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ALLT PÅ ETT STÄLLE!
ATT KUNNA LÄSA BLIR ALLT VIKTIGARE – DET ÄR ALLA ENIGA OM. MED LÄSFÖRMÅGAN 

KOMMER MÖJLIGHETEN ATT BLI EN AKTIV MEDBORGARE OCH ATT GOD LÄSFÄRDIGHET 

HÖR IHOP MED GODA SKOLPRESTATIONER FINNS DET MÅNGA STUDIER SOM VISAR.

DEN STORA FRÅGAN ÄR HUR VI FÅR VÅRA BARN OCH UNGDOMAR ATT LÄSA.

Ett sätt att skapa intresse för läsning kan vara att välja texter 

som ligger nära läsarens vardag och intressen. Ett annat kan 

vara att välja något så långt bort från det realistiska som 

överhuvudtaget är möjligt. Det viktiga är att börja någon-

stans – att väcka läslusten och nyfikenheten! 

I den här katalogen hittar du ett brett urval av alla de barn- 

och ungdomstitlar som vi levererar. Här finns närmare 800 

olika titlar som avhandlar allt från att Sova (sidan 15) tilll 

Hårdkokta fakta om ägg (sidan 81) och uråldrig samisk magi 

i Gryningsstjärna (sidan 116). Det fina är att det finns något 

för alla smaker och intressen – och vi kan leverera allt!

På laromedia.se hittar du långt många fler titlar, på mängder 

av olika språk, än de som är utvalda till den här katalogen.

Välkommen att beställa!

STORSÄLJARE, NYHETER

OCH KLASSIKER
BESTÄLL ALLA
DINA BÖCKER

HOS OSS!
LAROMEDIA.SE

Illustration: Emma Adbåge Halsen rapar, hjärtat slår | sidan 12
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”På natten låter allting annorlunda, 
gnyr dockan. Det blir mystiska ljud ...
Utanför dörren, ute i vardags-
rummet hörs vuxna prata – inte 
som på dagen: högt och bestämt! 
Utan ett surrigt, mumligt prat, 
långt bort... Istället hörs regnet på
rutan jättemycket! gnäller dockan. 
Inte låter regn så där på dagen. 
Nä, jag tycker inte om natt, gnäller 
hon. Milla måste trösta: Inte vara 
rädd! Vi har ju Mållgan.”

Ur Kompisboken: Milla och Mållgan mitt i natten
AV ASTRID LINDGREN

DU HITTAR BOKEN PÅ SIDAN 19

FÖR DE
MINSTA
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JAG VILL HA GRÖT! 

Lisbeth Sommarström
Anna Blåder

Lilly sitter i det stora köket.
Hon är jättehungrig och vill ha gröt.
In kommer den ena kocken efter den andra.
De erbjuder mat som Lilly aldrig har hört talas om.
Ra-ta-tuj och babbaganosch. Lilly vill bara ha gröt.

En igenkänningshistoria för alla som försökt introducera nya 
maträtter för barn, av debutanterna Lisbeth Sommarström 
och Anna Blåder. 

ISBN 7299-872-8
Ca-pris: 85:-

EN SÅN DAG

Sanna Borell

Det är dags för picknick i parken. Men mamma säger att hon 
inte orkar. Fast under cykelturen känns det som om vinden 
bär en, och efter att ha legat i gräset ett tag börjar även 
mamma känna det. Kanske hon till och med vill följa med 
upp i det högsta trädet.

Vinnare i Bokförlaget Opals bilderbokstävling 2016!

ISBN 7299-857-5
Ca-pris: 85:-

FÖ
R D

E
M

IN
STA

EN ROBOT
RAMLAR NER!

Ingrid Flygare

En dag ramlar en robot ner i Vegas 
trädgård men Vegas familj är upptagna 
av sina skärmar och lyssnar inte på 
henne. Hon går ut till roboten som 
heter FI-XI. Tillsammans bygger de 
en jättehög koja. Så hög att mamma 
kan höra om den på nyheterna i köket. 
Men när familjen kommer ut i träd-
gården är FI-XI redan borta. FI-XI är 
långt uppe i rymden och kan se sin och 
Vegas superhöga koja därifrån.

ISBN 7299-866-7
Ca-pris: 85:-

SARA GIMBERGSSON

FOKUS PÅ:

Sara Gimbergsson, född 1958, är 
illustratör, konstnär och författare. 
Hon föddes i Västanfors, växte 
upp i Dalarna och är i dag bosatt i 
Västra Frölunda i Göteborg..

Sara Gimbergsson har arbetat
som bildlärare, originalare och 
AD-assistent. 1999 skrev och 
illustrerade hon sin första bok
Rally-Pojken får en bebis. Sedan 
dess har hon gett ut en rad böcker, 
både som illustratör och författare, 
bland annat böckerna om Magda, 
samt Lycke och Lage.

LOPPAN LUS
GÅR OCH BADAR

Sara Gimbergsson

Gruset är vasst och vädret är 
kasst. Stackars lilla Loppan 
Lus, hur ska man kunna gå 
och bada då? Ovädret griper 
bokstavligen tag i Loppan Lus. 
Kan det som varit det största 
hindret visa sig vara vägen mot 
ett dopp i böljan den blå?

Ett badäventyr för de allra minsta 
badarna!

ISBN 88279-41-5
Ca-pris: 56:-
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BEBBE PUSSAR

Mervi Lindman

Här kommer Bebbe. Bebbe vill 
pussa allting idag: Mamma, 
pappa, storasyster, katten, 
masken ... Nej förresten, INTE 
masken. Men hunden, spegeln, 
alla gosedjur och - dig!

En ny humoristisk serie med
sparsam text och utrycksfulla 
bilder. Greppvänligt format. 

ISBN 638-8924-0
Ca-pris: 56:-

BEBBE ÄR ARG!

Mervi Lindman

Bebbe är arg, så arg att hen 
morrar, förstör legotornet och 
sparkar och skriker. Bebbe är 
faktiskt arg som ett lejon.
Nej förresten - som en 
krokodil! Men det är jobbigt 
att vara ilsken hela tiden. 
Kanske vill Bebbe bara vara en 
liten, liten, kanin som sitter i 
mammas famn.

ISBN 638-8925-7
Ca-pris: 56:-

INGRID OCH IVAR LEKER

Katerina Janouch

Hej, säger Ingrid. Hej, säger 
Ivar. Ska vi leka? undrar 
Ingrid. Ja, det vill jag, svarar 
Ivar. Vad ska de göra? Leka, 
förstås! Åka tåg med gose-
gjuren, baka sandkakor och 
duka i trädgården. 

ISBN 638-8854-0
Ca-pris: 33:-

TITTA, LÄS & SKRATTA!

INGRID OCH IVAR
PÅ SKATTJAKT

Katerina Janouch

Ingrid och Ivar har ritat en 
skattkarta. Med kartan i 
handen och en korg på armen 
ger de sig ut i naturen för att 
finna skatten. Hela skogen är 
ju full av skatter!

ISBN 638-8798-7
Ca-pris: 79:-

TITTA BILAR!

Ulf Nilsson

En stilsäker och härlig pekbok 
för de allra yngsta.

Blandat ”bilgodis” i tålig kartong 
där texten utgörs av barnets 
glada utrop – underhållande och 
fascinerande för de allra yngsta.

ISBN 638-8858-8
Ca-pris: 33:-

LÄGGDAGS VIGGO

Birgitta Westin

Viggo ska gå och lägga sig. Det är 
bara det att det finns så många 
saker att titta på och undersöka 
precis innan läggdags.

En klassiker för de allra minsta!

ISBN 638-8861-8
Ca-pris: 33:-

INGRID OCH IVAR:
SIFFROR

Katerina Janouch

Kom och lek med siffror! 
Räkna från 1 till 5 till-
sammans med bästisarna 
Ingrid och Ivar. 

ISBN 638-9199-1
Ca-pris: 45:-

INGRID OCH IVAR:
FÄRGER

Katerina Janouch

Titta! Ingrid och Ivar drar en 
grön julgran på sin pulka, de 
fiskar blå fiskar och ritar med 
röda kritor...

ISBN 638-9198-4
Ca-pris: 45:-



ALLA TRE VILL LEKA TVÅ

Maria Nilsson Thore

Det är sent på förskolan Ärtan, 
alla barn har gått hem utom 
Ester och Valle. Men det gör 
ingenting, för de har väldigt 
roligt tillsammans - tills de
upptäcker att Idde också är 
kvar. Hur ska leken bli rolig
igen när alla tre bara vill leka två?

ISBN 638-9385-8
Ca-pris: 75:-
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ALLA TRE UTE
PÅ FÖRSKOLAN ÄRTAN

Maria Nilsson Thore

Kompisarna Ester, Idde och 
Valle visar sina favorithörn av 
gården på förskolan Ärtan.
Häng med till förrådet, sand-
lådan, pilkojan, trädgårdslandet 
och många fler spännande 
platser.

ISBN 638-9384-1
Ca-pris: 86:-

ALLA TRE SLUTAR MED NAPP

Maria Nilsson Thore

När Valle kommer till förskolan 
och har slutat med napp vill 
Ester plötsligt börja, fast hon 
aldrig haft någon. Men Idde har 
ju napp, och Ester försöker på 
alla sätt och vis få henne att ge 
bort den. Men när Ester till slut 
får som hon vill upptäcker hon 
att det inte var särskilt gott
– och plötsligt har alla tre slutat 
med napp! 

ISBN 638-8788-8
Ca-pris: 45:-

ALLA TRE INNE
PÅ FÖRSKOLAN ÄRTAN

Maria Nilsson Thore

I hallen visar Valle var man tar av 
sig skorna och hänger upp sina 
kläder. I lekrummet har Ester 
byggt ett stort slott av kuddar och 
i ateljén är Idde i full gång med kul 
pyssel. När det är dags för lunch 
hjälps alla åt inne i köket. Alla 
tre visar stolt upp hur det ser ut 
inne på Ärtan. Kanske ser det ut 
ungefär som på din förskola?

ISBN 638-8756-7
Ca-pris: 86:-

FÖ
R D

E
M

IN
STA

VEMS SYSKON?

Stina Wirsén

Äntligen har bebisen kommit. 
Gnis och Knatt har väntat och 
längtat. Här ska det lekas! 
Men först är bebisen för liten, 
liten och tråkig. Och när den 
väl har vuxit och kan vara 
med, så vill den lilla BARA 
vara med Gnis, och Knatt får 
inte alls vara med ...

ISBN 638-8991-2
Ca-pris: 79:-

VEM SYR?

Anna Hörling

Stina Wirséns Vemfigurer 
flyttar ut ur böckerna. I Vem 
syr? finns allt stora och små 
behöver för att sy alldeles egna 
Vemgosedjur tillsammans.

ISBN 638-8994-3
Ca-pris: 87:-

PUCK FÅR ETT SYSKON

Anna-Karin Garhamn

Puck tycker att bäbisen är bästa 
syskonet i världen. Bara lite liten. 
Det är tur att bäbisen har Puck 
som kan visa hur man gör saker.
– Väx snabbt så att vi kan leka på 
riktigt snart, säger Puck. 

Läs också Puck går till frisören och 
Puck flyger flygplan. Du hittar dem 
på laromedia.se

ISBN 638-9360-5
Ca-pris: 79:-

ANNA-KARIN GARHAMN

FOKUS PÅ:

Anna-Karin Garhamn är född 
1980 i Borås. Hon är barnboks-
illustratör och utbildad textil-
formgivare vid Konstfack i 
Stockholm. Anna-Karin är idag 
bosatt i Belgien tillsammans 
med sin familj men hon växte 
upp utanför Tibro. 

Boken Vi tänker på dig, farfar! 
blev hennes debutbok som barn-
boksillustratör. Sedan dess har 
det blivit fler böcker, till exempel 
Alla vill ha mat! och Alla vill ha ett 
bo. Böckerna om Puck är hennes 
debut som författare. 
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VILDA DJURUNGAR

Oskar Jonsson

Tigrar, elefanter och isbjörnar ... 
Att lära sig namnen på världens 
vilda djur är spännande, och 
kan ge upphov till många roliga 
lekar. I Vilda djurungar kan barn 
och vuxna peka på glada djur 
och läsa tillsammans för att lära 
sig vad de heter.

ISBN 638-8855-7
Ca-pris: 33:-

DINO ABC

Sarah Sheppard

A som i Allosaurus, F som i fossil, T som i Tyrannosaurus och Ö som i 
ödla. Att lära sig att känna igen bokstäverna går lätt som en plätt när 
man lär sig allt om dinosaurier samtidigt. ABC- och uppslagsbok i ett!

För dig som vill läsa ännu mer om dinosaurier, kolla in
”Det var en gång ... Massor av dinosaurier” och ”Varning för Köttgänget”!
Du hittar alla böckerna på laromedia.se

ISBN 638-9217-2
Ca-pris: 45:-

SE UPP FÖR KROKODILEN!

Lisa Moroni

Det är första dagen på semestern 
och äntligen ska de ut på äventyr, 
till vildmarken! Verkligen på tiden att 
de gör något kul, tycker Tora. När de till slut är framme och kan slå 
läger för natten har Tora lyckats få sin ganska så fantasilösa pappa 
att förstå att det här minsann inte är vilken vanlig skog som helst! 
Nej, här vimlar det av giraffer, troll och krokodiler.

Oemotståndliga illustrationer gör fantasidjur och urskog hisnande, 
hemlighetsfulla och spännande. Perfekt mysläsning!

ISBN 638-9200-4
Ca-pris: 45:-

GULLIGA VILDDJUR

FÖR DE MINSTA!

SMÅ UTFORSKARNA:
DJURENS VÄRLD

Ruth Martin

När man är liten och nyfiken 
gillar man att öppna luckor och 
titta vad som finns bakom. Så 
funkar böckerna i serien ”Små 
utforskarna”. Och här handlar 
det om djur och hur de lever 
runt om i världen. Häng med på 
en spännande resa!

ISBN 638-9024-6
Ca-pris: 87:-

Lockande fakta 

bakom luckor !

TOTO GRÄVER EN GROP

Emma Virke

Toto tar sin lilla sked och börjar 
gräva. Gräv mera! ropar Nalle 
och hämtar en spade. Toto hittar 
ett vackert fat. Gräv mera! ropar 
Elefant och hämtar en bättre 
spade. Gropen blir större och 
större. Vad hittar Toto längst ner? 

Du hittar alla böcker om Toto på 
laromedia.se

ISBN 88279-45-3
Ca-pris: 60:-

UTFORSKA
OCH

UPPTÄCK!

SMÅ UTFORSKARNA:
I RYMDEN

Ruth Martin

En spännande rymdexpedition 
för alla nyfikna små utforskare! 
På vägen genom vårt solsystem 
passerar vi planeter, månar, 
asteroider och kometer och får 
lära oss att det finns både rymd-
sopor, svarta hål, månbilar och 
satelliter. Wow, vilken resa! 

ISBN 638-9023-9
Ca-pris: 87:-
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GODNATT ALLIHOP

Chris Haughton

Solen går ner och alla är sömniga.
Mössen är sömniga, hararna är sömniga
och rådjuren är sömniga. Till och med Stora björn är sömnig.
– Men jag är inte sömnig, säger Lilla björn.

Skriven av Chris Haughton, en av de mest internationellt uppmärksammade 
bilderboksskaparna idag.

ISBN 88279-16-3
Ca-pris: 92:-

HIPPU

Oili Tanninen

Den lilla musen Hippu upptäcker 
en hemlös hund utanför sitt 
hus. Hippu bjuder med hunden 
hem till sig och i boken får vi 
följa de båda nya vännerna 
genom dagen.

En charmig och varm historia 
av en av Finlands mest älskade 
illustratörer. Det här är första 
gången som en av Oili Tanninens 
populära barnböcker ges ut på 
svenskt förlag.

ISBN 88167-04-0
Ca-pris: 69:-

OILI TANNINEN

FOKUS PÅ:

Oili Tanninen (född 1933) har
skrivit och illustrerat över 20 barn-
böcker och flera TV-serier. Hennes 
bok Nunnu blev en omåttligt 
populär TV-serie i Finland under 
60-talet. Oilis böcker har getts 
ut i England, Kroatien, Tyskland, 
Italien och Japan.

Boken om den lilla musen Hippu 
gavs ut första gången 1967, 
men gavs ut igen under 2015 i 
en engelsk utgåva. Oilis grafiska 
illustrationer känns lika nya och 
moderna nu, som de gjorde på 
60-talet. Då prisades Oili för att 
hon introducerade ett nytt bild-
språk i barnboken.

CHARMIG &
FINURLIG

SAGA!
VI GÅR PÅ BABYSIM

Moa Eriksson Sandberg

Vi sprattlar! Vi smakar och vi 
bubblar! Molly, Ringo och Lolli 
är på babysim och även om det 
är lite kallt i början så trivs de 
som fiskar i vattnet. Men sedan 
ska de dyka under ytan …

Vi går på babysim är en bok för 
alla badälskande bebisar som 
gillar att plaska och skvätta.

ISBN 88279-48-4
Ca-pris: 56:-

KÄNSLORNAS PEKBOK

Hanna Albrektson

Ibland blir man så arg att man 
nästan spricker. Ibland bubblar 
skrattet över. Och ibland känner 
man bara för att gråta. Hur 
känns det när man är riktigt 
lycklig? Var känns det? I den här 
boken ryms både skratt och gråt.

ISBN 87707-40-7
Ca-pris: 54:-

FÖ
R D

E
M

IN
STA

GUMMI-LISA HITTAR HEM

Anna Bengtsson

Gummi-Lisa hittar hem
nominerades till August-
priset första gången den gavs 
ut (2005) och kommer nu i 
kalasutgåva. Den baseras på 
en tidningsnotis om att en 
grupp gummiankor siktats på 
havet. Var kom de ifrån?
Hade de fallit från en båt?
Det här är ankornas historia!

ISBN 501-1958-9
Ca-pris: 46:-

ÄNTLIGEN
I NYTRYCK!

SVANSAR RUNT I SKOGEN

Hanna Albrektson

Följ med in i djupaste skogen 
och möt alla djur. Men de är 
upptagna med att dra varandra 
i svansen! Varför då? Vem är 
det som behöver hjälp? Gissa 
svansen, härma djuren och 
försök lista ut varför alla tar i 
från tassar och klor.

Spännande gissningslek bland 
djuren och ett rafflande äventyr 
för de minsta!

ISBN 88279-43-9
Ca-pris: 56:-
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Halsen rapar är späckad av 
rappa humoristiska verser, fin-
stämda dikter och uppfriskande 
rim som fastnar – i samma 
anda som Lennart Hellsing 
och Barbro Lindgren. Verserna 
handlar om allt från att shoppa 
en hel dag med sina föräldrar, 
om vänskap, saknad och om att 
bli stor. I ord och bild samsas 
humor och allvar, alltid med 
samma säkra tonträff. 

ISBN 27-14627-3
Ca-pris: 109:-

VALDEMARS ÄRTOR

Maria Jönsson

Äta ärtor?! Valdemar må vara 
en liten varg, men han vet vad 
han vill! Valdemar slukar sina 
fiskpinnar. En! Två! Tre! Gott! 
Men så säger pappa att ärtorna 
också måste ligga i magen innan 
Valdemar får sin chokladglass. 
Men Valdemar får en idé. Nog 
ska han kunna få glassen utan 
att äta en endaste liten ärta ...

ISBN 88279-33-0
Ca-pris: 83:-

MYRAN

Bisse Falk

Tänk om du vore en myra. Hur 
jobbigt det skulle vara att släpa 
barr till stacken hela dagarna. 
Men så kanske du skulle hitta 
en bladlus! En bladlus som man 
kan kittla tills den kissar på 
sig. Och finns det något godare 
än bladluskiss!? Om man är en 
myra alltså ...

ISBN 88279-52-1
Ca-pris: 83:-

UTFLYKTARNA

Emma Adbåge

Iben och jag har bestämt en sak. 
Vi ska ha en utflykt. En egen 
med bara oss två. Med fika och 
filtar och ett mysigt tält som vi 
sover i. När man ska utflykta är 
det bra att ha lite packning. En 
väska med allt som behövs, till 
exempel ficklampan, en natur-
bok och nåt att gosa med.

ISBN 88279-09-5
Ca-pris: 83:-

LILLASYSTER

Ulf Stark

När pojken ska vara barnvakt för 
sin lillasyster vill han passa på att 
visa massa saker. Hur man fångar 
en boll, till exempel. Men lillasyster 
bara skriker. När han kittlar henne 
på magen, då skrattar hon. Nästan.

ISBN 88279-10-1
Ca-pris: 83:-

Böckerna ingår i Tripp, Trapp, Träd

– ett tv-magasin för barn som produceras av UR !

VÅR SKATTKAMMARE

Generationer av barn minns sina skattkammarantologier som det 
första mötet med litteraturen. Min skattkammare var banbrytande 
och blev en av den svenska bokvärldens största succéer genom tiderna.

Med 2017 års Vår skattkammare vill vi öppna portalen med ett inklude-
rande vi. Det här är allas vår gemensamma skattkammare, en brokig 
plats full av berättelser och bilder från hela världen, vissa känns igen
– andra är nya spännande bekantskaper.

ISBN 27-14205-3
Ca-pris: 196:-

HALSEN RAPAR, HJÄRTAT SLÅR
- RIM FÖR 0-100 ÅR!

Emma Adbåge/Lisen Adbåge
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TITTA OCH HITTA
MED PELLE SVANSLÖS

Gösta Knutsson/ Ingrid Flygare

Kattungen Frallans gosedjur 
är borta, var kan det vara? 
Följ med Pelle Svanslös och 
Frallan genom Uppsala när de 
letar! På vägen finns massor 
att upptäcka. Kan du hitta tre 
klädnypor, den minsta fisken 
och den busiga musen? Lek 
och lär tillsammans med Pelle 
Svanslös! 

ISBN 638-8844-1
Ca-pris: 68:-

VAD ÄR KLOCKAN,
PELLE SVANSLÖS?

Gösta Knutsson/ Ingrid Flygare

Titta, Pelle Svanslös har fått en 
egen klocka! Han ger sig ut på 
promenad i Uppsala och alla 
hans vänner vill veta samma sak:
Vad är klockan? Hjälp Pelle 
genom att vrida på visarna på 
den färgglada klockan i boken. 
Men någon smyger efter Pelle 
Svanslös, kanske någon som är 
avundsjuk på klockan? Och hjälp,
nu närmar sig spöktimmen!
Vad händer då?

ISBN 638-8843-4
Ca-pris: 75:-

BOCKARNA BRUSE
PÅ BADHUSET

Bjørn F. Rørvik

Bockarna Bruse är på väg till 
vallen för att äta sig feta.
På vägen ser de en skylt där det 
står BADHUS 200 meter.
– Kan vi inte sticka dit i år? 
frågar mellanbocken.
– Please? säger den minsta 
bocken. Då slipper vi gå över 
bron också. Det är så läskigt med 
trollet. Men tror du bockarna 
Bruse slipper undan trollet?

ISBN 88279-00-2
Ca-pris: 127:-

PUDLAR OCH POMMES

Pija Lindenbaum

Ullis, Ludde och Katta bor på 
ett bra ställe. De har en pool och 
potatis så det räcker. Men en 
dag ligger en bumling i poolen 
och trädgårdslandet har torkat. 
De ger sig ut på öppet hav för 
att hitta en ny plats. När de till 
slut siktar land möts de av tre 
hundar på stranden. Kan det här 
bli deras nya ställe? Får de smaka 
på lite pommes frites?

ISBN 88279-13-2
Ca-pris: 97:-

HUMOR
FÖR ALLA
ÅLDRAR!

MATILDAS KATTER

Jan Lööf

Matilda har två katter, Nisse och 
Bosse. Men de är inte som vanliga 
katter - de är en tiger och ett 
lejon! De är stora, gula, randiga 
och mysiga. Men det händer 
ändå att andra människor blir 
lite rädda för dem. Och det är 
inte lätt när de är hungriga, 
måste borsta tänderna, eller vill 
sova i Matildas säng ...

ISBN 638-9202-8
Ca-pris: 45:-

VAR ÄR HÖNAN?

Eva Lindell

Lo har tre hönor i sin träd-
gård. Där är Brun och Svart. 
Men var gömmer sig Vit?

Charmiga bilder och kul 
letande för de yngsta!

ISBN 502-2202-9
Ca-pris: 92:-
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HUR HUNDEN FICK SIN 
BLÖTA NOS

Kenneth Steven

När jorden svämmar över bygger 
den gamle Noa en gigantisk ark, 
där han tar ombord all världens 
djur. Men mitt ute på havet 
börjar båten ta in vatten! Vad i 
all världen ska Noa ta sig till?

En humoristisk tolkning av den 
gamla folksagan av prisbelönte 
Øyvind Torseter.

ISBN 88167-05-7
Ca-pris: 109:-

BRISK OCH HAVSKAJAKEN

Anna Björnström

Brisk paddlar i skärgården med 
sin nya storebror Moein och 
mamma Ester. Han pratar med 
dem de möter på sin vattenväg: 
med fåglar, sälar, öflickan, 
andra paddlare och blöttrollet 
Grönslick.

Poetisk, inspirerande och full av 
spännande kunskap!

ISBN 88395-06-1
Ca-pris: 90:-
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VEM ÄR PASTEJTJUVEN?

Anna Roos

Tidigt en morgon möter Anton 
en arg igelkott utanför huset. 
Någon har ätit upp igelkottens 
leverpastej! Anton lovar att hitta 
tjuven och ger sig ut för att hitta 
den skyldige. Är det ugglan? 
Eller hästen? Kanske är det 
grannens gris?

Mysig deckarhistoria och en
rolig faktabok för de allra
minsta barnen.

ISBN 88167-03-3
Ca-pris: 81:-

SULEMAN OCH DEN
KONSTIGA DAGEN

Björn Augustsson

Suleman är sur, det regnar och alla 
grannar springer fram och tillbaka 
utanför huset och stör. Mest av alla 
stör brevbäraren. Varför envisas 
han med att gå förbi och retas? 
Han har ju ändå aldrig med sig 
någon post till Suleman. Men då 
händer något konstigt. Brevbära-
ren lägger ner ett brev i Sulemans 
brevlåda. Något måste ha blivit fel!

ISBN 88167-06-4
Ca-pris: 98:-

ANNA ROOS

FOKUS PÅ:

Anna Roos är biolog, författare 
och fotograf. Hon har gett ut flera 
barnböcker, varav hennes bok 
Sälliv fick Världsnaturfondens pris 
som Årets Pandabok för barn och 
ungdom 2001. Hon arbetar också 
på Naturhistoriska riksmuseet 
sen 1988.

Vem är pastejtjuven? utkom 
första gången 2002 och blev en 
favorit för många. Nu kommer 
den omtyckta boken ut igen i en 
omarbetad version.

BOJAN OCH BRANDBILEN

Johan Anderblad/Filippa Widlund

Bojan ligger i sängen och försöker 
somna när han kommer att 
tänka på att han såg en brandbil 
tidigare under dagen. Han frågar 
sin mamma Bibbi om hon kört 
en brandbil någon gång, och det 
har hon ju, för hon har kört näs-
tan alla sorters bilar. Hon har till 
och med jobbat som brandman 
och berättar för Bojan om allt 
kring brandbilen och hur den 
kan släcka bränder.

ISBN 638-8808-3
Ca-pris: 87:-

BOJAN OCH POLISBILEN

Johan Anderblad/Filippa Widlund

Bojan frågar mamma om hon 
kört en polisbil, och det har 
hon. För mamma Bibbi har kört 
nästan alla sorters bilar, hon 
älskar allt med en motor i.
Hon har till och med jobbat
som polis och kört radiobil.

Både fakta och saga. Om polisens 
arbete och hur ett djur räddas.

ISBN 638-8807-6
Ca-pris: 87:-

BJÖRN AUGUSTSON

FOKUS PÅ:

Fantasi är kanske det viktigaste 
och bästa som Björn vet. Där får 
man vara den man vill och önskar. 
Ända sen Björn var liten har han 
älskat att hitta på berättelser och 
olika figurer.

En av hans senaste figurer är 
Suleman. Det är en människa 
som, genom att stå utanför 
gemen- och vänskap, har blivit 
bitter och folkilsk. Ensamhet 
och utanförskap har gjort en i 
grunden genuint snäll person 
till något han egentligen inte vill 
vara. Men med plötslig vänskap 
kan ilsken kyla tina snabbt, 
vilket Suleman får erfara.

HÄR ÄR VI

Åsa Lind

Här är du och här är jag. Där finns på sin höjd några andra.
De har visst kalas där borta.
Grillfest kanske? Om vi skulle gå dit. Dit bort.
 
En bilderbok som undersöker förhållandet mellan vi och dom. En högaktuell 
fråga i vår samtid. Hur blir vi del av ett större VI och hur blir vi bemötta, 
när vi plötsligt betraktas som DOM. Ingrid Godon är en av Belgiens mest 
uppskattade illustratörer. Hon har vunnit åtskilliga priser och är nominerad 
till Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

ISBN 88279-46-0
Ca-pris: 92:-

VACKER OCH 
ANGELÄGEN
BILDERBOK
FÖR ALLA
ÅLDRAR!



