malin Stehn
Omslag av Lisa Zachrisson
Ångestfyllt men berättat
med humor och hög grad av
igenkänningsfaktor för alla!
9789172997585 från 9 år inbunden
188 sidor

9789172994300 från 9 år inbunden 96 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.
9789172261747 från 9 år inbunden
128 sidor
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9789172999855 från 12 år inbunden
130 sidor

MATS BERGGREN

Mats Berggren har skrivit ett tiotal
ungdomsböcker men även några romaner
för vuxna. Han tilldelades Spårhunden
för Onsdag kväll strax före sju och fick 2019
Ivar Lo-priset.
Porträtt av Peder Lingden

Ungdomsböcker

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!

JAG LJUGER BARA PÅ FREDAGAR
Mats Berggren
Omslag av Niklas Lindblad
En lättsam familjehistoria om kärlek
och dolda familjehemligheter.
9789172995772 från 12 år inbunden
128 sidor

PÅ ANDRA SIDAN FÅGELSÅNGEN
Stefan Casta
Omslag av Niklas Lindblad
På andra sidan Fågelsången är skriven
i samma anda som Stefan Castas
tidigare ungdomsromaner. Här finns
också den förundran och vördnad för
naturen som löper som ett rött band
genom hela hans författarskap.
9789172997523 från 12 år inbunden
330 sidor

DET HÄR ÄR INGEN FILM MED
LYCKLIGT SLUT
Staffan Cederborg
Omslag av Lisa Zachrisson
Pontus, eller Nypon som han kallas,
förlorar sin farmor. Plötsligt förändras
han och går in i en kris. Men mitt i
hopplösheten visar han sidor som han
själv förvånas över.

NÄKTERGALENS SÅNG
Stefan Casta
Omslag av Per Josefsson
Precis innan Victor trycker av
skottet ser han henne. Flickan
som står mitt i skottlinjen och
som ska komma att förändra
hans vardag. Hon följer med
honom hem och finner sig
tillrätta på gården med Brigitte
och Gustavo. Men vem är hon
och varför pratar hon aldrig om
sitt förflutna?
Nominerad till Augustpriset
2005.
9789172991712 från 12 år
inbunden 270 sidor

9789172995468 från 12 år inbunden
157 sidor

Staffan Cederborg ger läsaren
kalla kårar i sin bok Blodvittring!
BLODVITTRING
Staffan Cederborg
Omslag av Niklas Lindblad
I några gamla dammiga anteckningsböcker i en fyr på
Gotland hittar en författare en historia han häpnar över.
Den utspelar sig just där, för mer än 35 år sedan.
Skriven av en Nina som var instängd i fyren sommaren 1979.
9789172998490 från 12 år inbunden 278 sidor

KICKAR
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Staffan Cederborg
Omslag av Hanna Larsson
Joel glider mest runt med sina kompisar men när
Cornelia flyttar till stan blir Joel fullständigt förhäxad
av henne. Joels, till en början händelselösa, liv blir plötsligt
ganska komplicerat på flera plan.
9789172997011 från 12 år inbunden 258 sidor

9789172997868 från 12 år inbunden 298 sidor

GRYNINGSSTJÄRNA
Charlotte Cederlund
Omslag av Anna Henriksson
Mörkret har lagt sig över Idijärvi sameby och
det dröjer veckor innan solen återvänder.
Borri Noaidis attack har rivit upp djupa sår
inom Áili, sår som blir än mer smärtsamma
när en tragisk olycka gör henne ensam igen.
9789172998858 från 12 år inbunden 272 sidor

STÅ UT!
Mattias Edvardsson
Omslag av Lilian Bäckman
En gripande och trovärdig berättelse om att
växa upp och ta sin plats i livet, berättat ur tre
olika perspektiv.

Ungdomsböcker

MIDDAGSMÖRKER
Charlotte Cederlund
Omslag av Anna Henriksson
Första delen i Idijärvi-trilogin, om Àili som flyttar från
södra Sverige till de nordligaste delarna av landet.

MIDNATTSLJUS
Charlotte Cederlund
Omslag av Anna Henriksson
Den tredje och avslutande delen om Àili.
9789172999534 från 12 år inbunden 284 sidor

9789172996465 från 12 år inbunden 192 sidor

Mattias
Edvardssons första
ungdomsbok!

TISTELTANKAR
Anette Eggert
Omslag av Sanna Sporrong
Linn gör allt för att passa in. Vad
det än innebär, vem hon än sårar,
vem hon än ljuger för. Men det
skaver i henne. Hela hon är full av
tisteltankar.

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 att läsa?
Maria Engstrand debuterade 2018
med succéboken Kod: Orestes.

Spänningsroman

På www.opal.se finns det
lärarhandledning till Kyla

THERESE HENRIKSSON

Therese Henriksson debuterade
med Korpmåne 2015. 2019 kom
uppmärksammade ungdomsboken Kyla,
som har tryckts om flera gånger och är
väldigt populär i skolorna.

Ungdomsthrillern
Kyla är en obehagligt
trovärdig Flugornas
herre för vår tid.
– Lotta Olsson, DN
Porträtt av Lovisa Henriksson

9789172261518 från 12 år inbunden
260 sidor

9789172998544 från 9 år inbunden
240 sidor

Kyla finns även som
pocket, se sida 18

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

#SERIÖSTDETRÄCKERNU
Marie-Chantal Long
Omslag av Lisa Zachrisson
En angelägen ungdomsbok om när tjejer får
nog av killars trakasserier.
9789172999244 från 12 år inbunden 159 sidor

DET ÄR BARA JAG SOM ÄR SÅ FUCKING DÅLIG
Marie-Chantal Long
Omslag av Maria Sundberg
En annorlunda uppbyggd ungdomsbok där man parallellt
med berättelsen får följa Vladis tankar om träning, kalorier
och utseende i marginalerna.

SVARTA TORNET
Malin Stehn
Omslag av Sebastian Jonsson
Spänning på hög nivå!

På www.opal.se finns det
lärarhandledning
till Inte din bror

9789172996892 från 12 år inbunden 252 sidor

INTE DIN BROR
Malin Stehn
Omslag av Lisa Zachrisson
Flykt och ensamhet, vänskap och kärlek.
9789172999701 från 12 år inbunden 250 sidor

9789172998346 från 12 år inbunden 198 sidor

DET ÄR DAGS ATT INTE
FREAKA UT
Stephanie Tromly
Översatt av Elisabet Fredholm
Omslag av Hanna Larsson
En actionfylld deckare som är
sanslöst fartfylld och hejdlöst
spännande.
9789172997325 från 12 år flexband
336 sidor

Del två och tre i serien
ges ut på vårt imprint
Vox by Opal.

