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Vi på Bokförlaget Opal arbetar med att hitta och sprida 
berättelser för barn och unga, och för att öka nyfikenheten i att 
läsa. Tillsammans med våra författare och illustratörer jobbar 
vi ständigt med att varje bok ska ha en egen formgivning och 
hålla hög kvalité. 

Vi har det senaste året satsat mer på vår digitala utgivning som 
nu finns på de flesta streamingkanalerna.
Dessutom har vi lagt större fokus på lärarhandledningar 
till våra titlar, dessa är framtagna av duktiga pedagoger och 
finns att ladda ned på vår hemsida. För att unpplysa er om till 
vilka titlar det finns lärarhandledning, är de märkta med L i 
katalogen.
 
I år har vi gjort en katalog med fokus på nyheterna och dess 
tidigare titlar i samma serie. Men ni hittar hela vår backlist i 
registret och på vår hemsida, där även katalogen finns digitalt. 
Mejla oss gärna om ni vill att vi ska skicka er ytterligare ett eller 
flera fysiska exemplar av katalogen.

Liksom många företag arbetar vi på Opal med att minska 
vårt klimatavtryck. Vi försöker tänka på alla steg i 
produktionskedjan, för att göra de bästa valen med tanke på 
miljön. Det gäller små och stora val, så som miljövänligt papper 
med lång hållbarhet och korta transporter. Vår senaste åtgärd 
är en blomsteräng i förlagsträdgården som vi hoppas ska gynna 
bibeståndet.

Vi är stolta över årets fina böcker och våra upphovspersoner, 
och jag hoppas du hittar din favoritbok i årets utgivning!

Trevlig läsning!
Catrine Christell , VD
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Katalogens omslag är från boken Bokstavshusen
av Maja Knochenhauer och Jonas Tjäder. 
Läs mer om boken på sidan 4 och 16.
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Lina Jansson
Fredagsmys
Hur fick du idén till den här boken?
Idén till boken kom till under en bilderbokskurs jag läste 
andra året på Konstfack. Vi fick uppgiften att arbeta 
med sagan om Hans och Greta. Jag valde då att skriva 
om hela berättelsen med målet att göra en modern och 
mer aktuell version. Det finns otroligt många barn som 
lever med föräldrar som missbrukar alkohol eller andra 
droger men inte speciellt mycket barnböcker om det. 
Så jag ville skriva en bok till alla de barn som visar att de 
inte är ensamma, utan att det finns fler som har det på 
samma sätt.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Jag arbetar bäst på morgonen, då har jag mina ”Golden 
hours”. Då kommer jag på flest idéer och gör bäst skisser. 
Efter lunch på eftermiddagen blir jag väldigt trött så 
då arbetar jag mer med färgläggning, att scanna eller 
administrativa saker. Alltid när jag arbetar har jag ett 
dokument eller en skissbok där jag skriver ner idéer jag 
får. Flest idéer på bilder, texter och historier får jag när 
jag arbetar intensivt mot deadline. Då bara flyger det 
idéer i huvudet samtidigt som handen ritar tills den 
blöder för att få till de sista detaljerna. 
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Gör du bilderna eller texten först?
Jag arbetar alltid med bild och text parallellt. Ofta 
börjar det med en lös idé eller en textrad jag tycker om 
som jag börjar skissa bilder på. Ofta brukar jag försöka 
ha en dialog  med mina karaktärer. Fråga dem frågor 
och ser vad de skulle svara. Om jag  planerat att en 
karaktär ska gå åt ett visst håll och sen när karaktären 
är uppritad funkar det inte alls så får man fråga vart 
den vill gå istället. I Fredagsmys var det en lång dialog 
med Lou och Ellis för att komma fram till vad de 
skulle packa med sig till gården. Tillslut enades vi alla 
om att en vattenflaska, en penna och gosedjurshästen 
var rimligast att ta med. Törstig vill man ju inte vara på 
gården. Men trots att jag arbetar med båda parallellt 
så är nog bilden mer styrande. Jag är bildmänniska in i 
benmärgen så jag ändrar hellre text än bild. Just nu är 
jag i en fas av att försöka utveckla mitt skrivande och 
hitta mitt egna sätt att skriva på. Väldigt spännande 
men fantastiskt svårt. 
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Jonas Tjäder och 
Maja Knochenhauer
Bokstavshusen
Hur fick ni idén till den här boken?
Idén fick vi då vår dotter var ett år. Vi läste mycket för 
henne och en av hennes favoritböcker var “Majas alfa-
bet” av Lena Andersson. Vi är arkitekter och började leka 
med en tanke om en ABC-bok där varje bokstav skulle 
vara ett hus i genomskärning, då bokstävernas former är 
perfekta för att skapa spännande rum. Varje hus skulle 
ha en funktion som började på “sin” bokstav, A – ateljé, 
B – Bibliotek osv. Den amerikanska arkitekten Louis 
Sullivan myntade uttrycket “form follows function”, en 
grundsten i 30-talets funktionalism. I “Bokstavshusen” 
är det tvärtom. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för er?
Om dagarna är vi fullt sysselsatta med att arbeta 
som arkitekter. Skrivandet sker oftast på kvällstid. Ett 
arbetspass förutsätter att den ena av oss röjer undan 
matresterna i köket efter middagen, medan den andre 
somnar till vid högläsningen för barnen. Den som röjt 
påbörjar sedan nattningsproceduren och ser till att även 
somna själv. När den f.d. högläsande personen vaknat 
till i soffan diskar den undan i köket och går sedan in och 
väcker den andra. På så sätt har båda lyckats få lite ny 
energi. Sedan sätter vi oss mitt emot varandra vid köks-
bordet och påbörjar bok-arbetet. Vid midnatt försöker vi 
avsluta. Detta gör att vi är ganska morgontrötta och att 
vår lägenhet kan anses aningen rörig. Till råga på allt är vi 
helt vilsna i samtal som rör kontemporära tv-serier. 
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Hur ser samarbetet ut mellan er när ni skapar?
Samarbetet grundar sig i långa samtal där idéerna 
tar form. Vi har en svart bok där vi skriver ned uppslag 
till böcker. Den har vi med oss när vi åker bil till släkt 
i Småland eller till vår sjöbod i Roslagen. Då sitter 
barnen hypnotiserade av blått skärmljus medan vi 
pratar böcker. I den svarta boken finns åtskilliga listor 
med olika hus-alfabet. När idéerna landat delar vi oftast 
upp arbetet. På ena sidan köksbordet sitter Maja och 
fokuserar på texten och på den andra sitter Jonas och 
målar fram bilderna. Samtalet pågår hela tiden och vi 
vänder på skärmarna för att visa varandra och diskutera 
kring det vi gör. Ibland tycker vi olika och stirrar tyst på 
varandra, ibland dyker ett barn upp och vill ha in fler djur 
på sin bokstav, men oftast sitter vi bara allt för sent och 
har svårt att sluta. 
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Mattias Olsson 
Svampskogens hemligheter
Hur ser samarbetet med författaren ut när du 
illustrerar en bok?
Det kan se lite olika ut. Är det ett omslag med några få 
illustrationer så kommer ofta merparten av informa-
tionen via redaktören på förlaget. Är det ett större pro-
jekt likt Svampskogens hemligheter har jag mer kontakt 
med författaren, i detta fall fantastiska Stefan Casta. 
Stefan och jag  har ju bollat detta hjärteprojektet 
under något år innan påbörjat arbete. Vi har träffats 
och diskuterat utifrån Stefans texter och mina skisser. 
Efter klartecken från förlaget går som sagt mycket av 
bild och textflödet via redaktören Sara som spelar en 
stor roll i arbetet. Jag har arbetat med bilderna under 
hösten och våren. Stefan och jag  träffas när det börjar 
”närma” sig för att gå igenom text och bild för att ta en 
sista koll. Vi går igenom papperstyp, omslag, lack mm. 
tillsammans med förlaget.