LäroMedia Bokhandel Örebro AB | 019–20 69 00 | info@laromedia.se | www.laromedia.se | 15 

VEM ÄR RÄDD FÖR DEN 
ELAKA HÄXAN?

Jonas Boets

När Flora får höra talas om att 
det är en häxsammankomst i 
staden, bestämmer hon sig för 
att ta med sin kvast och gå dit. 
Äntligen kanske hon kan få lära 
sig att flyga! Hon ändrar sitt 
namn till Abrakadabra och får i 
uppdrag att utföra en elak hand-
ling, innan hon kan få bli en äkta 
häxa. Lätt som en plätt, tänker 
Abrakadabra, men det visar sig 
vara svårare än hon trott.

ISBN 88167-08-8
Ca-pris: 98:-

KLÄ PÅ HERR H

Emma Virke

Herr H behöver din hjälp! Se till 
att han får sina glasögon, sin 
hatt och sin fluga. Nej, inte den 
flugan! Har han glömt något? 
Nej, det tror Herr H då rakt 
inte. Vad tror du? 

En hysteriskt rolig bilderbok där
läsaren interagerar med en sur-
gubbe som verkligen behöver hjälp.

ISBN 88279-14-9
Ca-pris: 97:-

ÄTA

Embla Sue Panova/Jessika Linde 

ISBN 88167-12-5
Ca-pris: 81:-

SOVA

Embla Sue Panova/Jessika Linde

ISBN 88167-13-2
Ca-pris: 81:-

LEKA

Embla Sue Panova/Jessika Linde

ISBN 88167-14-9
Ca-pris: 81:-

BÄTTRE ÄN VÄRLDENS 
BÄSTA BOK

Marc Eastmond

Det är läggdags och Loppan 
vill absolut inte sova. Och inte 
heller vill hon att pappa ska 
läsa en bok. Istället vill hon att 
pappa berättar en historia som 
han själv har hittat på. Och så 
börjar den mest fantastiska 
saga hon någonsin hört …

Om berättandets magi
– på sprudlande rim!

ISBN 88167-07-1
Ca-pris: 86:-

debutBOK!

En ny framtagen

bokserie med fokus

på stödtecken!

FÖ
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E
M
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STA

STORMEN OCH
MONSTERTRUCKEN

Daniel Sjölin

När lilla killen vaknar mitt i 
natten är det full storm och 
ösregn. Bilarna flyter iväg och 
krockar, gatorna blockeras, 
räddningsfordonen kommer 
inte fram. Situationen kräver 
en riktig actionhjälte. Då 
rycker lilla killen ut med sin 
monstertruck! 

ISBN 638-8926-4
Ca-pris: 87:-

Nu ska vi prata! är en ny serie böcker där barnens språk-
inlärning står i fokus. Både det talade och det tecknade 
språket. Barnens språkhjälte Poff visar hur de viktigaste och 
vanligaste orden tecknas med hjälp av stödtecken. Böckerna 
är framtagna i samarbete med talpedagog och orden är noga 
utvalda för att passa det lilla barnets språkinlärning.

VECKAN FÖRE
BARNBIDRAGET

Elin Johansson/Ellen Ekman

Till korven och makaronerna
blev det ingen korv. Det är en 
vecka till barnbidraget och nu
gäller det att vara finurlig. Med 
tejp, lite skattjakt och snällhet 
kommer man långt.

Elin Johanssons debutbok!
Illustrationerna är gjorda av
prisbelönta Ellen Ekman.

ISBN 29-69928-9
Ca-pris: 92:-



 16 | LäroMedia Bokhandel Örebro AB | 019–20 69 00 | info@laromedia.se | www.laromedia.se

MIN SKOG

Anja Baklien

Höga granar, gulliga ekorrar och 
smaskiga blåbär – skogen är full 
av härliga saker att upptäcka!

ISBN 32-16601-3
Ca-pris: 68:-

MINA FÅGLAR

Anja Baklien

Vita svanar, gulliga småfåglar och 
kraxande kråkor. Sverige är fyllt 
av vackra och spännande fåglar! 

ISBN 32-16602-0
Ca-pris: 68:-

KOAFFÄREN

Annika Schönhult
Kerstin Holmstedt

Nils mamma har dragit ut en 
tand och pratar lite konstigt.
”I morgon ka vi ut och föpa nya 
kor till dig”, säger hon. Dagen 
därpå går Nils och hans mamma 
till koaffären där Nils får välja ut 
sitt livs första ko! Men kommer 
hon att få plats i hissen? Och 
hur ska hon komma in på toa-
letten? Allt det och mycket mer 
kommer du att få svar på i den 
här mysiga boken som handlar 
om den oväntade vänskapen 
mellan en pojke och en ko.

ISBN 7299-871-1
Ca-pris: 85:-

KOMPISEN I HISSEN

Minette Lidberg/Jesper Jenemark

I Franks hus bor inga barn, och 
det tycker han är tråkigt. En 
granne hade sitt barnbarn på 
besök, men det kommer att dröja 
jättelänge innan hon kommer 
tillbaka. En kväll hör Frank en 
barnröst när han ska sova. 
Nästa dag åker Frank upp och 
ner i huset med hissen för att 
hitta barnet han har hört, och 
till sist kliver Leonardo, som 
precis har flyttat dit, in i hissen.

ISBN 7299-869-8
Ca-pris: 85:-

Genom sina böcker vill Anja Baklien inspirera läsaren 
att gå på upptäcktsfärd, och ge både stora och små 
kunskap om och förståelse för naturen. Samtliga är 
gjorda i slitstarkt material, perfekt för små fingrar.

En finstämd bilderbok om
ensamhet, vänskap och att
det är bättre att vara två.

debutanter !

MIN VÄN PÅ ANDRA SIDAN 
BERGET

Lena Arro/Sara Gimbergsson

Två grodor sitter på varsin sida 
om ett stort berg. De är båda 
ensamma och får samtidigt en 
idé, att gå runt berget för att 
träffa sin vän. Men de missar 
varandra när de går åt motsatt 
håll! Besvikna går de tillbaka 
igen. Men på natten stiger 
månen och tar med sig den ena 
grodan över berget.

ISBN 7299-796-7
Ca-pris: 85:-

MILLE OCH DEN STORA 
STORMEN

Lena Arro/Sara Gimbergsson

En dag när Mille är ute och 
samlar löv kommer en stark 
storm och blåser upp löven i 
himlen. När Mille springer hem 
märker hon att huset också är 
borta. Allt Mille har kvar är en 
pellifar, en kvorka och en liten 
tibelutt. Hon måste hitta ett 
nytt hus och ger sig iväg för att 
leta. Men det blir svårt.

ISBN 7299-841-4
Ca-pris: 85:-

UPPE BLAND MOLNEN

Matilda Salmén

Ibland händer det att någon dör. 
Det är väldigt sorgligt och alla 
gråter. Men morfar säger att man 
får vingar, eller kanske en super-
man-cape, och flyger upp
till himlen. Där bor man på de 
mjuka ulliga molnen och äter 
sockervadd hela dagen. Man
kanske dansar lite, leker kurra-
gömma eller spelar krocket?

En bok för alla barn som funderar på 
vad som händer efter döden.

ISBN 7299-844-5
Ca-pris: 85:-

FANTASIFULL
OCH GLAD

– TROTS ETT 
TUNGT ÄMNE!

VEM KAN RÄKNA ALLA 
STJÄRNORNA?

Anna-Clara Tidholm

Tim sitter i soffan med sin katt 
och sin iPad. Han har hittat en 
ny app som plingar och pratar. 
Den är rolig, men börjar plötsligt 
bete sig märkligt. Skärmen blir 
svart och sedan ser Tim sig själv 
– inne i spelet! Bland fåglar och 
gigantiska kattdjur, flygandes 
över bilvägar och vilandes under 
stjärnorna. Hur ska han komma 
hem igen? Vad är verkligt och 
vad är fantasi?

ISBN 501-1922-0
Ca-pris: 92:-



SAGAN OM PELLE KANIN

Beatrix Potter

ISBN 7645-840-2
Ca-pris: 102:-

SAGAN OM KURRE EKORRE

Beatrix Potter

ISBN 7645-827-3
Ca-pris: 102:-

SAGAN OM SKRÄDDAREN, 
KATTEN OCH MÖSSEN

Beatrix Potter

ISBN 7645-997-3
Ca-pris: 102:-

En av Beatrix Potters mest kända och älskade 
figurer, som hon gjorde sammanlagt 24 böcker om, 
är Pelle Kanin. Men hon har även skrivit om den 
busiga Kurre Ekorre och om hjälpsamma möss.

Hösten 2016 meddelade Sony Pictures att man köpt 
rättigheterna till en ny storfilm om Pelle Kanin, som 
kombinerar datoranimering med skådespelare. Filmen 
börjar spelas in i januari 2017 och har premiär världen 
över i mars 2018.

Beatrix Potters illustrerade sagoböcker ges 
äntligen ut på nytt i moderna utgåvor och 
med originalens fyrfärgsillustrationer.

klassiker inom
barnböckernas värld!

ASTRID LINDGREN

Agnes-Margrethe Bjorvand

Vem var egentligen Astrid 
Lindgren? Visste du att hon 
tyckte om att spela fotboll 
och att hon drömde om att 
lära sig åka slalom?

I den här boken får du läsa den 
fantastiska historien om hur 
Astrid Lindgren från Vimmerby 
blev en av världens mest älskade 
författare.

ISBN 7701-090-6
Ca-pris: 148:-

DEN LILLE PRINSEN

Antoine de Saint-Exupéry

Mitt ute i Saharaöknen, där 
en pilot tvingats nödlanda sitt 
flygplan, dyker en liten prins upp 
från ingenstans. Det tar lite tid 
för dem att förstå varandra. Men 
så kommer också den lille prinsen 
från en annan planet, där hans 
ros väntar på honom. En dag 
reste han hemifrån, efter smärre 
osämja med rosen, för att hitta 
nya vänner och lära sig saker.

ISBN 86629-02-1
Ca-pris: 148:-
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RONJA RÖVARDOTTER

Astrid Lindgren

Ronja Rövardotter, Astrid
Lindgrens sista stora verk,
kom ut 1981. Boken har översatts 
till 41 språk och sålts i över 10 
miljoner exemplar världen över.

Nu, 35 år senare, kommer den i en 
helt ny tappning, signerad Goro 
Miyazaki på legendariska Studio 
Ghibli i Japan. 

ISBN 29-69996-8
Ca-pris: 115:-
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TJUREN FERDINAND

Munro Leaf

Alla känner till den snälla tjuren 
som hellre luktar på blommor än 
stångas med de andra ungtjurarna 
och omöjligen låter sig provoceras 
på tjurfäktningsarenan.

Robert Lawsons originalillustrationer 
har restaurerats med digital teknik 
för att återskapa känslan och
kvalitén från originalutgåvan.

ISBN 7701-138-5
Ca-pris: 137:-

DEL 2
FINNS PÅ 
SIDAN 57!
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ELMER KOCK

Ulf Stark/Lotta Geffenblad

Till Elmers restaurang kommer 
gäster från alla håll. Maten räck-
er till präster, poliser, turister 
och cyklister och även till dom 
magra och frusna. När Elmer 
äntligen får gå hem efter dagens 
slut ringer självaste kungen: 
Elmer måste genast rycka ut!

Kritikerrosad!

ISBN 502-2173-2
Ca-pris: 92:-

ELMER STÄDARE

Ulf Stark/Lotta Geffenblad

”Är det smutsigt kommer jag”, 
står det på en textad lapp. 
Elmers telefon ringer flitigt och 
han får åka hit och dit till den 
ensamma gamla damen och till 
kungens slott. För Elmer städar 
bäst i stan.

ISBN 502-2208-1
Ca-pris: 94:-

MIN NYA FAMILJ

Renata Galindo

”Min mamma lär sig att vara 
min mamma. Och jag lär mig att 
vara hennes barn.” Bilderbok om 
att få en ny mamma. Som inte 
ser ut som man själv gör. Men 
som gör precis samma saker 
som andra mammor gör. Lagar 
pannkakor, plåstrar om en. Och 
älskar en för den man är.

Finstämd berättelse om adoption.

ISBN 502-2178-7
Ca-pris: 94:-

ULF STARK

FOKUS PÅ:

Ulf Stark, född 1944 i Stockholm, 
är en av Sveriges mest kända 
författare. Han har skrivit mer än 
trettio böcker och översattas till 
lika många språk. Hans konstnär-
ligt rika författarskap har starkt 
bidragit till att ge svensk barn-
litteratur ett världsrykte.

Ulf Starks författarskap är 
mångsidigt. Han skriver allt från 
bilderböcker till romaner för ung-
domar. Han har skrivit filmmanus 
baserade på många av böckerna, 
och fått utmärkelser. I september 
2010 utsågs han till hedersdoktor 
vid Stockholms universitet.

Ny liten 

bilderbokskaraktär ! 

DJUR SOM INGEN
SETT UTOM VI

Ulf Stark

Diktbok om osedda djur. Vi får 
träffa Eskalopen, Celansetten, 
Smygeln, Vadfisken och många 
fler. De lever i en värld där det 
inte alltid är så lätt att hitta sin 
plats; Daglingen är oälskad och 
Klumpantropus känner sig allt-
för tung, medan Ide-djuret helst 
vill stanna kvar i sin drömvärld 
där solen lyser skönt.

ISBN 502-2192-3
Ca-pris: 104:-

NOMINERAD
TILL AUGUST-
PRISET 2016!

FULL FART TILL RYMDEN!

Peter Ekberg

Rymdskepp är fantastiska 
maskiner. De står emot kylan 
i rymden och klarar att krocka 
med stenar och grus. Det finns 
rymdskepp som utan besättning 
åker till platser oändligt långt 
bort. Andra hämtar och lämnar 
människor på rymdstationen 
ISS. I framtiden kan vi kanske 
åka hela vägen till en annan 
stjärna! Vågar du följa med på 
en tur?

ISBN 502-2176-3
Ca-pris: 94:-

BUFFA SOM VALP

George Johansson 

Hur möttes Mulle och Buffa? 
Äntligen får vi svaret! Första 
provturen med molijox-
mopeden. Den stretar på i 
uppförsbacken och mitt på 
krönet står en liten låda med 
hål i. Och en skylt: Hjälp!
Ta hand om mig, den som kan.

ISBN 502-2201-2
Ca-pris: 97:-

NY BILDER-
BOK OM

MULLE MECK!

FÖRR I TIDEN I SKOGEN

Thomas Tidholm

Thomas och Anna-Clara
Tidholm berättar i ord och bild 
på sitt alldeles speciella sätt om 
Jonathan, sju år, som levde förr 
i tiden. Om livet med pappa, 
morbröderna och tant Emmi 
hemma i stugan och om hur det 
gick när skolan kom till bygden.

ISBN 7712-384-2
Ca-pris: 90:-

FOLKSKOLAN 

FYLLER 175 ÅR 

2017!
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ELLENS ALLA HUNDAR

Catarina Kruusval

Ellen gillar hundar - stora och 
små, blyga eller busiga. Men 
det är svårt att hitta en hund 
som är precis lagom busig för 
Ellen. Som vill gå fint och inte 
slickar henne i ansiktet hela 
tiden. Finns det såna hundar? 
Och om hon får en hund, då ska 
den tycka alldeles särskilt om 
just henne!

ISBN 29-70077-0
Ca-pris: 94:-

HALVANS 1-2-3

Arne Norlin

Halvan kan allt om motorfordon 
och vet till och med hur man 
bygger sin egen bil. Men han måste 
hämta delarna på Johnnys bilskrot 
innan han kan sätta igång.

Med informativa, realistiska illustra-
tioner och kul faktatext får du reda 
på hur en bil ser ut inuti och utanpå 
samtidigt som du lär dig räkna!

ISBN 29-69888-6
Ca-pris: 87:-

CATARINA KRUUSVAL

FOKUS PÅ:

Catarina Kruusval är född 1951 
i Halmstad men uppvuxen i
Göteborg, där hon bor och 
arbetar. Hon studerade på 
Konstindustriskolans (HDK) 
Reklam- och grafiska linje i 
Göteborg och blev klar 1975.

Idag ägnar hon sig helhjärtat 
åt bokskapandet och är en av 
Sveriges mest älskade bilder-
boksmakare. Catarina har
illustrerat över 40 berättelser
om Ellen och Olle och andra 
barn på olika vardagliga äventyr.
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KOMPISBOKEN
FYRA UTVALDA BERÄTTELSER

Gunilla Bergström

Boken innehåller:
Alfons och hemlige Mållgan
Vem räddar Alfons Åberg?
Milla och Mållgan mitt i natten
Där går TJUV-Alfons!

ISBN 29-69916-6
Ca-pris: 144:-

tidlösa
favoriter ! 

MALLAN, PAPPA
OCH FÖRSKOLAN

Jonas Lindén

I dag ska pappa vara på förskolan hela dagen, ända till efter mellis. 
Mallan tycker att det ska bli jättekul, hennes mage är alldeles full 
med pirr. Men pappa är inte så himla bra på att vara på förskolan. 
Han klantar till det hela tiden. Det blir faktiskt jätterörigt.

Stor igenkänning i förskolemiljö!

ISBN 29-69893-0
Ca-pris: 87:-

DU ÄR BÄST, PYTTE!

Ingrid Flygare

Pytte ska åka på ridläger!
Spännande men också lite 
läskigt. På ridlägret får Pytte 
och hans ryttare testa både 
dressyr, hoppning och fält-
tävlan, men Pytte är inte sär-
skilt bra på något av det. Det 
är inte roligt att känna att man 
är sämst. Men kanske är Pytte 
bättre än vad han själv tror, 
bara han gör det på sitt sätt?

ISBN 29-69894-7
Ca-pris: 85:-

FÖRSTA SAGOSKATTEN DJUR

Härlig högläsningsbok om djur! 
En kul samling som räcker länge 
och är rikt illustrerad, precis 
som de tidigare böckerna i serien 
Första sagoskatten. Här finns 
både riktiga djur från skog och 
djungel, och djur från sagans 
värld. Djuren i skogen, Benny, 
Mamma Mu, tio vilda hästar, 
lejonet Leopold och bullterriern 
Rosa är bara några av dem. 
Bilderboksskatter och lite längre 
texter, alla på temat djur. Och 
verser och sånger som också har 
djur som tema.

ISBN 29-69726-1
Ca-pris: 113:-

EN UTMÄRKT
BOK FÖR

FÖRSKOLE-
BARN!
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MERA FART MAMMA MU!

Jujja Wieslander

Sommardag vid bryggan. Mamma Mu prövar ett cyklopöga och leker 
med småbåtarna. Men Kråkan vill ha mera fart och spänning. Han 
gillar racerbåtar. Kråkan får en idé. Nu ska han konstruera en egen 
racerbåt. Han behöver låna Mamma Mus cykelslang.

ISBN 29-69814-5
Ca-pris: 94:-

NY HÄRLIG
BILDERBOK
OM KRÅKAN
& MAMMA

MU!

DU ÄR MODIGAST

Christina Wahldén

Knut är på barnonkologen, där vårdas barn som har cancer och andra 
tumörsjukdomar. Knut skulle också fått åka hem, men så fick han 
feber. Nu väntar han på att mamma, pappa och lillasyster ska komma.   
Så knackar det på dörren. Det är sjukhusclownen Professor Persson 
som har tappat sin väska och behöver hjälp. Knut är egentligen lite 
för gammal för clowner, men eftersom det är så tråkigt följer han med 
Professorn. De börjar leta nere i sjukhusets kulvertar och hamnar så 
småningom på helikopterplattan. Det är början på ett äventyr som 
Knut sent ska glömma.

ISBN 29-70003-9
Ca-pris: 94:-

En varm, hoppfull och 
drabbande berättelse om 
hur det är att vara barn 
och allvarligt sjuk.

TIDENBOKEN

Pernilla Stalfelt

Har du funderat på tiden 
någon gång? Går det att stoppa 
tiden? Eller åtminstone fånga 
den i en liten burk? Tid är 
spännande, fascinerande och 
ganska obegripligt. Varför 
sniglar den sig fram ibland och 
går alldeles för fort när man 
minst önskar det?

Pernilla Stalfelt tar oss med på 
en tidsresa i alla riktningar.

ISBN 29-69912-8
Ca-pris: 87:-

EN GRIPANDE
OCH VACKER
BOK OM ETT 

HÖGAKTUELLT 
ÄMNE!

FLYKTEN

Francesca Sanna

Jag bor med min familj i en stad inte långt ifrån havet. På helgerna brukade 
vi vara på stranden. Förra året förändrades allt. När kriget började blev allt 
kaos. En mamma flyr med sina två barn. Med bil, båt och till fots genom 
mörka skogar. Kriget har kommit till deras stad, pappa är försvunnen och 
enda sättet att överleva är att fly.

ISBN 29-70080-0
Ca-pris: 106:-

SAHAR SOM INTE SYNS

Anna Platt

Sahar syns inte. Förut syntes hon 
jättebra. Men när Lo bjöd alla 
utom Sahar på sitt kalas, började 
Sahar att suddas ut. Sedan slutade 
de andra barnen att hälsa. Och 
till sist blev hon alldeles osynlig. 
Men en dag händer någonting. 
Någon får syn på Sahar! 

En stark och finstämd berättelse 
om hur det kan kännas att vara 
utan vänner. Och om magin som 
uppstår när någon ändå ser dig.

ISBN 88167-09-5
Ca-pris: 92:-
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DESTINATION: RYMDEN

Christoph Englert

Hoppa ombord på rymdskeppet och följ med på ett spännande
äventyr ut i universum! 

Läs om kometer, gravitation, elektromagnetisk strålning och första resan 
till månen. Och kanske viktigast av allt: ta reda på hur vår planet jorden 
ser ut och fungerar.

ISBN 29-70103-6
Ca-pris: 104:-

ÅSE LÅNAR EN HAMSTER

Ingrid Olsson

Maltes storasyster Lena 
har fått en hamster. Åse 
får hålla, men bara om hon 
är försiktig. En hamster är 
ömtålig, om man tappar den 
kan benen gå av. Det har 
Lena sagt. Åse vill inte släppa 
hamstern, den är så mjuk 
och len och hon kan känna 
det lilla hamsterhjärtat ticka. 
Plötsligt är hamstern borta.

ISBN 88279-22-4
Ca-pris: 92:-

DET VAR INTE JAG!
SA ROBINHUND

Alice Lima de Faria

Robinhund förstår inte varför han 
måste gå till förskolan varje dag. 
Alla där är dumma, muttrar han. 
Så dumma är de väl ändå inte, 
säger storebror.

Boken skildrar träffsäkert frustra-
tionen i att känna sig anklagad och 
missförstådd, men det är också en 
varm berättelse om en stark och 
förtrolig vänskap mellan en liten
och en stor bror.

ISBN 27-14629-7
Ca-pris: 98:-

En perfekt faktabok för alla 

som är nyfikna på rymden! FÖ
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KOMMISSARIE GORDON
ETT FALL I ALLA FALL

Ulf Nilsson

Gordon har gått i pension och 
Paddy är ensam kommissarie på 
den lilla polisstationen i skogen. 
Men när en mystisk krafsare 
dyker upp bestämmer hon sig 
för att kalla in Gordon igen.

ISBN 638-8607-2
Ca-pris: 91:-

KOMMISSARIE GORDON
DET FÖRSTA FALLET

Ulf Nilsson

Många nötter har blivit stulna 
i skogen. Kommissarie Gordon, 
den mest erfarne detektiven, 
ska lösa fallet. Nu måste han 
sitta i snön och vakta hålet där 
nötterna tagits. När ett miss-
tänkt djur äntligen dyker upp 
har det allra värsta inträffat. 
Kommissarien har frusit fast!

ISBN 638-9195-3
Ca-pris: 60:-

KOMMISSARIE GORDON
DET SISTA FALLET?

Ulf Nilsson

Många djur i skogen är ledsna. 
Det visar sig vara någon som 
går runt och säger elaka saker 
till andra. Men vem är det? 
Och varför … Detta måste 
kommissarie Gordon och Paddy 
undersöka!

ISBN 638-9196-0
Ca-pris: 60:-

PRISBELÖNT
småbarnsdeckare

att läsa själv

eller högt
tillsammans!

ALICE LIMA DE FARIA

FOKUS PÅ:

Alice Bjerknes Lima de 
Faria, född 1968, är en 
norsk-svensk illustratör 
och scenograf, utbildad på 
bland annat Högskolan för 
Design och Konsthantverk 
i Göteborg och Danmarks 
Designskole.

Det var inte jag! sa Robin-
hund är hennes debut 
som barnboksförfattare. 
Den tilldelades norska 
kulturdepartementets 
debutantpris 2015. 



HONUNGSMJÖLK FÖR TRE

Tove Pierrou

Kajas kompisar Kotte och Carmen 
har kaniner, men det har inte 
Kaja. Kaja har bara en kanin-
poster. Hennes pappa tycker att 
riktiga kaniner bajsar för mycket. 
För att få leka med de andra kom-
mer Kaja på en plan, hon
kan säga att hon har en vildkanin, 
som bor på ängen utanför.

En berättelse om hur lätt det är att 
känna sig utanför och hur svårt det 
kan vara att leka tre.

ISBN 27-14924-3
Ca-pris: 98:-
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NINNA
OCH SYSKONGRODDEN

Matilda Ruta

Att få syskon är en stor sak.
Tänk att ens vuxna skaffar sig 
en bebis helt plötsligt, så att 
man själv blir ett syskon. Fast 
egentligen är det Slumpen som
bestämmer alltihop. Och Slum-
pen, den gör lite som den vill.

En favorit bland att-bli-syskon-
böckerna!

ISBN 27-14917-5
Ca-pris: 97:-

NINNA
OCH STORMSKOLAN

Matilda Ruta

Att börja skolan kan kännas 
som en stor sak. Eller så känns 
det precis som vanligt. Ibland 
kanske det är föräldrarna som
är mest nervösa. Ninna och 
Samir har fullt upp med sina 
egna projekt.

Egensinnigt utforskande,
stor bilderbokskonst för
barn i förskoleåldern. 

ISBN 27-15055-3
Ca-pris: 98:-

12 SÅNGER OM MÅNADERNA

Klas Backman/Ane Gustavsson
Anna Charlotta Gunnarson m .fl.

12 nyskrivna sånger om årets 
alla månader med verser, noter 
och magnifika illustrationer 
på temat. De trallvänliga och 
lekfulla sångerna är skrivna av 
ordkonsnären Anna Charlotta 
Gunnarson och tonsatta av Klas 
Backman, vars arrangemang 
passar såväl för en symfoni-
orkester som för barngruppen 
på förskolan.

ISBN 27-14166-7
Ca-pris: 104:-

PER GUSTAVSSON

MATILDA RUTA

FOKUS PÅ:

FOKUS PÅ:

Per Gustavsson (1962) är 
uppvuxen i värmländska Arvika 
och nu boende i Stockholm. 
Han har gjort en rad bilder-
böcker till både andras och egna 
texter. Han illustrerar även till 
läromedel, tidningar och serier. 
Böckerna om Prinsessan har 
sålt i 150 000 exemplar och 
finns utgivna i alla de nordiska 
länderna. Sedan 2012 sitter Per 
på stol nr 1 i Svenska Barnboks-
akademin.

För boken Skuggsidan mottog
han Elsa Beskow-plaketten 2014. 

Matilda Ruta, född 1982, är 
tecknare, konstnär och form-
givare. Efter masterexamen på 
Konstfack har hon bland annat 
arbetat med serienoveller, 
bilderböcker, tidskriftsdesign, 
workshops och utsmyckningar. 

Tidigare utgivning: Ninna
och syskongrodden, August-
nominerade Åka buss med text 
av Henrik Wallnäs, Ninna och 
sjukhusfåglarna och Min lilla 
skattkammare – Sommar.
Du hittar alla på laromedia.se

BADBALJAN
EN HISTORIA OM ALLTING

Per Gustavsson

– Vad ser du därnere Lotten?
– Jag ser växter och något som 
svävar fram. Det är maneter.
– Magneter?
– Nä maneter. Pappa, nu får du 
försöka lyssna!

Små barn ställer stora frågor. 
Här finns några svar i ett samtal 
mellan en liten flicka och hennes 
pappa. Tillsammans berättar de 
om hur allt kom till.

ISBN 27-14611-2
Ca-pris: 98:-

ÅKA BUSS

Henrik Wallnäs

En dag tog sommaren slut. 
Regnet trummade mot rutan. 
Det var varmt och fullt av folk. 
Kadong-kadong-kadunk. Det 
skumpade och hoppade. Vi startade 
och stannade. Jag vinkade till 
farmor. Vi var tvungna att åka 
långt, långt bort.