HOOD – BERÄTTELSEN OM HUR
ROBIN LOCKSLEY BLEV
ROBIN HOOD
Mats Wahl
Omslag av Tord Nygren
Det här är historien om hur Robin
Locksley blev Robin Hood. Den utspelar
sig i slutet av 1100-talet då Rickard
Lejonhjärta var kung av England. Han
satt i Österrikisk fångenskap i två år
och då höll hans bror England i sitt
grepp. Det är svåra tider i England och
när sheriffens män börjar beskatta
gårdarna på deras levebröd går männen
i stugorna ihop för att få tillbaka det de
har blivit berövade.
9789172993532 från 12 år inbunden
268 sidor

LYDIAS HEMLIGHET – ETT MAGISKT KONSTÄVENTYR
Finn Zetterholm
Omslag av Alexandra Kern
Lydia har alltid tyckt om att teckna och att gå på museer.
En dag träffar hon en man som visar henne vägen till
konsthistorien genom att resa genom olika tavlor. På sin väg
hamnar hon både i Rembrandts Holland och
Leonardo da Vincis Italien.
9789172993846 från 12 år inbunden 316 sidor

LYDIA OCH TIGERNS GÅTA
Finn Zetterholm
Omslag av Alexandra Kern

9789172993839 från 12 år inbunden 307 sidor

LYDIA OCH SÖMNGÅNGAREN
Finn Zetterholm
Omslag av Alexandra Kern
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9789172995604 från 12 år inbunden 270 sidor

Lättläst

FÖRSVUNNEN
Torsten Bengtsson
Omslag av Niklas Lindblad
Olle älskar att spela fotboll och att hänga med sin bästa kompis Adam.
När de ska gå på bio med Vera och Elsa, två tjejer i klassen, dyker Adam
inte upp. Varför har Adam försvunnit?
9789172996304 från 9 år inbunden 112 sidor

INSTÄNGD
Torsten Bengtsson
Omslag av Niklas Lindblad
Spännande av Torsten Bengtsson.
9789172261617 från 12 år pocket 101 sidor

SKUGGAN SOM FÖRSVANN
Torsten Bengtsson
Omslag av Niklas Lindblad
Spännande och gripande lättläst-bok om svåra och tunga ämnen, men
som ändå är fylld av glädje och hopp.
9789172261624 från 9 år pocket 158 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
Första delen om
älskar.
9789172999718 från 6 år inbunden 56 sidor

fotbollskillen Adam

VANJA OCH VILLE
Mats Wahl
Omslag av Niklas Lindblad
Vanja är van vid att bli inkallad till rektorn. Hon kan
inte vara tyst när Tobbe eller någon i hans gäng hackar
på henne. Dessutom är hon rätt stark så ibland blir det
fysiskt också. En dag går bråket för långt.
9789172995000 från 12 år inbunden 112 sidor

JAG ÄR EN POJKE MED TUR
Monica Zak och Esmat Nabi
Omslag av Lisa Zachrisson
Monica Zak har träffat Esmat från Afghanistan som
har berättat sin fantastiska historia för henne.
När han var fyra år flydde han från talibanerna med
sin mamma och syster till Kabul. Men han tappade
bort dem på vägen till Sverige.
9789172995666 från 12 år inbunden 64 sidor

KASTA SYRA
Monica Zak
Omslag av Lisa Zachrisson
Om Marzia som får syra kastat i sitt ansikte av
en pojke som hon tackat nej till att gifta sig med.

Porträtt av Danne Eriksson

9789172994836 från 12 år inbunden 75 sidor

MONICA ZAK

Monica är född i Dresden 1939. Monica växte upp i
Örebro och var tidigt aktiv som författare. Hon har
under många år träffat barn och ungdomar från
världens alla hörn.
Det är deras historier som hon berättar.
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EN ENDA KVÄLL
Mats Berggren
Omslag av Niklas Lindblad
En enda kväll utkom för första gången
2006 och är den första fristående delen i
bokserien om unga människors liv i Alsta,
en fiktiv förort någonstans i Sverige. De
övriga böcker som ingår i serien är Onsdag
kväll strax före sju (2016) och Din syster
måste dö (2017).
9789172999367 från 12 år 128 sidor

ONSDAG KVÄLL STRAX FÖRE SJU
Mats Berggren
Omslag av Niklas Lindblad
Mats Berggren tilldelades 2014
Spårhunden för årets bästa barn- och
ungdomsdeckare.
SPELAR DÖD
Stefan Casta
Omslag av Maria Larkman
Några vänner ger sig ut i skogen
för att titta på tjäderspel, men
den oskyldiga utflykten får en
fruktansvärd vändning som
ingen hade drömt om och en
hemsk avslutning. Tilldelades
Augustpriset 1999.
9789172992382 från 12 år
213 sidor

HJÄRNPUNKA
Staffan Cederborg
Omslag av Sarah Sheppard
Med halsbrytande humor
skildras Leos vardag och
bekymmer på ett trovärdigt sätt.
9789172261426 från 9 år
142 sidor

Andra delen om Leo
hittar du på sida 49!
Lika originell som spännande
– Yukiko Duke, Vi Läser

9789172998889 från 12 år 208 sidor

DIN SYSTER MÅSTE DÖ
Mats Berggren
Omslag av Niklas Lindblad
Khabat måste kämpa hårt för att få bra
betyg, men pappa kräver att han ska lägga
ner tid på att hålla koll på sin syster Evin.
När Evin blir kär i Abdi, den somaliske
rapparen från boken Onsdag kväll strax före
sju, börjar hon göra saker hon inte får.
9789172261709 från 12 år 224 sidor

SENT UTE
Mats Berggren och Bawer Coskun
Omslag av Niklas Lindblad
Baran är en stökig elev. Han hamnar ofta
i slagsmål och har varnats av rektorn,
och nu har han haft sönder spegeln i
omklädningsrummet också. Hans pappa
blir arg och Baran får utegångsförbud.
När Barans pappa ska resa bort utnyttjar
Baran friheten till att låna pappans bil
tillsammans med kompisarna.
9789172996519 från 12 år 128 sidor

MIDDAGSMÖRKER
Charlotte Cederlund
Omslag av Anna Henriksson
Första delen i Idijärvi-trilogin, om ÀIli som
flyttar från södra Sverige till de nordligaste
delarna av landet.
9789172999541 från 12 år 298 sidor

GRYNINGSSTJÄRNA
Charlotte Cederlund
Omslag av Anna Henriksson
Andra delen om Àili som flyttat tillbaka
till Idijärvi.
9789172999602 från 12 år 271 sidor

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

56

9789172262164 från 12 år 320 sidor

KATAKOMBENS HEMLIGHET
Tom Egeland
Översatt av Helena Stedman
Omslag av Maria Sundberg
Actionfyllt i bästa Indiana Jones-stil
till sista sidan.

9789172999251 från 12 år 264 sidor

9789172998292 från 9 år 222 sidor

Pocket

APRIL APRIL
Mattias Edvardsson
Omslag av Sanna Sporrong
En brutalt gripande och samtidigt
hoppfull historia om fyra ungdomar
på ett behandlingshem.

De två följande delana
om Roberts äventyr
hittar du på sida 49.

DRAKRYTTAREN
Cornelia Funke
Översatt av Gunilla Borén
Omslag av Don Seemiller
En tidlös äventyrsberättelse.
9789172995970 från 9 år
480 sidor

TJUVARNAS HERRE
Cornelia Funke
Översatt av Gunilla Borén
Omslag av Cornelia Funke
Spännande klassiker för
bokslukare.

BLÄCKHJÄRTA
Cornelia Funke
Översatt av Gunilla Borén
Omslag av Cornelia Funke
Ett osannolikt och magiskt äventyr
i böckernas värld.