Vad har du för teknik när du illustrerar?
Bilderna i Svampskogens hemligheter består av tre 
olika tekniker i samspel. Linoleumtryck i form av små 
sigill, skisser av blyerts samt färglada akvareller. När 
det gäller andra böcker och framförallt omslag, så är 
det ofta blyertsteckningar som scannas in i datorn 
och färgläggs. Jag gör även coola skräckisar i skrap-
kartong, superkul! Ofta finputsas det lite i datorn på 
slutet, vilken teknik jag än arbetar med.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig när du 
illustrerar?
Jag går till min ateljé efter att sonen gått till skolan 
samt hundpromenaden och kaffet med frugan är i 
mål. Jag har en stor fin ateljé i Höganäs där jag har allt 
jag behöver gällande material, tryckpress, ljusbord, 
hurtsar, papper etc. Mitt lilla arbetsparadis.



7

Malin Eriksson Sjögärd 
Fat dance
Hur fick du idén till den här boken? 
Jag bara vaknade en morgon och så fanns berättelsen 
där. Jag kände direkt att detta är en viktig och stark 
berättelse. Känslan är att det finns en speciell energi 
kring vissa berättelser, det är lite flummigt men 
när jag kom på Fat Dance kändes det som att luften 
runt mig knastrade. Det var så tydligt att jag var nått 
spännande på spåren! 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig när du 
skriver? 
Oj, jag vet inte om jag har nån ”vanlig” dag. Men jag 
behöver lång obruten tid för att skriva. Det funkar inte 
med för mycket andra möten eller författarbesök då, 
så jag försöker planera mitt arbete så att jag har flera 
dagar i streck då jag bara skriver och är i berättelsens 
värld. 

Vilka var dina favoritböcker som barn? 
Många! Min särskilt stora läsupplevelse var Ronja 
Rövardotter. Den läste min farmor för mig högt, 
om och om igen. När jag blev lite äldre läste hon 

Kulla Gulla-serien, också flera gånger. Hennes högläs-
ning har betytt så mycket för mig! Jag hade nog inte 
blivit författare annars. 
 
I Fat Dance vill Maddi och Elli förändra världen. 
Vill du också göra det? 
Ja! Precis som dem tycker jag att världen har alldeles 
för mycket felaktiga normer som skadar och begrän-
sar. Normer är så klart viktiga men ofta följer vi fel 
normer. Exempelvis borde smalhetsnormen bytas ut 
till en norm om att alla kroppar är bra. Jag önskar en 
värld där vi inte behöver kämpa så mycket mot oss 
själva!  

Är du feminist? 
Först var jag en tonåring som försökte anpassa mig 
efter ideal som krympte mig och skapade rädsla. 
Sen mötte jag feminismen och förstod att det finns 
patriarkala strukturer i vårt samhälle som hämmar 
och skadar. Jag tror att mina böcker präglas av den 
insikten.  
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Lena Sjöberg
Djuren som hjälper oss 
Hur fick du idén till ”Djuren som hjälper oss”?
En katt dök upp som från ingenstans och bestämde sig 
för att bo hos oss. Det var som att Katten (jo, hon heter 
så) hjälpte oss att varva ner och ta det lite lugnare. Och 
hon fick oss att förstå exakt vad hon själv behövde av sin 
nya familj. Detta gjorde mig nyfiken på att ta reda på mer 
om relationen mellan människa och djur, vilket öppnade 
en dörr till ett helt universum av spännande fakta. Det 
blev så påtagligt hur mycket hjälp vi får av djuren, både 
av husdjur, servicedjur och vilda djur. Av de största, såväl 
som de allra, allra minsta.  
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Hur hittar du inspiration till dina faktaböcker?
Ofta i funderingar som dyker upp i min egen vardag. 
Varför låter det om isen på sjön under vissa, kalla 
vinterkvällar? Hur kan kycklingen andas där inne i 
ägget, i väntan på att vår höna ska ha ruvat färdigt? 
Mitt eget hjärta, som slår så hårt den där natten när 
jag inte kan sova, hur funkar det egentligen? Och när 
tiderna är mörka, hur mycket ljus går det ändå att 
hitta i tillvaron, om jag letar riktigt noga?

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig när du 
skriver/illustrerar?
Jag promenerar till kontoret, en före detta tandlä-
karmottagning, som ligger i byn Mörtfors i Småland. 
Vissa dagar ritar jag, andra skriver jag. Jag dricker 
kaffe och glömmer hela tiden grejer i ugnen (när jag 
ska värma något till fika eller lunch, men uppslukas 
av jobbet istället.) Då och då har jag lyxen att få fråga 

forskare och andra kunniga personer om olika saker 
som jag skriver om och undrar över. Det kan handla 
om svenska namn på exotiska fiskar eller om hästens 
syn eller om insekter som inspirerat till banbrytande 
forskning. Eller om nåt helt annat. Jag delar kontor 
med min man, Jakob, som också är illustratör och 
författare. Vi testar idéer på varandra och kommer 
med synpunkter och förslag när den andra kört fast 
och behöver spåna. När jag inte gör faktaböcker 
tecknar jag på uppdrag eller ritar, skriver och formger 
bilderböcker, poesiböcker, och humorböcker för 
vuxna.

Gör du bilderna eller texten först?
Texten först. Men i takt med att bilderna växer fram 
kan jag plocka bort ur texten eller brodera ut. Och 
sedan slipa, slipa, slipa.
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Emma Johansson 
Den gamla kyrkogården – 
Underjorden och Spådomen
Hur fick du idén till Den gamla kyrkogården? 
Det var när jag stod på jobbet och lyssnade på en 
podd. Artisten Zara Larsson hade en podd med 
sin syster Hanna, och just då var Zara på turné i 
Argentina. Hon berättade att hon hade varit på en 
kyrkogård där det bara var en massa mausoleer och 
sa att det nästan såg ut som en stad. Min hjärna 
började snurra på en gång och jag såg en tjej som 
bodde i ett mausoleum på en öde kyrkogård och sen 
växte historien fram efter det. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig när du 
skriver?
Jag jobbar ständigt andraskift på mitt heltidsjobb så 
på vardagarna blir det inte jättemycket skrivet. Jag är 
däremot ledig på fredagar och det är min heliga dag 
när det kommer till skrivandet. Då går jag upp, gör 
mig i ordning och sen sätter jag mig framför datorn. 
Antingen redigerar jag, eller skriver på något nytt.

Vilka böcker har påverkat dig mest i livet så här 
långt och varför? 
Harry Potter helt klart. Jag har alltid älskat att läsa 
men Harry Potter öppnade en helt ny värld för mig. 
De första böckerna läste mamma högt för mig och 
det var första gången jag kom i kontakt med fantasy, 
något som jag har älskat efter det. Jag var ungefär 
lika gammal som Harry när böckerna kom ut och jag 
växte upp med honom och jag tror att det formade 
mig som person på något sätt. 

Vad gör du helst när du inte skriver?
När jag inte skriver umgås jag mest med min 
pojkvän. Jag är också ett stort fan av The Sims och 
spelar en hel del.



11ill: Elwira Pawlikowska
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M.G. Leonard och Sam Sedgman 
Det stora tågäventyret  – 
Tjuven på Highland Falcon,  
Kidnappningen på California Comet och  
Mordet på Safari Star
Hur fick ni idén till den här serien?
SS: Jag har älskat tåg ända sedan jag var liten. Jag växte 
upp med järnvägen precis utanför trädgården och 
jag brukade vinka åt tågen när de passerade. Jag har 
också alltid älskat deckarhistorier – min familj och 
jag brukade åka ett gammalt ånglok för att besöka  
Agatha Christies hus på loven. Så när Maya sa att hon 
hade en idé om att skriva en bok om tåg, och föreslog 
att vi skulle skriva den tillsammans, tyckte jag att 
det lät väldigt spännande och jag var mån om att det 
skulle handla om mysterier. Det var en möjlighet att 
skriva något som mitt tioåriga jag hade älskat. 