En berättelsen om en färd från en 
känd plats till en okänd. Vägen 
skumpar fram genom brandgula 
berg och över ett väldigt hav. Kvar 
finns pappa och farmor. Kaninen 
kramas hårt i famnen och mammas 
blick rymmer stor oro.

ISBN 27-14588-7
Ca-pris: 98:-

AUGUST-
NOMINERAD

2016!

UTKOMMER
JUNI 2017!



ALLTING HÄNDER!

Anders Holmer

På färgsprakande uppslag möter
vi en osannolik och brokig skara;
en häxa vars hår aldrig slutar 
växa, en fäktande fink, en lätt-
väckt mus samt en och annan bov 
och bandit. Åk tåg uppe bland 
molnen, ta reda på vad som för-
siggår på teatern efter stängning 
och hurra på djuren i det stora
cykelloppet. Ingenting är omöjligt, 
vadsomhelst kan hända.

ISBN 27-14922-9
Ca-pris: 98:-
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FRÖET

Jennie Ekström

I en slingrande svartvit och ordlös bildvärld möter vi en pojke som 
med hjälp av ett magiskt frö, en flaskpost och lite tur, får en efter-
längtad vän. Tack vare fröet han skickar kan hon, flickan som sitter 
fast på ensamhetens ö, odla en växt som sträcker sig över det vida 
hav som håller dem isär. Och pojken kan sedan klättra upp på sin 
växt och möta henne.

Fröet är en bok att förlora sig i, och som vid varje läsning öppnar upp för 
en ny historia.

ISBN 27-14949-6
Ca-pris: 98:-

DET VAR EN GÅNG DET SOM 
INTE VAR: ROMSKA SAGOR

Bagir Kwiek/Monica Hirsch

Längst upp i bergen rinner mitt 
ursprung. Där mellan de för-
älskade bergen finns min källa 
med vattnet som kan bota din 
mor. Men jag varnar dig min
son, de två bergen är mycket 
kära och kysser varandra hela
tiden. De krossar allt som
försöker komma emellan dem.

Berättelsen om de förälskade 
bergen är en romsk saga som ingår 
i en muntlig berättartradition.

ISBN 7355-312-4
Ca-pris: 150:-

DEN ANDRA MAMMAN

Viveka Sjögren

Shirin och lillasyster Nina ska 
på utflykt med dagis. De ska 
åka till havet. Mamma också. 
Men vilken buss var det? Var 
är alla andra? Kan man ta buss 
nummer 20? Var hamnar man 
då? Ska inte mammor veta 
sånt? Shirin får ta saken i egna 
händer. Det brukar hon göra. 
Utflykten till havet blir också en 
utflykt till något annat. Något 
som varit borttappat.

ISBN 7355-002-4
Ca-pris: 85:-

DET RÖDA TRÄDET

Shaun Tan

Det röda trädet är en makalöst 
vacker bok som handlar om att 
finna hopp, även när det känns 
som svårast.

Författaren och konstnären Shaun 
Tan tilldelades 2011 världens 
största barn- och ungdomslittera-
turpris, ALMA-priset, som är 
Litteraturpriset till Astrid
Lindgrens minne.

ISBN 7355-190-8
Ca-pris: 101:-

TITTA EN GRODA

Jenny Wik

Vem har sagt att inte våra 
hoppande, krälande och sling-
rande djur förtjänar en pekbok? 
Jenny Wik som har gjort en 
detaljrik, vacker och fascinerande 
pekbok med grodor, ormar, 
ödlor och andra djur från våra 
svenska trädgårdar, hagar och 
skogar. 

Detta är andra pekboken med 
svenska små djur, Titta en nyckel-
piga, utkom våren 2014.

ISBN 7659-005-8
Ca-pris: 51:-

JENNIE EKSTRÖM

FOKUS PÅ:

Jennie Ekström (född 1974) 
är illustratör och gör detalje-
rade illustrationer i tusch, ofta 
med naturen som inspiration. 
Hon har arbetat med reklam-
kampanjer, tidningar, böcker, 
klädkollektioner och en rad 
konstnärliga samarbeten och 
projekt.

Fröet är Jennies första bok. 

Följ med på en
svindlande resa
i fantasin!
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STORA MONSTER
GRÅTER INTE

Kalle Güettler/Rakel Helmsdal 
Áslaug Jónsdóttir

Lilla monster är så bra på 
allting. Stora Monster gör 
ingenting bra och känner sig 
klumpig och ledsen. Men stora 
monster gråter inte ...

ISBN 7659-025-6
Ca-pris: 95:-

NEJ! SA LILLA MONSTER

Kalle Güettler/Rakel Helmsdal 
Áslaug Jónsdóttir

Stora Monster ska alltid
bestämma allting.
Lilla monster står inte ut!
Men vad händer om han säger 
Nej! till Stora Monster?

ISBN 7659-020-1
Ca-pris: 95:-

MONSTER I MÖRKRET

Kalle Güettler/Rakel Helmsdal 
Áslaug Jónsdóttir

Lilla monster är rädd! Vilken 
tur att Stora Monster inte är 
det minsta rädd. Han är faktiskt 
aldrig rädd. Just då hörs en 
smäll utanför ...

ISBN 7659-026-3
Ca-pris: 95:-

MONSTERPEST

Kalle Güettler/Rakel Helmsdal 
Áslaug Jónsdóttir

Stora Monster har blivit sjuk, 
han har fått monsterpest! 
Vilken tur att lilla monster 
kommer förbi och kokar soppa, 
hämtar kallt vatten och läser 
sagor för honom.

ISBN 7355-078-9
Ca-pris: 91:-

MONSTER I HÖJDEN

Kalle Güettler/Rakel Helmsdal 
Áslaug Jónsdóttir

Stora Monster svingar sig i trädet 
och berättar om sina äventyr 
på Monsterfjäll. På marken står 
lilla monster och vill inte vara 
sämre, han har minsann varit 
på läskiga Odjursbranten. Men 
lilla monster luras. Han är rädd. 
Han vågar faktiskt inte ens 
klättra upp i trädet!

ISBN 7355-160-1
Ca-pris: 91:-

MONSTERBRÅK

Kalle Güettler/Rakel Helmsdal 
Áslaug Jónsdóttir

I Monsterbråk blir lilla monster 
så arg att han gör något väldigt, 
väldigt dumt ... 

ISBN 7355-319-3
Ca-pris: 91:-

MONSTERKATTEN

Kalle Güettler/Rakel Helmsdal 
Áslaug Jónsdóttir

Lilla monster har fått en
kattunge. Han ägnar all sin
tid åt den och varken vill eller 
kan leka med Stora Monster.
Plötsligt är monsterkatten
borta. Lilla monster är
förtvivlad.

ISBN 7355-370-4
Ca-pris: 95:-

De älskade och prisbelönta böckerna om Stora Monster 
och lilla monster har översatts till många språk, erövrat 
topplaceringar i Bokjuryn och nominerats till Nordiska 
rådets barn- och ungdomslitteraturpris!

stora monster

och lilla monster !
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”Det var just när Dunnes pappa 
hade kommit tillbaka från sjuk-
huset, där han legat hela sommaren 
efter en trafikolycka.
Hans ena ben skulle nog inte bli 
riktigt bra igen, hade doktorn sagt.
Men för Dunne var huvudsaken 
att han var hemma i det gula huset 
på Humlevägen, så att hennes liv 
kunde bli lyckligt igen”.

LÄTTLÄST

Ur Vi ses när vi ses
AV ROSE LAGERCRANTZ

DU HITTAR BOKEN PÅ SIDAN 30
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SAM´S BIRTHDAY

Douglas Foley

Med liv och lust bakar barnen en 
smaskig tårta fylld med godsaker 
som jordgubbar, grädde, sockerkaks-
botten och sylt. Mums. Men så
händer det som inte får hända, och 
den enda som gläder sig åt förödelsen 
är hunden Lucy.

ISBN 87941-86-3
Ca-pris: 74:-

WHERE IS GEORGE?

Douglas Foley

Jamie vaknar upp en morgon med en 
känsla av saknad i hela kroppen. Något 
är fel. Han tittar på sina händer, sina 
fötter, på sin hundvalp Lucy. Han letar 
i sitt rum, i sin garderob, ja faktiskt 
överallt, men kan inte komma på vad 
det är som felas. Plötsligt kommer 
han på det. Hans käraste ägodel, 
nallebjörnen Georg är borta! Var har 
han tagit vägen? Kan ett monster ha 
tagit nallen? Hur ska Jamie bära sig åt 
för att hitta sin käraste vän?

ISBN 87941-72-6
Ca-pris: 74:-

BAMBIS BOK

Pernilla Stalfelt

ISBN 87941-58-0
Ca-pris: 74:-

PERNILLA STALFELT

FOKUS PÅ:

Pernilla Stalfelt är född 1962 
och är mest känd för succéboken 
Bajsboken. Sedan debuten 1996 
med Hårboken har Pernillas 
böcker väckt stor uppmärk-
samhet och förtjusning, både 
bland publik och press. 

Utöver sitt konstnärsskap 
arbetar Pernilla Stalfelt som 
konstpedagog på Moderna
museet. Hon är medlem i 
Svenska barnboksakademien 
och har fått en lång rad litterära 
priser. Hennes böcker ligger 
ständigt i topp på bibliotekens 
utlåningslistor.

Med säker blick målar Pernilla Stalfelt fram enkla, varma och lekfulla
berättelser som tilltalar barn i åldrarna 6-9 år.

Det är lättare att lära sig läsa om boken handlar om något man är
intresserad av. Brummas och Bambis böcker passar alla barn som tycker 
om djur. Korta texter och fina bilder är bra när man jobbar med läsningen.

LÄS LEK LÄR-böcker för barn 
som håller på, eller just lärt sig läsa!

BRUMMAS BOK

Pernilla Stalfelt

ISBN 87941-59-7
Ca-pris: 74:-

Barnen kan läsa själva eller tillsammans med en vuxen 
förälder eller pedagog. De svåraste engelska orden är översatta 
till svenska och förklaras delvis via Louise Jacobsson fina 
illustrationer som boken genomgående är fylld av.

”Sometimes you wake 
up feeling you have 
Lost Something.”

Lättläst engelska!
spännande berättelser för

nybörjarläsarna!

BEPPE & ISABEL

Björn Augustsson

Isabel är Beppes absolut bästa 
vän. Ingen är som hon. Hon är 
den som kan göra allra längst 
sladdmärken med cykeln i gruset, 
och hon är den modigaste och
gladaste Beppe vet. Med Isabel 
blir Beppe själv också modigare 
och gladare. Och när han är med 
Isabel behöver han inte tänka på 
att pappa har flyttat till stjärnorna. 
Men så flyttar den där nya killen 
in i lägenheten bredvid och 
förstör precis allt ...

ISBN 88167-10-1
Ca-pris: 98:-

FINT OM
VÄNSKAP
OCH OM

ATT SAKNA
NÅGON.

TIPS!

NY TJÄNST
UNDERLÄTTAR INKÖP
AV MODERSMÅLS-
LITTERATUR

För att underlätta för dig
som söker bra litteratur på
olika språk har vi skapat en
samlingssida med både läro-
medel och skönlitteratur på:

LAROMEDIA.SE/MODERSMAL

Har du tips eller önskemål om 
titlar som borde finnas med på 
sidan eller allmänna frågor kring 
modersmål? Kontakta oss på 
modersmal@laromedia.se
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AMY, ARON OCH ANDEN

Ulf Stark

Amy och Aron leker på Skroten. 
Där hittar de en dag en surmulen 
ande i en kanna. Amy önskar sig 
fred på jorden. Och en svart katt. 
Aron hoppas varje dag att hans 
pappa ska komma hem. Under 
tiden leker de på Skroten som 
Amys pappa äger.

Härlig högläsning – Ulf Stark och 
Per Gustavsson i högform!

ISBN 638-8871-7
Ca-pris: 98:-

LÄTTLÄST

EN ANNAN RESA

Lotta Olsson

En gråkall dag när hela skogen 
känns ful och tråkig får jätte-
myrsloken en riktigt bra idé. 
Han ska ge sig ut på en resa, 
bort från allt det gamla vanliga 
trista i skogen. Fast vid närmare 
eftertanke verkar det ganska 
besvärligt med all packning och 
sprutor som måste tas. Tänk 
om man kunde resa, utan att 
behöva åka bort?

ISBN 638-8848-9
Ca-pris: 91:-

KONSTIGA DJUR

Lotta Olsson

Vilket är det konstigaste djuret? 
Jättemyrsloken misstänker 
att han kanske är konstigast i 
världen. Åtminstone tycker
Hasselmusen att han är jätte-
konstig. Men för att vara 
säker på sin sak så anordnar 
myrsloken en tävling där djuren 
själva får anmäla sig och berätta 
varför just de är konstigast. 

ISBN 638-8846-5
Ca-pris: 91:-

MENINGEN MED LIVET

Lotta Olsson

Snart är jättemyrsloken ingen 
fis i rymden längre. Han har 
nämligen bestämt sig för att bli 
något större – en författare – 
och skriva en bok om meningen 
med livet. Det enda problemet 
är att han inte riktigt är säker 
på vad livet egentligen går ut på.

ISBN 638-8847-2
Ca-pris: 60:-

En humoristisk och lättläst 
berättelse skriven av en av 
Sveriges främsta ordkonstnärer, 
Lotta Olsson. Rikligt illustrerad 
med knasroliga och vackra färg-
bilder av Maria Nilsson Thore. 

VILMAS VILDA VÄRLD

Abby Hanlon

Vilma är yngst i familjen och 
hon gör allt hon kan för att 
få uppmärksamhet. Och hon 
ställer tusentals frågor. Till sist 
får de nog och bestämmer sig 
för att sätta henne på plats, en 
gång för alla. Men det går inte 
riktigt som de hade tänkt sig.

1:a på Publishers Weekly’s lista 
över 2014 års bästa barnböcker.

ISBN 501-1760-8
Ca-pris: 87:-

VILMAS RIKTIGA KOMPIS

Abby Hanlon

När skolan börjar propsar
Vilmas äldre syskon, Emelie och 
Lukas, på att hon ska lämna sin 
hemliga kompis Mary hemma, 
eller ännu bättre, lämna hela 
sin fantasivärld hemma. Men, 
redan första dagen träffar Vilma 
en kompis, en tjej vars fantasi är 
minst lika vild som hennes egen!

ISBN 501-1761-5 
Ca-pris: 87:-

CHARMIG
SERIE!
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BRUNO 3000
TVILLINGARNA

Åsa Anderberg Strollo

8-årige Bruno gillar Lego, Mine-
craft, att samla på saker, att träna 
judo och att vara med kompisar. 
Bruno och hans bästisar, tvilling-
arna Tom och Ture, leker jämt. 
Men helt plötsligt ska de flytta 
till USA! Hur ska det bli då?

ISBN 501-1793-6
Ca-pris: 87:-

BRUNO 3000
KLUBBEN

Åsa Anderberg Strollo

Bruno saknar sina gamla 
bästisar som har flyttat till USA. 
Men Aline på judon är kul, och 
Yango och Lukas är coola men 
lite väl busiga. Tysta Ville är 
rolig och han gillar Minecraft 
som Bruno. Vilken tur!

ISBN 501-1794-3
Ca-pris: 87:-

VÅR ÖVERDRIVET
GIGANTISKA
TRÄDKOJA MED
52 VÅNINGAR

Andy Griffiths

ISBN 501-1764-6
Ca-pris: 95:-

GALET, LÄTTLÄST
       OCH 0% VARDAG!

ÅSA ANDERBERG STROLLO

FOKUS PÅ:

Åsa Anderberg Strollo debuterade
med Bryta om (2007), en känslo-
sam och engagerande ungdoms-
roman som nominerades till
Augustpriset och Slangbellan, 
samt vann Stora Läsarpriset.
Två år senare, år 2009, kom Blod, 
en lika gripande berättelse om 
familjeband och länge undan-
gömda hemligheter.

Hon har även skrivit böcker för 
åldern 9-12 år, Svart sommar och 
Varm vinter. Bruno 3000 är en 
serie för 6-9 år som hon skapat 
tillsammans med illustratören 
Julia Thorell. 

VÅR MEGASTORA
FUSKBYGGDA
TRÄDKOJA MED
65 VÅNINGAR

Andy Griffiths

ISBN 501-1941-1
Ca-pris: 95:-

VÅR ENORMT STORA 
TRÄDKOJA MED
39 VÅNINGAR

Andy Griffiths

ISBN 501-1763-9
Ca-pris: 95:-

VÅR JÄTTESTORA 
TRÄDKOJA MED
26 VÅNINGAR

Andy Griffiths

ISBN 501-1762-2
Ca-pris: 95:-

VÅR TRÄDKOJA
MED 13 VÅNINGAR

Andy Griffiths

ISBN 501-1758-5
Ca-pris: 95:-

Andy Griffiths och Terry Denton kommer från 
Australien. Deras serie om trädkojan har gjort 
succé i alla länder den hittills kommit ut i och är 
översatt till 24 språk. Böckerna har sammanlagt 
sålt i över fyra miljoner exemplar!

ny serie

humoristiska

böcker för

lågstadieåldern!



DEN STORA HÄXJAKTEN

Sofi Hjort

Den stora häxjakten bjuder 
på spännande läsning med 
historisk förankring. Boken är 
en skönlitterär berättelse som 
bygger på den sanna historien 
om häxjakten på Södermalm 
i Stockholm, då åtta kvinnor 
anklagades för att vara häxor 
och avrättades.

ISBN 501-1732-5
Ca-pris: 90:-
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VITELLO FÅR
EN BONUSPAPPA

Kim Fupz Aakeson

När Vitello ser att Mamsen 
kysser farbrorn som heter Greger 
börjar han fundera över vad det 
kan betyda. Kanske att han ska 
få en pappa? Men Vitello har ju 
redan en pappa. En som är både 
usling och superängel.

Lika rolig för barn som för den 
vuxna högläsaren.

ISBN 502-2162-6
Ca-pris: 64:-

BELLMAN PÅ SKATTJAKT

Peter Gissy

En ovanligt fräck stöld har skett 
på Folkmuseet. Polisen står 
handfallen. Bellman och hans 
kompanjoner kallas till platsen 
och de hittar snart ett spår som 
leder fram till en högst farlig och 
dramatisk upplösning.

Bellman är världens knasigaste 
deckare! Lättläst spännande
humor. Femte boken.

ISBN 502-2200-5
Ca-pris: 81:-

ALFRED SKA HÅLLA TAL

Mina Lystad

En dag i skolan ger läraren 
barnen varsin lapp. De ska ta 
reda på allt de kan om det som 
står på lappen och berätta för 
klassen på fredag. Berätta för 
klassen! Hålla tal!! Det är det 
värsta Alfred vet. Han vill inte 
ens titta på lappen. På kvällen 
blir han lite nyfiken och 
öppnar lappen. Blåval, han vet 
inget om blåvalen ...

ISBN 7299-852-0
Ca-pris: 58:-

LÄTTLÄST

EMELIE NICKLASSON
OCH JAG

Mats Jonsson

Fröken älskar Emelie. Det gör 
nog Mats också. Hur gör man 
för att bli vän med någon som 
är bäst på allt, snällast av alla 
och så populär att till och med 
de tuffa killarna i fyran är snälla 
mot henne? Hur ska Mats få 
Emelie att förstå att han är 
precis som hon, bara mindre söt 
och inte lika poppis?

Fristående fortsättningen till 
kritikerhyllade Monstren i skogen 
och Världens räddaste katt.

ISBN 501-1745-5
Ca-pris: 76:-

ÅTTONDE
BOKEN

I SERIEN!

DEN HEMLIGA GÅNGEN

Susanne MacFie

Fanny, Lisen, Ville och Felix 
upptäcker att det är någonting 
annorlunda med spegeln på 
toaletten på skolan. De kan inte 
förklara vad det är, men när de 
tittar i spegeln ser de en flicka. 
Vem är flickan i spegeln? Hur 
hamnade hon där? Och hur 
kan hon veta saker om skolan 
som ingen annan vet? Som att 
det finns en hemlig gång! Snart 
smyger de tillsammans med Cleo, 
som flickan säger sig heta, för att 
ta reda på vart gången leder.

ISBN 87217-32-6
Ca-pris: 71:-

DET BULTANDE HJÄRTAT

Susanne MacFie

Fanny, Lisen, Ville och Felix 
har smugit ner till källaren på 
skolan. De är där för att möta 
Cleo, flickan som plötsligt en 
dag dök upp i spegeln i källaren. 
Det är någonting konstigt med 
Cleo. Hon är inte riktigt klädd 
som dem och hon verkar veta 
saker om skolan som ingen 
annan känner till. Ibland verkar 
det dessutom som om det bara 
är de som kan se Cleo.

ISBN 87217-33-3
Ca-pris: 71:-

FALLET MED DE
PUNKTERADE DÄCKEN

Susanne MacFie

Moa och Måns, deckarduon 
med sitt hemliga och kluriga 
skriftspråk, får ett knepgt fall 
att lösa när ett stort antal bilar 
blir saboterade. Nu gäller det 
för dem att lösa fallet utan att 
avslöja Hemliga Klubben.

En serie spännande och kluriga 
pusseldeckare. Alla delar i serien 
finns på sidan 77.

ISBN 87217-31-9
Ca-pris: 76:-

NY
SPÄNNANDE 
& MYSRYSLIG

SERIE!



DJUREN CHECKAR IN

Måns Gahrton/Johan Unenge

Hotell Gyllene (kn)orren står som 
vanligt tomt och för att tjäna 
lite extra pengar måste mamma 
Ritva jobba extra på finlands-
båten i ett par veckor. Men hur 
ska det gå på hotellet utan
familjens överhuvud på plats? 

Djuren checkar in är den femtonde 
delen i Måns Gahrton och Johan 
Unenges älskade serie om den 
knasiga familjen Rantanen!

ISBN 638-8845-8
Ca-pris: 86:-
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ELIN LINDELL

FOKUS PÅ:

Elin Lindell är författare och
illustratör. Hon är flitigt anlitad 
som illustratör i Kamratposten
och DN junior.

Elin har gett ut böckerna om 
Jördis, en kapitelboksserie som 
med mycket humor och värme, 
lite spänning och lagom mycket 
allvar. Hon har tidigare även 
skrivit den stilsäkra skönlitterära 
debuten Iris Karlssons värsta 
sommar. En bok hon själv ville 
läsa när hon var i åttaårsåldern.

massor av
humor och
värme!

UPPHITTAT:
TIGER OCH SILVERFISK

Elin Lindell

Vissa dagar händer ingenting. 
Man kanske äter potatisbullar och 
petar näsan lite. Det är allt. Andra 
dagar händer hur mycket som 
helst på samma gång. Man råkar 
förgifta rektorn, blir utskälld av 
fyra nakna tanter, ljuger för sin 
pappa och får en ny kompis ...

ISBN 501-1799-8
Ca-pris: 90:-

HEMLIGT:
JÖRDIS HJÄRTA HARRY

Elin Lindell

Jördis vill bara vara med Harry 
hela tiden men hon vågar bara 
träffa honom på tisdagar, när 
bästa kompisen Judith är på 
basketträning. I skolan pratar 
hon inte ens med honom, för 
tänk om någon fick veta?

ISBN 501-1725-7
Ca-pris: 90:-

BORTTAPPAT:
KATT, KOMPIS, KALSONG

Elin Lindell

Jördis är bäst i klassen på fot-
boll, hon har en jättesnäll bästis 
som heter Judith. Men så börjar 
en ny tjej i klassen. Hon har 
både bröst och de bästa fotbolls-
finterna någon sett. Dessutom 
blir hon genast kompis med 
Judith. På några dagar blir allt 
kaos och knas.

ISBN 501-1640-3
Ca-pris: 90:-

EFTERLYSTA:
HARRY HANSSON OCH JAG

Elin Lindell

När Jördis vän Judith är 
bortrest över jul börjar Jördis 
istället träffa Harry mer och 
mer. Samtidigt får hon för sig 
att hennes egna föräldrar ska 
skiljas. Allt trasslar till sig rejält, 
så mycket att Jördis och Harry 
till slut blir efterlysta av polisen.

ISBN 501-1686-1
Ca-pris: 90:-

KOMPISBÖCKERNA
PENNA, PAPPER, PANIK

Pernilla Gesén

Klass 1A ska ha vernissage i 
klassrummet. Alla föräldrar ska 
komma och titta på klassens 
teckningar. Franz älskar att rita 
och sätter genast igång. Hans 
bilder kommer att hänga över-
allt. Men så säger fröken Tina 
att barnen ska skriva också.
Då blir Melvin glad. Men Franz 
skriver ingenting. Vad ska 
föräldrarna säga?

Fartfyllda och färgstarka
berättelser för nybörjarläsarna!

ISBN 87707-57-5
Ca-pris: 64:-

FJÄRDE DELEN
I SERIEN
KOMPIS-

BÖCKERNA!

VI SES NÄR VI SES

Rose Lagercrantz

Dunnes pappa har kommit hem från sjukhuset där han har vistats 
efter en bilolycka. Det är just när höstterminen har börjat och klassen 
ska gå på Skansen. Där får man inte komma bort, förmanar fröken. 
Det är ändå vad som händer Dunne ...

Lättläst för nybörjarläsaren med härlig igenkänning, ett lättillgängligt 
språk som går rätt in i hjärtat och massor av suveräna mitt-i-prick-bilder. 

ISBN 638-8663-8
Ca-pris: 91:-



LÄTT & BLANDAT
– LÄSGODIS FÖR ALLA SMAKER

Antologi

Möt kända karaktärer och nya bekantskaper i denna bok som både 
väcker läslust och ger en möjlighet att träna läsförmåga.
Några av Sveriges främsta författare och illustratörer medverkar, 
bland andra Helena Bross, Jo Salmson, Anna Jansson, Stina Wirsén 
och Lisen Adbåge.

ISBN 638-8993-6
Ca-pris: 113:-

En helt ny, färgsprakande 
och lättläst antologi för 
nybörjarläsaren. Här 
finns texter för alla: roliga
historier, deckarnötter, 
gåtor och kortare och 
längre berättelser.

Härlig lättläst 

antologi med 

läslust i fokus!
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LÄTTLÄST

MIN BRORSA HETER NOA

Anna-Clara Tidholm

Saga bor tillsammans med sin mamma och sin 16-årige brorsa Noa. 
En dag kommer Saga och hennes bästa kompis Anisa på Noa med att 
spraya ett hakkors. Han säger att nazister är det bästa som finns och 
att de hatar såna som Anisa. Dörren till Noas rum är nästan alltid 
stängd men en dag ser Saga att väggarna där inne är täckta av hakkors 
och hon hittar knivar i Noas garderob.

Min brosa heter Noa är en berättelse om vänskap.
Och om rasism, sedd genom en åttaårig flickas ögon.

ISBN 501-1712-7
Ca-pris: 74:-

ANGELÄGEN
BILDERBOK OM
HÖGAKTUELLT

ÄMNE!

ALLT BLIR SÄKERT BRA IGEN

Kirsten Boie

Det här är den sanna berättelsen om Rahaf, tio år. Och om hennes 
bror Hassan som är nio nu. Rahaf och Hassan bor med sin mamma 
och pappa i Tyskland. Förr bodde Rahaf och Hassan i staden Homs i 
ett annat land, Syrien. Sen kom flygplanen …

Allt blir säkert bra igen är en gripande berättelse som skildrar flykt ur 
barnets perspektiv, hur allt förändras över en natt och hur en ny vardag, 
med nya vänner i ett nytt främmande land, kan bli verklig. Boken är skriven 
av hyllade författaren Kirsten Boie och är tvåspråkig – på svenska och 
arabiska, och i slutet av boken finns en liten parlör. På så vis kan man lära 
sig nya ord på respektive språk – och kanske också få en ny vän?
Boken är illustrerad av den tyske illustratören Jan Birck.

ISBN 88279-18-7
Ca-pris: 67:-

KIRSTEN BOIE

FOKUS PÅ:

Kirsten Boie, född 19 mars 1950 
i Hamburg, är en av Tysklands 
mest ansedda barn- och ung-
domsboksförfattare. I Sverige 
är hon bland annat känd för de 
populära böckerna om Matilda. 
Sedan debuten 1985 har hon 
gett ut över 80 böcker och till-
delats flera stora litteraturpriser.

Kirsten Boie är gift med en 
skolledare, mamma till två 
numera vuxna adoptivbarn och 
bor med sin familj i Hamburg. 

AKTUELL
OCH VIKTIG 

BOK!

DET ÄR FLANAGAN OCH JAG

Bo R. Holmberg

I Bjarnes klass går Lenny 
Karlsson, en stökig kille som 
trakasserar Bjarne och hans 
kompis Flanagan. Vännerna gör 
allt för att undvika Lenny, de 
smiter tidigare från lektioner och 
väl hemma tränar de boxning för 
att härda sig, bli starkare, och 
förhoppningsvis kunna ge igen. 
Och en dag har de fått nog!