9789172998223 från 9 år
372 sidor

9789172995062 från 12 år 528 sidor

KORPMÅNE
Therese Henriksson
Omslag av Emma Ekstam
17-åriga Saga bor i Ytterstbyn, en
liten by någonstans i Norrbotten.
När de nya grannarna, tonårkillen
Seth och hans mamma, flyttar in
från södra Sverige vet Saga inte
riktigt vad hon ska tro. Saga känner
hur hon dras till Seth, och snart
har de blivit vänner och kanske
något mer. Men det är något som
inte stämmer.

BLÄCKDÖD
Cornelia Funke
Översatt av Gunilla Borén
Omslag av Cornelia Funke
Tredje delen i bläcktrilogin.
9789172995086 från 12 år 698 sidor

9789172998506 från 12 år
328 sidor

BLÄCKMAGI
Cornelia Funke
Översatt av Gunilla Borén
Omslag av Cornelia Funke
Andra delen i bläcktrilogin.
9789172995079 från 12 år
665 sidor

Den blomstertid nu
kommer vann Sveriges
Radios Barnens
Romanpris 2015.

DEN BLOMSTERTID NU KOMMER
Marie-Chantal Long
Omslag av Maria Sundberg
I flykten efter ett misslyckat rånförsök
snor Fred och Wahid en bil och missar
först att det sitter ett barn i baksätet.
Situationen håller på att rinna dem ur
händerna. Vad gör man när allt blir fel?
Och efteråt, när allt verkar ha ordnat
sig och man kommit undan, går det att
låtsas som att inget har hänt?
9789172998926 från 12 år 142 sidor

FOLK OCH VÄSEN I SKOG OCH RYMD – EN MÅLARBOK
Jesper Nordqvist
Innehåller ca 30 uppslag med en kort beskrivande text på ena
sidan och svartvita bilder att färglägga på den andra.
9789172998513 från 12 år häftad 64 sidor

Målarbok för
mellanåldern av
mangatecknaren
Jesper Nordqvist.
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SIDEN, SAMMET, TRASA, LUMP
Solveig Olsson-Hultgren
Omslag av Maria Larkman
En släktkrönika som tar sin början
1899, vi får följa systrana Andersson
och deras liv.
9789172992399 från 12 år 163 sidor

ARBETETS DÖTTRAR
Solveig Olsson-Hultgren
Omslag av Maria Larkman
Andra fristående delen i serien om
systrarna Andersson, utspelar sig 1903.
9789172992412 från 12 år 192 sidor

SVEKET
Ursula Poznanski
Översatt av Sofia Lindelöf
Omslag av Niklas Lindblad
Vad gör du när ditt liv vänds ut och in?
När ditt skyddade liv i sfären tar slut
för att du hör ditt namn räknas upp
bland de som måste dödas. De som ska
dödas för att en konspiration hotar hela
sfärsystemet. En konspiration du aldrig
hört talas om.
9789172998049 från 12 år 431 sidor

SAMMANSVÄRJNINGEN
Ursula Poznanski
Översatt av Sofia Lindelöf
Omslag av Niklas Lindblad
Spänningen fortsätter. Är Ria och hennes
vänner utsatta för en komplott?
9789172998896 från 12 år 431 sidor

Spännande trilogi!

SLUTET
Ursula Poznanski
Översatt av Sofia Lindelöf
Omslag av Niklas Lindblad
Den avslutande delen i trilogin om Ria
och hennes vänner är, på samma sätt
som de tidigare, andlöst spännande,
ända till sista sidan.
9789172998902 från 12 år 509 sidor

DRÖMMAR AV GLAS
Solveig Olsson-Hultgren
Omslag av Maria Larkman
Tredje fristående delen utspelar sig
under första världskriget.
9789172992740 från 12 år 192 sidor

NYA TIDER
Solveig Olsson-Hultgren
Omslag av Maria Larkman
Fjärde fristående delen utspelar sig året
då kvinnor får rösträtt i Sverige, 1921.
9789172992757 från 12 år 238 sidor

Philip Pullman fick
ALMA-priset 2005
DEN TATUERADE FJÄRLIEN
Philip Pullman
Översatt av Christina Westman
Omslag av Young Picador,
Pan Macmillan Ltd
En berättelse som är spännande,
tragisk, mystisk och fylld av lycka.
9789172992498 från 12 år 176 sidor

IBLAND VILL MAN INTE GÄRNA
GÅ IN FAST REGNET ÖSER NER
Malin Stehn
Omslag av Lisa Zachrisson
Humor och värme av Malin Stehn.
9789172996557 från 12 år 201 sidor

DEN HÄR SOMMAREN KAN BLI
MIN DÖD
Malin Stehn
Omslag av Lisa Zachrisson
Trots att det är ångestfyllt angriper
Malin Stehn ämnet med humor och
hög grad av igenkänningsfaktor för alla!

SPÖKSKRIVAREN
9789172999558 från 9 år 188 sidor
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? 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 … Spännande deckare för
Scanna koden och se en
slukaråldern.
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9789172261761 från 9 år 192 sidor

trailer för Spökskrivaren!

9789172999909 från 12 år 286 sidor

Pocket

VINTERVIKEN
Mats Wahl
Omslag av Emma Graves
Vinterviken blev belönad med Augustpriset 1993, och har sedan
dess blivit en modern klassiker, läst och älskad av många.
DEN OSYNLIGE
Mats Wahl
Omslag av Niklas Lindblad
En dag i maj upptäcker Hilmer att han blivit osynlig. Men han vet inte
varför och har svårt att minnas de senaste händelserna. Hilmer har blivit
osynlig för att han har råkat ut för något hemskt. Vad det är är det ingen
som vet eftersom Hilmer är försvunnen. Det blir kommissarie Fors som
ska ta reda på det. Den osynlige Hilmer finns ständigt i hans närhet.
9789172994256 från 12 år 208 sidor

PUMANS DOTTER
Monica Zak
Omslagsfoto av Ulf Hultberg
Omslagslayout av Marco Antonio Ortiz och Michelle Juárez
Pumans dotter är indianflickan Aschlop från den lilla byn
Yalambojoch i Guatemala. Hon blir vittne till en massaker på
indianerna i grannbyn och ser hur hennes bror blir bortförd av
militären. Tillsammmans med hundratusentals andra indianer flyr
hon till Mexiko.
9789172709454 från 12 år 201 sidor

POJKEN SOM LEVDE MED STRUTSAR
Monica Zak
Omslag av Jan-Åke Winqvist
Hadara kom ifrån sina föräldrar i en öken-storm. En strutsflock
tog hand om honom och han blev en medlem av flocken. En sann
historia som låter som fantasi.
9789172991989 från 9 år 241 sidor

ALEX DOGBOY
Monica Zak
Omslag av Jan-Åke Winqvist
Alex överges tidigt av sina föräldrar och vantrivs hos sin moster. Han
rymmer, men livet på gatan i Tegucigalpa visar sig vara farligare än han
trott och det är svårt att hitta mat. Ett tag bor Alex på en soptipp och
samlar plastpåsar, där hittar han en skadad hundvalp som han tar hand
om. Så får han sitt nya namn: Dogboy.
9789172992405 från 9 år 201 sidor

TREDJE KÄRLEKEN – ALEX DOGBOY
Monica Zak
Omslag av Karin Södergren
9789172991750 från 9 år 241 sidor

SÄG ALEX, BARA ALEX
Monica Zak
Omslag av Karin Södergren

Fängslande bokserie
som bygger på en
sann historia!