MGL: Jag hade en idé om en serie om äventyr på tåg 
eftersom båda mina söner älskade tåg och kämpade 
med sin läsning. Som förälder önskade jag att någon 
skulle skriva spännande äventyr på tåg, men jag 
trodde inte att jag kunde klara det, eftersom jag 
inte visste någonting om tåg. Men, jag visste att min 
skrivande vän Sam Sedgman var väldigt kunnig när 
det gällde ämnet, så jag frågade om han ville skriva 
historierna med mig, och tack och lov svarade han ja. 
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Hur går det till när ni skriver tillsammans?
SS & MGL: Innan vi börjar skriva tillbringar vi mycket 
tid tillsammans för att arbeta fram en historia för varje 
bok. Vi bestämmer var den utspelar sig, hur tågresan 
kommer vara, vilka karaktärerna är och vad som 
kommer hända. Vi använder en femaktsstruktur och 
bryter sedan ned historien i kapitel, så att berättelsen 
finns färdig i våra huvuden, och vi har en tydlig skiss 
över boken som helhet. Sedan får en av oss omvandla 
bokskissen till ett första utkast – som inte är särskilt bra, 
men det berättar historien. Därefter skriver den andra 
personen om manuset och sedan skickar vi det mellan 
oss fram och tillbaka några gånger tills boken börjar 
ta form. Vi skriver inte i samma rum, men vi ringer 
varandra hela tiden för att ställa frågor och för att hjälpa 
varandra lösa problem med vårt utkast. 

Vad gillar ni att göra när ni inte skriver?
SS: Jag skriver mysterier eftersom jag gillar spel och 
pussel – så när jag inte skriver älskar jag att spela 
brädspel, tävla i frågesporter på pubar och hitta på 
gåtor till mina vänner. Jag hade tidigare ett företag som 
brukade göra mystiska skattjakter vilket fick deltagarna 
att utforska London på jakt efter ledtrådar för att lösa 
ett mord. Det var hårt jobb men väldigt roligt! Jag älskar 
också att vara ute och träna – jag gillar att promenera 
och springa, och har nyligen börjat med orientering. 
Det är som att springa, men med en kompass och en 
skattkarta – jag älskar det! 
 
MGL: Just nu gillar jag verkligen att se på fåglar. Under 
de senaste åren har jag verkligen utvecklat en passion 
för fågelskådning. Det kom från min kärlek till skalbag-
gar och kopplingen mellan insekterna och fåglarnas 
världar. Under pandemins lockdown har det varit jakten 
på kryp och fåglar som har hållit min familj på gott 
humör och jag lär mig massor. Att lära mig saker ger 
verkligen glädje. 
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Sm
åbarnsböcker

PAN BAKAR
Lars Rudebjer
Medan Pan bakar går han till 
sitt rum för att spela dataspel. 
Det borde han inte ha gjort. 
Efter ett tag hör Pan sirener 
och tittar ut genom fönstret.   
9789172261938 
inbunden 32 sidor 

VOV, SA LILLA LAMMET
Stefan Casta (text) 
Mia Maria Güettler (bild) 
Lilla lammets mamma Mämmä försöker få 
Lilla lammet att säga mä. Men som vanligt 
blir Lilla lammet inspirerad av djur och 
händelser runt omkring och ljuden som 
kommer ut är mu, mjau och vov. 
9789172263697   
inbunden 32 sidor 

ÄR DET DU, MÄMMÄ?
9789172996847  
inbunden 28 sidor

KAN INTE SOVA, MÄMMÄ!
9789172998391  
inbunden  32 sidor

KOM IGEN!
Marie Oskarsson (text)
Jeeva Raghunath (text)
Kenneth Andersson (bild)
Ett brokigt kompisgäng samlas utanför 
ett fönster för att vänta in ytterligare en 
kompis innan de ska iväg. Kom igen! Nu 
sticker vi.  
9789172262614   
inbunden 32 sidor 

MASKEN
9789172261631 
inbunden 32 sidor

PAN HJÄLPER TILL
9789172261921 
inbunden 32 sidor

PAN I ALLA VÄDER
9789172263383 
inbunden 32 sidor

PAN KAN INTE SOVA 
Lars Rudebjer (text och bild)
Pan vill hitta någon annanstans 
att sova och lillasyster Polly 
måste förstås få följa med. 
Tillsammans går de på jakt efter 
världens bästa sovplats. 
9789172264502  
inbunden 32 sidor 
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Bilderböcker

PÅ ÄVENTYR MED PETTSON OCH 
FINDUS - EN SAMLINGSVOLYM
Sven Nordqvist (text och bild) 
En påkostad samlingsvolym innehållande 
fem stycken Pettson och Findus-sagor 
och massor av extramaterial mellan varje 
berättelse. Bland extramaterialet kan man 
hitta Pettson och Findus familjehistoria, 
Sven Nordqvists skisser, recept på Findus 
pannkakstårta och pyssel.

Samlingsvolymen innehåller 5 berättelser:  
– När Findus var liten och försvann
– Känner du Pettson och Findus?  
– Rävjakten  
– Tuppens minut  
– Pettson tältar  

9789172263451   
inbunden 148 sidor 

EN BLOMMAS LIV
Stefan Casta (text) 
Sara Lundberg (bild) 
Genom blommans ögon får vi följa dess 
liv under ett år. Boken börjar på våren 
när blomman slår ut. Samma dag ser den 
en flicka komma springande, blomman 
sträcker på sig och försöker dra till sig 
flickans uppmärksamhet men flickan ser 
den inte. 

En underbar hyllning till naturen i 
bilderboksformat. Stefan Casta värnar 
alltid om naturen i sina böcker, här 
ackompanjerat av Sara Lundbergs 
fantastiska bilder.

Nyutgåva av den klassiska boken från 2008.
9789172263468 
inbunden 32 sidor 

Sven Nordqvist föddes i 
Helsingborg och visste redan 

som femton-åring att han 
ville bli  tecknare. Han gick 
en konst- och tecknarkurs 

sam tidigt som han studerade 
till arkitekt. Men det var först 
1983, då Sven deltog i Opals 
bilderbokstävling, som han 
började skriva och illustrera 

egna bilderböcker.  
Sven Nordqvist har belönats 

med flera priser, både svenska 
och internationella. 

Foto: Danne Eriksson

MIN KOMPIS BO
Frederique Feder (text)
Nina Blychert (bild) 
En fin skildring av vänskapen mellan 
en flicka och en kanariegul undulat. 
Flickan som en dag hittar undulaten Bo 
i ett mörkt hörn i en skränig fågelaffär 
vet direkt att han är den rätta. Bo får 
följa med hem. Flickan berättar om sina 
rädslor och funderingar för Bo och han 
berättar för henne att han inte vågar 
flyga. Tillsammans hjälper de varandra 
att våga utmana sina rädslor och 
svårigheter. Läsaren kan känna igen sig 
bland de saker flickan är rädd för. Men 
som hon säger till Bo: Det är okej att vara 
rädd. Alla är rädda för något.

9789172262485 
inbunden 32 sidor 
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Bilderböcker

DISCO 
Amanda Jonsson (text och bild)
Förväntningarna är höga och magarna 
pirrar inför eftermiddagens disco. Men 
i väntan på att discot ska börja tittar de 
på en film om dinosaurier och glömmer 
bort tiden. Plötsligt ringer det på dörren 
och Eskil har kommit. Igenkänningen är 
stor när storasysterns besvikelse tar över 
discoglädjen. Men de andra hjälper till 
och hon får hjälp med humör och den 
festligaste klänningen. 

Amanda Jonsson vann Bengt Christell-
priset 2020 med boken Sally surar. Här 
visar hon återigen att hon har förmågan att 
förmedla barns känsloregister på ett högst 
trovärdigt sätt. 
9789172264519  
inbunden 32 sidor 

FREDAGSMYS
Lina Jansson (text och bild) 
Fredagsmys är allt Lou och Ellis vill ha, 
men ingenstans får de vara. Hemma har 
mamma och pappa fest, och på gården 
gnäller grannarna på att syskonen bara 
väsnas och stör. Men det finns ändå en 
plats där de är välkomna.  

Med stämningsfulla bilder och en text 
på rim låter debutanten Lina Jansson 
leken ta över när verkligheten blir för svår. 
Berättelsen är inspirerad av Hans och 
Greta där barnet och dess fantasi får stå i 
fokus.  
9789172262935  
inbunden 32 sidor L

BOKSTAVSHUSEN 
Jonas Tjäder och 
Maja Knochenhauer (text och bild)
En unik ABC-bok som aldrig tar slut. Ett 
myller av händelser och karaktärer gör att 
man gärna bläddrar tillbaka när man nått 
bokens slut. I och runt bokstavsformade 
hus och byggnader får vi följa tjuvar 
på flykt, boklånande barn, bönder som 
söker fruar och djur som rymt från zoo. 
Flera historier löper parallellt medan 
bokstavshusen presenteras med varsin 
humoristisk vers. Ett persongalleri i slutet 
kan hjälpa läsaren att hitta nya karaktärer 
att följa och se vem som hör ihop med vem. 