ISBN 501-1831-5
Ca-pris: 85:-
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SAGASAGOR: STUDSMATTA,
SIMSKOLA OCH EN
BORTTAPPAD TIGERTASS

Josefine Sundström

Möt Saga Louisa Larsson, en stadig, 
klok och envis liten person som bor 
i ett av ”gladhusen” på Solrosvägen. 
I radhuset finns förutom Saga en 
allergisk mamma och en små-
stressad pappa. I området runt-
ikring bor grannar, smådjur och
ett och annat barn som gillar att 
hoppa studsmatta.

En varm och rolig högläsningsbok á la 
Kerstin Thorvalls vardagsberättelser 
från 70-talet.

ISBN 638-8579-2
Ca-pris: 102:-

Kavat och känslig femåring

i mysig kapitelbok!

BOSSE
FLYTTAR IN

Åsa Karsin

ISBN 501-1757-8
Ca-pris: 74:-

BOSSE
BÖRJAR SKOLAN

Åsa Karsin

ISBN 501-1900-8
Ca-pris: 74:-

BOSSE GÅR
TILL DOKTORN

Åsa Karsin

ISBN 501-1946-6
Ca-pris: 76:-

FÖR ALLA SOM

GILLAR HUNDAR !
KUL MIX 

AV FAKTA
& FIKTION!

ÅSA KARSIN

FOKUS PÅ:

Åsa Karsin har givit ut flera barn-
böcker, bland annat ut böckerna 
om Lilla Lena. Hon har även 
skrivit Var är mina skor? och Var 
är min hink?, en bilderboksserie 
om Doddi.

Hösten 2015 utkom hennes första 
bok för 6-9 år. I Bosse flyttar in 
får man veta allt man behöver 
när man ska skaffa hund. I Bosse 
börjar skolan (2016) börjar Bosse 
på hundkurs. Och i senaste boken 
(2017) går Bosse till doktorn.

BÄSTA GÄNGET I VÄRLDEN

Saskia Hula

Alla på gården är med i ett gäng. 
Förutom Oskar som inte passar 
in i något av gängen. Han är 
antingen för stor, för liten, inte 
tillräckligt farlig eller har inte 
rufsigt hår. Men Oskar hittar 
en lösning: Han startar ett eget 
gäng. Och så använder han ett 
knep att allting är superhemligt 
för att få med andra i sitt gäng.

ISBN 7299-836-0
Ca-pris: 58:-

BLI IHOP

Thomas Halling

Kalle är elva år och går i 
femman. En dag kliver Ellen in 
genom dörren till klassrummet 
och Kalle vet att han är kär. 
Men hur blir man ihop?

ISBN 501-1672-4
Ca-pris: 74:-

VARA IHOP

Thomas Halling

Det är svårt att vara ihop! När 
kompisarna börjar retas, vad 
säger man då? Kalle säger fel 
och så går det som det går.

ISBN 501-1673-1
Ca-pris: 74:-

RESA IHOP

Thomas Halling

ISBN 501-1688-5
Ca-pris: 74:-

HÅLLA IHOP? 

Thomas Halling

ISBN 501-1689-2
Ca-pris: 74:-

SOMMAR IHOP

Thomas Halling

ISBN 501-1690-8
Ca-pris: 74:-

HYLLAD SERIE!
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FANTASTISKA FAKTA
OM DJUR FRÅN FÖRR

 Maja Säfström

Du kanske redan vet en hel del 
om dinosaurier, men visste du 
att det på jorden också har levt 
gigantiska trollsländor, bävrar 
med horn och ödlor med vingar 
på benen?

Med mycket humor och fantas-
tiska, svartvita illustrationer 
presenteras här koncentrerad, 
rolig och lärorik fakta.

ISBN 27-15062-1
Ca-pris: 98:-

FANTASTISKA FAKTA
OM DJUR

 Maja Säfström

Visste du att giraffer kan slicka 
sina öron? Eller att uttrar håller 
handen när de ska sova? 

Det här och många fler fantastiska 
fakta om små och stora djur får du 
lära dig i Maja Säfströms lekfulla 
och vackert illustrerade bok. Det 
är lika mycket en rolig bok för barn 
som en vacker bok för vuxna.

ISBN 27-14671-6
Ca-pris: 98:-

magi och äventyr
i DET fantastiska riket

Secret Kingdom!

SAGOSKOGEN

Rosie Banks

Drottning Gräslig har lagt en 
förbannelse över kung Munter 
som gör att han långsamt 
förvandlas till en stinkpadda. 
Ella, Jasmin och Agnes behöver 
tillaga ett botemedel. De reser 
till Sagoskogen, där böckerna 
kommer ifrån ...

ISBN 32-16687-7
Ca-pris: 76:-

DEN FÖRTROLLADE
LABYRINTEN

Rosie Banks

Drottning Gräslig har gömt 
kungen någonstans inne i Den 
förtrollade labyrinten, och det 
är inte lätt att hitta honom. 
Kommer de hinna fram i tid, 
eller kommer kungen att förbli 
en padda för alltid?

ISBN 32-16688-4
Ca-pris: 76:-

SVANPALATSET

Rosie Banks

I Svanpalatset måste de tre 
vännerna fånga in en elak 
häxa, som terroriserar svan-
drottningen och hennes under-
såtar. De måste få in häxan i 
boken igen, innan hon hinner 
förtrolla alla svanar för gott. 

ISBN 32-17650-0
Ca-pris: 76:-

VILDBLOMMORNAS DAL

Rosie Banks

Vättarna i Vildblommornas dal 
plågas av en illvillig jätte som 
förstör träden och blommorna. 
Kan de tre vännerna Agnes, 
Ella och Jasmin hitta på ett 
sätt att få tillbaka jätten in i 
boken där han hör hemma, 
innan han hinner förstöra hela 
kungariket? 

ISBN 32-17649-4
Ca-pris: 76:-

ALVA BOK 1 OCH 2:
ALVA RYMMER
ALVA BLIR KÄR

Pernilla Gesén

Allt började den dagen då sjuåriga Alva vaknade av att hon var arg.
Eller egentligen började det ju med att mamma och pappa bestämde
sig för att skiljas, vilket de valde att berätta lagom till Alvas första skol-
avslutning! Hur ska hon nu kunna ha trevligt? När föräldrar är så hemska 
får barn göra vad de vill, det tycker i alla fall Alva.

Böckerna om Alva har älskats av många, och har sålts i över 145 000
exemplar. I januari 2017 började SVT visa tv-serien om Alva och samtidigt
ges de två första böckerna ut som en dubbelvolym. Christina Alvners under-
bara illustrationer följer självklart med även i denna utgåva.

ISBN 32-17875-7
Ca-pris: 104:-

LÄTTLÄST

Du hittar alla 14 delar i serien på laromedia.se
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Det är viktigt att alla kan hitta en bok som passar. Oavsett 
läsnivå eller om det är vardagsberättelser, spänning, humor, 
romantik, sagor eller fantasy ska boken engagera och 
beröra – det ger läslust. Med Hegas böcker är det enkelt att 
hitta rätt bok till rätt läsare så att alla har möjlighet att bli 
superläsare!

Läsnycklar – med fokus på samtal och bearbetning 
Till alla våra böcker finns ett gratis arbetsmaterial i form av Läsnycklar.
Läsnycklarna utgår från läroplanen och är fulla med inspiration till hur  
man kan arbeta med böckerna i undervisningen.

Alla kan bli superläsare!

Hegas böcker – Lätta att läsa. Svåra att motstå.

HEGAS -N IVÅER
Vårt mål är att barn och unga ska vilja läsa och kunna hitta böcker.  
Det är viktigt att läsningen ligger på rätt nivå. Man ska klara av att  
läsa boken samtidigt som läsningen utvecklas. Hegas böcker är  
indelade i fem nivåer, tydligt märkta med prickar på omslagen.

L Ä S LYSSNA
Forskning visar att ”läslyssna” är till stor hjälp för svaga läsare. 
Ljudböcker utvecklar språket och ordförrådet på samma sätt som  
när man läser med ögonen och ger den som har lässvårigheter  
en härlig känsla av att ”jag kan läsa”.

BOKPRAT
Bokpraten ligger på Youtube, gratis och enkelt  
att hitta. Sök Hegas förlag och välj i spellistan  
eller bland videoklippen.

”Nycklarna är toppen om  
fantasin tryter och man kör fast,  

då kan man få bra tips att komma  
vidare här. Som svensklärare är man  

jättetacksam för Läsnycklar.” 
Maarit Turunen, lärare i svenska  

på Nyvångsskolan i Löddeköpinge.

För att göra det extra lätt att hitta våra böcker har vi märkt ut dem. 

Håll utkik efter den röda Hegas-blomman i katalogen!
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LUKAS OCH ROBOTEN

Dorthe Skytte

Nya upptåg med Lukas! Lukas 
ser på teve. Två män har rånat 
en bank. Då knackar det på 
dörren. Där står en låda. I lådan 
finns en grå robot. Den heter Tom.
– Fånga rånarna, säger Tom.
Ska Lukas och Tom lyckas fånga 
de två rånarna?

ISBN 7543-335-6
Ca-pris: 97:-

MODIGAST AV ALLA

Gull Åkerblom 

Spänningen är stor och förvåningen 
ännu större – när fröken läser 
upp namnet på årets lucia
– Nizan! Några protesterar, men 
Lydia blir stolt. Över Nizan. Att 
han vill och vågar, och för att han 
sjunger bäst i klassen! Men på 
självaste lucia-dagen är Nizan inte 
lika säker längre. Får han ens fram 
en enda liten ton? Kan Lydias lilla 
knep hjälpa även denna gång ..?

ISBN 7543-302-8
Ca-pris: 104:-

SAM OCH DISA

Kajsa Gordan 

Den här veckan ska Sam bo hos 
mamma. Men där bor även Disa. 
Och Isak, som är Disas pappa … 
och mammas nya kille. Det är 
pinsamt när mamma kramar 
Isak. Det tycker både Sam och 
Disa. De går in på Sams rum och 
leker. Men när Disa tror att det är 
hon som bestämmer. Då blir det 
bråk. Disa rymmer och Sam kan 
inte hitta henne …

ISBN 7543-323-3
Ca-pris: 97:-

lättlästa
böcker för
barn som
nyss knäckt

läskoden!

LEO 4 - LEO OCH DE LÖSA 
TÄNDERNA

Christina Lindström

Nästan alla Leos kompisar 
har tappat en tand. Malte har 
tappat en. Alva har en som är 
lös. Isak har tappat tre! Men 
Leo har inte tappat någon.

Leo – en helt vanlig kille som de 
allra flesta kan känna igen sig i. 
En serie som skildrar vardagliga 
situationer med finurlig och 
underfundig humor.

ISBN 32-17859-7
Ca-pris: 64:-

BÄSTISARNA 1 
SAM OCH MILO SMITER UT 
PÅ NATTEN

Karin Kinge Lindboe

Sams bästa vän heter Milo, nu 
ska han äntligen få sova över 
hos Sam. Milo kommer på att 
de borde göra något spännande. 
Så de smiter ut i natten, utan 
att de vuxna märker något. 
Där utforskar de konstiga 
skuggor och upptäcker djur 
som rör sig i mörkret …

Första delen i den lättlästa
serien Bästisarna.

ISBN 32-17057-7
Ca-pris: 64:-

DAGS FÖR DISCO

Marie Oskarsson

Det är snart dags för disco i 
skolan och nästan alla är pirrigt 
förväntansfulla. Men Jack kan 
inte låta bli att oroa sig. Vad ska 
han ha på sig? Tänk om han inte 
kan dansa. Eller ännu värre
– om Emilia som han är så kär i 
inte VILL dansa med honom! 

Vardagsdramatik på lågstadiet, 
perfekt för nybörjarläsaren!

ISBN 638-9271-4
Ca-pris: 58:-

LÄTTLÄST

AVA OCH HUNDEN
SOM KOM BORT

Monica Zak

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 som följer henne 
genom skogen till skolbussen 
varje dag och väntar troget vid 
hållplatsen när hon kommer hem 
igen. Men en dag när hon kliver 
av bussen är Vov inte där ...

ISBN 7299-792-9
Ca-pris: 53:-

TIGER SVENSSON
OCH DEN HEMLIGA KATTEN

Sarah Lean

Tiger Svensson är nervös. Hon 
ska tillbringa sommarlovet 
hos sin farmor som hon aldrig 
har träffat. Tänk om farmor är 
gammal och tråkig, eller om de 
inte kommer överens? Som tur 
är visar det sig att hon har jobbat 
med vilda djur i Afrika, och har 
hur många historier som helst 
att berätta. Den här sommaren 
kommer bli ett riktigt äventyr!

ISBN 32-17654-8
Ca-pris: 86:-



SVANTE 1:
SMARTAST I STALLET

Pia Hagmar

Svante är en shetlandsponny med 
mycket gott självförtroende. Enligt 
honom själv är han inte bara den 
snyggaste hästen i stallet utan 
också den smartaste. I vanliga fall 
har Svante ingenting emot barn. 
Åtminstone inte så länge de ger 
honom godis och säger att han är 
finast i världen. Men en dag dyker 
det upp två barn i stallet ...

Omåttligt populära Pia Hagmar
är tillbaka med en helt ny serie
hästböcker. Svante kommer att
bli en framtida favorit hos
många unga läsare. 

ISBN 32-17865-8
Ca-pris: 81:-

Ny serie av
Pia Hagmar !
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HÄSTDETEKTIVERNA:
MYSTERIET MED
SPÖKHÄSTEN

Catharina HanssonMÄRTA PÅ TURRIDNING

Erika Eklund Wilson

I stallet är det svårt att göra rätt
– ridläraren är arg och de stora 
tjejerna retas. Märta och bästisen 
Maja längtar till det lilla stallet där 
de träffade islandshästarna Saga 
och Freja. Och nu ska de äntligen få 
prova på en turridning med dem! 

Läs också de elva första delarna i serien 
”Hästar”, du hittar dem på laromedia.se

ISBN 638-9377-3
Ca-pris: 58:-

Hästar , humor

och mysigt
lättläst!

Det är ridläger och man firar
Halloween, sedan händer det 
som inte får hända. En flicka och 
hennes dyrbara ponny försvinner. 
Har hon gått vilse, råkat illa ut, 
blivit kidnappad? Eller finns det 
ett samband med andra mystiska 
saker som inträffat i närheten? 
Flera ryttare berättar om hur de 
har sett en stor, silverglänsande 
häst i skogen …

ISBN 552-6393-5
Ca-pris: 85:-

EN DAG I STALLET

Anna Sellberg

Det regnar ute och Vera har 
tråkigt! Men så ringer Elin och 
frågar om hon vill komma över 
och vara i stallet. Och det vill 
Vera så klart! Väl där hämtar 
tjejerna in de dyblöta hästarna 
och ger dem hö. Sedan visar 
Elin vad som gömmer sig bakom 
höbalarna, något som är väldigt 
hemligt och väldigt gulligt!

ISBN 29-69868-8
Ca-pris: 58:-

HÄST-TOKIG

Anna Sellberg

Vera är snuvig och har ont i 
halsen. I tre långa dagar har hon 
varit hemma från skolan och 
stallet. Skolan saknar hon bara 
litegrann, men Buster längtar 
hon MASSOR efter! När pappa 
somnar på soffan får Vera en idé 
- tänk om hon skulle smita ut 
till hagen en stund, bara för att 
gosa lite med Buster? 

ISBN 29-70176-0
Ca-pris: 58:-

PONNYKOMPISAR
DEN RÖDA VANTEN

Malin Eriksson

Stig drömmer om att rida. 
Ellen i klassen har en ponny. 
Det vet Stig för han kollar 
hennes instagram, men han 
vågar inte prata med henne. 
En dag plockar Ellen upp Stigs 
tappade vante och märker 
att den luktar häst. De börjar 
prata och Stig får följa med och 
träffa Ellens ponny.

ISBN 7299-863-6
Ca-pris: 58:-

Ny häst-serie av

Malin Eriksson!
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SALLY OCH SIGGE

Lin Hallberg

Sally och Sigge ingår i ”Sigge-
serien” som handlar om ponny-
tjejen Elina och hennes kompisar. 
De håller till i det mysiga shettis-
stallet i Broby, som drivs av 
Ingela, världens bästa ridlärare! 
Här möter Elina Sigge, den 
sötaste lilla shetlandsponny hon 
någonsin har sett.

Alla delar finns på laromedia.se

ISBN 638-9387-2
Ca-pris: 95:-

LUCIA MED HALLON

Erika Eklund Wilson

Lisa och Tyra ska ha lucia-tåg. 
Lisa ska vara tärna. Tyra ska 
vara tomte. Men vem ska vara 
lucia? Hästen Hallon så klart! 
Synd bara att Hallon inte kan 
sjunga. Och att hon äter upp 
godiset. Men vem kan hjälpa till 
med sången?

Åttonde boken i serien om Hallon!

ISBN 7543-311-0
Ca-pris: 104:-

15:E DELEN
I POPULÄRA
SERIEN OM 

SIGGE!

LÄTTLÄST

FLYG FLUGO, FLYG!

Tedd Arnold

Buzz och hans familj ska ut 
och resa. Flugan Flugo vill 
gärna men mamma tycker 
att Flugo är för liten. Hon 
tror att han lätt kan komma 
bort. Så Flugo får stanna 
hemma. Men vem flyger 
ut ur bakluckan på första 
rastplatsen?

ISBN 7543-289-2
Ca-pris: 104:-

JOEL SPELAR INNEBANDY:
TURNERINGEN

Åsa Oxenmyr

Det är jullov och då är det ingen 
innebandyträning. Men Joel ska spela 
ändå, i år är hans lag med i turneringen 
i Olofström! Det är kul att spela en 
turnering, men Joels lag spelar sämre 
än de brukar. Ju tröttare spelarna blir 
desto mer retar de sig på varandra. Hur 
ska de lyckas vända spelet?

ISBN 29-70175-3
Ca-pris: 58:-

HITTA FLUGO!

Tedd Arnold

Flugo gömmer sig i soptunnan. 
Men då kommer sopbilen och 
tömmer tunnan. Är Flugo borta 
för alltid?

ISBN 7543-371-4
Ca-pris: 102:-

Lättläst humor 

för nybörjar-

läsaren!

BO ÄR BORTA

Sanne Haugaard 

Ida, Lo, Noa och Ali är kompisar som råkar ut för små och stora äventyr.
De är på utflykt när någon plötsligt saknas. Hunden Bo är borta!
Så nu måste de sluta fika och börja leta! Men vad är det där röda på marken? 
Kan det vara blod? Vad har hänt Bo?

För nybörjarläsaren med lågt lix-tal och korta rytmiska meningar som gör det 
lättare att knäcka läskoden. Illustrationer i ljusa pastellfärger skapar både känsla 
och tempo till läsupplevelsen.

ISBN 7543-381-3
Ca-pris: 95:-

Bästa vänner !
Ny serie med

enkla historier !



FOTBOLLSTVILLINGARNA 2 
VÄRLDENS BÄSTA FINT!

Måns Gahrton

Kvarnbacka Kickers har fått 
superbra nyförvärv: tvillingarna 
Kim och Konrad. Båda gillar de 
att göra extra svåra saker, mål-
vakten Kim vågade utrusningar 
som Manuel Neuer, och Konrad 
lär sig göra den svåra snurrfinten. 
Detta uppmuntras förstås på 
träning men törs tvillingarna
göra sina tricks när det är match?

ISBN 502-2187-9
Ca-pris: 85:-
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FOTBOLL PÅ LIV OCH DÖD

Martin Widmark

Tji och Wilma spelar fotboll i 
Viktoria BK och laddar upp inför 
en viktig match. Tränaren Roffe 
pressar laget hårdare och hårdare. 
Plötsligt känns fotbollen inte 
lika kul längre. Men vad är det 
för hemlighet som Roffe döljer? 
Det bestämmer sig Cornelius och 
Petter för att ta reda på.

Femte delen i den lättlästa serien 
om tidningsredaktionen Lilla Extra.

ISBN 87707-56-8
Ca-pris: 64:-

ALLA PÅ BOLLEN

Jesper Tillberg

Nioåriga Alex älskar fotboll. 
Tillsammans med sin bästis 
Limpan lirar han så fort han får 
chansen och självklart spelar de 
båda i klasslaget. Men inte så 
länge till … 

Alla på bollen är den första boken 
i serien om Alex och handlar om 
vänskap, svåra dilemman och 
om att våga tro på sig själv. Men 
framförallt om fotboll!  

ISBN 32-17867-2
Ca-pris: 85:-

PASSA!

Thomas Halling

Wille gillar inte att spela fotboll 
och han är inte bra på det. Men 
i skolan måste han spela ibland 
i alla fall. Vad Wille verkligen 
gillar är att spela schack, data-
spel och läsa böcker. Men så en 
dag kommer han på något som 
förändrar allt.

ISBN 501-1678-6
Ca-pris: 78:-

SKJUT!

Thomas Halling

I skolans fotbollscup har klass 5b 
gått vidare till semifinal! Och det 
tack vare Wille. Wille som egent-
ligen inte gillar att spela fotboll. 
Men när det var som jobbigast 
med fotbollen hände något. Han 
hittade likheter mellan att tänka 
schack och fotboll. Och han blev 
kompis med Moa. Moa som är bra 
på fotboll. Och väldigt söt ...

ISBN 501-1720-2
Ca-pris: 78:-

MÅÅÅL!

Thomas Halling

Willes klass har tagit sig till 
final i skolcupen i fotboll. 
Otroligt! Nu måste de göra allt 
för att försöka vinna. Men inom 
laget är det mycket som händer. 
Wille är ihop med Moa. Eller är 
han det? Allt verkar krångligt. 
Och motståndarna är inte att 
leka med ...

ISBN 501-1741-7
Ca-pris: 78:-

JESPER TILLBERG

FOKUS PÅ:

Jesper Tillberg har publicerat 
14 ungdomsböcker. Han har 
också regisserat Sveriges Radios 
Julkalender och har producerat 
dokumentärer för såväl SR som 
SVT. Jesper är även ungdoms-
tränare i fotboll och bandy där 
han hämtat mycket inspiration 
till den nya bokserien.

En av Jespers tidigare serier, 
Kapten Svea, kom från början 
till som ett radioprogram för 
barn, men som den allkonstnär 
han är förstod Jesper snart att 
Svea hade ett liv även som bok.

PASSA SOM
STAFFAN OLSSON! 

Staffan Bjerstedt

Med vaktmästaren Henry 
som tränare har nybildade 
Vagntunas Lejon fått en bra 
start. Nu är det upp till bevis i 
Jordgubbscupen. När allt känns 
motigt får de oväntad support 
från läktaren ...

ISBN 502-2183-1
Ca-pris: 85:-

Äntligen en lättläst 

serie om handboll!
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ZLATAN: LEGENDER

ISBN 7701-557-4
Ca-pris: 68:-

ZLATAN: FLER LEGENDER

ISBN 7701-558-1
Ca-pris: 68:-

INTE SOM
ZLATAN

Malin Stehn

Eddies pappa vill att Eddie ska 
bli fotbollsproffs. Själv tycker 
Eddie att det är roligast att 
spela med kompisarna hemma 
på gården. Men det vågar han 
inte berätta. Så en dag händer 
något som gör att Eddie måste 
avslöja hur det ligger till. Vad 
ska pappa säga?

ISBN 7299-823-0
Ca-pris: 58:-

DRÖMMATCHEN

Malin Stehn

Eddies favoritlag, FC Barcelona, 
ska spela i stan. Det är magiskt! 
Men biljetterna är jättedyra så 
Eddie kan bara drömma om att 
få se den matchen. Dessutom 
ska Eddies lag åka på cup utom-
lands. Problemet är att cupen 
också kostar pengar.

ISBN 7299-821-6
Ca-pris: 58:-

NY FOTBOLLS-
SERIE AV

POPULÄRA
MALIN STEHN!

ÖPPET MÅL

Magnus Ljunggren

”Men passa då! Jag hade ju 
öppet mål!”

I serien Bästa klubben tränar ett 
killag och ett tjejlag ihop.
Berättelserna handlar lika mycket 
om fotboll som om livet utanför 
planen. Perfekt för barn som precis 
kommit igång med läsningen!

ISBN 638-8581-5
Ca-pris: 84:-

KASPER FINTAR

Jörn Jensen

I dag är det söndag och Kasper 
och de andra killarna i BK 
Toppen ska spela match. Inför 
matchen har Kasper tränat in 
en svår fint, eftersom laget de 
möter är ett av de bästa lagen i 
ligan. Men frågan är om nerverna 
håller när det väl gäller ... 

Rolig bok om fotboll för nybörjar-
läsaren, med handfasta tips i 
Kaspers fotbollsskola!

ISBN 638-9400-8
Ca-pris: 58:-

LÄTTLÄST

Zlatan Ibrahimović har gjort
sig känd världen över för sin 
skicklighet på fotbollsplanen.
Så känd att det uppstått
moderna legender om hans 
styrka och överlägsenhet.

En serie om två böcker i fick-
format, rikt illustrerade med 
Zlatan teckningar i 4-färg.

NIO MOT NIO

Daniel Zimakoff

ISBN 502-2163-3
Ca-pris: 81:-

MOT TOPPEN!

Daniel Zimakoff

ISBN 502-2184-8
Ca-pris: 83:-

TRÄNARBYTET

Daniel Zimakoff

ISBN 502-2166-4
Ca-pris: 83:-

MELLAN TVÅ STOLAR

Daniel Zimakoff

Fotboll upptar mer och mer av Johans fritid. Dels 
spelet i klubblaget FC Mezzi, dels talangträningen 
han uttagits till. Och så ska han helst hinna med 
skolan också, och lagkamraten Ursula som han är 
kär i. Det börjar ta emot. Hur ska han tackla allt 
och hinna med. Måste han offra fotbollen?

ISBN 502-2210-4
Ca-pris: 83:-

POPULÄR
FOTBOLLS-

SERIE!
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MODEMYSTERIET

Martin Widmark

Ett riktigt snårigt fall. Det 
startar redan under de hektiska 
förberedelserna till Vallebys 
modetävling när den ryktbare 
modeskaparens älskade katt 
försvinner. Försvinnandet följs 
av ett hotbrev. Alla bävar! För 
utan katt ingen catwalk.

ISBN 638-8946-2
Ca-pris: 95:-

GULDMYSTERIET

Martin Widmark

En stor guldtransport kommer 
till hamnen i Valleby. Lasse, Maja 
och polismästaren övervakar 
lossningen av den värdefulla 
lasten. Vid banken tas guldet 
om hand av en märkbart nervös 
bankdirektör. Morgonen därpå 
är allt guldet borta!

ISBN 638-8945-5
Ca-pris: 95:-

SKOLMYSTERIET

Martin Widmark

Valleby håller på att svämma 
över av falska sedlar och 
någon har tagit tusentals 
kopior i smyg på skolans nya 
färgkopiator. Kan det finnas 
ett samband? Detektiverna 
Lasse och Maja står inför sitt 
nionde fall.

ISBN 638-8950-9
Ca-pris: 95:-

SAFFRANSMYSTERIET

Martin Widmark

Julen är i farozonen! Saffranet 
har tagit slut på Café Bernard & 
Panini. Lasse och Maja beger sig 
till Superlivs, men där visar det 
sig att hela den nya leveransen 
är borta! Någon måste ha tagit 
sig in på kontoret och stulit all 
saffran …

ISBN 638-8949-3
Ca-pris: 95:-

lassemajas detektivbyrå
– barnens favoritdeckare!

LASSEMAJAS TEATERBOK

Martin Widmark

Drömt om att få lösa brott tillsammans med Lasse och 
Maja i Valleby? Nu kan man äntligen kliva in i Valleby 
för att själv lösa mysterier framför en publik! Samla 
ihop några vänner, lite rekvisita, och börja repetera. 
Manusen hittar du i LasseMajas teaterbok!

ISBN 638-9399-5
Ca-pris: 84:-

DALSLANDSDECKARNA 18:
DEN RUTIGA ZEBRAN

Pia Hagmar

Ett cirkussällskap kommer till Frände-
fors, tanken är att de ska slå läger där 
och vila ut i några veckor. Myggan visar 
sig vara barndomskompis med Dina, en 
flicka på cirkusen, så det blir ett glatt 
återseende. Och Henke upptäcker att 
det är någonting alldeles speciellt med 
Dina. Men det är inte alla som gillar att 
det kommer främlingar till orten, och 
snart börjar det hända otrevliga saker.

ISBN 32-16987-8
Ca-pris: 71:-

serien som lästs

och älskats i

femton år !

SPÖKFÅNGARNA 1:
TORNSPÖKET

Ewa Christina Johansson

Ebba är på skolutflykt vid ett 
gammalt slott när den nya 
klasskompisen Tor plötsligt för-
svinner. Ebba har lagt märke till 
att han har en väldigt stor och 
väldigt illgrön ryggsäck, och hon 
har funderat på vad han egent-
ligen har i den. Alla letar och 
ropar, men Tor finns verkligen 
ingenstans. Plötsligt får Ebba 
syn på något grönt som skymtar 
förbi uppe i ett tornfönster.