9789172994737 från 9 år 243 sidor

DOGBOY ÄR DÖD – NOVELLER
Monicka Zak
Omslag av Sara R. Acedo
En novellsamling om utsatta ungdomar från olika delar av världen.
Första novellen handlar om Alex Dogboy. Vi får även läsa om en
adopterad flicka i Sverige som funderar på sitt förflutna, en barnsoldats
öde i Guatemala, en kamelpojke i Somaliland och fler ungdomar från
Grönland, Afghanistan och Latinamerika.
9789172998308 från 12 år 204 sidor

På www.opal.se finns
det lärarhandledning
till Dogboy är död
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2020 års nyheter är utmärkta med fet stil.

ISBN					SIDA
SMÅBARNSBÖCKER
99-860-5
99-776-9
99-839-1
99-684-7
99-973-2
26-175-4
99-939-8
26-182-2
26-189-1
26-190-7
99-778-3
99-779-0
99-722-6
99-652-6
99-398-3
26-267-6
26-144-0
26-178-5
26-184-6
99-656-4
99-840-7
26-204-1
26-163-1
99-667-0
99-828-5
99-771-4
99-940-4
26-192-1
26-338-3
26-231-7
99-927-5
99-948-0
99-781-3
99-782-0
99-904-6

Antony: Betty busar i pyjamas
Antony: Bettys bråkiga banan
Casta/Güettler: Kan inte sova, mämmä
Casta/Güettler: Är det du, mämmä?
Casta/Lagerström: Larson har en dålig dag
Cederlund/Jönsson: Vem vill leka med Zigge?
Cederlund/Jönsson: Världens räddaste hund
Davey: Mina första pop-up-dinosaurier
Eng: Ingen vanlig anka
Eng: Ingen vanlig gris
Gernhäuser: I djurparken
Gernhäuser: På bondgården
Gernhäuser: På byggarbetsplatsen
Gimbergsson: Lilla frö
Gimbergsson: Sova sött
Henson: Cyklar är fantastiska
Lundholm Moberg: Ollie letar
Lundholm Moberg: Ollie på utflykt
Nordqvist: Kan du ingenting Pettson?
Nordqvist: Känner du Pettson och Findus?
Nordqvist: Var är Pettson?
Nordqvist: Pettson och Findus bygger en bil
Oskarsson/Raghunath/Andersson: Masken
Petrén/Wester: Vad ska Lilla Nallen göra nu?
Petrén/Wester: Varför är Stora Apan så arg?
Rudebjer: Du kan!
Rudebjer: Oj, vilken tur!
Rudebjer: Pan hjälper till
Rudebjer: Pan i alla väder
Slater: Var är min tröja?
Wallentin/Wallentin: Peka på, vad händer då?
Wiehle: Min lilla sjö
Wiehle: Min skog
Wiehle: Min trädgård
Wiehle: Mitt hav

29
29
29
29
12
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
12
30
30
26
27
27
13
30
30
30
31
31
13
13
13
31
31
31
31
31

Andersen: H.C. Andersens bästa sagor
Asbjørnsen/Moe: Asbjørnsen och Moes bästa sagor
Asbjørnsen/Moe: Pannkakan
Grimm: Grimms bästa sagor
Höglund: De tre bockarna Bruse
Höglund: Sagan om pannkakan

31
31
31
31
31
31

SAGOR
99-122-4
99-167-5
99-342-6
99-066-1
99-399-0
99-400-3

BILDERBÖCKER
99-941-1
99-841-4
99-706-6
99-912-1
26-183-9
99-968-8
99-857-5
99-942-8
26-215-7
99-754-7
99-755-4
99-629-8
99-658-8
99-893-3
99-757-8
99-753-0

60

Arro/Gimbergsson: Alma och Boris cyklar till öknen
Arro/Gimbergsson: Mille och den stora stormen
Arro/Gimbergsson: Rebus bygger en skog
Arro/Gimbergsson: Tore Silver Visselgren
Arsenault: Alberts läshörna
Arsenault: Colettes fågel
Borell: En sån dag!
Borell: Klappa snällt
Borell: Sagan
Borg: Hemma hos Plupp
Borg: Kalas hos Plupp
Borg: Plupp bygger bo
Borg: Plupp gör en långfärd
Borg: Plupp i Storskogen
Borg: Plupp och björnungarna
Borg: Plupp och havet

33
33
33
33
33
33
33
33
14
32
32
32
32
32
32
32

99-713-4
99-052-4
99-783-7
99-712-7
99-714-1
99-730-1
99-756-1
99-894-0
99-734-9
99-668-7
99-659-5
99-865-0
99-837-7
99-943-5
99-982-4
99-962-6
26-153-2
26-202-7
26-203-4
99-944-2
99-945-9
99-866-7
99-733-2
99-867-4
99-946-6
26-156-3
26-155-6
26-200-3
99-868-1
26-244-7
26-191-4
99-975-6
99-907-7
26-164-8
99-886-5
99-624-3
99-870-4
26-165-5
70-294-3
70-779-5
99-554-3
99-831-5
99-981-7
99-151-4
70-586-9
99-410-2
70-383-4
70-964-5
70-337-7
70-525-8
70-663-7
70-425-1
70-476-3
70-783-2
99-223-8
99-266-5
99-974-9
99-687-8
99-633-5
99-745-5
99-844-5
99-947-3
99-548-2
99-979-4
99-938-1