Jonas Tjäder och Maja Knochenhauer är 
bokälskande arkitekter vilket syns tydligt i 
detta debutverk.
9789172263765  
inbunden 40 sidor L

FÖDELSEDAGEN
Ulrika Kestere (text och bild)
Sätten att vilja fira sin födelsedag på kan 
vara lika många som antalet människor på 
jorden. Med bilder fyllda av humor berättas 
om björnen Bobo som föredrar att fira 
ensam så att han får alla tårtor för sig själv. 
Tigern Lea vill sitta vid ett bord omgiven 
av många gäster som kan ge henne all den 
uppmärksamhet hon förtjänar. De flesta 
djuren verkar ha hittat sitt sätt att fira.  

Ulrika Kestere vill ge barnen mod att våga 
fira sin fördelsedag på precis det sättet de 
själva önskar. Hennes tidigare bilderböcker 
Den känsliga igelkotten, Ottos ulliga tröja och 
debuten Vilda grannar, har alla blivit fint 
mottagna av både läsare och recensenter. 
9789172264359 
inbunden 32 sidor 
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Bilderböcker
Börja läsa

ELEFANTEN
Jenni Desmond 
Översatt av Elin Svahn
En gång i tiden fanns det 300 arter men 
bara 2 har överlevt till idag. 
Med fantastiskt vackra och detaljerade 
illustrationer skildrar Jenni Desmond ele-
fantens liv och boendemiljö. Ett djur som 
funnits i 55 miljoner år! 

9789172262690   
inbunden 40 sidor 

ISBJÖRNEN
9789172999824  
inbunden 40  sidor

LUNA OCH LIAM GÅR  
TILL TANDLÄKAREN 
Malin Stehn (text)
Maria Källström (bild) 
Det är dags för Luna och Liam att  gå till 
tandläkaren igen, vilket kan vara både kul 
och jobbigt. Och när klasskompisarna sen 
börjar dra skräckhistorier om stora borren 
känns det ännu värre ...
97891722630863 från 6 år  
inbunden 32 sidor 

LUNA SJUNGER SOLO
9789172999923 från 6 år 
inbunden 27  sidor

LUNA OCH LIAM PÅ SIMSKOLA 
9789172999930 3 från 6 år 
inbunden 32 sidor

LIAM SOVER ÖVER
97891722623243 från 6 år   
inbunden 30 sidor

Isbjörnen har listats som en av 
årets bästa illustrerade barnböcker 

i New York Times och nu finns den 
efterlängtade Elefanten, i samma stil. 

”Malin Stehn har skrivit 
många böcker om 

vardagsdramatik för de 
yngre. Det är en genre 

som hon bemästrar väl 
vilket hon återigen visar 

med Liam sover över.”
– Anna Hjerpe, BTJ-häfte  

nr 12, 2020
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FELIX GATUBARN 
Monika Zak (text)
Det finns en organisation som hjälper 
gatubarn i Guatemala City, Felix har bott 
där många gånger under sitt liv. En dag 
kommer en ny pojke dit. Han heter Juan 
Carlos och han och Felix blir direkt ovänner. 
Felix tycker han är en riktig översittare och 
gör allt han kan för att förstöra för honom.
9789172263598 från 12 år 
inbunden 70  sidor  L

SNYGGT RÄDDAT
Anette Eggert (text) 
Sofia Falkenhem (bild) 
Ännu en lättläst bok med stark 
igenkänning, denna gång av skrikande 
fotbollsföräldrar och osäkerheten i att göra 
fel, men också kärleken till fotboll.
9789172263482 från 6 år  
inbunden 56 sidor

SISTA SPARKEN
9789172999718 från 6 år  
inbunden 52 sidor

TÄNK BARA FOTBOLL
9789172262423 från 6 år  
inbunden 58 sidor

Det här är Monica Zaks oerhört starka 
berättelser om gatubarnen i Guatemala 

i nyutgåva. Gatubarnsmordet och Felix 
gatubarn handlar om två pojkar vars 
liv flätas samman och berättelserna 

slutar i samma händelse. Det är starka 
ungdomsböcker som är korta men ändå 
innehållsrika och lättläst skrivna, för att 
alla ungdomar ska ha möjlighet att ta till 

sig av berättelserna. 

GATUBARNSMORDET 
Monika Zak (text)
Juan Carlos bor i Honduras, går i privatskola 
och spelar i skolans fotbollslag. Vad ingen i 
skolan vet är att hans styvfar misshandlar 
honom. Till slut rymmer han för att leta 
efter sin pappa som bor någonstans i Los 
Angeles. Men på vägen blir han bestulen 
på allt han äger, vilket leder till att han 
hamnar bland gatubarnen i Guatemala 
City. Juan Carlos kommer i kontakt med en 
organisation som hjälper gatubarnen i stan, 
men så fort han flyttar in där blir han ovän 
med en av pojkarna på hemmet, Felix.
9789172263628 från 12 år 
inbunden 74  sidor L
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Faktaböcker

50 SAKER DU MÅSTE GÖRA INNAN 
DU FYLLER 13
P. Baccalario & T. Percivale (text)
A. Ferrari (bild) 
Har nu någonsin vandrat i nattmörkret 
eller upplevt en soluppgång? Vilka låtar 
finns på den perfekta spellistan? Hur grym 
är du på att åka rullskridskor? Den här 
boken är för dig som alltid velat ha en egen 
bucket-list. Här hittar du allt som du bara 
inte får missa att göra innan du fyller 13. 
Kanske kan du på en gång bocka av några 
uppdrag? Om inte så har du nu 50 nya 
upplevelser att se fram emot.  
9789172264748 från 9 år 
flexband 174 sidor 

SVAMPSKOGENS HEMLIGHETER
Stefan Casta (text) 
Mattias Olsson (bild) 
Följ med på en svamptur i skogen. Upptäck 
våra vanligaste svampar och var de finns. 
Visste du att svampar och träd lever i 
symbios och att de flesta svampar föredrar 
en viss sorts träd?

Den här boken vill visa dig vägen till ett 
okänt land där allt kan hända. Skogen. Den 
största delen av Sverige består faktiskt 
av skog. Inte ens om du bor mitt i en stad, 
har du särskilt långt dit. Skogen är stadens 
motsats. Här finns inga skyltar som säger 
vad du får göra. Här finns inga affärer, 
caféer eller skolor. Ingen asfalt, inga bilar. 
Inga myllrande människor, papperskorgar 
eller sushiställen. Det är en annan värld. 
9789172261884 från 9 år 
inbunden 64 sidor 

DJUREN SOM HJÄLPER OSS
Lena Sjöberg (text och bild) 
En underbar faktabok som binder samman 
djur, natur och människa. Lena Sjöberg 
berättar om hur både de vilda och de tama 
djuren hjälper oss. Djuren kan vara våra 
armar och ben, våra ögon, öron och vårt 
luktsinne. De tröstar oss när vi är ledsna, 
lugnar oss när vi är oroliga, lockar till lek 
och får oss att känna oss omtyckta. De 
bär, drar och stretar i människans tjänst. 
Djuren som hjälper oss finns på fler platser 
än vi kanske trott. Möt hästen som hittar 
i Londons tunnelbana, hunden som nosar 
upp skelett, albatrossen som avslöjar 
tjuvfiske,  tamillern som drar kablar, 
elefanten som planterar träd  och många, 
många andra.
9789172262430 från 9 år 
 inbunden 64 sidor 
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HEMERA NATTDOTTER – 
SPÖKGYMNASTEN 
Lena Arro (text) 
Anna Westin (sv/v ill.) 
Hemera Nattdotter, en flexibel konsult 
som är bäst på det mesta och bäst när det 
gäller.  
Hemera anlitas när dansläraren och 
kocken på stadens skola spårlöst 
försvunnit. Som tur är, är Hemera expert 
på just försvunna lärare. När det visar 
sig att det är ett spöke som är skyldig 
till försvinnandet, är hon dessutom 
spökexpert. Men det här uppdraget sätter 
Hemera på prov och hon får ovärderlig 
hjälp av två elever på skolan, Tore och 
Vendela. 
Första delen i denna humoristiska och 
knasiga serie. Glasskampen släpps 2022. 
9789172263796
 inbunden 64 sidor 