ISBN 32-16956-4
Ca-pris: 71:-

DEN MAGISKA TRÄDKOJAN 11:
LEJONEN ANFALLER

Mary Pope Osborne

Den magiska trädkojan i skogen 
har svept med sig Hanna och
Viktor på ett nytt äventyr. 
Den här gången hamnar de på 
savannen, med elefanter, giraffer 
och lejon som enda sällskap. Ska 
de lyckas utföra sitt uppdrag och 
hinna tillbaka till trädkojan, innan 
lejonen får korn på dem? 

Den elfte boken i den lättlästa och 
spännande bokserien!

ISBN 32-16989-2
Ca-pris: 83:-
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KAPTEN KALSONG
OCH DRABBNINGEN 
MED DE DIABOLISKA 
DUBBELGÅNGARNA

Dav Pilkey

ISBN 638-9005-5
Ca-pris: 91:-

KAPTEN KALSONG
OCH MOBBARMAFFIANS
MODIGA MOTSTÅNDARE

Dav Pilkey

ISBN 638-9006-2
Ca-pris: 91:-

Såväl nybörjarläsarna som 
bokslukarna kastar sig över 
dessa skruvade, actionfyllda och 
lättlästa kapitelböcker – med 
sin mix av illustrerat äventyr 
och glad dasshumor. Här ges 
läslust, språkglädje och ett stort 
ordförråd till alla.

Bokserien
”Kapten Kalsong” 

är en succé sedan 

starten 1997! 

CIRKUSDECKARNA OCH 
POLKAGRISMYSTERIET

Dan Höjer

När värdefulla pärlor stjäls från 
ett bankfack i Småland, så tar 
tvillingarna Kaspar och Katinka  
upp jakten på bovarna. Det blir 
ett dramatiskt äventyr där de 
unga deckarna blir jagade av 
falska polkagrisbagare i Gränna, 
hjälper en cirkusgalen gumma 
ner från ett träd och letar ett 
mystiskt brev som tycks ha 
blivit osynligt …

ISBN 552-6353-9
Ca-pris: 81:-

DATASPELET

Petrus Dahlin

När Ville är ensam hemma passar 
han på att spela Ansiktet, det nya 
dataspelet som hans föräldrar har 
förbjudit honom att spela. Det 
skulle han inte ha gjort …

I den lättlästa serien ”Läs på 
egen risk!” finns de riktigt läskiga 
moderna vandringssägnerna för 
nybörjarläsarna.

ISBN 638-8998-1
Ca-pris: 58:-

MYSTISKA SKOLAN:
PIANOT PÅ VINDEN

Katarina Genar

Nästan varje dag händer det 
något spännande i Gretas skola. 
Som i dag när vaktis kommer in 
mitt under mattelektionen. Han 
ser arg ut. – Inga barn får spela 
på pianot som står på vinden, 
säger han. Sally som går i trean 
tycker såklart genast att de ska gå 
upp på vinden och se efter. Hon 
har fått för sig att det är något 
lurt med det där gamla pianot. 
Men som vanligt är det inte som 
hon tror … Eller? 

ISBN 638-8940-0
Ca-pris: 58:-

I MONSTRENS RIKE:
JAKTEN PÅ NATTSTJÄRNAN

Johanna Strömqvist

Saga bor med sina föräldrar, sin 
bästa vän och sina monster i ett 
slott långt inne i skogen. Men 
deras lugna liv hotas av ondska 
utifrån. Tillsammans med sina 
två bästa vänner måste Saga hitta 
ett sätt att bekämpa ondskan. 
För att rädda sitt hem och sin 
familj. Och sig själv.

Andra boken i den nya hyllade 
spännande äventyrsserien!

ISBN 552-6394-2
Ca-pris: 85:-

NELLY RAPP OCH
GASTARNA I SKOLAN

Martin Widmark

Nelly och Valle har blivit 
mästare på att tackla monster 
och andra farligheter med hjälp 
av sina ”tre L”: lugn, lärdom 
och list. Men räcker detta 
som metod om man vill få tre 
skoltrötta gastar att lära sig läsa 
och räkna?

ISBN 638-9359-9
Ca-pris: 86:-

NELLY RAPP OCH DE SMÅ 
UNDER JORDEN

Martin Widmark

Nelly och Valle fått lära sig att 
vättar bara finns i människors 
fantasi. I det här äventyret får 
de chans att undersöka om det 
stämmer – eller om gamling-
arna på Kulturgården har rätt 
när de påstår att det är vättarna 
som tjyvar och ställer till allt på 
ålderdomshemmet.

ISBN 638-8452-8
Ca-pris: 86:-

LÄTTLÄST MED 
MONSTER-

AGENTERNA
NELLY OCH

VALLE!

LÄTTLÄST



DANIEL EDFELDT

FOKUS PÅ:

Daniel Edfeldt har lång 
bakgrund som dator- och 
tv-spelsproducent (för spel 
med karaktärer som bland 
andra Bamse och Mumin-
trollen), men jobbar idag
som utbildningsproducent
på Skatteverket.

Han har skrivit ett fler-
tal episoder till tv-serien 
Stadens Hjältar, som idag 
visas i över 70 länder världen 
över. Daniel har tidigare 
skrivit böckerna Tisdags-
kossan och Tisdagspiraterna.
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HJÄLPARBYRÅN: FALLET 
MED DE MAGISKA ELDBÄREN

Daniel Edfeldt

Alven Sessa som tagits tillfånga 
av ondskefulla varelser djupt 
nere i ett berg. Sessa var där för 
att plocka de sällsynta, magiska 
eldbären som hon behöver för att 
kunna bota alvprinsessan från 
hennes frostfeber. Tvillingarna 
tar sig in i berget och kommer 
så småningom fram till platsen 
där några ynka, skrumpna eldbär 
växer på en buske … 

ISBN 32-17643-2
Ca-pris: 83:-

ASKUNGEN OCH VAMPYRPRINSEN

Wiley Belvins

– Vad är det för vacker flicka? viskade alla 
gästerna. Där var spöken, mumier, zombier 
och alla möjliga läskiga figurer.
– Så fina dräkter de har gjort, tänkte Askungen. 
Men det var inga dräkter …

ISBN 7543-350-9
Ca-pris: 102:-

DÖDLUVAN OCH VARGEN

Wiley Belvins

Det gick inte så bra för Rödluvan när hon 
hälsade på sin sjuka mormor i stugan.
Hon blev uppäten av vargen. Och nu svävar 
hennes spöke i skogen där barnen leker … 

ISBN 7543-347-9
Ca-pris: 102:-

HJÄLP!
ELD OCH LÅGOR!

Jo Salmson

När en liten hund skadar tassen på krossat glas bestämmer sig barnen 
för att städa i parken. En bra och viktig sak att göra tillsammans. Men 
vårsolen skiner på det torra gräset och en mysig picknick- och städdag 
slutar nästan i katastrof!

Jo Salmson lyckas med få ord förmedla starka känslor och i Jimmy Wallins 
innehållsrika bilder ser man de små nyanserna. I berättelserna är kompisarna 
och skolan det viktiga och ofta händer något besvärligt som blir ett dilemma 
för de inblandade. Känslor som avundsjuka, otrygghet och osäkerhet känner 
alla igen. Det här är lättläst och angeläget.

Du hittar alla delar på laromedia.se

ISBN 638-7526-7
Ca-pris: 58:-

MUNKENS LÖFTE

Martin Widmark

Den här gången har Halvdan 
och hans vänner verkligen råkat 
i knipa, men kanske kan lite 
list, några hårstrån och en stor 
portion tålamod hjälpa dem att 
återfå sin frihet?

En serien om den unge vikinga-
pojken Halvdan och kompisen 
Meia, som hamnar i det ena även-
tyret efter det andra. Spänning, 
skratt och en härlig dos historia. 

ISBN 638-8664-5
Ca-pris: 86:-

ÅTTONDE
DELEN I
SERIEN 

HALVDAN
VIKING!

Vet alla hur det går i de klassiska sagorna?
Ibland blir det extra spännande när något välkänt ändrar 
kurs och överraskar läsaren. Med färgglada, lättillgängliga
illustrationer och rolig – och lite läskig – lättläst text ger
böckerna i Lilla Skräckbiblioteket en spännande och
annorlunda läsupplevelse med välkända förtecken.

 igenkänning och

dramatik i den 

lättlästa 
Hjälp!-serien!

lilla skräckbiblioteket!
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NINJOR MOT SAMURAJER 3: 
DE ODRÄGLIGA DÖDA

Nick Falk

Varje år hedrar ninjorna och 
samurajerna sina förfäder i en 
speciell ceremoni, men den här 
gången vägrar förfädernas andar 
att lämna de levandes värld. 
Istället börjar de styra de båda 
klanerna med järnhand. Hur ska 
ninjorna och samurajerna bli av 
med de odrägliga döda? 

ISBN 32-17583-1
Ca-pris: 78:-

NINJOR MOT SAMURAJER 4: 
MONSTRETS FÖRBANNELSE

Nick Falk

En natt om året har samurajerna 
i uppdrag att skydda Hokkaidos 
härskare från de underjordiska 
monster som kallas oni. Men just 
den här natten spelar ninjorna 
dem ett spratt och härskarens 
värsta mardröm blir verklighet. 
Onin är lös!

ISBN 32-17584-8
Ca-pris: 78:-

KIM & LINA RIDER IVÄG

Torsten Bengtsson 

Kim följer med Lina till stallet. 
Men att rida själv har han ingen 
tanke på. Men när en häst plöts-
ligt blir av med sin ryttare kan 
Kim inte låta bli. Först går allt 
väldigt bra. Tills hästen plötsligt 
rider iväg i full galopp ...

ISBN 7543-299-1
Ca-pris: 104:-

KIM & LINA SITTER FAST

Torsten Bengtsson 

Kim & Lina har handlat till 
farfar. Nu tar de hissen upp 
till farfars lägenhet. Plötsligt 
slocknar lampan i taket. Hissen 
stannar. Kim försöker öppna 
dörren. Men det går inte.

ISBN 7543-255-7
Ca-pris: 104:-

Spännande äventyr med det

populära syskonparet Kim & Lina!

LÄTTLÄST

FAMILJEN MONSTERSSON:
VEM BOR I KÄLLAREN?

Mats Wänblad

Ebba är hemma hos Boris när 
de plötsligt ser ett par lysande 
gula ögon i ett fönster i källaren. 
Vem kan det vara som gömmer 
sig där? Boris har ingen aning. 
Han har aldrig varit i källaren, 
han vet faktiskt inte ens hur man 
kommer ner i den.

Ännu en överraskande och kul 
berättelse med läskigt bra bilder!

ISBN 29-69870-1
Ca-pris: 58:-

FASLIGA FAKTA OM
MÄRKLIGA PLATSER

Anna Hansson

Vad är det för mystiskt ljussken 
som irrar längs vägen i Martebo 
på Gotland? Vad är det militären 
döljer i Area 51? Och vad är det för 
fasansfull förbannelse som vilar 
över pyramiderna i Egypten?

En lättläst och alldeles lagom skruvad 
faktabok om mystiska platser!

ISBN 29-69725-4
Ca-pris: 58:-

FASLIGA FAKTA OM
UTDÖDA BESTAR

Anna Hansson

Visste du att Tyrannosaurus Rex 
hade larvigt korta armar, att 
fåfänga kanske blev jättehjortens 
fall och att man faktiskt kan 
hitta mammutben i Sverige?

En alldeles lagom skruvad faktabok 
om utdöda djur!

ISBN 29-70149-4
Ca-pris: 58:-

MORGAN OCH PIRATERNA: 
DUBBELBLUFF

Mats Wänblad

På sjörövarskeppet Sjöpesten 
har de varken mat eller pengar. 
Halv-Nelson har gömt skatt-
kartan så bra att ingen någonsin 
kommer att hitta den, i alla fall 
inte Sjöpestens besättning ...
Vad ska de göra?

Humor om klantiga pirater!

ISBN 29-70177-7
Ca-pris: 58:-

Ninjor mot samurajer är en lättläst serie i högt tempo. Här finns allt en 
nybliven bokslukare kan önska sig: massor av bilder, halsbrytande äventyr 
och hjältar som framkallar fnissanfall!
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TOM GATES (NÄSTAN 
BARA) SMARTA IDÉER

Liz Pichon

ISBN 501-1773-8
Ca-pris: 90:-

TOM GATES
ÄR HELT SUVERÄN
(PÅ VISSA GREJER)

Liz Pichon

ISBN 501-1924-4
Ca-pris: 94:-

TOM GATES
ALLT ÄR UNDERBART

Liz Pichon

ISBN 501-1737-0
Ca-pris: 90:-

TOM GATES BÄST
URSÄKTER (OCH
ANDRA BRA GREJER)

Liz Pichon

ISBN 501-1665-6
Ca-pris: 90:-

TOM GATES
FANTASTISKA VÄRLD

Liz Pichon

ISBN 501-1664-9
Ca-pris: 90:-

Den perfekta läsningen för alla som gillar lättlästa och roliga 

böcker, fullproppade med kul bilder och galna upptåg!

tom gates fantastiska värld!

PIG OCH DEN KNASIGA 
DEJTEN 

Barbara Cathpole 

Pig och Raj tycker att Pigs
mamma ska träffa en ny man.
De anmäler henne till dejting-
sajten Kyss till – nätdejting (för 
dig som vill ha kul och få en 
vän!). Men de säger inget till 
Pigs mamma. Så när två män 
kommer för att bjuda ut henne 
blir det värre än värst! Och hur 
är det nu – ljuger folk alltid på 
dejtingsajter?

ISBN 7543-315-8
Ca-pris: 117:-

PIG OCH DIGER-DÖDEN

Barbara Cathpole 

Pig och Raj är på väg till skolan. 
Raj säger att de ska få en spruta 
idag. Pig blir livrädd. Han HATAR 
sprutor. Historieläraren berättar 
om digerdöden. Då ändrar 
Pig sig. Han måste ha den 
där sprutan i alla fall. Annars 
kommer han SÄKERT att dö i 
den hemska diger-döden. Men 
det blir inte alltid som man 
tänkt sig ... 

ISBN 7543-344-8
Ca-pris: 115:-

EDDIE 12/ELSA 12

Thomas Halling

Hon har precis flyttat till stan 
och saknar kompisar. Han är 
skolans värsting och gör vad 
han vill. Ingen av dem trivs i 
skolan. Från varsitt håll möts 
de en dag på en parkbänk 
ovanför köpcentret. Det här 
är historien om Elsa och Eddie 
och om Elsas stulna mobil-
telefon som plötsligt hamnar 
hos Eddie, och de problem 
som det innebär ...

ISBN 501-1501-7
Ca-pris: 78:-

MORFAR TILL SALU
FARMOR PÅ KÖPET

Håkan Jaensson

Nicole älskar sin bestämda och 
roliga farmor och sin lite tjocka 
och snälla morfar som är så 
förtjust i korv. Och de älskar 
henne. Men när de plötsligt vill 
vara med Nicole varje dag och 
dessutom bråkar och konkurrerar 
om hennes kärlek får hon nog!

En charmig berättelse om vänskap 
och svartsjuka men framförallt om 
kärlek mellan olika generationer.

ISBN 501-1908-4
Ca-pris: 85:-

SKRATT-
GARANTI!

UTKOMMER
JUNI 2017!



LäroMedia Bokhandel Örebro AB | 019–20 69 00 | info@laromedia.se | www.laromedia.se | 45 

”Melker, Molly och Zeppelin
smyger försiktigt fram till ladan. 
De ställer sig på tå och tittar in 
genom ett hål i väggen. Nu ser de 
vad som finns där inne. Ladan är 
proppfull av saker. Där finns en 
lång bilbana, fotbollar och rull-
skridskor. Serietidningar och data-
spel. Stutsbollar, en trave böcker, 
radiostyrda flygplan, skateboardar 
och mycket annat. Men det är inte 
bara saker i ladan. Det finns några 
personer där också”.

FÖR BOK-
SLUKARE

Ur Megakillen – den stora hemligheten
AV MARTIN OLCZAK

DU HITTAR BOKEN PÅ SIDAN 56



MÖRDARKATTENS HÄMND

Anne Fine

Mördarkatten vet vad han gillar. 
Och han gillar inte konsten 
som Ellies mamma tar med sig 
hem från sin kurs. Så vad ska 
en mördarkatt göra? En liten 
reva kanske råkar förstöra en 
målning. En liten knuff och 
keramikvasen trillar ner från 
hyllan ...

Tredje boken om den omåttligt
populära Mördarkatten!

ISBN 88279-23-1
Ca-pris: 67:-

LEO OCH KÄRLEKEN

Pär Sahlin 

– Du måste komma på ett sätt 
att få Alina att tycka om dig, 
säger Tuva. Hur ska ni annars 
bli ihop? Kan du ingenting om 
kärlek? Nej, det verkar som Leo 
är sämst på kärlek. Men just 
innan han håller på att somna 
kommer han på det. Nu vet han 
vad han ska göra!

Fristående fortsättning på
Leo och lögnerna.

ISBN 7543-308-0
Ca-pris: 148:-
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KAN DU VISSLA JOHANNA

Ulf Stark

Berra önskar sig en morfar – en 
som man kan älska, som bjuder 
på kaffe och som kan lära en 
vissla. Som tur är vet hans vän 
Ulf ett ställe som är fullt av gamla 
gubbar. På ålderdomshemmet 
hittar de en ensam farbror som 
heter Bertil och visst kan han 
tänka sig vara morfar!

En fin berättelse om vänskap
mellan generationer, kärlek, liv
och död som aldrig upphör att 
fängsla och som passar såväl
unga som gamla läsare.

ISBN 87027-15-4
Ca-pris: 94:-

SIGRID OCH AFFE
ÖPPNAR RESTAURANG

Moa Eriksson Sandberg

Klasskompisen Hugo skryter 
vilt på rasten om att hans för-
äldrar har öppnat en italiensk 
restaurang. Till slut tröttnar 
Sigrid på tjatet. ”Affe och jag 
funderar också på att starta en 
restaurang”, säger hon. ”Vi har 
faktiskt tänkt på det jätte-
länge.” De har de inte direkt. 
Men hur svårt kan det vara?

Humor och vänskap för slukarna!

ISBN 29-70006-0
Ca-pris: 85:-

FABERS SKATT

Cornelia Funke

Några ord på mattan, bara 
blommor och krumelurer. Eller är 
krumelurerna kanske bokstäver? 
Faber frågar några som han 
känner, men ingen kan läsa på 
mattan. Ledsen sitter Faber 
på mattan när en tjej kommer 
och säger något som Faber inte 
förstår. Hon pekar på mattan 
och läser orden igen, och mattan 
börjar röra på sig! Med de båda 
barnen flyger den iväg, och till-
sammans ser de andra länder och 
lär sig ord på nya språk.

ISBN 7299-861-2
Ca-pris: 83:-

BOKEN OM
PROSTENS BARNBARN

Eva Bexell

Varje gång det bestäms att 
Anton och hans storebror 
Carl ska spendera några 
veckor hos sin morfar Prosten och sin mormor Prostinnan blir den 
gamle Prosten lätt beklämd. Han känner sina barnbarn och vet precis 
hur det brukar bli – fullt ös. Han trivs ju bäst när det är ordning och 
reda och sådär riktigt härligt småtråkigt. Men vad bryr sig Anton och 
Carl om det?

I denna samlingsutgåva ingår alla tre delarna i serien: Prostens barnbarn, 
Kalabalik hos morfar Prosten och Upp och hoppa, morfar Prosten!
Fenomenalt träffsäker med humor och värme!

ISBN 638-9063-5
Ca-pris: 98:-

högläsningsklassiker

om Prostens barnbarn

fyller
40 år !

VINGE ÄGER HELA HAVET

Grethe Rottböll

Vinges familj köper en segelbåt 
billigt, fast de inte vet så mycket 
om hur man gör med segling 
och så. Men som tur är träffar 
de skeppare Hilding som kan 
ALLT om båtar.

Högläsning med drag i!
Spännade om att våga vara
modig, och prova nytt.

ISBN 29-70097-8
Ca-pris: 113:-



HANDBOLLSTJEJER
– TRO PÅ DIG SJÄLV!

Dorte Lilmose

Det är mycket bråk i laget. 
Tjejerna hackar på varandra 
och det går ut över spelet. 
En dag får deras tränare nog. 
Hon berättar att de ska åka 
iväg och göra något helt annat 
tillsammans. Nu ska de bli ett 
team. Nu är det på allvar. För 
att bli ett bra lag räcker det 
inte med att träna hårt.

ISBN 7543-393-6
Ca-pris: 147:-
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HÄSTHUVUDET

En fattig vedhuggare upp-
täcker ett hästhuvud som 
ligger på marken. Huvudet 
ber artigt om att få följa med 
honom hem. Mötet kommer 
att förändra vedhuggarens liv 
för alltid!

ISBN 7543-409-4
Ca-pris: 158:-

KUNGEN OCH HANS
TRE DÖTTRAR

En kung har tre döttrar som 
han älskar högt. En dag 
frågar han dem hur mycket 
de älskar honom. Men den 
yngsta dotterns svar gör 
honom mycket arg.

ISBN 7543-406-3
Ca-pris: 158:-

EN VÄRLDSOMSEGLING
UNDER HAVET

Daniel Defoe återberättad av
Peter Gotthardt

Ett okänt djur har visat sig i 
världshaven! Professor Arronax 
och hans betjänt Charles reser till 
Stilla Havet för att lösa mysteriet. 
Där blir de tillfångatagna av den 
gåtfulle kapten Nemo. Ombord 
på ubåten Nautilus färdas de 
länge under havens yta och de får 
vara med om otroliga äventyr. 

ISBN 7543-069-0
Ca-pris: 169:-

ROBINSON KRUSE

Daniel Defoe återberättad av 
Peter Gotthardt

Robinson följer med ett fartyg 
på en långresa för att uppleva 
spännande äventyr och bli rik. 
Spänning får han mer än nog av 
när en orkan sliter sönder fartyget 
och Robinson spolas upp på en 
öde ö som enda överlevande. 
Där måste han använda all sin 
uppfinningsrikedom för att 
klara sig. Och en dag gör han en 
fasansfull upptäckt på stranden. 

ISBN 7543-317-2
Ca-pris: 169:-

INGEN SOM HON

Helena Karlsson

Det borde varit dåligt väder den 
dagen mamma berättade att 
Judit skulle dö. Men så var det 
inte. En ny, vit klänning hängde 
på en galge. Väntade på skolav-
slutningen. Judit var min kusin. 
Men inte bara det. Hon var min 
bästa vän. Vi spelade fotboll i 
samma lag. Hade hemligheter 
ingen annan visste om. Jag hade 
andra kompisar. Men de var inte 
som hon. Ingen var som hon.

ISBN 7543-326-4
Ca-pris: 159:-

Klassiker i lättläst omarbetning

med serieinspirerade illustrationer !

Sagor är dörröppnare

till andra kulturer

än den egna!

I vår nya al-Hakawati-serie
kommer traditionella arabiska 
sagor presenteras med fantastiska 
illustrationer och parallelltext 
på både svenska och arabiska. 
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ZOMBIEDJUR 4:
GULDFISKEN FRÅN ANDRA 
SIDAN GRAVEN

Sam Hay

Joes liv blir totalt förändrat när 
han ställer sin önskan om ett 
husdjur till en mystisk egyptisk 
amulett. Sedan den dagen är 
han zombiedjurens beskyddare. 
Han har redan fått en zombie-
hamster och en spökkatt på 
halsen. Följ med Joe på ett nytt 
kul äventyr med zombiedjuren!

ISBN 502-2135-0
Ca-pris: 83:-

VÄRLDENS VÄRSTA REKTOR

Marius Horn Molaug

Ruben avskyr skolans simmar-
dag. Han kan ju inte simma. 
Dessutom är han jätterädd för 
rektorn! Han måste komma 
på ett sätt att slippa, eller allra 
helst stoppa, den fasansfulla 
simmardagen ...

Dagbok med pratbubblor och roliga 
illustrationer. Drastisk humor i 
skolmiljö. Vinnare av det norska 
priset Grafill, årets vackraste 
barn- och ungdomsbok.

ISBN 502-2127-5
Ca-pris: 92:-

VÄRLDENS VÄRSTA RESA

Marius Horn Molaug

Ruben får följa med sin kompis 
Kent på en resa till solen! Han 
ser fram emot att bo på hotell 
och att ligga vid poolen. Men 
det blir sällan som man tänkt 
sig. När Ruben och Kent tvingas 
jobba som hotellmaskotar blir 
den härliga sommarlovsveckan 
förbytt till världens värsta resa!

Uppföljaren till succéboken
”Världens värsta rektor”.

ISBN 502-2186-2
Ca-pris: 92:-

ELON, PLEXUS OCH DE 
GÖMDA HUNDARNA

Milena Bergqvist

Elon är trött på att bli retad, 
trött på att vara ensam. Men
ett vänligt hundhuvud till-
hörande världens största hund 
har bestämt sig för att få Elon 
på andra tankar. Och snart blir 
de indragna i ett spännande 
äventyr. Ska Elon och hans nya 
vänner hitta de försvunna
hundarna innan det är för sent?

ISBN 502-2203-6
Ca-pris: 104:-

ZOMBIEDJUR 5:
DEN OSALIGA KANINEN

Sam Hay

Joes liv blir totalt förändrat 
när han blir zombiedjurens 
beskyddare. Han har hjälpt en 
hamster, en katt, en ylande 
hund och guldfisk att finna frid 
på den andra sidan. Ska han 
lyckas få zombiekaninen Fluffy 
att sluta gå igen?

Hårresande roligt!

ISBN 502-2190-9
Ca-pris: 83:-

GEORGE

Alex Gino

När folk ser George så tror de att de ser en pojke. Men George vet att 
hon inte är en pojke. Hon vet att hon är en flicka. George måste hålla 
tyst om sin hemlighet för alltid, det är hon säker på. Men när hennes 
lärare uppmanar alla elever att vara med i en skolpjäs, så vill George 
spela rollen som Charlotte mer än något annat. Skolan låter henne 
inte ens försöka – eftersom hon är en pojke. Tillsammans med sin 
bästis Kelly hittar George på en lösning som gör att hon inte bara får 
spela rollen som Charlotte – utan också får berätta vem hon själv är. 
På riktigt.

En både underhållande och viktig bok om att få lov att vara den man är.

ISBN 87707-39-1
Ca-pris: 95:-

MILENA BERGQUIST

FOKUS PÅ:

Milena Bergquist, född 1958, är 
frilansande journalist, redaktör, 
krönikör och författare. Hon 
är bosatt i Stockholm. Som 
tillförträdande featurechef på 
Svenska Dagbladet ansvarade 
hon för mat, mode, inredning 
och resor.

Hon skriver böcker både för 
vuxna och barn och serien 
om den egensinniga Millan är 
härliga vardagsberättelser med 
mycket humor och äventyr. 
Perfekta slukarböcker som 
också passar för högläsning.
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DET ORDNAR SIG
DET ORDNAR SIG

Eva Edberg

Klara är nio år och sover över i socialtantens gästsäng 
medan hon väntar på att pappans spritfest ska ta slut. 
Men den tar aldrig slut. Varje morgon bestämmer 
Klara sig för att rädda pappan. Enkelt, tycker hon, 
eftersom han antingen sover på nån parkbänk i stan 
eller i ödehuset. Han är i alla fall enklare att rädda än 
mamman som sover på ett mentalsjukhus med låsta 
dörrar och besökstider. Lillasystern sover hos någon 
som Klara inte känner, och ibland känns det som om 
hon inte känner någon alls.

Det är spännande och viktigt för barn att läsa om hur 
andra i ens egen ålder har det hemma, i familjen och 
vardagen. Vissa kanske känner igen sig, medan andra 
helt enkelt får läsa en riktigt bra berättelse.

ISBN 87941-91-7
Ca-pris: 107:-
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EVA EDBERG

FOKUS PÅ:

Eva Edberg bor och verkar i 
Stockholm som grafisk form-
givare och illustratör.
Hon illustrerar bl a norska 
läromedel, bilderböcker åt 
försvarsmakten, till KP och 
designar branschtidningar.

I debutboken Det ordnar sig det 
ordnar sig är det genomgripande 
temat vad en familj egentligen 
är. Flickan Klara i boken har 
en hel del gemensamt med Eva 
Edberg som själv är uppväxt 
som fosterbarn i en liten stad 
i Sverige. Det ordnar sig det 
ordnar sig kom ut hösten 2016.

RAKT MOT HINDRET

Malin Eriksson

Mamma har inte kunnat betala 
hyran, igen. Så nu måste Jo och 
mamma flytta hem till mormor 
som bor i en annan stad. Det 
betyder lämna stallet och finaste 
hästen Tim som Jo fick rykta 
och värma upp åt Ebba ibland. 
Hemma hos mormor blir allt 
tydligare att mamma vuxit upp i 
en helt främmande värld, och att 
hon dessutom dolt något för Jo. 