Borg: Plupp och lodjuret
32
Borg: Plupp och lämlarna
32
Borg: Plupp och midnattssolen
32
Borg: Plupp och renarna
32
Borg: Plupp och renkalven
32
Borg: Plupp och tranorna
32
Borg: Plupp och vargen
32
Borg: Plupp och vårfloden
32
Borg: Plupp och älgen
32
Borg: Plupp on a long journey
32
Borg: Vinter hos Plupp
32
Casta/Pettersson: Det magiska stoftet
34
de Beer: Lilla isbjörnen – Vart ska du åka?
34
de Beer: Lilla isbjörnen – Vem är det som ylar?
34
Desmond: Isbjörnen
34
Edvardsson/Salmén: Ella & Noa – Glass på en onsdag 34
Edvardsson/Salmén: Ella & Noa – Hoppa från kanten 34
Edvardsson/Salmén: Ella & Noa – Lussa lagom
14
Eng: Harry över havet
14
Eng: Lilla Valdemar
34
Flygare: En robot hjälper till
35
Flygare: En robot ramlar ner
35
Funke/Swoboda: Månskensdraken
35
Giannini: Taket lyfter
35
Güettler/Helmsdal/Jónsdóttir: Monster i knipa
35
Helland Larsen/Schneider: Jag är döden
35
Helland Larsen/Schneider: Jag är livet
35
Holmström Degerman/Rönns: Doris –
Världens viktigaste jobb
15
Hyder/Gustavsson: Om dagen tar slut
35
Jonsson: Sally surar!
15
Kestere: Den känsliga igelkotten
36
Kestere: Ottos ulliga tröja
36
Kestere: Vilda grannar
36
Krapu-Kallio/Gimbergsson: Kråkan
36
Latimer: Är jag din?
36
Lindgren/Nordqvist: Stackars Allan
28
Lundholm Moberg: Sven och semestermarodörerna 36
Metcalf: Hund i stövlar
36
Nordqvist: Agaton Öman och Alfabetet
28
Nordqvist: Boken om Nasse
28
Nordqvist: Findus flyttar ut
26
Nordqvist: Födelsedagspaketet
28
Nordqvist: Hundpromenaden
28
Nordqvist: Julgröten
28
Nordqvist: Kackel i grönsakslandet
26
Nordqvist: Lisa väntar på bussen
28
Nordqvist: Minus och stora världen
28
Nordqvist: När Findus var liten och försvann
26
Nordqvist: Pannkakstårtan
26
Nordqvist: Pettson får julbesök
26
Nordqvist: Pettson tältar
26
Nordqvist: Rävjakten
26
Nordqvist: Stackars Pettson
26
Nordqvist: Tuppens minut
26
Nordqvist: Var är min syster?
28
Nordqvist: Var är min syster? Presentutgåva
28
Petersson/Krylén: Molnens melodi
36
Rudebjer: Mirre och Björnen
37
Rudebjer: Mirre och Grodan
37
Rudebjer: Mirre och Räven
37
Salmén: Uppe bland molnen
37
Sommarström/Blåder: Vilken cirkus!
37
Strid: Den otroliga historien om det jättestora päronet 37
Teckentrup: Samma himmel här som där
37
Veldekamp: Kom ner från kranen!!!
37

26-219-5
26-220-1

Götestam/Andersson/Jacobsson:
Läsa/Lyssna/Måla – Den lilla sjöjungfrun
Götestam/Andersson/Jacobsson:
Läsa/Lyssna/Måla – Alice i Underlandet
Götestam/Andersson/Jacobsson:
Läsa/Lyssna/Måla – Aladdin

26-186-0
16
16
16

PÄRLAN
99-915-2
99-895-7
99-896-4
99-897-1
99-916-9
99-956-5
99-898-8
99-957-2
99-917-6
99-918-3

Arro/Gimbergsson: Magda och Anton
Arro/Gimbergsson: Magda och Loppsockan
Baeten: Kloka lilla häxan
Casta/Tollerup: Abborrens ränder
Eng: Valdemar i världshavet
Gimbergsson: Uno i mammas mage
Nordqvist: Nasse hittar en stol
Nordqvist: Nasses taxi
Rudebjer: Aj, sa Tigris
Verner/Nordqvist: Bubblan under isen

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

FAKTABÖCKER
99-876-6
26-145-7

Arro/Vanzo: Från Döda fallet till Ales stenar
39
Baccalario/Percivale/Ferrari :
50 saker du måste göra innan du fyller 13
39
26-234-8 Benton/Hodgson: Tony T-Rex familjealbum
17
99-747-9 Casta: Stan är full av djur
39
99-035-7 Casta/Fagerberg: Humlans blomsterbok
39
99-490-4 Casta/Fagerberg: Humlans herbarium
39
26-209-6 Casta/Fagerberg: Humlan bygger bo
17
99-642-7 Casta/Tinnert: Min fjärilsbok
39
99-169-9 Casta/Mossberg: Sofis blomsterexpedition
39
99-117-0
Casta/Mossberg: Sofis bärbok
39
99-845-2 Casta/Mossberg: Sofis naturbok
39
70-868-6 Casta/Mossberg: Sofis svampbok
39
99-603-8 Casta/Mossberg: Sofis upptäcktsfärd
39
99-503-1 Casta/Ullström: Stora mesboken
39
99-592-5 Casta/Ullström: Stora musboken
39
26-177-8
Cederlund/Henson: Det brinner!
40
99-877-3 Davey: Bli en fena på hajar
40
26-223-2 Davey: Galen i grodor
17
99-937-4 Davey: Katter med klös
40
99-988-6 Davey: Tjattra som en apa
40
99-920-6 Ekberg/Ahlbom: Du och din hjärna
40
99-989-3 Ekberg/Henson: Mattedjungeln – Upptäck
matematiken omkring dig
17
99-625-0 Ekberg/Nordqvist: Tänk själv
40
40
99-748-6 Ekberg/Ahlbom: Tänk stort
99-878-0 Fagerberg: Det var en gång
40
99-735-6 Hedman/Nordqvist: Sjung med Pettson och Findus 27
26-213-3 Hägg: Dömda kvinnor – Förbryterskor
i Sveriges historia
17
99-879-7 Krylén: Handbok för kartläsare –
En faktabok om världen på papper
41
99-727-1
Krylén: Handbok för molnskådare –
En faktabok om vad som rör sig på himlen
41
26-194-5 Krylén: Handbok för storsamlare –
En faktabok att spara
18
70-851-8 Larsson/Danielsson/Nordqvist: Pyssla med Findus
27
99-998-5 Linderoth: Drakarnas första flora - Ängsblommor
41
99-880-3 Linderoth: Våra nordiska drakar och konsten
att spåra dem
41
99-787-5 Linnskog Rudh/Karlsson: Riddarliv
41
99-967-1 Linnskog Rudh/ Vanzo: Kungaliv – Sveriges regenter 		
under 500 år
18
99-141-9
Leonard: Skalbaggssamlarens handbok
41
99-108-8 Nordqvist: Pettson och Findus kokbok
27

26-199-0
99-432-4
99-433-1
99-596-3
99-394-5
99-910-7
99-775-2
99-728-8
99-557-4
99-991-6
70-684-2
70-812-9
99-929-9
99-921-3
99-961-9
99-716-5
99-987-9
99-999-2
99-963-3
26-227-0
26-233-1
99-881-0

Rangström/Nilsdotter: Elins hemligheter
– En handbok i häxkonst
Seraphini/Robin: Enhörningarnas hemliga liv
Sidenbladh/Nygren: Stockholms blodbad
Sidenbladh/Nygren: Upprorstid
Sjöberg: Hårdkokta fakta om ägg
Sjöberg: Kalla fakta om is
Sjöberg: Natten lyser
Sjöberg: Slående fakta om hjärtat
Stiessel/Ahlbom: Albert Mus berättar om celler
Stiessel/Ahlbom: Albert Mus berättar om den
fantastiska atomen
Vaicenavičienė: Vad är en flod?
Verner-Carlsson/Nordqvist:
Storfiskarens nybörjarbok
Wahl/Nordqvist Den långa resan
Wahl/Nordqvist: Folket i Birka
Wahl/Nordqvist: Nu seglar Vasa
Wallentin/Wallentin: Fantastiska djur i
Amazonas regnskog
Walliman/Newman: Professor Astrokatt i rymden
Walliman/Neman: Professor Astrokatts resa
genom kroppen
Walliman/Newman: Professor Astrokatts
rymdraketer
Walliman/Newman: Professor Astrokatts solsystem
Walliman/Newman: Professor Astrokatts
stjärnskådning
Öström/Gustavsson: Myrägg på menyn –
Konstig mat från hela världen
Öström/Karlsson: Babbelboken