INA SCOTT - STALLFEBER 
Anette Eggert (text) 
Annika Lundholm Moberg (omslag) 
Sanne Dufft (inlagebilder i färg)
Ina Scot kan inte få nog av ridning och 
hästar. I tredje delen i serien brottas hon 
med att våga göra det rätta, även om det 
är läskigt. 
9789172263475 
inbunden 58  sidor 

INA SCOT – HÄSTGALEN 
Anette Eggert (text)  
Annika Lundholm Moberg (färg ill.) 
9789172262058  
inbunden 58 sidor 

INA SCOT – RIDLÄNGTAN 
Anette Eggert (text)  
Annika Lundholm Moberg (färg ill.) 
9789172262560  
inbunden 58  sidor

KATTVÄNNEN
Malin Eriksson Sjögärd (text)
Lina Blixt (sv/v ill.)
Lo tvingas flytta till Törerud mot sin vilja 
och blir först lite skadeglad när mamma 
och mammans sambo Sam får problem. 
De ska nämligen starta ett pensionat 
i den nyss nerlagda skolan vilket inte 
uppskattas av byborna. Men så händer 
allt mer konstiga saker, och med hjälp av 
den mystiska granngubben Ove, som bor 
med alldeles för många katter, får Lo veta 
att de inte bara är människor som är emot 
pensionatet. I skogen finns väsen som levt 
i Töre i hundratals år och de är arga över 
att ”utbölingar” tagit över skolan. Allt blir 
värre när Ove får skulden för olyckorna 
och riskerar att bli av med katterna. Kan Lo 
rädda både pensionatet och katterna?
9789172262607
inbunden 156  sidor L

”Det är en ruskigt 
spännande bok!”

– Eva Wahlström,  
Borås Tidning
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6–9 år

DEN MYSTISKA HOVSTRIDEN
Elin Hägg (text och  färg ill.)
Den unga och fattiga Anna Bärfelt är 
misstänkt för att ha stulit en värdefull 
jacka från änkedrottningen Hedvig 
Eleonora – Sveriges mäktigaste kvinna.
Men brottsanklagelserna växer sig snart 
större än så …
I 1600-talets Sverige är kungafamiljens 
makt total. Anna anklagas för att genom 
magi, list och trolldom ha nästlat sig in i 
hovet och lyckats bli änkedrottningens 
favorit. Hon pekas ut som tjuv och häxa, 
vilket i värsta fall straffas med döden.
Kan hon klara sig ur det här?

Den mystiska Hovstriden är en historisk 
deckare baserad på verkliga händelser 
kring ett uppmärksammat brott.
9789172263864 
inbunden 80 sidor

DEN GAMLA KYRKOGÅRDEN –
UNDERJORDEN 
Emma Johansson (text)
Elwira Pawlikowska (sv/v ill.) 
I fyra år har Den gamla kyrkogården varit 
Iris hem och andarna hennes vänner. När 
kyrkogården ska rivas förstår Iris att hon 
kommer förlora alla hon älskar.
Men så avslöjas en hemlighet som ställer 
allt på sin spets. I skydd av kyrkogården, 
längst ner i de underjordiska gångarna, 
finns Helvetesporten. Nu hänger det på 
Iris att stoppa rivningen, annars kommer 
porten att öppnas och hela världen att gå 
under.

Underjorden är första boken i serien Den 
gamla kyrkogården, en rysare fylld av magi 
och spänning, berättad med mycket humor 
och värme.
9789172262416
inbunden 175 sidor

DEN GAMLA KYRKOGÅRDEN –
SPÅDOMEN 
Emma Johansson (text)
Elwira Pawlikowska (sv/v ill.) 
Det var inte alls så här det skulle bli 
efter att Iris och Hanna räddat världen. 
Verkligen, verkligen inte. Iris som tidigare 
bara haft andar som vänner hoppades att 
hon äntligen fått en riktig vän, en vän att 
göra allt normalt med, inte bara bekämpa 
helveteshundar och onda systrar. Så blev 
det inte, Hanna är tillbaka till sitt elaka jag, 
med en ny bästis som gör allt för att stänga 
Iris ute. Men värst av allt, mormors urna är 
försvunnen och Iris känner sig ensammare 
än någonsin. Hon behöver Hannas hjälp 
men hur ska Iris kunna övertala henne? 
9789172263772
inbunden 160 sidor

Den gamla kyrkogården 
är en rysare fylld av magi 

och spänning, berättad 
med mycket humor och 

värme. 

En fartfylld, fantasifull och 
spännande berättelse.  

– Fia Idegård, BTJ nr7 om Underjorden

ill: Elwira Pawlikowska
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KOD: MESINA
Maria Engstrand (text)  
Lotta Geffenblad (sv./v ill.) 
Tredje och sista boken i serien som liknats 
vid Da Vinci-koden för barn är äntligen här!  
Det har gått några månader sedan Mesina 
försvann med Stjärnuret när de får veta 
att den elaka mannen Eigir har vaknat 
och försvunnit från sjukhuset.  Precis ett 
år efter att den första boken börjar, på 
Valborgsmässoafton, möter Malin Eigir 
igen och får äntligen svar på vad som hänt.
9789172263321 
inbunden 200 sidor 

KOD: ORESTES
9789172999282  
inbunden 376 sidor

KOD: ELEKTRA
9789172999862  
inbunden 366 sidor

FAT DANCE
Malin Eriksson Sjögärd (text)
Maddi älskar att dansa och inspireras av 
sin kusins dansgrupp Fat Dance. Maddi 
är tjock och tycker om att vara det. Så 
börjar Elli i klassen, Elli som identifierar 
sig som hen och förstår hur det är att vara 
normbrytande. Tillsammans tänker de  
starta en egen dansgrupp. När Maddi får 
frågan om att dansa med Fat Dance bjuder 
hon med Elli. Men Elli får inte vara med 
eftersom gruppen bara är för tjocka. Maddi 
hamnar mitt emellan dem hon älskar mest. 
En viktig bok som visar att det finns många 
sätt att vara annorlunda på men att alla är 
bra som de är. 
9789172263833 
inbunden 224 sidor L

ZULUSYSTRAR
Anna Holmström Degerman (text)  
Annika Langa (text) 
Elin Fahlstedt (färg ill.)
Ebba från Sverige och Phumeza från 
Sydafrika brevväxlar med varandra genom 
ett skolprojekt och till en början är det 
ganska motvilligt. Men snart inser båda 
att de har mer gemensamt än de tror. 
Phumeza har ingen pappa, men hon har en 
fiende i klassen, Ebbas mamma är död och 
hon tror att hennes granne är en mördare, 
minst! 
Med humor och värme levererar 
författarna en berättelse om hur stora 
och små problem ser likadana ut för en 
12-årig tjej, oberoende av var i världen man  
befinner sig.
9789172262256 
inbunden 122 sidor L 

TRUSTVILLE – KOM ENSAM
Ann-Christine Magnusson (text)  
Anna Knutsson (text)
Trustville är en liten håla i norra USA. 
Året är 1996. För 14 år sedan hände en 
tragisk olycka på Trustville middleschool. 
En olycka som ingen vill minnas. Allra 
minst nu när skolan ska ha ett stort 
jubileum. 
I Kom ensam får vi lära känna Jill. Hon är 
tolv år och utsätts för dagliga kränkningar 
av sina klasskompisar. När det känns som 
mörkast dyker en tjej upp som säger att 
hon kommer att hjälpa Jill att hämnas på 
sina plågoandar. Det visar sig att den nya 
vännen är flickan som dog i katastrofen 
som hände för fjorton år sedan … 
9789172263994 
inbunden 160 sidor

”Hopp, gåshud och 
kroppsacceptans för alla!”