ISBN 7299-774-5
Ca-pris: 92:-

ANTON OCH ANDRA OLYCKOR

Gudrun Skretting

Anton är tolv år gammal och får plötsligt veta att 
han har kommit till genom en olycka. Och en sak 
förbryllar honom: Om det inte var meningen att 
man skulle finnas, kan man ändå betyda något? 
Anton bestämmer sig för att göra något menings-
fullt. Tillsammans med sin kompis Ine ska han 
ordna en tjej till sin pappa. Det visar sig vara lättare 
sagt än gjort.

ISBN 88279-31-6
Ca-pris: 101:-

VÄNSKAP,
KÄRLEK &

ANDRA
KATASTROFER!

DU ÄR INTE ENSAM
STARGIRL

Moa Eriksson Sandberg/Eva Susso

När Milo sökte en mejlvän kunde
han inte ana att det var just 
Stargirl, eller Stella som hon 
egentligen heter, som skulle 
svara. Milo och Stella skriver 
öppenhjärtigt till varandra om
sina känslor, drömmar, ja helt 
ocensurerat om allt. Deras vän-
skap blir en vändpunkt som 
kommer att påverka dem resten 
av deras liv.

ISBN 87707-45-2
Ca-pris: 97:-

SPRINGKÄLLAN

Johan Eriksson

När Elias kommer till flykting-
lägret Springkällan har han 
bestämt sig: livet är menings-
löst. Kriget har förstört allt. Han 
kan lika gärna dö. Men något 
oväntat rullar in mellan Elias 
och döden. En liten hembränd 
fotboll sätter starka krafter i 
rörelse. Med sina nya vänner 
bildar Elias fotbollslaget Distrikt 
åtta. Tillsammans ska de dribbla 
sig ut mot friheten. De ska vinna 
matchen över murarna.

ISBN 88395-17-7
Ca-pris: 92:-

RUBEN HEJARKLACKS-
KUNGEN

Ola Selmén

Kompisarna Ruben och Vigg 
måste rädda sitt favoritlag undan 
Viggs styvpappas galna planer! 
Enda sättet är att väcka liv i den 
gamla hejarklacken och fylla läk-
tarna, så som det var förr i tiden. 
De samlar en brokig skara: Juan 
med stämbanden, Jackpot Klaas, 
Rubens ohängda lillasyster Bengta 
och en massa andra outsiders. 
Klart det spårar ur då …

ISBN 88395-04-7 
Ca-pris: 92:-

ANGELÄGET
ÄMNE!



PAPPA PELLERINS DOTTER

Maria Gripe

Loella bor ensam i en liten stuga 
i skogen med sina små tvilling-
bröder. Hennes mamma är ute 
och arbetar på sjön och hennes 
pappa vet hon ingenting om. 
Men hon har tant Adina, som 
hjälper henne, och hon har Pappa 
Pellerin. Visserligen är han bara 
en fågelskrämma, men för Loella 
representerar han något mer
– kanske pappan som hon hört att 
hon liknar, men som hon aldrig sett. 

ISBN 7645-915-7
Ca-pris: 148:-
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ELLEN, DELLEN

Maria Gripe

Högstadieeleven Fredrika 
bestämmer sig en dag för att 
byta personlighet, bara sådär, 
huxflux. Hon blir dominant 
och utåtriktad, klassens 
självklara ledare. Nu kan ingen 
undgå att märka henne. Men 
så en dag hjälper hon Britt, 
klassens blyga hackkyckling, 
att slippa undan kamraternas 
ständiga fnissande. Britt vill 
nu hemskt gärna vara med 
Fredrika, vara som Fredrika. 
Hon härmar hennes kläder 
och börjar följa efter henne på 
väg till och från skolan.

ISBN 7701-562-8
Ca-pris: 148:-

ANKOMSTEN

Shaun Tan

Grafisk roman om en man som 
lämnar sin familj för att söka 
ett bättre liv på andra sidan 
havet. Magiskt – utan ett enda 
ord. Femåringar har förlorat 
sig i detta mästerverk – liksom  
90-åringar.

Almapristagare!

ISBN 7355-133-5
Ca-pris: 161:-

GLASBLÅSARNS BARN

Maria Gripe

På en vårmarknad i Blekeryd 
försvinner glasblåsarns barn 
Klas och Klara. Somliga visste 
att det skulle ske, andra bara 
anade det. Klas och Klara blir 
bortrövade av Härskaren, som 
gåva till hans maka Härskar-
innan, och nu tvingas de leva i 
det stora gotiska slottet mitt i 
en mörk, folktom stad.

ISBN 7645-871-6
Ca-pris: 148:-

I KLOCKORNAS TID

Maria Gripe

Klockornas tid är medeltiden 
och Arvid är den unge kungen 
över riket. Människor drömmer 
ofta om att bli kungar – är det 
då förbjudet för en kung att 
drömma om att vara människa? 
Det blir först när Arvid möter 
Helge, strykpojken, som tar emot 
de straff kungen egentligen skulle 
ha fått, som Arvid kan finna sin 
egen väg och få en möjlighet att 
bli en riktig människa.

ISBN 7701-566-6
Ca-pris: 148:-

NATTPAPPAN

Maria Gripe

Flickan vill egentligen inte ha 
någon barnvakt. Hon är ju stor 
och har börjat i skolan. Men till 
sist går hon ändå med på det, 
bara för att lugna sin mamma, 
och via en annons i en tidning 
anlitar de en ung man som kallar 
sig ”nattpappa” (i motsats till 
dagmamma). Men en sak är hon 
säker på: Hon vill inte behöva se 
den eländiga barnvakten ...

ISBN 7701-560-4
Ca-pris: 148:-

VEM SOM HELST UTOM
IVY POCKET

Caleb Krisp

Tjänsteflickan Ivy Pocket är en 
vandrande katastrof. När hon 
hamnar i Paris, ensam och ut-
fattig, har hon ingen aning om 
hur hon ska ta sig tillbaka till 
England. Från det ögonblicket 
och framåt kastas Ivy Pocket in 
i ett häpnadsväckande äventyr 
fullt av skurkar, galenskap och 
missförstånd.

ISBN 7645-843-3
Ca-pris: 148:-

NÅGON MÅSTE STOPPA
IVY POCKET

Caleb Krisp

Alla verkar vilja ha något av 
Ivy Pocket. En vacker släkting 
vid namn Estelle vill att Ivy 
avslöjar den mörka hemligheten 
bakom hennes brors död. 
Hennes nya vän miss Carnage 
ställer nyfikna frågor, och Ivy 
själv vill bara komma på ett 
sätt att rädda sin vän Rebecca 
Butterfield som kanske trots 
allt fortfarande lever.

ISBN 7701-581-9
Ca-pris: 148:-



LäroMedia Bokhandel Örebro AB | 019–20 69 00 | info@laromedia.se | www.laromedia.se | 51 

SIR SÖREN OCH DEN
BESYNNERLIGA HISTORIEN 
OM SLATAN MED S

Mikael Bengtsson/Anton Lundqvist

Sir Sören arbetar för Räddarna 
av Riket Kommanditbolag, 
RAR, och ser det som sin upp-
gift att hålla undan drakar och 
andra hotfulla varelser.
Sir Sören kanske inte den bästa 
och klokaste riddaren men han 
tar oss med på en rolig tung-
vrickande resa där han ska be-
segra en drake. Det går givetvis 
inte som han trott för draken är 
inte som alla andra drakar.

ISBN 7299-835-3
Ca-pris: 98:-
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MIKAEL BENGTSSON

FOKUS PÅ:

Under flera år hade Anton drömt 
ihop en fantasivärld och försökt 
skapa en historia till sina magiska 
bilder. Hur det gick med det?  
Nåväl, som förälder ska man ju 
låta sina barn lära av sina egna 
misstag. Nu bad han äntligen 
pappa om hjälp. 

Sir Sören är en antihjälte i 
tiden, en damernas riddare och 
skurkarnas fasa. Eller tvärtom. 
Serien handlar om små eller stora 
moraliteter; att vara behövd, 
vem ljuger, vad är skönhet, 
vem är modigast osv. Alltid i ett 
barn/vuxenperspektiv och allt i 
samma universum.

ANTON LUNDQVIST

PERFEKT
FÖR

HÖGLÄSNING!

MARKUS
MITTEMELLAN

Katarina Kieri

Det är sista dagen innan sportlovet och fröken uppmanar alla att 
komma tillbaka till skolan med röda kinder. Flera ska resa bort, 
men Markus ska som vanligt vara hemma. Mamma mår inte bra 
och pappa har fullt upp med att tala om vilka regler som gäller och 
att hitta på nya. Men kanske kan sportlovet bli bra ändå. Kanske 
kan Markus vara med Vero. Kanske kan hon ge honom röda kinder.

Katarina Kieri har skrivit en rad prisbelönade böcker för både barn och 
vuxna. Markus mittemellan är den avslutande, fristående delen i den 
kritikerrosade trilogin om Markus, Vero och Abbe. Böckerna har inte 
minst uppmärksammats för sina ömsinta skildringar av klasskillnader
och olikheter samt för illustrationerna av Helena Lunding Hultqvist.

ISBN 87707-44-5
Ca-pris: 101:-

NIKKIS DAGBOK #8
BERÄTTELSER OM EN
(INTE SÅ) EVIG LYCKA

Rachel Renée Russell

Efter att ha slagit i huvudet på 
gympalektionen har Nikki en galen 
dröm där hon, hennes bästisar 
Chloe och Zoey, hennes drömkille 
Brandon och den elaka Mackenzie 
spelar rollerna av klassiska sago-
figurer. Men historierna utvecklas 
förstås inte riktigt som väntat…

ISBN 7701-597-0
Ca-pris: 148:-

NIKKIS DAGBOK #7
BERÄTTELSER OM EN
(INTE SÅ GLAMORÖS) TV-STJÄRNA

Rachel Renée Russell

Ett dokusåpe-crew ska följa Nikki och hennes 
vänner under en hel månad medan de spelar in 
en hitlåt tillsammans. Men kommer spänningen 
också att orsaka oväntade problem, nu när det 
är kameror överallt där Nikki och hennes vänner 
går? Kommer livet i rampljuset verkligen bli allt 
de tror att det ska vara, eller kommer det att bli 
katastrof?

ISBN 7701-108-8
Ca-pris: 148:-

ÖVER
15 MILJONER 
SÅLDA EX. 
VÄRLDEN

ÖVER!

BENNYS HEMLIGA
RAPPORTER

Per Lange/Johan Bergström
Henrik Ahnborg

Hur får man ihop en halv miljon 
kronor på ett enda sommarlov??!! Hyra ut 
farmor? Palla äpplen? Vi stod inför ett gigantiskt 
problem. Vi måste få ihop en halv miljon kronor 
annars skulle vår bästa vän försvinna! En halv 
mille på ett sommarlov? Det är ju omöjligt! 

ISBN 32-16872-7
Ca-pris: 86:-

VINNARE AV
BARNRADIONS

BOKPRIS
2016!

succéserien
    Nikkis dagbok !

NINA BÖRJAR SKOLAN

Emi Gunér

Nina har längtat efter den här dagen så 
länge hon kan minnas. Hon ska äntligen 
börja i skolan. Allt är så stort och nytt 
och det pirrar i hela Ninas kropp.

Vardagsdramatik med stor igenkänning!

ISBN 29-69922-7
Ca-pris: 98:-
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FAMILJEN BLISS OCH DEN 
MYSTISKA BAGERIFABRIKEN

Kathryn Littlewood

Knappt har Rose kommit hem 
förrän hon kidnappas av den 
ondskefulle herr Butter, som 
tvingar henne att använda magi 
för att ”förbättra” de kakor och 
tårtor han bakar i sin mystiska 
bagerifabrik. Med de förbättrade 
kakorna planerar herr Butter 
att förvandla människorna till 
kakätande zombier.

ISBN 501-1905-3
Ca-pris: 71:-

FAMILJEN BLISS
MAGISKA BAGERI

Kathryn Littlewood

Familjen Bliss har ett bageri och 
en magisk kokbok som gått i 
arv i generationer. I hemlighet 
bakar de magiska kakor som får 
folk att må bra! När föräldrarna 
måste resa bort får Rosie och 
hennes syskon vakta boken och 
lova att inte använda den.

ISBN 501-1903-9 
Ca-pris: 71:-

FAMILJEN BLISS OCH DEN 
FÖRTROLLADE KOKBOKEN

Kathryn Littlewood

Familjen Bliss urgamla, förtrollade 
kokbok är på villovägar, den har 
stulits av en avlägsen släkting. 
För att få tillbaka kokboken 
utmanar Rose släktingen i en 
baktävling. Nu gäller det att vinna. 
Annars är kokboken förlorad för 
all framtid.

ISBN 501-1904-6
Ca-pris: 71:-

POPPY PYM OCH FARAOS FÖRBANNELSE

Laura Wood

Poppy Pym var fortfarande en bebis när hon 
övergavs av sina föräldrar och lämnades till 
en kringresande cirkus. När hon fyller elva 
skickar hennes familj Poppy till en snofsig 
internatskola. Först trivs Poppy inte alls.
Men när en antik egyptisk ädelsten blir stulen 
börjar det hända saker på skolan: mystiska 
och otäcka saker!

ISBN 7645-917-1
Ca-pris: 148:-

DAGBOK FÖR ALLA MINA 
FANS 11: SATSA ALLT

Jeff Kinney

Trycket ökar på Greg Heffley i 
hans elfte dagbok. Det enda han 
är bra på är att spela teve-spel, 
men hans mamma vill att han 
vidgar vyerna och gör något 
annat. Vad som helst! När Greg 
hittar en videokamera i en 
garderob får han en idé!

Fångar in motvilliga läsare med 
sin träffsäkra humor!

ISBN 638-9077-2
Ca-pris: 102:-

GLOBAL
SUCCÉ-
SERIE!

DEN OTURSFÖRFÖLJDE MAX CRUMBLY #1
SKOLANS HJÄLTE

Rachel Renée Russell

Max Crumbly har precis tagit det första steget in i en ny, läskig värld: 
South Ridge Middle School! Det är mycket som är toppen med hans nya 
skola, men där finns också ett stort problem: Doug Thurston, skolans 
mobbare, vars nya hobby är att låsa in Max i hans skåp. Om Max bara 
kunde vara som hjälten i de serier han älskar eller de som han själv ritar 
och på något magiskt sätt rymma från skåpet och besegra Thurston.

ISBN 7701-144-6
Ca-pris: 148:-

CHARM,
SPÄNNING
& HUMOR!

Hyllad debutroman och given läsning för alla som älskar Harry Potter.
Boken belönades 2014 med The Montegrappa Scholastic Prize för 
årets bästa nya barnbok.

Bokslukarfavorit
 – nu i billigare utgåva!
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MIRAS MARTIN

Anna Ehring

Mira och Martin hänger ofta. 
De har ett ställe i skogen där 
de ses. Men i skolan hejar de 
knappt på varandra. En dag 
berättar Martin något som inte 
alls känns okej, inte det minsta.

Hög igenkänning och fniss och 
kanske lite tårar när vi lär känna 
Mira och hennes värld. En värld 
där kompisar, skola och stora 
känslor står i centrum.

ISBN 638-9227-1
Ca-pris: 91:-

BILLIE: DU ÄR BÄST

Sara Kadefors

Billie är kvar hos Perssons i 
Bokarp. Livet hos fosterfamiljen 
fortsätter att överraska med nya 
inslag. Nu när den tunga känslan 
som fyllde huset har fått ett 
namn – Casper, lillebrodern som 
dog i en olycka – är det som att 
lyfta på ett lock. Men det finns 
fler saker att fundera över. 

Första boken i serien om Billie 
heter Avgång 9:42 och blev hyllad 
av läsare och kritiker.

ISBN 638-9279-0
Ca-pris: 102:-
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KLASSRESAN

Moni Nilsson

Det är vår och klass 6B ska 
splittras till hösten. Men en 
sista resa ska klassen göra 
tillsammans. De ska bara vara 
borta i tre dagar, men på tre 
dagar kan mycket hända. För på 
tre dagar hinner man nämligen 
bli kär och få sin första kyss, på 
tre dagar kan man bli oerhört 
ledsen och vansinnigt glad, få 
en dröm uppfylld eller krossad.

ISBN 27-13470-6
Ca-pris: 36:-

MALIN + RASMUS = SANT

Moni Nilsson

Sommarlovet är slut och äntligen 
ska Malin få träffa Rasmus igen. 
Men det blir inte som hon tänkt 
sig. Medan Malin mest umgås 
med Emelie och Knutte, hänger 
Rasmus med skolans coola gäng. 
I slutet av terminen blir de i alla 
fall äntligen ihop, men det dröjer 
inte länge innan Malin får sitt 
hjärta krossat och Rasmus blir 
ihop med Elin istället.

ISBN 27-13471-3
Ca-pris: 36:-

MIN GYMPALÄRARE ÄR EN 
GALAKTISK OVERLORD

David Solomon

Livet är inte lätt för Luke. 
Nu har både hans kompis
Lara OCH hans brorsa Zack 
fått superkrafter. Segt. Särskilt 
som det enda Luke själv har 
är superfula skor och en 
jobbig känsla i magen. Han är 
nämligen SÄKER på att hans 
gympalärare är en förklädd alien 
som tillsammans med andra 
superonda gympaläraraliens 
planerar att attackera jorden.

ISBN 638-9395-7
Ca-pris: 109:-

SKRATT-
FRAM-

KALLANDE
SUCCÉBOK!

EVA & ADAM 1:
EVA & ADAM 1:

EVA & ADAM 1:
HUVUDET FULLT AV DIG

Måns Gahrton/Johan Unenge

Adam ska börja i en ny klass. Kanske 
han äntligen kan bli den coola killen 
han drömt om att få vara? Men det 
går inte riktigt som Adam har tänkt 
sig - snart har han ställt till med bråk 
i klassrummet, blivit bästis med den 
busige killen i klassen och skjutit en 
boll på den där söta tjejen Eva ...

Århundradets mellanstadieförälskelse 
- tillbaka i ny tappning!

ISBN 638-8939-4
Ca-pris: 102:-

EVA & ADAM 2:
EN TJEJ ATT KLICKA BORT

Måns Gahrton/Johan Unenge

Adam och Eva har kyssts! På riktigt! Men Adam tänker ändå hålla 
sig borta. Aldrig mer tjejer, det har han lovat sig själv! Inte efter det 
där som hände förut, när han var kär i Molly. Molly, som fortsätter 
att höra av sig trots att Adam har klickat bort henne gång på gång ... 

ISBN 638-9201-1
Ca-pris: 102:-
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ATT VARA ELLER INTE VARA
- DIKTER OM DIG

Mårten Melin

Jag både dras till dig
och vill bort från dig
du är både plus
och minus
du är ett mattetal
som inte går att räkna ut

Att Mårten Melin skriver
fantastiska dikter förstår man 
om man har läst hans romaner.
I Att vara eller inte vara kan man 
läsa om skolan, föräldrar, sorg 
och glädje och ensamhet.
Och framförallt om vänskap.

ISBN 29-69812-1
Ca-pris: 92:-

CROSSOVER

Kwame Alexander

Det finns Josh Bell är 12 år. 
Han och hans tvillingbror Jordan 
äger på basketplanen. Pappan är 
en före detta basketspelare med 
vacklande hälsa. Det blir ett år 
som kommer att forma brödernas 
liv och relation på och utanför 
planen. Men Josh har ord och 
galna beats. På fri vers och i ett 
ursinnigt tempo berättar Josh sin 
familjs historia. En historia om 
brödraskap och kärlek men också 
om sorg och förlust.

Flerfaldigt prisbelönad bok!

ISBN 27-14989-2
Ca-pris: 109:-

AMANDA & ILA:
FRÅN OCH MED NU

Katja Timgren

När Amanda får hästen Ila 
förändras allt. Det som såg ut 
att bli den sorgligaste sommaren 
någonsin, utan bästisen Linnea 
blir istället en händelserik och 
omtumlande tid.

En spännande berättelse om de 
stora frågorna i livet, hästar och 
vänskap, sorg och längtan.

ISBN 501-1934-3
Ca-pris: 90:-

ANROP FRÅN
INRE RYMDEN

Elin Nilsson

Elin Nilssons åtta noveller i 
Anrop från inre rymden är en 
samling berättelser i gränslandet 
mellan barndom och tonår. Om 
kärlek. Vänskap. Konflikter och 
lojaliteter. Skam och makt. Kort 
sagt om livet och dess möjlig-
heter och utmaningar.

ISBN 501-1935-0 
Ca-pris: 90:-

ELIN NILSSON

FOKUS PÅ:

Elin Nilsson har tidigare skrivit 
den hyllade ungdomsboken
Istället för att bara skrika (2011).
I Flyt som en fjäril, stick som ett 
bi (2013) känner vi igen hennes 
rappa berättarstil och oväntade 
humoristiska infall.

Elin Nilsson bor i Malmö och
läser till gymnasielärare i svenska 
och svenska som andraspråk, 
jobbar extra i bokhandel och är 
handledare på en skrivarlinje. 
Hon har även en simmarkarriär 
bakom sig.

VÄRLDENS BÄSTA GÄNG: 
SCENSKRÄCK

Maja Lunde

Det finns de som är coola. Markus, 
till exempel. Han har en smilgrop 
i vänster kind och skolans bästa 
högerfot. Eller Cornelia, som har 
silkeshår och alltid beter sig som 
om hon står på en scen. Sen finns 
det de som är ännu coolare. Som
Helena, Alfred, Ivan och jag. Vi 
är så coola att ingen har upptäckt 
hur coola vi är! Men det är bara en 
tidsfråga innan de gör det.

ISBN 27-14947-2
Ca-pris: 98:-

VÄRLDENS BÄSTA GÄNG:
KAOS I KÖKET

Maja Lunde

Bjørgs klass ska delta i ett 
populärt matlagningsprogram 
på TV. Programmet leds av 
superkocken Kjell-Charlie och 
de som vinner tävlingen blir 
praktiskt taget kändisar på 
kuppen. Helena ser chansen att 
gänget skall få det erkännande 
som de förtjänar. Det finns bara 
ett problem. Ingen av dem kan 
laga mat ...

ISBN 27-14950-2
Ca-pris: 98:-

PLUTO ÄR INGEN PLANET

Annelie Drewsen

Edwin älskar verkligen rymden, 
och tankarna om rymden snurrar 
som planeter i huvudet på 
honom. Så en dag börjar läraren 
Fredrik att prata om rymden 
på lektionen, och först blir 
Edwin alldeles varm och lycklig 
äntligen känner han sig hemma 
i klassrummet. Men så händer 
det som inte får hända: Fredrik 
lär ut saker som inte stämmer ...

En finstämd berättelse om 
vänskap och att inte riktigt passa 
in bland alla andra, men hitta en 
egen plats i universum.

ISBN 29-70137-1
Ca-pris: 92:-

UTKOMMER
JUNI 2017!



LäroMedia Bokhandel Örebro AB | 019–20 69 00 | info@laromedia.se | www.laromedia.se | 55 

FLYKTEN FRÅN KABUL

N. H. Senzai

Elvaårige Fadi har aldrig drömt 
om att börja skola i Kalifornien, 
tusentals mil från Kabul. Men 
nu är han här, långt borta från 
sin lillasyster, hon som försvann 
under flykten, på grund av hans 
misstag. Det är inte lätt att 
anpassa sig till ett nytt liv och 
chanserna att hitta lillasyster 
Mariam verkar minimala.

ISBN 27-14899-4
Ca-pris: 98:-

OM JAG FÅR STANNA

Kajsa Gordan

Ilona och Stella är bästisar. Det 
har de varit sen de började låg-
stadiet. Det är nästan sju år sen. 
Men Ilona går i skolan i hem-
lighet, hon får inte synas. Hon 
och hennes familj flydde till 
Sverige från sitt hemland då det 
blev för farligt för dem att vara 
kvar. Och hur är det att vara den 
bästa vännen, den som har en 
självklar rätt att bo här och som 
har allt? Ska man känna skuld 
för att man har det bra?

ISBN 29-70324-5
Ca-pris: 97:-

KATITZI OCH LUMP-NICKE
& KATITZI I SKOLAN

Katarina Taikon 

Katitzi börjar bli stor, hon är 
över tolv år och ska snart få 
börja skolan. Tråkigt nog blir 
Katitzis pappa allvarligt sjuk 
och hamnar på sjukhus. Tanten 
lämnar Katitzi ensam i huset. 
Det tycker Katitzi är bra, då 
slipper hon stryk och kan bjuda 
hem vem hon vill, som sin vän 
Lump-Nicke.

ISBN 27-14633-4
Ca-pris: 132:-
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alltid aktuella katitzi!

BRORSAN ÄR KUNG!

Jenny Jägerfeld

Måns bor egentligen i Stockholm, 
där är allt ganska trist och jobbigt. 
Men nu har han följt med sin 
mamma till Malmö där hon ska 
jobba. En av de första dagarna
träffar han på Mikkel och
sommaren i Malmö verkar bli den 
bästa i Måns elvaåriga liv. Men vad 
händer när ens nyvunna vän inte 
tycker att man varit ärlig med allt?

ISBN 29-69903-6
Ca-pris: 94:-

AUGUST-
PRISBELÖNAD 
FÖRFATTARE!

DRABBANDE
OCH SUPER-

VIKTIG NUTIDS-
BERÄTTELSE! EN ANNAN ALBIN

Johan Unenge

Albin är en sån som ingen 
lägger märke till. Lärarna vet 
knappt vad han heter, ingen 
passar till honom på fotbollen, 
ingen lyssnar på vad han har 
att säga. Albins pappa pratar 
mycket om att ta för sig och säger 
saker som stå på dig, annars 
gör någon annan det, men det 
är inte så lätt om ingen lämnar 
plats om ingen ser en.

Bladvändare i skolmiljö som 
öppnar upp för frågor om att
bli se och bli sedd, lämna plats
och ge plats.

ISBN 29-69994-4
Ca-pris: 94:-

KATITZI Z-1234

Katarina Taikon 

Katitzi har börjat gå i skolan 
igen efter att hennes och 
Lump-Nickes rymningsförsök 
misslyckades. I lägret på Tanto-
gatan bor nu ett 50-tal personer. 
Katitzi undrar varför Zoni, 
som är vuxen, sitter och gråter. 
Zoni berättar om hur hon blev 
behandlad före sin flykt till 
Sverige, hur de av nazisterna 
märktes upp som boskap. 
Katitzi blir så upprörd att hon 
bestämmer sig för att hon också 
vill ha ett Z på armen.

ISBN 27-15006-5
Ca-pris: 132:-

KATITZI
& KATITZI OCH SWING

Katarina Taikon 

Katitzi växte upp i Sverige för 
inte alltför länge sedan, och 
var som vilket annat barn som 
helst. Men trots att hon var som 
vem som helst så fick hon inte 
gå i skolan, inte bo i hus eller 
ens stanna särskilt länge på 
samma plats utan att bli bort-
körd – bara för att hon var rom.

ISBN 27-14150-6
Ca-pris: 132:-

KATITZI I ORMGROPEN
& KATITZI RYMMER

Katarina Taikon 

Katitzi i ormgropen & Katitzi 
rymmer är den andra samlings-
volymen i serien om den romska 
flickan Katizi.

ISBN 27-14402-6
Ca-pris: 132:-

KATITZI, ROSA OCH PAUL
& KATITZI I STOCKHOLM

Katarina Taikon 

Katitzi, Rosa och Paul & Katitzi i 
Stockholm är del 5 och 6
(av totalt 13 böcker) i serien om 
Katitzi.

ISBN 27-14612-9
Ca-pris: 132:-
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TSATSIKI OCH MORSAN

Moni Nilsson

ISBN 27-13930-5
Ca-pris: 98:-

TSATSIKI OCH OLIVKRIGET

Moni Nilsson

ISBN 27-13929-9
Ca-pris: 94:-

TSATSIKI OCH FARSAN

Moni Nilsson

ISBN 27-13931-2
Ca-pris: 98:-

TSATSIKI OCH KÄRLEKEN

Moni Nilsson

ISBN 27-13933-6
Ca-pris: 98:-

BARA TSATSIKI

Moni Nilsson

ISBN 27-13932-9
Ca-pris: 98:-

TSATSIKI OCH RETZINA

Moni Nilsson

ISBN 27-13934-3
Ca-pris: 98:-

TSATSIKI OCH HAMMARN

Moni Nilsson

ISBN 27-14252-7
Ca-pris: 98:-

De populära böckerna om Tsatsiki har
fått en rad utmärkelser och priser och har
översatts till många olika språk.
Några av böckerna har även
filmatiserats.

Perfekta högläsningsböcker för lågstadiet!

MEGAKILLEN
– DEN STORA HEMLIGHETEN

Martin Olczak

Melker Jonson är åtta år och 
bor i Småtorp. Och han har 
en stor dröm att en dag bli en 
riktig superhjälte. Molly har 
hjälpt honom att sy en jättefin 
superhjältedräkt. Och det dröjer 
inte så länge. Plötsligt börjar 
det brinna hos grannen. Tror 
Melker i alla fall ...