41
41
42
42
42
42
42
42
42

Register

LÄSA/LYSSNA/MÅLA

26-217-1

42
43
42
43
43
43
43
43
18
43
43
18
18
43

BÖRJA LÄSA
99-538-3
99-537-6
99-636-6
99-873-5
99-711-0
99-649-6
99-650-2
26-232-4
99-992-3
99-993-0
99-634-2
99-539-0
99-616-8
99-540-6
99-617-5
99-919-0
26-172-3
99-792-9

Eklund: Stall Lilla Stjärna – Full fart på Loke
Eklund: Stall Lilla Stjärna – Stora mörka Skuggan
Eklund: Stall Lilla Stjärna – Världens räddaste häst
Lundholm Moberg: Raketen och tjabbelmörtarna
Stehn/Fahlstedt: Jag tar straffen!
Stehn/Fahlstedt: Jag är fotbollsproffs!
Stehn/Fahlstedt: Ut med domarn!
Stehn/Källström: Luna och Liam – Liam sover över
Stehn/Källström: Luna och Liam – Luna sjunger solo
Stehn/Källström: Luna och Liam på simskola
Stehn/Thoft Sjöström: Klubb S.O.S. fångar ett spöke
Stehn/Thoft Sjöström: Klubb S.O.S. har hundkalas
Stehn/Thoft Sjöström: Klubb S.O.S. på pappajakt
Stehn/Thoft Sjöström: Klubb S.O.S räddar en tant
Stehn/Thoft Sjöström: Klubb S.O.S.
öppnar snigelhotel
Zak/Grähs: Beva och kärleken
Zak/Grähs: Ceva och skridskorna
Zak/Lindell: Ava och hunden som kom bort

44
44
44
44
44
44
44
16
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45

LÄSA MERA
99-863-6
99-875-9
99-984-8
99-823-0
99-821-6

Eriksson/Flygare: Ponnykompisar – Den röda vanten
Eriksson/Flygare: Ponnykompisar – Uteritten
Eriksson/Flygare: Ponnykompisar – Hoppet
Stehn/Andersson: Inte som Zlatan
Stehn/Andersson: Drömmatchen

45
45
45
45
45

Annas/Johansson: Campingtjuven
Annas/Johansson: Slalomsabotören
Casta/Gnosspelius: Huset där humlorna bor
Eggert/Lundholm Moberg: Ina Scot – Hästgalen
Eggert/Lundholm Moberg: Ina Scot – Ridlängtan

46
46
46
19
19

6–9 ÅR
99-882-7
26-152-5
99-515-4
26-205-8
26-256-0
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Register

99-996-1
99-995-4
99-997-8
99-742-4
99-825-4
99-697-7
99-710-3
26-185-3
99-994-7
99-846-9
99-696-0
99-958-9
99-717-2
99-640-3
99-838-4
99-797-4
99-949-7
26-214-0
26-154-9
26-237-9
26-255-3
99-794-3
99-842-1
99-950-3
70-726-9
99-750-9
99-847-6
99-751-6
99-905-3
99-923-7
26-236-2
99-969-5

9–12 ÅR

26-206-5
99-959-6
26-208-9
99-951-0
26-171-6
26-303-1
26-212-6
26-224-9
99-678-6
99-883-4
99-803-2
99-986-2
99-928-2
99-909-1
99-054-8
99-906-0
99-737-0
99-736-3
99-661-8
99-853-7
26-207-2
26-150-1
99-759-2
99-777-6
99-902-2
99-952-7

62

Ehn/Öström/Howes: Valpvarning – Hit, Pyton!
46
Ehn/Öström/Howes: Valpvarning – Sitt, Pyton!
46
Ehn/Öström/Howes: Valpvarning – Sök, Pyton!
20
Ehn/Öström/Karlsson: Läskigt, Sally!
46
Ehn/Öström/Karlsson: Plaskvått, Sally!
46
Ehn/Öström/Karlsson: Stjärnklart, Sally!
46
Ehn/Öström/Karlsson: Trixigt, Sally!
46
Eriksson/Nilsson: Kaninhoppet
47
Holmström Degerman/Forsberg: Sommarön
47
Holmström Degerman/Rönns: Stoppa Svarta Madam 47
Holmström Degerman/Rönns: Vampyr-varning
47
Holmström Degerman/Rönns: Zombie-panik
47
Hyder/Falkenhem: Syskonen Tilly – Artistkuppen
47
Hyder/Falkenhem: Syskonen Tilly – Bibliotekskuppen 47
Hyder/Falkenhem: Syskonen Tilly – Spökkuppen
47
Hyder/Falkenhem: Syskonen Tilly – Uppfinnarkuppen 47
Hyder/Winblad: Majken Majken
47
Hägg: Den stora bankbluffen
20
Kirkwood Brown/Iversen: Kung Grimms hämnd
48
Kirkwood Brown/Iversen: Mörkrets bok
19
Kirkwood Brown/Iversen: Sista Halloween
19
Lagercrantz: Min coach Melody
48
Lagercrantz: Hemlig
48
Lidberg/Jenemark: Venke rapporterar –
En bortglömd lucka
48
Nordqvist: Tomtemaskinen
27
Simonsson/Roos/Rudebjer:
Klappsnapparna och Charlie
48
Simonsson/Roos/Rudebjer: Klappsnapparna och
drottningens tårta
48
Simonsson/Roos/Rudebjer: Klappsnapparna och
Madame Bofvéns hemlighet
48
Simonsson/Roos/Rudebjer: Klappsnapparna och
skoltjuven
48
Simonsson/Roos/Rudebjer: Klappsnapparna och
spöktjuven
48
Stehn/Jonsson: Heja Superstars!
20
Stehn/Jonsson: Vi är Superstars!
48

Arro/Vanzo: De dödas resa
Arro/Vanzo: Linje 15 till Rannebergen
Baugstø: Vi skulle varit lejon
Cederborg: Hjärnsmälta
Copeland/Horne: Charlie blir en kyckling
Copeland/Horne: Charlie blir en mammut
Copeland/Horne: Charlie blir en T-Rex
Dahlgren/Medin: Brunnens fånge
Egeland: Katakombens hemlighet
Egeland: Mumiens mysterium
Egeland: Skatten från Miklagård
Engstrand/Geffenblad: Kod: Elektra
Engstrand/Geffenblad: Kod: Orestes
Funke: Drakryttaren – Fjäderns magi
Funke: Lille varulven
Hitz: Min galna glittrande stjärnfamilj
Hitz: Min knäppa knasiga bonusfamilj
Hitz: Min stora stökiga nya familj
Holmström Degerman/Schönbeck: Nörden på Nilen
Höjer/Höjer: Gruvans hemlighet
Höjer/Höjer: Kvarter nr 3
Höjer/Höjer: Laboratorium nr 4: Hemligt område
Höjer/Höjer: Stoppa greven!
Leonard: Kryp
Leonard: Krypens drottning
Leonard: Krypens krig

21
49
21
49
49
21
21
22
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
50
50
22
50
50
51
51
51

26-207-2
26-187-7
99-758-5
26238-6
99-407-2
99-373-0
99-491-1
99-430-0
99-429-4
26-174-7

Lindquist/Hellgren: Ariel tjugofyra/sju
Magnusson/Knutsson/Winnerbäck:
Ingen kommer undan
Stehn: Den här sommaren kan bli min död
Stehn: Skuggbilder
Stehn/Nygård: Lundeby IK – Alla helgons blodiga cup
Stehn/Nygård: Lundeby IK – En oväntad räddning
Stehn/Nygård: Lundeby IK – Sebbe på bänken
Stehn/Nygård: Lundeby IK – Tränartrubbel
Stehn/Nygård: Lundeby IK – Värsta måltorkan
Zak: Finns det vargar i Sverige?