– Kajjan Andersson, kroppsaktivist 
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9–12 år

DÖRREN
Emma Andersson (text)
En dag står den bara där. Dörren. Det var 
nog ingen som lade märke till den först. 
Det var ju trots allt bara en dörr. Men när en 
flicka mystiskt försvinner igenom den och 
inte kommer tillbaka väcker dörren stort 
intresse. Ingen annan verkar kunna öppna 
den! Tioåriga Ruth följer forskarnas vilda 
teorier. Är dörren en portal till magiska 
världar? Kan den vara utomjordisk och 
övernaturlig? Ruths storasyster är allvarligt 
sjuk och Ruth och hennes mamma får bo i 
ett hus för familjer med sjuka barn för att 
ha nära till sjukhuset. Ruth vill rädda sin 
syster till varje pris och tillsammans med 
den nyfunna vännen Leo bestämmer de 
sig för att försöka öppna dörren och hämta 
magin som flödar där bakom.  
9789172263840 
inbunden 230  sidor L 

DET STORA TÅGÄVENTYRET – 
MORDET PÅ SAFARI STAR 
M.G. Leonard, Sam Sedgman (text) 
Elisa Paganelli (sv./v ill.)
Harrison och morbror Nat ska resa med  
ångtåget Safari Star på den spektakulära 
resan från Pretoria i Sydafrika till 
Victoriafallen. Men än en gång väntar ett 
mysterium när en av passagerarna hittas 
död inuti en låst kupé. Harrison och hans 
nyfunna vän Winston bestämmer sig för att 
ta reda på allt om brottet, och lösa mordet!  
I  början av 2022 kommerden fjärde boken i 
serien, Hotet vid Dödmanspasset. 
9789172262492 
inbunden 320 sidor 

DET STORA TÅGÄVENTYRET – 
KIDNAPPNINGEN PÅ CALIFORNIA 
COMET 
M.G. Leonard, Sam Sedgman (text) 
Elisa Paganelli (sv./v ill.)
Harrison följer med sin morbror Nat på en 
ny resa. Den här gången åker de med tåget 
California Comet på den ikoniska rutten 
från Chicago till San Fransisco. När dottern 
till en miljonär plötsligt försvinner från 
tåget befinner sig Harrison återigen mitt i 
ett mysterium! 
9789172262287 
inbunden 345 sidor 

DET STORA TÅGÄVENTYRET – 
TJUVEN PÅ HIGHLAND FALCON
M.G. Leonard, Sam Sedgman (text) 
Elisa Paganelli (sv./v ill.)
Harrison Beck och hans farbror Nat har 
blivit inbjudna att åka med på det kungliga 
ångtåget Highland Falcons sista resa. När 
en värdefull brosch försvinner hamnar 
Harrison och hans nya kompis Lenny i 
utredningens centrum. Anklagelserna 
haglar och alla tågets passagerare är 
misstänkta. 
9789172262010 
inbunden 319 sidor 

Succéserie i bästa  
Agatha Christie-anda!

1 krona per tryckt bok 
av Dörren skänks till  

Ronald McDonald  
Barnfond

”Fantastiskt fin och välskriven 
bok. Jag har varit blivit berörd från 

början till slut.” 
– Lisa Palm Danielsson

Generalsekreterare,  
Ronald McDonald Barnfond
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DEN VITA GLÖDEN
Mats Berggren
Daniel återvänder till Alsta efter en tid på 
ungdomshem där han avtjänat sitt straff 
för dråp på Ville. Han har fått en plats 
på byggprogrammet och har bestämt 
sig för att lämna sitt gamla liv.  Daniels 
nystartsförsök går sådär, han dras in 
en situation han inte kan backa ifrån. 
Kompisen Abdi försöker hjälpa, men Daniel 
håller sig undan. 
Evin tar kontakt med Abdi igen och de 
bestämmer sig för att träffas. Har deras 
kärlek överlevt tiden isär? Kommer de att 
hitta tillbaka till varandra igen?
9789172263390 
inbunden 125 sidor L

EN ENDA KVÄLL
9789172999367   
pocket 125  sidor 

ONSDAG KVÄLL STRAX FÖRE SJU
9789172998889 
pocket 205 sidor L

DIN SYSTER MÅSTE DÖ
9789172261709 
pocket 211 sidor L
RAMI OCH JONATAN
9789172263406 
pocket 132 sidor

SÅ JÄVLA OPERFEKT
Charlotte Cederlund
I Emmas skola är alla så perfekta; smala, 
snygga och självsäkra. Emma gör sig 
istället så osynlig som möjligt. Allt för att 
inte bli utsatt så som Jamila blir.
Men så hittar Emma en lapp med rosa text 
som säger att hon är bra som hon är och 
plötsligt vågar hon göra saker hon aldrig 
tidigare vågat. När fler lappar sprids på 
skolan blir det början på något nytt, något 
större och starkare än Emma någonsin 
kunnat tro. Men vem är det egentligen 
som har skrivit dem? Och varför? Det blir 
alltmer uppenbart vad som kan uträttas 
genom tjejkollektivets kraft.
9789172263413 
inbunden 230 sidor

MÖRKA KRAFTER
to

rsten bengtsso
n

En kylig vinternatt smyger två mörkklädda personer 
runt en flyktingförläggning. I händerna har de flaskor 
fyllda med bensin. Snart slickar lågorna husets väggar 
och katastrofen är ett faktum. 

John och Rita går på högstadiet. Deras klasskompis 
bodde på förläggningen som brann ner, på skolan klott-
ras hakkors på väggarna och på torget anordnas nazist-
möten. John och Rita bestämmer sig för att fördjupa 
sig i nazismen och Förintelsen. Men genom sitt arbete 
håller de på att råka riktigt illa ut … Samtidigt funderar 
John på om han och Rita är ihop eller om hon är mer 
intresserad av den äldre och mer mogna Isak.

Torsten Bengtsson skriver om delar av Europas mörka 
historia och kopplar den till dagens  främlingsfientlighet 
och antisemitism. Det är också en fin skildring av vän-
skap och den första kärleken.

OPAL_BENGTSSON_MORKA_KRAFTER_overdrag.indd   Alla sidor 2019-12-13   13:38

”Smärtan av att bli starkt berörd 
är ju kvittot på att författare lyckas 

förmedla något avgörande.” 
- DN om Din syster måste dö

Så Jävla Operfekt är inte en 
självbiografisk berättelse, ändå är 

väldigt mycket självupplevt, kopierat 
rakt ur Charlotte Cederlunds 

högstadieliv. Boken är på ett sätt 
en uppgörelse med hennes egna 

demoner, de som påverkat hur hon 
sett på sin kropp och sitt värde ända 

sedan högstadietiden. 
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En kylig vinternatt smyger två mörkklädda personer 
runt en flyktingförläggning. I händerna har de flaskor 
fyllda med bensin. Snart slickar lågorna husets väggar 
och katastrofen är ett faktum. 

John och Rita går på högstadiet. Deras klasskompis 
bodde på förläggningen som brann ner, på skolan klott-
ras hakkors på väggarna och på torget anordnas nazist-
möten. John och Rita bestämmer sig för att fördjupa 
sig i nazismen och Förintelsen. Men genom sitt arbete 
håller de på att råka riktigt illa ut … Samtidigt funderar 
John på om han och Rita är ihop eller om hon är mer 
intresserad av den äldre och mer mogna Isak.