ISBN 29-70187-6
Ca-pris: 85:-

MEGAKILLEN
I DUBBELTRUBBEL

Martin Olczak

Den här gången hamnar Melker 
verkligen i dubbeltrubbel när 
han plötsligt har fått en elak 
dubbelgångare. Dubbelgångaren 
tar över hela Småtorp och verkar 
göra allt för att förstöra för 
Melker. Men det är en viktig sak 
som skiljer dem åt: Melker har 
sin smarta lillasyster Molly och 
kråkan Zeppelin till sin hjälp! 

ISBN 29-70188-3
Ca-pris: 85:-

NYLANSERING 
AV ÄLSKAD 

SERIE!

MARTIN OLCZAK

FOKUS PÅ:

Martin Olczak är född 1973 
och har givit ut ett drygt 
tjugotal barnböcker, inte 
minst äventyrsserierna Jakten 
på Jack, Spådomen om Jack och 
Jacks förbannelse och böckerna 
om Megakillen. 

Han har också skrivit tv-
och filmmanus och jobbat som
journalist. 2013 romandebut-
erade han för vuxna med 
Akademimorden. 

FASANSFULLA FASTER

David Walliams

Har du en släkting du inte 
gillar? Någon som är snål och 
sur och som egentligen inte 
borde få komma i närheten av 
barn? Då är det ändå ingenting i 
jämförelse med faster Alberta ...

Åttonde delen är lika varm
och rolig som de föregående,
med ett skruvat persongalleri
att lära känna!

ISBN 32-17022-5
Ca-pris: 98:-
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BLODET ISAR

Bengt af Klintberg
Emelie Östergren

I bland kan en höra nåt riktigt 
fasansfullt skrik, eller vara 
med om något så kusligt att 
håren reser sig på armarna. 
Här är sex tecknade serier om 
spöken, lik och blod.

Råttan i pizzan i serieform,
läs på egen risk!

ISBN 29-69924-1
Ca-pris: 83:-

KNAS PÅ KALAS!

Red. Fabian Göranson

Det är dags för fest – och du är 
bjuden! Knas på Kalas är den 
knäppaste partyguiden du aldrig 
kommer behöva.

En seriebok fylld av sjuk humor för 
friska barn, nyttiga galenskaper för 
tokstollar och fåntrattar. Boken för 
dig som kanske vill bli en lite sämre 
människa, i alla fall på låtsas.

ISBN 29-69992-0
Ca-pris: 83:-

RONJA RÖVARDOTTER
VILDVITTRORNA

Astrid Lindgren

Vintern har kommit till Mattis-
skogen. Ronja får ett par egna 
skidor och medan alla rövarna är 
insnöade i borgen kan Ronja ge sig 
ut på upptäcktsfärd. Men skogen 
kan vara farlig också på vintern, 
och när Ronja fastnar med foten 
i ett rumpnisse-bo är det nära på 
att hon får sätta livet till.

Den andra serieboken om Ronja 
utifrån Studio Ghiblis animerade 
tv-serie.

ISBN 29-70260-6
Ca-pris: 83:-

STACKARS PAPPA

Sissel Gustafsson

Det är så mysigt och roligt hos 
pappa. Det händer alltid nåt 
kul, jag och min syster får åka 
ut och fiska på sjön, spela spel 
och måla. Pappa är alltid trött på 
kvällen men pigg på morgonen. 
Ibland glömmer han saker och 
man får vara uppe hur länge man 
vill. Pappa är där men ändå inte.

Stackars pappa är en stark debut-
skildring av att växa upp med en 
alkoholiserad förälder.

ISBN 29-70268-2
Ca-pris: 83:-

SIRI OCH VIKINGARNA

Patric Nyström

Vikingen Torkel ska resa till 
Miklagård med en hemlig låda 
som ska överlämnas till självaste 
kejsaren. Men hans dotter Siri 
har lyckats smyga ombord på 
båten. Det dröjer inte länge 
förrän Siri, Torkel, Ivar och alla 
de andra vikingarna är indragna 
i ett storslaget äventyr!

En Asterix för 2000-talet!

ISBN 29-69909-8
Ca-pris: 83:-

KATTEN & EKORREN:
EN VINTERSAGA

Loka Kanarp

Ekorren kan inte längre bo bakom 
sin glassbar, och kompisarna 
flyttar ihop precis innan jul. 
I Kattens källare råder ordning 
som Ekorren inte förstår, nu 
måste deras olikheter samsas i 
julstöket.

Gulligt vänskapsdrama om att 
vara olika. Pribelönt serietecknare!

ISBN 29-69926-5
Ca-pris: 83:-

SUPERDÖVIS

Cece Bell

Att börja en ny skola är läskigt, men ännu läskigare med en enorm 
hörapparat fastspänd runt bröstkorgen! I Ceces förra klass vara alla 
döva. Här är det annorlunda. Hon är säker på att alla klasskompisar 
stirrar på hennes Phonic Ear, en kraftfull hörapparat som hjälper 
henne höra vad lärarna säger i klassrummet. Tyvärr verkar den också 
vara frånstötande för nya vänner. Men så gör Cece en fantastisk 
upptäckt. Hörapparaten gör att hon kan höra vad lärarna gör utanför 
klassrummet. I korridorerna, i lärarrummet men också på toaletten. 
Denna upptäckt är nästan som en superkraft!

ISBN 29-70184-5
Ca-pris: 94:-

Dövhistoria med 
stort hjärta. Om att 
vilja vara vanlig, 
med stor plåtlåda på 
magen. Storfavorit i 
skolor i USA.
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DEL 1
FINNS PÅ 
SIDAN 17!
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BMX GRIPEN 4: 
VÄRSTA LOPPET

Leif Jacobsen 

Plötsligt börjar Sacke känna sig 
nervös. I sitt huvud hade han 
hela tiden varit övertygad om 
att han skulle vinna sina lopp. 
I alla fall ta sig fram till final. 
Men nu när han var här och såg 
de andra cyklistena började det 
gå upp för honom att många av 
dem var mycket bättre än någon 
i BMX Gripen. Tänk om han inte 
ens tog sig vidare från kvalet ...

ISBN 7543-296-0
Ca-pris: 159:-

DET VILDA FOTBOLLS-
GÄNGET 3: VANESSA

Joachim Masannek 

Vanessa är tokig i fotboll. I flera 
år har hon spelat i ett tjejlag. Men 
det suger. Men nu skall Vanessa 
ska få spela med i ett lag med 
killar – Det vilda fotbollsgänget. 
Det har deras tränare lovat. Fast 
killarna blir inte direkt glada. En 
tjej i deras lag?! Men hon ger inte 
upp. Vanessa bjuder in killarna 
till en turnering hemma hos sig. 
Ska hon lyckas bevisa att hon är 
lika bra på fotboll som de?

ISBN 7543-329-5
Ca-pris: 159:-

TVILLINGARNA TAPPER 3
- KAMPEN OM KLASSEN

Geoff Rodkey

Den här gången förvandlas 
tvillingarna Tappers ständiga 
syskonbråk till den smutsigaste 
och galnaste maktkampen i 
skolans historia!

Den tredje boken om Tvillingarna 
Tapper. Serien är smart, rolig och 
har hög igenkänningsfaktor.
Text blandas med sms, foton, 
teckningar och skärmdumpar
vilket gör läsupplevelsen till 
något utöver det vanliga. 

ISBN 32-16617-4
Ca-pris: 94:-

SANNINGEN OM DIXIE DEL 1

Martin Svensson

Dag är en helt vanlig tolvåring 
som bor i Mönsterås tillsammans 
med sin pappa och sin storebror, 
Kristian. Dag har bestämt sig: 
Han ska inte bli finnig. Han ska 
inte bli kär. Han ska inte vara 
rädd för någonting. Det sista är 
inte svårt att hålla ...

ISBN 32-16874-1
Ca-pris: 92:-

SANNINGEN OM DIXIE DEL 2 

Martin Svensson

Tolvåriga Dag har bestämt sig 
för att göra stunts, filma dem 
och posta dem på Youtube. Det 
går sådär. Till sin hjälp har han 
bästa kompisen Goff. Men allt 
måste hållas hemligt, ingen i 
hela världen skulle vilja titta 
på stunts gjorda av en nån som 
heter Dag och kommer från 
Mönsterås. Därför maskerar 
han sig och kallar sig för Dixie.

ISBN 32-17578-7
Ca-pris: 92:-

GLIMMA - SPELET

Marie Helleday Ekwurtzel

Lilly ser fram emot ridlägret 
med bästisarna och favorit-
hästen Glimma. Hon och 
kompisarna ska vara med på ett 
medeltidsspel och hästarna ska 
tränas för att klara utmaningen. 
Men allt går fel från början. 
Glimma trilskas och vägrar gå 
över bron. Lilly känner sig 
utanför när de andra har kul 
utan henne. Och där de bor 
händer mystiska saker …

ISBN 7543-241-0
Ca-pris: 159:-

Lättläst häst-

boksserie för

mellanåldern!

Alla delar i serien hittar du på 
laromedia.se

GLIMMA - TÄVLINGEN

Marie Helleday Ekwurtzel

En dag hittar Lilly konstiga 
utslag på Glimma. Är hästen 
sjuk? Tänk om de missar
hopptävlingen!

ISBN 7543-341-7
Ca-pris: 158:-

MARTIN SVENSSON

FOKUS PÅ:

Martin Svensson föddes 1978 i 
Kalmar och växte upp i Varberg. 
Martin startade sitt första 
band när han var elva år och 
jobbade efter högstadiet som 
gitarrlärare. Flyttade sen till 
Stockholm där han efter några 
slitiga år som trubadur fick ge 
ut sitt debutalbum, och plötsligt 
fann sig vara popstjärna. 

2006 sadlade Martin om och
gav 2007 ut sin första roman.
Martin bor i Stockholm med
sin familj. 



HUGO OCH KEPSKAMPEN

Christina Lindström

Hugo har inte brytt sig om vad 
andra tycker om honom, men på 
sistone har han funderat mer på 
det. Och när han oväntat väljs in 
elevrådet får han plötsligt chansen 
att bli populär. Hugo står upp 
mot skolans kepsförtryck och 
förvandlas till en hjälte. Men vad 
händer när mobbarna blir ens nya 
kompisar? Och vad ska Hugo göra 
när de nya vännerna ger sig på en 
gammal vän?

ISBN 32-17580-0
Ca-pris: 94:-

CHRISTINA LINDSTRÖM

FOKUS PÅ:

Christina Lindström debuterade 
2015 med den kritikerrosade 
ungdomsromanen Hälsningar 
från havets botten och gav under 
året även ut den lättlästa bok-
en Leo och klumpen i magen. 

I januari 2017 släppte Christina
boken Hugo och kepskampen,
en varm och rolig berättelse
om vänskap och om att vara
annorlunda. För barn i mellan-
stadieåldern.
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DE 101 DALMATINERNA

Dodie Smith

När Cruella helt fräckt stjäl alla 
femton valpar ger sig Pongo och 
Missis ut på en farlig jakt efter 
sina små ungar.

Denna klassisker utkom första 
gången 1956 i England och har
sedan dess tryckts i många upp-
lagor. Historien har också blivit 
både animerad film och spelfilm.

ISBN 32-17651-7
Ca-pris: 104:-

HEDVIG!

Frida Nilsson

Hedvig bor utanför tjotahejti, 
granne med ingen. Som tur är 
har hon precis börjat skolan och 
fått en bästis. Ibland blir det 
fel bara, som när frisören råkar 
klippa stubblugg på henne, lagom 
till skolfotot. Eller som när hon 
får ljugarsjuka och råkar säga i 
klassen att hennes nya granne 
har tre vita hästar som hon får 
rida på. Fast det bara är pappa 
som skaffat en åsna.

ISBN 27-14911-3
Ca-pris: 98:-

HEDVIG OCH MAX-OLOV

Frida Nilsson

Det Hedvig önskar mest i livet 
är en egen häst. Ellen i klassen 
har fått en ponny av sina föräldrar. 
Och vad får Hedvig? Jo, en åsna 
som heter Max-Olov! 

Andra boken om gatsmarta lantis-
ungen Hedvig. Med humor och 
medkänsla skildras hur hästfeber 
och ljugarsjuka drabbar Hedvig 
under hennes andra skolår.

ISBN 27-14912-0
Ca-pris: 98:-

SUPERBITCHARNA
GÖR BORT SIG 

A. Audhild Solberg

Superbitcharna gör bort sig är 
uppföljaren till Kampen mot 
superbitcharna, en varm, rolig och 
träffsäker skildring av det sociala 
spelet i klassrummet.

ISBN 32-16815-4
Ca-pris: 98:-

SUPERBITCHARNA
OCH SPÖKHUSET  

A. Audhild Solberg

Inför sjuornas årliga klassresa testar 
skolan något helt nytt: Bakkemo 
Bootcamp, beläget i ett gammalt 
nedlagt hotell uppe på fjället. Nils och 
Anne Bea är nervösa. Inte nog med 
att de måste stå ut med superbitcharna 
hela veckan, Theas supersnobbiga 
mamma ska följa med.

ISBN 32-17872-6
Ca-pris: 98:-

MYCKET
HUMOR

OCH IGEN-
KÄNNING! 

DE HUNDRA HÄSTARNAS 
HEMLIGHET

Sarah Lean

Nell är inte särskilt förtjust i 
tanken på att tillbringa påsk-
lovet hos avlägsna släktingar 
på landet. Men där väntar en 
rad överraskningar. När den 
ensamma, stökiga flickan Angel 
stjäl Nells väska dras Nell in i ett 
äventyr med nattliga ridturer 
och en häst som kanske är 
magisk. Men vem är egentligen 
Angel, och vad är det hon döljer?

ISBN 32-16365-4
Ca-pris: 90:-
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DRAKARNAS ÖDE 2:
DRAKSÅNGEN

Jo Salmson

På andra sidan bergen samlar 
häxmästaren sina krigare. Hans 
spioner är redan utplacerade
i riket, och det är de tre Stjärn-
stenarna han är ute efter! Med 
deras kraft vill han ta över världen. 

Läs också Stjärnstenen, den första 
delen i serien Drakarnas öde, eller 
de mer lättlästa böckerna om 
Tam Tiggarpojken som utspelar 
sig i samma värld.

ISBN 638-8753-6
Ca-pris: 102:-

En perfekt
blandning av
humor och äventyr !

KANEKRÖNIKAN 1: DEN RÖDA PYRAMIDEN

Rick Riordan

Carter och Sadie har ingenting gemensamt förutom att de är syskon. 
Deras pappa, doktor Julius Kane, är en framstående egyptolog, och deras 
mamma var en känd arkeolog som dog under mystiska omständigheter 
när de var små. En kväll kallas de båda till British Museum av doktor 
Kane, som berättar om ett ”forskningsexperiment” som ska ställa saker 
till rätta för deras familj. Men hans planer slår fruktansvärt fel.

ISBN 7645-076-5
Ca-pris: 160:-

KANEKRÖNIKAN 3: ORMENS SKUGGA

Rick Riordan

Ormguden Apep har brutit sig lös från sina bojor och hotar att förstöra 
jorden på bara tre dagar. Det finns bara ett sätt att stoppa ormen - men 
det är så farligt att både Carter och Sadie riskerar att stryka med på 
kuppen ...

ISBN 7645-860-0
Ca-pris: 160:-

KANEKRÖNIKAN 2: ELDTRONEN

Rick Riordan

Som arvtagare till Livets hus besitter Carter och Sadie magiska förmågor, 
men nu är deras hittills farligaste fiende – ormguden Apep – på väg att 
ta över världen. Om de inte lyckas stoppa honom på bara några få dagar 
kommer det att innebära slutet för jorden och hela mänskligheten.

ISBN 7645-568-5
Ca-pris: 160:-

DRÖMFÅNGAREN 2:
KAMPEN MOT SAMAAEL

Ola Lindholm

Med silversvärdet i sin hand och 
med Isabell vid sin sida måste 
Andy möta sitt öde. Men kan 
han verkligen överleva en kamp 
mot odjuret, och kommer dröm-
djuren att få leva fritt bland 
människorna igen? 

Den andra och avslutande delen 
av Drömfångaren.

ISBN 638-8787-1
Ca-pris: 102:-

YLVANIA
SAGAN OM LJUSBÄRAREN

Ylva Hällen

Alba bor i Göteborg med sina foster-
föräldrar. Om sina riktiga föräldrar 
vet hon inte så mycket mer än att 
ingen vill prata om dem med henne. 
En dag när hon känner sig ensam 
kommer en budbärare från en annan 
värld, landet Ylvania där Alba en gång 
föddes. Nu måste hon återvända.

ISBN 638-8810-6
Ca-pris: 102:-

MED LJUVLIGT 
SÄREGNA
ILLUSTRA-
TIONER!



ISDRAKEN

George R.R. Martin

Adara kan inte minnas när hon 
såg Isdraken första gången. 
Det känns som om den alltid 
funnits i hennes liv. När hon 
var fyra år rörde hon vid draken 
för första gången, när hon var 
fem år red hon på dess kalla 
rygg. Men en dag när hon är 
sju år, sveper eldsdrakar in över 
nejden. Bara ett vinterbarn 
och hennes Isdrake kan rädda 
världen från förgörelse.

ISBN 27-14686-0
Ca-pris: 98:-
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DEN SISTE DRAKEN

Patrik Bergström

Resan fortsätter för Remus, 
killen som tillhör Örnfolket 
och är så liten att han knappt 
kan klättra upp för en trappa. 
Uppdraget Remus står inför är 
desto större. Tillsammans med 
sina vänner, örnen Aquila och 
prinsessan Regina, måste han 
återbörda Maximus ring och 
stilla vulkanen.

Tredje och sista delen i trilogin 
Legenden om Örnfolket. 

ISBN 87707-32-2
Ca-pris: 81:-

FANTASY
FÖR

NYBÖRJAR-
LÄSARE!

ODJURET I LABYRINTEN
OCH ANDRA GREKISKA MYTER

Annika Thor

Ond bråd död. Svartsjuka och girighet. 
Passionerad kärlek och gruvligaste hämnd. 
I de grekiska sagorna finns allt – och lite till!

Annika Thor samlar välkända myter från antikens Grekland – och kryddar 
med några mindre bekanta – och Jakob Wegelius ackompanjerar dem med 
dramatiska och sinnrika illustrationer.

ISBN 638-8943-1
Ca-pris: 109:-
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ISHAVSPIRATER

Frida Nilsson

Den fruktade piraten Vithuvud rövar bort barn och tvingar dem att 
hacka fram diamanter i en mörk och farlig gruva. Så fruktad är Vithuvud 
att ingen vågar söka efter barnen och alla vet att ingen överlever länge 
i hans gruva. Men den dag han tar Siris lillasyster, Miki, får han en 
motståndare han aldrig räknat med. Siri gör det som ingen annan vågar 
– ger sig ut på jakt efter Vithuvuds ö, trots att hon själv är livrädd.
För hon vet hur rädd lillasyster Miki måste vara i piratens våld.
Ensam i gruvans mörka gångar.

Nominerad till Augustpriset för bästa barn och ungdomsbok 2015!

ISBN 27-13685-4
Ca-pris: 132:-

EN
FANTASTISK 
ÄVENTYRS-
HISTORIA!

HARRY POTTER OCH
HEMLIGHETERNAS KAMMARE

J. K. Rowling

Sommarlovet är äntligen över! 
Harry Potter har längtat tillbaka 
till sitt andra år på Hogwarts skola 
för häxkonster och trolldom. 
Men hur ska han stå ut med den 
omåttligt stroppige professor 
Lockman?

Illustrerad utgåva, full av fantastiska 
färgillustrationer av Jim Kay.

ISBN 29-70136-4
Ca-pris: 207:-

HARRY POTTER OCH
DET FÖRDÖMDA BARNET

J. K. Rowling

Repetitionsutgåvan av manus-
boken Harry Potter och Det 
fördömda barnet, del ett och två, 
kommer att ges ut i oktober. Det 
ger alla läsare i Sverige, som inte 
kommer att kunna se pjäsen i 
London, möjlighet att ta del av 
den storslagna, åttonde Harry 
Potter-berättelsen.

ISBN 29-70185-2
Ca-pris: 184:-

DEN EFTER-
LÄNGTADE
ÅTTONDE

BERÄTTELSEN!



EDWARD TULANES 
FANTASTISKA RESA

Kate DiCamillo

Edward Tulane är en mycket vacker 
porslinskanin med handsydda 
sidenkostymer. En dag faller 
Edward Tulane överbord från en 
stor båt långt ute till havs. Det 
blir början på hans märkvärdigt 
härliga och förfärliga resa.

En bok om att ha kärleken utan att 
se den. Att förlora den och till slut 
finna den igen. Låg 48 veckor på 
New York Times tio-i-topp-säljlista 
och har vunnit en rad priser.

ISBN 7355-039-0
Ca-pris: 133:-

 62 | LäroMedia Bokhandel Örebro AB | 019–20 69 00 | info@laromedia.se | www.laromedia.se

EMIL WERN 14:
MYSTISKA MEDDELANDEN

Anna Jansson

Emil Wern har sommarlov och 
Visby är fyllt av turister. På en 
scen står landshövdingen och 
pratar om att man måste få slut 
på allt klotter och all skadegörelse. 
Någon har nämligen klottrat på 
Visbys vackra ringmur som är 
över 700 år gammal! Vem kan 
ha gjort något så fruktansvärt? 
Emil inser direkt vad som måste 
göras detta är ett solklart fall för 
hans detektivbyrå!

ISBN 29-69915-9
Ca-pris: 85:-

SPÖKSYSTRAR 3:
ETT SPÖKE SOVER ÖVER

Mårten Melin

Nila har gått i sin nya klass i 
nästan en vecka. Mest har hon 
varit med Maj, som också är ny. 
Och rolig att vara med. Där Maj 
är händer det alltid en massa 
saker. Det kan ju bero på att 
hon är ett spöke ... Frågan är 
bara hur det är att ha ett spöke 
som sover över?

ISBN 29-70300-9
Ca-pris: 74:-

KALLE SKAVANK 14:
LIK PÅ STADAVIK

Petrus Dahlin

Det är sommarlov och Kalle och 
hans favoritkusin Dilsa har följt 
med sin kompis Amanda till 
hennes fina landställe, Stadavik. 
De ska bada, grilla och berätta 
spökhistorier för varandra. Det 
är i alla fall vad de tror.

Södra förorternas coolaste 
detektiver!

ISBN 29-69896-1
Ca-pris: 81:-

OPUS OLSON 2:
DEN AVHUGGNA HANDEN

Åsa Lind

Opus har lovat sin mamma att 
sköta sig exemplariskt hela 
sommaren. Han ska till exempel 
inte cykla utan hjälm, inte köpa 
godis för alla sina pengar, inte 
klättra på balkongen och sånt 
där. Det är nämligen villkoret för 
att han ska få stanna ensam hemma 
på dagarna när hans mamma 
arbetar. Allt går som en dans 
tills han hittar den där avhuggna 
handen utanför sin dörr ...

ISBN 29-70064-0
Ca-pris: 94:-

NÄCKEN I
RIDDARFJÄRDEN

Martin Olczak

Det lurar faror bakom varje hörn i Stockholm, och överallt jagas 
vampyren som härjar i stan. Men Jack har i alla fall hittat Wanda 
vid liv, fast det kan han inte berätta för någon, inte ens för sina 
föräldrar. Wanda har nämligen en fruktansvärd hemlighet, och det 
finns bara en i hela Stockholm som kan hjälpa dem.

Lättläst fantasy när den är som allra bäst - mytologi, humor och spänning 
i nutida Stockholm! Näcken i Riddarfjärden är tredje delen i serien Jacks 
förbannelse, som tar vid där succéserierna Jakten på Jack och Spådomen 
om Jack slutar. En perfekt läsa själv-bok: lagom lång, högt tempo och med 
cliffhangers som gör att man bara måste läsa vidare.

ISBN 29-69861-9
Ca-pris: 90:-

ÄLSKAD SAGA
SOM BLIVIT 

MODERN
KLASSISKER!

MONSTRET OCH
MÄNNISKORNA

Mats Strandberg

Människornas skräck har spridit 
sig i stan där Frank och hans 
monsterkompisar bor. Rädda 
stadsbor patrullerar gatorna 
på jakt efter monster. Tant 
Alice får hotbrev där hon kallas 
monsterälskare. Böcker om 
monster förbjuds och Uvalisa, 
stans bibliotekarie försvinner. 
Den sista uppgörelsen kryper 
allt närmare ...

ISBN 29-69283-9
Ca-pris: 83:-

SISTA DELEN
I HYLLAD
TRILOGI!
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VILDA VÅGHALS

Susanne MacFie

ISBN 978704-6-7
Ca-pris: 79:-

VILDA VÅGHALS
PÅ NYA ÄVENTYR

Susanne MacFie

ISBN 87217-04-3
Ca-pris: 79:-

VILDA VÅGHALS VILDA LIV

Susanne MacFie

ISBN 87217-14-2
Ca-pris: 79:-

DE SJU TOPPARNAS RIKE

Susanne MacFie

Av en slump hamnar Embla mitt 
i spelet om De Fyra Elementen. 
Ett riskfyllt spel fullt av utma-
ningar, där det gäller att ta sig 
genom fyra sfärer Sammets-
bergen, Vattendeltat, Himlavalvet 
och Eldsklyftan. Det är många 
som deltar i spelet om De Fyra 
Elementen och Embla får en 
alldeles särskild vän i Noel. Till-
sammans beger de sig på jakt efter 
den åtråvärda iskristallen, som ska 
ta dem vidare till nästa sfär.

ISBN 87217-26-5
Ca-pris: 79:-

DE FEM FLODERNAS STAD

Susanne MacFie

Embla och Noel befinner sig nu 
i nästa sfär och letar efter den 
sällsynta pärla som behövs för 
att gå vidare i spelet. Det blir en 
äventyrlig jakt och Embla och 
Noel råkar ut för många svårig-
heter. De möter giftiga eldflugor, 
blodtörstande träskpaddor, 
brinnande gondoler och lömska 
förrädare. Och än en gång blir 
det tydligt att de har en fiende, 
som gör allt för att de inte ska 
lyckas ta sig vidare i spelet. 

ISBN 87217-27-2
Ca-pris: 79:-

DE TRE STJÄRNORNAS SKOG

Susanne MacFie

Det spännande spelet om De 
Fyra Elementen går vidare. Skall 
Embla och Noel lyckas få den 
magiska amuletten i den stora 
fågeluppvisningen, som behövs 
för att gå vidare till sista nivån. 
Embla och Noel kastas in i ett 
gastkramande äventyr med 
livsfarliga hängbroar, giftiga 
eldsalamandrar och hämndlystna 
huvudjägare. Samtidigt gör deras 
fiende allt för att stoppa dem.

ISBN 87217-28-9
Ca-pris: 79:-

DE TVÅ VULKANERNAS DAL

Susanne MacFie

Nu gäller det! Kommer Embla, 
Noel eller någon av de andra
spelarna lyckas ta sig till mål i 
spelet om De Fyra Elementen? 
Spelarna har kommit fram till 
Eldsklyftan. Här råkar de ut för 
mängder av farligheter; giftiga 
eldskorpioner, svavelosande 
vulkaner och riskabla experiment. 
Dessutom måste de handskas med 
sin fiende, vars vilda framfart
hotar de fyra sfärernas existens 
och hela spelets fortsatta framtid. 

ISBN 87217-29-6
Ca-pris: 79:-

DE FYRA FALLENS GROTTA

Susanne MacFie

Embla längtar tillbaka till det 
spännande spelet om De Fyra 
Elementen. Men hur skall hon 
kunna återvända? Det finns 
ingen väg tillbaka. Men så en dag 
kommer en stor, guldskimrande 
örn med ett brev från Rådet i 
spelet. Sfärerna har drabbats av 
en katastrof och spelet går inte 
längre att genomföra. Nu behöver 
de Emblas och Noels hjälp för att 
rädda spelet och de fyra sfärerna.

ISBN 87217-21-0
Ca-pris: 79:-

”Legenden om De Fyra
Elementen” är en spännande 
äventyrsserie där längtan 
är det som för spelarna 
samman. I Sammetsbergen 
möter Embla Noel och de 
kastas rakt in i ett gast-
kramande äventyr i ett land 
de inte trodde fanns!

Vilda är en äventyrlig och modig 
tjej med mycket humor, upptåg och 
ett stort hjärta! Följ med Vilda, 
hennes gris Fröken Hirvislirv och 
kompisarna Simon och Felix på deras 
småtokiga, roliga och spännande 
äventyr. Vilda ställer sig alltid på 
barnens sida och vill att man visar 
respekt för andra.

Många små stycken, gott om dialog 
och en relativt stor stil gör böckerna 
inbjudande för egen läsning.
Perfekta både som högläsning och 
för bokslukarna!