UNGDOMSBÖCKER

26-211-9
99-577-2
99-985-5
99-171-2
99-752-3
99-849-0
99-546-8
99-701-1
99-885-8
99-786-8
99-953-4
99-646-5
99-854-4
26-151-8
26-149-5
99-834-6
99-924-4
99-970-1
99-689-2
99-732-5
99-353-2
99-560-4
99-383-9
99-384-6

Bengtsson: Mörka krafter
Berggren: Jag ljuger bara på fredagar
Berggren: Rami och Jonatan
Casta: Näktergalens sång
Casta: På andra sidan fågelsången
Cederborg: Blodvittring
Cederborg: Det här är ingen film med lyckligt slut
Cederborg: Kickar
Cederlund: Gryningsstjärna
Cederlund: Middagsmörker
Cederlund: Midnattsljus
Edvardsson: Stå ut
Eggert: Tisteltankar
Engstrand: Hålsjön
Henriksson: Kyla
Long: Det är bara jag som är så fucking dålig
Long: #seriöstdeträckernu
Stehn: Inte din bror
Stehn: Svarta tornet
Tromly: Det är dags att inte freaka ut
Wahl: Hood – Berättelsen om hur Robin Locksley
blev Robin Hood
Zetterholm: Lydia och sömngångaren
Zetterholm: Lydia och tigerns gåta
Zetterholm: Lydias hemlighet – Ett magiskt
konstäventyr

22
51
51
23
51
51
51
51
51
51

24
52
52
52
52
52
52
52
53
53
53
53
53
53
53
54
54
54
54
54
54
54
54
54

LÄTTLÄST
99-630-4
99-161-7
99-162-4
99-971-8
26-242-3
99-500-0
99-566-6
99-483-6

Bengtsson: Försvunnen
Bengtsson: Instängd
Bengtsson: Skuggan som försvann
Eggert/Falkenhem: Sista sparken
Eggert/Falkenhem: Tänk bara fotboll
Wahl: Vanja och Ville
Zak: Jag är en pojke med tur
Zak: Kasta syra

55
55
55
55
23
55
55
55

Berggren: Din syster måste dö
Berggren: En enda kväll
Berggren: Onsdag kväll strax före sju
Berggren: Rami och Jonatan
Berggren/Coskun: Sent ute
Casta: Spelar död
Cederborg: Hjärnpunka
Cederlund: Gryningsstjärna
Cederlund: Middagsmörker
Cederlund: Midnattsljus
Edvardsson: April, April
Egeland: Katakombens hemlighet
Funke: Bläckdöd
Funke: Bläckhjärta
Funke: Bläckmagi

56
56
56
24
56
56
56
56
56
56
57
57
57
57
57

POCKET
26-170-9
99-936-7
99-888-9
26-340-6
99-651-9
99-238-2
26-142-6
99-960-2
99-954-1
26-216-4
99-925-1
99-829-2
99-508-6
99-506-2
99-507-9

26-176-1
99-425-6
99-990-9
99-240-5
99-830-8
99-304-4
99-198-9
70-945-4
99-579-6

Funke: Drakryttaren
Funke: Tjuvarnas herre
Henriksson: Korpmåne
Henriksson: Kyla
Long: Den blomstertid nu kommer
Olsson-Hultgren: Arbetets döttrar
Olsson-Hultgren: Drömmar av glas
Olsson-Hultgren: Nya tider
Olsson-Hultgren: Siden, sammet, trasa, lump
Poznanski: Sveket
Poznanski: Sammansvärjningen
Poznanski: Slutet
Pullman: Den tatuerade fjärilen
Stehn: Den här sommaren kan bli min död
Stehn: Ibland vill man inte gärna gå in fast
regnet öser ner
Stehn: Spökskrivaren
Wahl: Den osynlige
Wahl: Vinterviken
Zak: Alex Dogboy
Zak: Dogboy är död – Noveller
Zak: Alex Dogboy - Tredje kärleken
Zak: Pojken som levde med strutsar
Zak: Pumans dotter
Zak: Säg Alex, bara Alex

57
57
57
24
57
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
59
59
59
59
59
59
59
59

PYSSELBÖCKER
99-312-9
99-311-2
99-335-8
99-851-3

Becker/Nordqvist: Klipp och klistra med Findus
Becker/Nordqvist: Knepiga labyrinter och
kluriga bilder
Becker/Nordqvist: Upp och ner med Findus
Nordqvist: Folk och väsen i skog och rymd

PRESENTBÖCKER BARN

26-306-2
26-307-9

Min dagbok – Rita, skriv och kryssa (lila)
Min dagbok – Rita, skriv och kryssa (blå)

27
27
27
57

25
25

PRESENTBÖCKER VUXEN

26-309-3
26-280-5
26-279-9

Arpi/Nordqvist: God Jul och Gott nytt år
– Vykortsbok
Sjöberg: Hundra (sidor) hundar
Sjöberg: Dom är sötast när dom sover

E–BÖCKER
99-442-3 Arro/Gimbergsson: Lycke och Lage
	- Ibland är det bra att det är vått
26-286-7 Arro/Vanzo: De dödas resa
26-337-6 Arro/Vanzo: Linje 15 till Rannebergen
26-326-0 Bengtsson: Försvunnen
26-324-6 Bengtsson: Instängd
26-258-4 Bengtsson: Mörka krafter
99-820-9 Bengtsson: Skuggan som försvann
99-965-7 Bengtsson/Lundqvist: Sir Sören och den fruktade
sanningen om ljuget
99-933-6 Berggren: Din syster måste dö
26-143-3 Berggren: En enda kväll
99-612-0 Berggren: Jag ljuger bara på fredagar
99-698-4 Berggren: Onsdag kväll strax före sju
26-263-8 Berggren: Rami och Jonatan
99-761-5 Berggren: Språkresan
99-562-8 Casta: Den gröna cirkeln
99-811-7
Casta: På andra sidan fågelsången
99-665-6 Casta: Under tiden
99-519-2 Casta/Tollerup: Blåbärspatrullen och snömannen
99-521-5 Casta/Tollerup: Blåbärspatrullen och spöktåget
99-932-9 Cederborg: Blodvittring