Torsten Bengtsson skriver om delar av Europas mörka 
historia och kopplar den till dagens  främlingsfientlighet 
och antisemitism. Det är också en fin skildring av vän-
skap och den första kärleken.
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VINTERVIKEN
Mats Wahl
En bearbetad nyutgåva av den tidlösa 
kärlekshistorien.
Vinterviken är en berättelse som får läsaren 
att fundera på livet, kärleken, vänskap och 
svek. John-John möter kärleken på andra 
sidan vattnet i Vinterviken. Trots att det 
bara är ett stenkast från där han själv lever 
sitt liv, är det som en annan värld, och John-
Johns liv blir minst sagt komplicerat.  
Under 2021 har Vinterviken premiär på 
Netflix. 1993 blev boken belönad med 
Augustpriset och har sedan dess lästs och 
älskats av många.  
9789172264076 
inbunden 366 sidor L

DE VACKRASTE IDIOTERNA I 
VÄRLDEN
Anette Eggert
Att bli kär i en idiot är inte smart. Och Marit 
är smart. Även om hon hatar sin mammas 
feministföreläsningar så lyssnar hon på 
dem, och hon skulle aldrig kunna bli ihop 
med en kille som han. En kille som gett 
öknamn åt tjejer och sårat ens bästa vän. 
Att välja Frank skulle vara ett svek mot så 
många. Han passar inte in i hennes värld, 
inte hemma och inte hos hennes vänner 
där han redan har satt djupa spår. Fast vad 
gör man när man dras till någon som man 
inte borde vilja ha?
9789172262454 
inbunden 198 sidor L

DEN BLIXTEN TAR
Therese Henriksson
Ett år har gått sedan de sågs senast, hon 
och Bastian. Ett år sedan Eloise sårade 
honom så djupt att hon inte vågat sig 
tillbaka. Hon är någon annan nu, men det 
är Bastian också. När han träffas av blixten 
förändras allt. Han hör konstiga röster, ser 
skepnader som inte finns, och drömmer 
drömmar som kanske inte ens är drömmar.
Något mellan Bastian och Eloise känns 
också annorlunda. Är de på väg att hitta 
tillbaka till den vänskap de hade förut? 
Eller kommer Eloises hemlighet, det 
största sveket av dem alla, att förstöra allt 
igen?
9789172263499 
inbunden 230 sidor

MöRKA KRAFTER
Torsten Bengtsson
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. 
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.   
9789172262577 
pocket 148 sidor L

HäSTEN På VINGA
Malin Eriksson Sjögärd
Lovis älskar att rida, men kommer aldrig 
få tävla eftersom hon inte har en egen 
häst. När hon får veta att det finns en 
hästgård i släkten gör hon allt som står 
i sin makt för att rädda gården från 
försäljning. I kampen möter hon Hilma 
en av Sveriges första ponnyryttare, och 
Anna som tävlade på 90-talet. Boken är 
på en gång en spännande spökhistoria 
och en djupdykning i ridsportens villkor 
och hur den påverkar unga ryttare.  
9789172261952 
pocket 240 sidor
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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. Detta 
är en flora, växtpress och herbarium i 
ett! En blomsterbok för hela familjen.
9789172264335 
inbunden 48 sidor

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. 
Perfekta presenten till kalaset!
Lila 9789172263062 
Blå 9789172263079
från 4 år inbunden 64 sidor
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ISTÄLLET FÖR EN BLOMMA
Erik Arpi (text)  
Sven Nordqvist (färg ill.)
Det de flesta önskar sig just nu är att 
muntras upp och kunna träffa släkt och 
vänner. Den här lilla boken, fylld med roliga 
bilder och korta texter, är den ultimata 
presenten. Ge bort ett gott skratt till 
vänner och bekanta med hjälp av Sven 
Nordqvist humoristiska illustrationer 
9789172263802 
inbunden 96 sidor

GOD JUL - VYKORTSBOK
Erik Arpi (text) 
Sven Nordqvist (färg ill.)
I denna bok i A6-format finner man 17 
julkort och 3 nyårskort på tjockare papper 
som går att riva ur boken. Innehåller 
humoristiska texter och stämningsfulla 
illustrationer. Att riva ut och skicka till 
vänner i juletid eller bläddra i själv för att få 
sig ett gott skratt eller julstämning.
9789172263093 
häftad 20 sidor

YOGA MED LENA SJöBERG
Lena Sjöberg (text & sv/v ill.)
Igenkänningen är stor i denna 
humoristiska bok om yogan och dess 
utövare. Den perfekta presenten både 
för den kylskåpsstela stillasittaren och 
för yogin som vill få med sig alla i ett 
huvudstående.  
9789172262812  
Inbunden 96 sidor

SVERIGES REGENTER - FRÅN VASA 
TILL IDAG
Filippo Vanzo (färg ill.)
Vet du vilken kung som tog tennisen 
till Sverige? Eller vilken drottning som 
älskade att leka med blysoldater? Det, 
och mycket mer, kan du läsa om här!
Den här boken berättar kortfattat om de 
23 regenter som haft makten i Sverige 
de senaste 500 åren. 
9789172264366 
inbunden 48 sidor 

HUNDRA (SIDOR) HUNDAR
Lena Sjöberg (text & sv/v ill.)
En bok som kommer att få alla hundägare 
att dra på munnen. Humoristiska bilder 
med träffsäkra kommentarer. 
9789172262805  
inbunden 100 sidor

DOM ÄR SÖTAST NÄR DOM SOVER
Lena Sjöberg (text & sv/v ill.)
En humoristisk bok fylld av igenkänning 
främst för de som är, har varit eller ska bli 
småbarnsföräldrar.
9789172262799  
inbunden 96 sidor
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26-249-2 Leonard/Sedgman: Det stora tågäventyret  – 
 Mordet på Safari Star
26-207-2 Lindquist/Hellgren: Ariel tjugofyra/sju 
26-399-4 Magnusson/Knutsson: Trustville - Kom ensam
26-187-7 Magnusson/Knutsson/Winnerbäck: 
 Ingen kommer undan 51
99-758-5  Stehn: Den här sommaren kan bli min död  51
26238-6 Stehn: Skuggbilder  
99-407-2  Stehn/Nygård: Lundeby IK – Alla helgons blodiga cup 51
99-373-0  Stehn/Nygård: Lundeby IK – En oväntad räddning  51
99-491-1  Stehn/Nygård: Lundeby IK – Sebbe på bänken  51
99-430-0  Stehn/Nygård: Lundeby IK – Tränartrubbel  51
99-429-4  Stehn/Nygård: Lundeby IK – Värsta måltorkan  51
26-174-7 Zak: Finns det vargar i Sverige? 51

UNGDOMSBÖCKER
26-211-9 Bengtsson: Mörka krafter
26-339-0 Berggren: Den vita glöden 
99-577-2  Berggren: Jag ljuger bara på fredagar  52
99-985-5 Berggren: Rami och Jonatan 52
99-171-2  Casta: Näktergalens sång  52
99-752-3  Casta: På andra sidan fågelsången  52
99-849-0  Cederborg: Blodvittring  52
99-701-1  Cederborg: Kickar  52
99-885-8  Cederlund: Gryningsstjärna  53
99-786-8  Cederlund: Middagsmörker  53
99-953-4 Cederlund: Midnattsljus 53
26-341-3 Cederlund: Så jävla operfekt
99-646-5  Edvardsson: Stå ut  53
26-245-4 Eggert: De vackraste idioterna i världen
99-854-4  Eggert: Tisteltankar 53
26-151-8 Engstrand: Hålsjön 53
26-349-9 Henriksson: Den blixten tar
26-149-5 Henriksson: Kyla 53
99-834-6  Long: Det är bara jag som är så fucking dålig  54
99-924-4  Long: #seriöstdeträckernu  54
99-970-1 Stehn: Inte din bror 54
99-689-2  Stehn: Svarta tornet  54
99-732-5  Tromly: Det är dags att inte freaka ut  54
99-353-2  Wahl: Hood – Berättelsen om hur Robin Locksley 
 blev Robin Hood 54
26-407-6 Wahl: Vinterviken 
99-560-4  Zetterholm: Lydia och sömngångaren  54
99-383-9  Zetterholm: Lydia och tigerns gåta  54
99-384-6  Zetterholm: Lydias hemlighet – Ett magiskt 
 konstäventyr  54

LÄTTLÄST
99-630-4  Bengtsson: Försvunnen  55
99-161-7 Bengtsson: Instängd 55
99-162-4 Bengtsson: Skuggan som försvann 55
99-971-8 Eggert/Falkenhem: Sista sparken 55
26-348-2 Eggert/Falkenhem: Snyggt räddat
26-242-3 Eggert/Falkenhem: Tänk bara fotboll 23
99-500-0  Wahl: Vanja och Ville  55
26-359-8 Zak: Felix gatubarn
26-362-8 Zak: Gatubarnsmordet 
99-566-6  Zak: Jag är en pojke med tur  55