25
25
25

99-613-7
99-766-0
26-158-7
99-767-7
99-908-4
99-814-8
99-980-0
26-371-0
99-768-4
99-764-6
99-931-2
26-335-2
26-336-9
99-610-6
99-523-9
26-295-9
26-294-2
26-296-6
99-588-8
26-159-4
26-198-3
99-901-5
99-648-9
99-769-1
26-196-9
26-343-7
26-342-0
26-330-7
26-328-4
26-329-1
26-331-4
26-373-4
26-288-1
26-229-4
99-812-4
99-816-2
99-813-1
26-375-8
99-934-3
99-802-5
99-611-3
99-440-9
99-438-6
99-439-3
26-160-0
99-815-5
99-663-2
26-157-0
26-290-4
99-935-0
99-762-2
26-333-8
26-334-5
99-664-9
99-518-5
99-763-9
99-452-2
99-738-7
26-239-3
99-682-3
99-765-3
99-681-6
99-660-1
99-565-9
99-564-2
99-563-5

Cederborg: Det här är ingen film med lyckligt slut
Cederborg: Hjärnpunka
Cederborg: Hjärnsmälta
Cederborg: Kickar
Cederlund: Gryningsstjärna
Cederlund: Middagsmörker
Cederlund: Midnattsljus
Dahlgren/Medin: Brunnens fånge
Edvardsson: April, April
Edvardsson: Stå ut
Eggert: Tisteltankar
Eggert/Lundholm Moberg: Ina Scot – Hästgalen
Eggert/Lundholm Moberg: Ina Scot – Ridlängtan
Ehn: Det finns så många toppar man blir aldrig nöjd
Ehn/Winnerbäck: Stig tittar ut
Ehn/Öström/Howes: Valpvarning – Hit, Pyton!
Ehn/Öström/Howes: Valpvarning – Sitt, Pyton!
Ehn/Öström/Howes: Valpvarning – Sök, Pyton!
Eklund Wilsson: Full fart på Loke
Engstrand: Kod Orestes
Eriksson: Hästen på Vinga
Eriksson: Rakt mot hindret
Havstad: Spelets fångar
Henriksson: Korpmåne
Henriksson: Kyla
Holmström Degerman/Rönns: Stoppa svarta Madam
Holmström Degerman/Rönns: Vampyr-varning
Hyder/Falkenhem: Syskonen Tilly – Artistkuppen
Hyder/Falkenhem: Syskonen Tilly – Bibliotekskuppen
Hyder/Falkenhem: Syskonen Tilly – Spökkuppen
Hyder/Falkenhem: Syskonen Tilly – Uppfinnarkuppen
Hägg: Den stora bankbluffen
Höjer/Höjer: Kvarter nr 3
Höjer/Höjer: Laboratorium nr 4
Johansson: Andas samma rytm som du
Johansson: Festival på slottet Thoufve
Johansson: Herr Fikonhatt och slottet Thoufve
Lindquist/Hellgren: Ariel tjugofyra/sju
Long: #seriöstdeträckernu
Long: Den blomstertid nu kommer
Midander: Felkod 404
Nygren: Rödluvan, vargen, mormor och Kotte Gran
Sidenbladh: Stockholms blodbad
Sidenbladh: Upprorstid
Sjöberg: Natten lyser
Stehn: Den här sommaren kan bli min död
Stehn: Ibland vill man inte gärna gå in fast regnet öser ner
Stehn: Inte din bror
Stehn: Skuggbilder
Stehn: Spökskrivaren
Stehn: Svarta tornet
Stehn/Jonsson: Heja Superstars!
Stehn/Jonsson: Vi är Superstars!
Vikström: Gycklarens arv
Werner: Holgers honung
Werner: Är du dum på riktigt?
Zak: Alex Dogboy
Zak: Dogboy är död
Zak: Finns det vargar i Sverige?
Zak: Jag är en pojke med tur
Zak: Kasta syra
Zak: Pojken som levde med strutsar
Zak: Säg Alex, bara Alex
Zak: Tredje kärleken
Zetterholm: Lydia och tigerns gåta
Zetterholm: Lydias hemlighet – Ett magiskt konstäventyr

Register

99-597-0
99-822-3
99-850-6
26-246-1
99-892-6
99-241-2
99-274-0
99-275-7
99-239-9
99-804-9
99-889-6
99-890-2
99-249-8
99-955-8
99-655-7
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Register

LJUDBÖCKER
19-106-1
26-285-0
26-314-7
26-259-1
26-312-3
26-313-0
26-310-9
226-311-6
26-264-5
95-240-7
26-316-1
95-645-0
26-370-3
14-077-4
26-315-4
19-104-7
26-283-6
26-284-3
26-266-9
26-265-2
26-247-8
95-651-1
15-430-6
26-321-5
26-322-2

Annas/Johansson: Slalomsabotören
Arro/Vanzo: De dödas resa
Arro/Vanzo: Linje 15 till Rannebergen
Bengtsson: Mörka krafter
Berggren: Din syster måste dö
Berggren: En enda kväll
Berggren: Jag ljuger bara på fredagar
Berggren: Onsdag kväll strax före sju
Berggren: Rami och Jonatan
Casta/Gnosspelius: Huset där humlorna bor
Cederborg: Hjärnpunka
Cederborg: Hjärnsmälta
Dahlgren/Medin: Brunnens fånge
Edvardsson: April, April
Eggert: Tisteltankar
Eggert/Falkenhem: Sista sparken
Eggert/Lundholm Moberg: Ina Scot – Hästgalen
Eggert/Lundholm Moberg: Ina Scot – Ridlängtan
Ehn/Öström/Howes: Valpvarning – Hit, Pyton!
Ehn/Öström/Howes: Valpvarning – Sitt, Pyton!
Ehn/Öström/Howes: Valpvarning – Sök, Pyton!
Eriksson: Rakt mot hindret
Henriksson: Kyla
Holmström Degerman/Rönns: Vampyr-varning
Holmström Degerman/Rönns: Stoppa svarta Madam

26-277-5
26-275-1
26-276-8
26-278-2
26-372-7
26-287-4
26-230-0
87-980-1
87-979-5
26-374-1
26-318-5
26-317-8
87-978-8
26-319-2
95-642-9
26-289-8
26-320-8
26-270-6
26-268-3
95-975-8
95-984-0
26-240-9
95-981-9
95-978-9

Hyder/Falkenhem: Syskonen Tilly – Artistkuppen
Hyder/Falkenhem: Syskonen Tilly – Bibliotekskuppen
Hyder/Falkenhem: Syskonen Tilly – Spökkuppen
Hyder/Falkenhem: Syskonen Tilly – Uppfinnarkuppen
Hägg: Den stora bankbluffen
Höjer/Höjer: Kvarter nr 3
Höjer/Höjer: Laboratorium nr 4
Leonard: Kryp
Leonard: Krypens drottning
Lindquist/Hellgren: Ariel tjugofyra/sju
Long: Den blomstertid nu kommer
Long: #seriöstdeträckernu
Novák/Rosengren: 5768 visningar på youtube
Stehn: Den här sommaren kan bli min död
Stehn: Inte din bror
Stehn: Skuggbilder
Stehn: Spökskrivaren
Stehn/Jonsson: Heja Superstars!
Stehn/Jonsson: Vi är Superstars!
Zak: Alex Dogoby
Zak: Dogboy är död
Zak: Finns det vargar i Sverige?
Zak: Säg Alex, Bara Alex
Zak: Tredje kärleken

Mer info hittar ni på www.opal.se
Beställ böcker hos
LäroMedia Bokhandel
www.laromedia.e
order@laromedia.se
Tel 019-20 69 00
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