26-205-8 Eggert/Lundholm Moberg: Ina Scot – Hästgalen 
26-256-0 Eggert/Lundholm Moberg: Ina Scot – Ridlängtan 
26-347-5 Eggert/Lundholm Moberg: Ina Scot - Stallfeber
99-996-1 Ehn/Öström/Howes: Valpvarning – Hit, Pyton! 46
99-995-4 Ehn/Öström/Howes: Valpvarning – Sitt, Pyton! 46
99-997-8 Ehn/Öström/Howes: Valpvarning – Sök, Pyton! 20 
99-742-4  Ehn/Öström/Karlsson: Läskigt, Sally!  46
99-825-4  Ehn/Öström/Karlsson: Plaskvått, Sally!  46
99-697-7  Ehn/Öström/Karlsson: Stjärnklart, Sally!  46
99-710-3  Ehn/Öström/Karlsson: Trixigt, Sally!  46
26-185-3 Eriksson/Nilsson: Kaninhoppet 47
26-260-7 Eriksson Sjögärd: Kattvännen
99-994-7 Holmström Degerman/Forsberg: Sommarön 47
99-846-9  Holmström Degerman/Rönns: Stoppa Svarta Madam  47
99-696-0  Holmström Degerman/Rönns: Vampyr-varning  47
99-958-9 Holmström Degerman/Rönns: Zombie-panik 47
99-717-2  Hyder/Falkenhem: Syskonen Tilly – Artistkuppen  47
99-640-3  Hyder/Falkenhem: Syskonen Tilly – Bibliotekskuppen  47
99-838-4  Hyder/Falkenhem: Syskonen Tilly – Spökkuppen 47
99-797-4 Hyder/Falkenhem: Syskonen Tilly – Uppfinnarkuppen  47
99-949-7 Hyder/Winblad: Majken Majken 47
26-386-4 Hägg: Den mystiska hovstriden
26-214-0 Hägg: Den stora bankbluffen 
26-241-6 Johansson: Den gamla kyrkogården 1 - Underjorden
26-377-2 Johansson: Den gamla kyrkogården 2 - Spådomen 
26-154-9 Kirkwood Brown/Iversen: Kung Grimms hämnd 48
26-237-9 Kirkwood Brown/Iversen: Mörkrets bok 
26-255-3 Kirkwood Brown/Iversen: Sista Halloween 
99-794-3  Lagercrantz: Min coach Melody  48
99-842-1  Lagercrantz: Hemlig  48
99-950-3 Lidberg/Jenemark: Venke rapporterar – En bortglömd
70-726-9  Nordqvist: Tomtemaskinen  27
99-750-9  Simonsson/Roos/Rudebjer: 
 Klappsnapparna och Charlie 48
99-847-6  Simonsson/Roos/Rudebjer: Klappsnapparna och 
 drottningens tårta 48 
99-751-6  Simonsson/Roos/Rudebjer: Klappsnapparna och 
 Madame Bofvéns hemlighet 48
99-905-3  Simonsson/Roos/Rudebjer: Klappsnapparna och 
 skoltjuven 48
99-923-7  Simonsson/Roos/Rudebjer: Klappsnapparna och 
 spöktjuven  48
26-236-2 Stehn/Jonsson: Heja Superstars! 
99-969-5 Stehn/Jonsson: Vi är Superstars! 48

9–12 ÅR
26-384-0 Andersson: Dörren
26-206-5 Arro/Vanzo: De dödas resa 
99-959-6 Arro/Vanzo: Linje 15 till Rannebergen 49
26-208-9 Baugstø: Vi skulle varit lejon 
99-951-0 Cederborg: Hjärnsmälta 49
26-171-6 Copeland/Horne: Charlie blir en kyckling 49
26-303-1 Copeland/Horne: Charlie blir en mammut 
26-212-6 Copeland/Horne: Charlie blir en T-Rex 
26-224-9 Dahlgren/Medin: Brunnens fånge 
99-986-2 Engstrand/Geffenblad: Kod: Elektra 49
26-332-1 Engstrand: Kod: Mesina
99-928-2 Engstrand/Geffenblad: Kod: Orestes 49
26-383-3 Eriksson Sjögärd: Fat Dance
99-909-1  Funke: Drakryttaren – Fjäderns magi  50 
99-054-8  Funke: Lille varulven  50
26-225-6 Holmström Degerman/Langa: Zulusystrar
99-661-8 Holmström Degerman/Schönbeck: Nörden på Nilen 50
99-853-7  Höjer/Höjer: Gruvans hemlighet  50
26-207-2 Höjer/Höjer: Kvarter nr 3 
26-150-1 Höjer/Höjer: Laboratorium nr 4: Hemligt område 50
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Register
99-483-6  Zak: Kasta syra  55

POCKET
26-257-7 Bengtsson: Mörka krafter
26-170-9 Berggren: Din syster måste dö 56
99-936-7 Berggren: En enda kväll 56
99-888-9  Berggren: Onsdag kväll strax före sju  56
26-340-6 Berggren: Rami och Jonatan  
99-651-9  Berggren/Coskun: Sent ute  56
99-238-2  Casta: Spelar död  56
26-142-6 Cederborg: Hjärnpunka 56
99-960-2 Cederlund: Gryningsstjärna 56
99-954-1 Cederlund: Middagsmörker 56
26-216-4 Cederlund: Midnattsljus 56
99-925-1  Edvardsson: April, April  57
99-829-2  Egeland: Katakombens hemlighet  57 
26-195-2 Eriksson Sjögärd: Hästen på Vinga
99-508-6  Funke: Bläckdöd  57
99-506-2  Funke: Bläckhjärta  57
99-507-9  Funke: Bläckmagi  57
99-597-0  Funke: Drakryttaren  57
99-822-3  Funke: Tjuvarnas herre  57
99-850-6  Henriksson: Korpmåne  57
26-246-1 Henriksson: Kyla 
99-892-6  Long: Den blomstertid nu kommer  57
99-241-2  Olsson-Hultgren: Arbetets döttrar  58
99-274-0  Olsson-Hultgren: Drömmar av glas  58
99-275-7  Olsson-Hultgren: Nya tider  58
99-239-9  Olsson-Hultgren: Siden, sammet, trasa, lump 58 
99-804-9  Poznanski: Sveket  58
99-889-6  Poznanski: Sammansvärjningen  58
99-890-2  Poznanski: Slutet  58
99-249-8  Pullman: Den tatuerade fjärilen  58
99-955-8 Stehn: Den här sommaren kan bli min död 58
99-655-7  Stehn: Ibland vill man inte gärna gå in fast 
 regnet öser ner 58
26-176-1 Stehn: Spökskrivaren 58
99-425-6  Wahl: Den osynlige  59
99-990-9 Wahl: Vinterviken 59
99-240-5  Zak: Alex Dogboy  59
99-830-8  Zak: Dogboy är död – Noveller  59
99-304-4  Zak: Alex Dogboy - Tredje kärleken  59
99-198-9  Zak: Pojken som levde med strutsar  59
70-945-4  Zak: Pumans dotter  59
99-579-6  Zak: Säg Alex, bara Alex  59

PYSSELBÖCKER
99-312-9  Becker/Nordqvist: Klipp och klistra med Findus  27
99-311-2  Becker/Nordqvist: Knepiga labyrinter och 
 kluriga bilder  27
99-335-8  Becker/Nordqvist: Upp och ner med Findus  27
99-851-3  Nordqvist: Folk och väsen i skog och rymd  57

PRESENTBÖCKER BARN
26-306-2 Min dagbok – Rita, skriv och kryssa (lila) 
26-307-9 Min dagbok – Rita, skriv och kryssa (blå)
26-433-5 Casta/Fagerberg: Humlans herbarium

PRESENTBÖCKER VUXEN
26-309-3 Arpi/Nordqvist: God Jul och Gott nytt år 
 – Vykortsbok 
26-380-2 Nordqvist, Arpi: Istället för en blomma
26-280-5 Sjöberg: Hundra (sidor) hundar 
26-279-9 Sjöberg: Dom är sötast när dom sover
26-281-2 Sjöberg, Lena: Yoga med Lena Sjöberg
26-436-6 Vanzo, Filippo: Sveriges regenter - från Vasa till idag
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Mer information och lärarhandledningar 
hittar ni på www.opal.se

Beställ böcker hos

LäroMedia Bokhandel
www.laromedia.e

order@laromedia.se
Tel 019-20 69 00