Vilda Våghals, 
en modig tjej med 
stort hjärta!
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GLASBARNEN

Kristina Ohlsson

Mystiska saker händer i Billies 
och hennes mammas nya hem. 
Det är som att huset inte vill ha 
dem där. Tillsammans med vännen 
Aladdin börjar Billie forska i 
husets mörka historia. En historia 
som leder hela vägen fram 
till den natt då Billie plötsligt 
vaknar av att någon, eller något 
knackar på hennes fönster.

ISBN 87027-32-1
Ca-pris: 97:-

VARULVENS HEMLIGHET

Kristina Ohlsson

Skogen brinner i Eldsala. Det 
verkar som att branden är anlagd.
Samtidigt hör Herbert rysliga 
ylanden i skymningen och stora 
hundliknande varelser skymtar 
bland träden. Vännerna Herbert 
och Sally dras in i ett mysterium 
farligare än någon kunnat ana. 
Kan de rädda Eldsala?

En fristående fortsättning på 
succéromanen Zombiefeber.

ISBN 88279-47-7
Ca-pris: 101:-

ZOMBIEFEBER

Kristina Ohlsson

En mystisk främling dyker upp i 
Eldsala mitt i natten. Det är den 
varmaste sommaren Herbert 
kan minnas och getingarna 
är överallt. Samtidigt börjar 
människor i Eldsala att bli sjuka. 
De får feber och röda ögon och 
Herbert och vännen Sally fylls 
av onda aningar. Något hemskt 
är på väg att hända! 

ISBN 87707-52-0
Ca-pris: 99:-

MYSTERIET PÅ HESTER HILL

Kristina Ohlsson

Meg och Frank ska tillbringa 
några sommarveckor hos 
farbror Eliot och Carl på Hester 
Hill. Så fort de kommer fram 
till det stora huset börjar det 
hända märkliga saker. Vad är 
det för barn som Meg hör gråta 
på natten? Och vad var det för 
olycka som hotade att förstöra 
både Hester Hill och hela byn?

ISBN 87707-34-6
Ca-pris: 99:-

DET MAGISKA HJÄRTAT

Kristina Ohlsson

Robertas bästa vän Charlotte 
är svårt sjuk. Hon behöver ett 
nytt hjärta och det är bråttom. 
På en auktion hittar Roberta 
en jordglob som hon får veta är 
magisk. Om man lyckas utföra 
ett mycket speciellt uppdrag 
kan den uppfylla en önskan. 
Genast ser Roberta en chans att 
rädda Charlotte!

ISBN 88279-11-8
Ca-pris: 99:-

SKARVEN

Sara Lövestam

Det är något mystiskt på Skarvön. 
Den spöklika ön där döda träd 
sträcker sina grenar mot himlen 
och svarta fåglar ruvar i sina bon 
– den brukar alltid vara öde, men 
nu är det en människa där ...

Skarven är en bladvändare för 
bokslukarna där vi kommer de 
tre barnen Johanna, Ludde och 
Olivia nära.

ISBN 88279-24-8
Ca-pris: 97:-

DEN FÖRSKRÄCKLIGA
HISTORIEN OM LILLA HON

Lena Ollmark

Det här är historien om Lilla 
Hon, som blir utmanad av sina 
klasskompisar att gå upp alldeles 
ensam på skolans vind. Fast det 
är förbjudet att gå dit, för det kan 
hända olyckor där. Och så kanske 
det spökar. Men alla vet ju att
spöken inte finns på riktigt. Eller ...?

Förskräcklig, ryslig och otäck
berättelse. Men också knasig,
spännande och rolig.

ISBN 88279-34-7
Ca-pris: 90:-

FARLIG MARK

Louis Sachar

Tamaya och Marshall tar 
sällskap hem efter skolan fast 
de inte är särskilt bra vänner. 
En eftermiddag genar de genom 
skogen, förbi det inhägnade
fabriksområdet. När det visar 
sig att skolans mobbare Chad 
har följt efter dem agerar
Tamaya instinktivt, skopar 
upp en näve lera och kastar i 
ansiktet på bråkstaken. De lycks 
fly, men snart inser Tamaya att 
allt inte är som det ska. 

ISBN 32-17579-4
Ca-pris: 104:-
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DJUPGRAVEN

Camilla Sten/Viveca Sten

Tuva har alltid känt sig hemma 
i skärgården och på Harö, där
hon bor. Hon kan alla kobbar, 
skär och och grund utan och
innantill. Men den här hösten
har något förändrats. Människor
försvinner spårlöst i havet, 
mörka skuggor böljar under 
vattenytan och övernaturliga 
väsen visar sig bland träden ...

ISBN 638-9004-8
Ca-pris: 102:-

DET VITA HUSET

Petter Lidbeck

Det är sommarlov och Yussef 
har inget att göra. Anna och 
Hellman lurar honom att 
gå hem till Anna och hämta 
hennes plånbok. Men det är 
inte alls hennes hus, och han 
blir anklagad för att ha gjort 
inbrott. När Hellman sedan 
försvinner, går Yussef tillbaka 
till huset. Och snart inser han 
att hans liv är i fara.

ISBN 88279-08-8
Ca-pris: 99:-

FÖ
R BO

K
-

SLU
K

A
RE

SKUGGAN SOM FÖRSVANN

Torsten Bengtsson

På väg till sin nya skola genar 
Olof genom en gångtunnel. 
Halvvägs genom tunneln hör 
han någon ropa med skrovlig 
röst. Han börjar springa och 
kommer flämtande ut på andra 
sidan. Där träffar han en tjej som 
heter Amina. De ska gå i samma 
klass. Hon säger att ingen går 
igenom tunneln. Inte på dagen, 
inte på kvällen och absolut inte 
på natten... Vad är det som finns 
där nere?

ISBN 7299-848-3
Ca-pris: 76:-

SKÄRGÅRDS-
SKRÄCK I

NY RYSAR-
SERIE!

SPETÄLSKESJUKHUSET

Camilla Lagerqvist

Det är sommarlov, och Elly är på 
besök hos sin farmor i Järsvö, 
Hälsingland. I närheten ligger 
det gamla spetälskesjukhuset. 
Elly kan inte låta bli att fascineras 
av platsen och dess historia.
Nuförtiden är det ett vårdhem 
för psykiskt sjuka, men patien-
terna är på en resa, så det stora 
huset är tomt. Elly är så nyfiken 
att hon inte kan låta bli att 
känna på dörren … och därinne 
väntar en flicka – Saga.

ISBN 32-16654-9
Ca-pris: 98:-

CAMILLA LAGERQVIST

FOKUS PÅ:

Camilla Lagerqvist är född
1967 i Uppsala men bor i dag
i Sandviken och har fyra barn. 
Hon har en bakgrund som 
journalist och är utbildad på 
Poppius journalistskola. Hon 
jobbar numera som författare 
och föreläsare.

År 2014 kom den första boken 
i en serie om andra världskriget 
för ungdomar ut. Den första 
delen i serien, Uppdraget, fick 
Nils Holgersson-plaketten 
2015. 2017 kommer den 
första delen i en ny barn- och 
ungdomsboksserie som utspelar 
sig i Uppsala på 1930-talet.

FLYKTEN FRÅN DEN 
BRINNANDE STADEN

Michael Morpurgo

Elizabeth och Karlis mamma 
arbetar på Dresdens zoo, men i 
början av 1945 hotas staden av 
flygbombningar och djurparks-
direktören beslutar att alla djur 
måste avlivas. Familjen tar då 
hem elefanten Marlene till sin 
bakgård för att rädda henne. 
Men snart börjar bomberna 
regna över Dresden och deras 
hus förvandlas till ruiner. De 
har inget annat val än att fly ut 
på landsbygden ...

ISBN 32-16984-7
Ca-pris: 104:-

BROTT OCH STRAFF:
OM ATT STJÄLA EN HUND

Charlotte Hage

När Rosa börjar skolan efter 
sommarlovet får de till uppgift 
att skriva om vad de gjort under 
lovet. Hon brukar hitta på något 
eftersom hon aldrig gjort något 
tillräckligt roligt att skriva om. 
Men det här året behöver hon 
inte det. Rosa har nämligen varit 
med om massa saker. Och allt 
började med att mamma jobbade, 
pappa tränade, storasyster var i 
stallet och Rosa, hon bestämde 
sig för att stjäla en hund.

ISBN 7659-036-2
Ca-pris: 85:-

FRÖKEN SMITH: DEN
ELAKASTE HÄXAN I VÄRLDEN

Beverley Nichols

I den fridfulla lilla staden 
Meadowstream dyker det plötsligt 
upp en främling. Hon ser ung och 
vacker ut, men är i själva verket 
en nästan fyra hundra år gammal 
häxa. Hennes favoritsysselsätt-
ning är att plåga både barn och 
djur på de mest fantasifulla sätt. 
Ponnyn Snowdrop lever i ständig 
skräck för häxan. Flickan Judy 
och hennes mormor börjar ana 
oråd och tänker göra allt för att 
rädda Snowdrop. 

ISBN 32-17026-3
Ca-pris: 98:-

NOMINERAD 
TILL BARN-

RADIONS BOK-
PRIS 2016!
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”Jag såg mig själv i spegeln, håret 
såg okej ut. Jag plockade fram
saxen, klippte naglarna, och skrek 
till! Det gjorde otroligt ont i
fingret. Men varför, jag hade ju 
klippt rätt? Då lyfte jag blicken.
I spegelbilden kände jag inte igen 
mig själv, för där skrattade jag,
och blodet rann från ett avklippt 
finger ...”

SPÄNNING

Ur Vandraren utan ansikte: skräckhistorier för orädda
AV ANDREAS PALMAER

DU HITTAR BOKEN PÅ SIDAN 67
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SVART SOMMAR

Åsa Anderberg Strollo

Det här kommer att bli den värsta 
sommaren i Annies liv, det 
är hon säker på. Mamma och 
Hakim bråkar och storasyster 
Wilma är konstant sur och 
behandlar Annie som om hon 
vore två år. Och nu ska de bo 
i ett skruttigt torp mitt ute i 
skogen. Hela sommaren!

Feelgood-skräck för mellanåldern!

ISBN 501-1729-5
Ca-pris: 90:-

VARM VINTER

Åsa Anderberg Strollo

Det är vinter, Annie är tillbaka i 
skolan med kompisarna, men det 
är allt annat än lugnt och roligt. 
Brandlarmet går hela tiden, 
samma person dyker upp på olika 
konstiga ställen, någon lägger ett 
gammalt halsband i Annies låsta 
skåp. Kan det vara så hemskt att 
hon satte igång allt själv, när hon 
öppnade dörren till det gamla 
skyddsrummet i källaren?

ISBN 501-1917-6
Ca-pris: 90:-

KUSINERNA KARLSSON
– SPÖKEN OCH SPIONER

Katarina Mazetti

De fyra kusinerna är på 
sommarlov på en skärgårdsö 
med sin excentriska moster, 
konstnären. Mostern måste 
plötsligt åka iväg och barnen får 
bo själva ett par dagar. Under 
tiden försvinner det mat och 
ved ur förråden och de anar 
skepnader som försvinner i 
mörkret. Spökar det eller är det 
någon mer på ön?

ISBN 501-1433-1
Ca-pris: 85:-

KUSINERNA KARLSSON
– SKURKAR OCH SKATTER

Katarina Mazetti

Det är sommarlov och kusinerna 
Karlsson har just kommit ut till 
Doppingön igen. Där ska de vara 
några veckor hos faster Frida 
och bara ha det kul och äta god 
mat som Alex lagar. Det börjar 
lugnt och fint med sol, bad och 
segling, men det dröjer inte 
länge förrän det börjar hända 
mystiska saker.

Du hittar alla delar på laromedia.se

ISBN 501-1902-2
Ca-pris: 85:-

NICCOLO BRUNI
& PIRATERNA

Gudrun Wessnert

Digerdöden härjar i Stockholm 
och folk gör allt för att undkomma 
dödens käftar. Men några som 
inte är alltför bekymrade är
tvillingflickorna Agnes och 
Agatha och deras bästa vän, 
hittebarnet Niccolo Bruni, tre 
förhärdade busfrön. 

En medryckande historisk äventyrs-
berättelse i högt tempo perfekt för 
högläsning och för att läsa själv! 

ISBN 501-1707-3
Ca-pris: 90:-

VANDRAREN UTAN ANSIKTE 
– SKRÄCKHISTORIER
FÖR ORÄDDA

Andreas Palmaer

Andreas Palmaer har inspirerats 
av nutida skräckhistorier på 
nätet och skrivit egna läskiga
berättelser. Ibland är de över-
naturliga, andra gånger blodiga. 
Det enda du kan vara säker på är 
att de alltid är krypande läskiga.

ISBN 501-1781-3
Ca-pris: 90:-

JAKTEN PÅ JULEN

Matt Haig

Nikolas bor med sin pappa i 
de djupa finska skogarna. När 
kungen utlyser en belöning till 
den som kan bevisa att Alvernas 
by existerar antar Nikolas pappa 
utmaningen och ger sig av.
Kvar blir Nikolas med sin elaka 
faster. Till slut beslutar han sig 
för att leta reda på sin pappa. 
Det blir ett halsbrytande äventyr 
fullt av magi, fantasi och humor.

ISBN 501-1795-0
Ca-pris: 98:-

SPÄ
N

N
IN

G

ANDREAS PALMAER

FOKUS PÅ:

Andreas Palmaer är journalist 
och författare och har gett ut 
en serie lättlästa faktaböcker 
om bl.a. zombies, varulvar och 
grekiska gudar. Han har också 
ett starkt sportintresse och har 
skrivit serien Fans tillsammans 
med Arne Norlin.

Våren 2014 kom första delen 
i serien Autografjägarna (för 
åldern 6-9 år) och den andra 
delen kom våren 2015. Våren 
2016 utkom Vandraren utan 
ansikte – skräckhistorier 
för orädda. Andreas bor på 
Södermalm i Stockholm. 
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MAJSANS MYSTERIUM

Annika Giannini

Ett mysterium lurar bakom 
knuten. Majsan följer spåren 
in bakom grannens häck. Men 
det är ett lurigt mysterium 
och ledtrådarna trasslar ihop 
sig. Detektiven Majsan och 
medhjälparen Kaxe fortsätter 
spaningarna och upptäcker att 
de har att göra med en brotts-
våg men igelkotten vet vem som 
egentligen ligger bakom allt ...

ISBN 7299-671-7
Ca-pris: 90:-

MAJSANS SKATTKARTA

Annika Giannini

En dag kommer det något med 
posten. Mamma säger att det 
är skräp och att det ska slängas. 
Men Majsan vet bättre. Som 
den pirat hon är känner hon 
igen en skattkarta när hon ser 
den, hon sig iväg i ösregnet för 
att leta efter skatten. 

En blanding mellan textbok och 
serie där bild och text flyter in i 
varandra och bildar en rolig och 
spännande enhet.

ISBN 7299-827-8
Ca-pris: 90:-

ZOMBIESPANARNA

Annika Widholm

Finns det zombier i gallerian? 
Malva vill kolla i affärer, men 
kompisen Hanna spanar hellre 
efter zombier. Malva tror inte 
att de finns på riktigt. Bara på 
film. Tills hon ser en figur med 
blek hud och hasande steg. Som 
kommer rakt mot dem! Malva 
och Hanna måste fly ...

ISBN 7543-332-5
Ca-pris: 145:-

SPÖKSPANARNA

Annika Widholm

Malva och Hanna är på bibblan 
med hela klassen. När de letar 
efter något spännande att läsa 
får de veta att det SPÖKAR där. 
För 100 år sedan fanns det en 
elak bibliotekarie som fortfarande 
finns kvar trots att hon inte 
lever längre. Hon lär inte få ro i 
graven förrän hon hittar boken 
hon letar efter. Malva och Hanna 
ger sig ut på spökspaning.

ISBN 7543-249-6
Ca-pris: 145:-

LÄTTLÄSTA
MYSRYSARE!

SYSKONEN TILLY 1
BIBLIOTEKSKUPPEN

Lisa Hyder

Syskonen Lottie, Axel och Oliver 
Tilly går på internatskolan 
Fjärilshaga. De verkligen älskar 
böckerna om William Storm, 
Drakryttaren. Nu ska en ny bok 
i serien komma ut. För att inte 
elake Frank ska avslöja slutet för 
dem vill de läsa boken först, och 
Lottie smider en plan hur de ska 
komma åt de böcker som finns 
inlåsta i skolans bibliotek ...

ISBN 7299-640-3
Ca-pris: 78:-

SYSKONEN TILLY 2
ARTISTKUPPEN

Lisa Hyder

Popstjärnan Nikki Carlsson ska 
besöka Fjärilshaga internat-
skola. Syskonen Lottie, Axel 
och Oliver Tilly är överlyckliga: 
hon är ju deras största idol!
De har redan planerat att de ska 
be om att få fota sig med henne. 
Men dagen innan händer det 
som inte får hända.

ISBN 7299-717-2
Ca-pris: 78:-

SYSKONEN TILLY 3
UPPFINNARKUPPEN

Lisa Hyder

Det är dags för den årliga upp-
finnartävlingen på Fjärilshaga 
internatskola. Den berömda 
uppfinnaren Francesca ska 
komma och vara domare. 
Lottie, Axel och Oliver har 
jobbat på sina uppfinningar i 
flera veckor!

ISBN 7299-797-4
Ca-pris: 78:-

SYSKONEN TILLY 4
SPÖKKUPPEN

Lisa Hyder

Grundaren till Fjärilshaga inter-
natskola hette Wiveka Franzén. 
Hon fick en plötslig hjärtinfarkt 
och dog när hon var nere i sko-
lans källare. Efter det sades det 
att hon spökade där nere. Lottie, 
Axel och Oliver Tilly får höra 
om planerna på att renovera 
källaren. De har alltid velat se ett 
spöke, och inser att det här kan 
vara deras bästa chans ...

ISBN 7299-838-4
Ca-pris: 78:-
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SLAGET OM HEDEN

John Flanagan

Baron Morgarath lyckades 
undkomma efter sitt misslyckade
försök att ta över tronen och ett 
lugn har lagt sig över kungariket 
Araluen. Men ryktet säger att 
han planerar sitt nästa drag, 
gömd i Nattregnebergen med 
en armé av wargaler vagt 
människoliknande, bestialiska 
varelser. Kung Duncan inser att 
han måste samla sina styrkor 
och göra sig redo för krig.

ISBN 32-17576-3
Ca-pris: 106:-

WILLIAM WENTON 2:
KRYPTALPORTALEN 

Bobbie Peers

William Wenton är tillbaka på 
Institutet för posthuman forsk-
ning. Men allt är annorlunda: 
det är vakter överallt, det råder 
utegångsförbud och nya stränga 
regler måste följas. Sedan börjar 
allt underligare saker inträffa.

Andra delen i serien om William 
Wenton som startade 2016 med 
boken Luridiumtjuven.  

ISBN 32-17577-0
Ca-pris: 98:-

LOCKWOOD & CO 4:
DEN FLAMMANDE
SKUGGAN 

Jonathan Stroud

Lucy har lämnat spökjägar-
byrån Lockwood & Co.
Numera frilansar hon för olika 
agenturer. Men när Anthony 
Lockwood ändå ber Lucy om 
hjälp kan hon inte säga nej. 
Hans agentur är den enda som 
anses skicklig nog att åta sig fallet 
med det legendariska spöket som 
kallas den flammande skuggan.

ISBN 32-17645-6
Ca-pris: 125:-

FLUGORNAS HÄRSKARE 
FERALERNA 2

Jacob Grey

Caw är en feral, en som kan 
kommunicera med djur. Den 
ondskefulla Spindelmästaren 
är besegrad en gång för alla, 
och Caw börjar tro att tillvaron 
kan återgå till det normala i 
Blackstone. Men det ryktas att 
en av de farligaste feralerna 
någonsin har kommit till 
Blackstone. 

ISBN 32-16542-9
Ca-pris: 98:-

SPÄ
N

N
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G

SPEJARENS 
LÄRLING

DE FÖRSTA 
ÅREN 2!

SKUGGSPELET 3
SKUGGRIKETS PORTAR

Maud Mangold

När ödets timma väl är slagen finns bara ett ting som kan vända 
världens skepp. Det är ankomsten av en främmande fågel, ty bara den 
som älskar ängeln allra mest kan stoppa förödelsen som ska följa i hans 
spår. Tea, Utzi och Gabriel har lyckats fly ut ur Dimmornas dal, men 
de går inte säkra. Gabriels farbröder letar efter dem, och de är beredda 
att göra vad som helst för att Gabriel aldrig ska bli dimfurste. Trots 
det måste Tea och Gabriel ta sig till Skuggriket för att försöka stoppa 
Skuggan och den eviga skymningen. Och de måste hitta Hilja innan det 
är för sent!

Skuggrikets portar är den tredje delen i trilogin Skuggspelet. Med den är 
Maud Mangold tillbaka i fantasygenren, och hon är påhittigare än någonsin.

ISBN 29-70052-7
Ca-pris: 101:-

Sista delen
i hyllad

fantasy-
trilogi!

I BERGETS HJÄRTA

Mårten Sandén

Det blir en lång tågresa upp 
till Norrland, men väl framme 
känner hon sig inte välkommen. 
Farbrodern Carl är sträng, 
kusinen Seth märklig, och det 
stora gamla huset skrämmande. 
Snart visar det sig att farfar 
Wilhelm visserligen är gammal 
och sjuk, men han har inte 
skrivit något brev … Och det 
gamla tåget Sonja åkt med finns 
inte, stationen är övergiven. 
Allt det egendomliga verkar ha 
med fjället att göra; Årberget, 
som gett både Sonja och det lilla 
samhället sina namn. Enligt 
legenden ska det finnas guld där 
inne, fast det är ju bara sagor. 
Eller?

Spännande och gripande om 
ursprung, mod, ont och gott, 
sorg och kärlek, med ett stråk av 
magisk realism.

ISBN 29-69953-1 
Ca-pris: 99:-

MAGISK
REALISM!
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HITTEBARNET 3:
EN TYRANNS DÖD

Bo R Holmberg

Örn blir tillfångatagen men 
lyckas rymma. Han ger sig av 
till staden vid havet, där han 
hittar arbete som brödutkörare. 
Men det är farligt för honom i 
staden. Han överfalls, men flyr 
tillbaka till staden vid älven 
tillsammans med Marta, som 
åter dykt upp. Vendor är fången 
hos motståndsmännen, och det 
blir en dramatisk slutstrid, där 
det goda trots allt segrar. 

ISBN 29-69865-7
Ca-pris: 99:-

SPÖKNÄT

Petrus Dahlin

Det är sommarlov och värme-
bölja. Tino drar runt hemma 
i villakvarteret. En dag dyker 
Akki upp. Hon är lika gammal 
som Tino, men väldigt annor-
lunda. Hon klär sig konstigt och 
pratar gammalmodigt. Kanske 
håller hon på med rollspel? Men 
det är något annat också, något 
nästan ... övernaturligt.

En riktig rysare för den modige!

ISBN 29-69897-8
Ca-pris: 94:-

SAL 305

Ingelin Angerborn

Jag har nog alltid vetat att det som
hände förra sommaren verkligen hände.
Men jag trodde att det var en engångshändelse.
Nu vet jag att det inte var det.
Och nu vet jag att det kommer att hända igen.

Vem är det som tar Elviras hand just när hon håller på att somna?
Och vem var det egentligen hon såg i sjukhussängen bredvid hennes? 
Elvira vet inte. Hon vet bara att hon cyklade omkull och att det nu
händer saker som hon inte kan förklara. Och att Dåris, det gamla 
övergivna hospitalet som hon ser från sitt rum på sjukhuset, får henne 
att rysa. Är det bara hjärnskakningen som spökar eller finns det någon 
sanning i de hemska historierna som berättas om Dåris.

ISBN 29-69805-3
Ca-pris: 106:-

Populära och filmaktuella

Rum 213 har  fått

en uppföljare!

En spännande och efterfrågad

trilogi som innehåller 

Skogens systrar , Flykten

och Brunnen!

SKOGENS SYSTRAR
TRILOGIN

Petrus Dahlin

Om Tom, som inte gillar 
skogen. Om de tre föräldralösa 
systrarna, underliga och lite 
farliga, som skrämmer honom 
men som han inte kan låta 
bli att träffa. De som måste 
fly till skogen där allt en gång 
började, för att återförenas med 
den fjärde systern. Hon som 
fortfarande befinner sig mellan 
liv och död ...

ISBN 29-70037-4
Ca-pris: 97:-

SVARTA ROSORNA 4:
DÖDSDÖMDA 

Camilla Lagerqvist

När Ben hittar ett kodat med-
delande i sin pappas plånbok 
blir det inledningen på ett nytt 
äventyr för Ben, Hilde och Maja. 
En liten fiskeby i Norge hotas av 
de tyska nazisterna och de enda 
som har möjlighet att varna dem 
är motståndsgruppen Svarta 
rosorna. Det blir deras farligaste 
resa någonsin och när allt är 
över har de tre vännernas liv för 
alltid förändrats.

ISBN 32-16971-7
Ca-pris: 98:-

BECCA

Petter Lidbeck

Barnhemmet är en hemsk plats. 
Värst är det för flickan som fötts 
med en missbildning och som 
ingen vill ha. En dag möter hon 
av en händelse filmstjärnan Max 
Winther som tar henne med sig 
hem till sitt slott. Väl där väntar 
slottsfrun Judith och ett öde 
värre än flickan någonsin kunnat 
föreställa sig.

ISBN 29-69910-4
Ca-pris: 94:-

KRYPANDE 
RYSARE!
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VATTENSKRÄCK

Petrus Dahlin

Clara Emilia har fått sommarjobb 
på en filminspelning där hon 
ska hjälpa till med lite av varje. 
Filmen som ska spelas in är en 
ny version av Poltergeist, en av 
världens mest kända skräck-
filmer. Studion ligger ödsligt i 
ett industriområde, och redan 
första kvällen när Clara Emilia är 
på väg hem, får hon en känsla av 
obehag, av att något är fel ...

Det är krypande, otäckt, och
omöjligt att sluta läsa. Spänningen 
byggs upp sida för sida, och upp-
lösningen är allt annat än väntad.

ISBN 29-70323-8
Ca-pris: 94:-

MONSTERNANNYN

Tuutikki Tolonen

Monsternannyn är snäll, 
luktar jordkällare och sover 
helst i hallgarderoben. Hen 
gör egentligen inget större 
väsen av sig om man bortser 
från lerkockorna som sprids 
överallt ... Frågan är bara: Hur 
sjutton ska barnen klara sig?

En underbar historia, roligt
och smått absurt äventyr
som har potential att bli en 
modern klassiker.

ISBN 29-70201-9
Ca-pris: 104:-

NATTGÄSTEN

J.A. Darke

Hamid sitter barnvakt åt sina 
små kusiner. Men det blir en 
orolig natt för kusinerna vaknar
hela tiden av en och samma 
mardröm: En clown kommer in i 
deras rum! Samtidigt får Hamid 
höra på nyheterna att en fånge 
rymt från ett fängelse i närheten. 
Konstiga ljud börjar höras över-
allt och till slut är det svårt att 
skilja på verklighet och mardröm.

ISBN 502-2204-3
Ca-pris: 87:-

VARELSERNA BOK 1 - 4

Magnus Nordin

Gotland härjas av ett zombie-
virus och har isolerats från 
omvärlden. Syskonen Elias och 
Emma klamrar sig desperata 
fast vid hoppet om räddning, 
men inser snart att utsikterna 
att få hjälp blir allt mindre ...

Samlingsvolymen omfattar
bok 1 - 4.

ISBN 502-2185-5
Ca-pris: 104:-

FANNY FALK 2:
TILL HÄXORNAS FÖRSVAR

Peter Arrhenius

Häxskräcken. Alla viskar om 
det. Om hur häxorna tar deras 
barn om natten och far till 
Blåkulla på djur som stulits för 
ändamålet. På 1670-talet dog 
över trehundra kvinnor i Sverige 
i något som kallas Det stora 
oväsendet. Det var flickor och 
kvinnor som anklagades för att 
vara häxor, för att ha förbindelser 
med djävulen.

Finurligt, spännande, roligt
– inklusive en lektion i historia.

ISBN 29-70321-4
Ca-pris: 97:-
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FIRNBARNEN 3: FROSTBITNA

Lena Ollmark

Skolans nya vikarie har nyligen 
flyttat till trakten med sin 
familj. Han är ung och rolig, 
och intresserar sig på ett sätt 
som är svårt att värja sig emot. 
Men snart anar de alla tre att 
något inte står rätt till i hans 
hus i skogen. Huset där en fader, 
galen av sorg, anklagade sin 
äldsta dotter när hennes syskon 
dog i en eldsvåda. Där en mycket 
gammal ondska slog rot och 
började gå i arv.

I serien Firnbarnen ingår även 
Inmurade och Brännmärkta.

ISBN 32-16981-6
Ca-pris: 98:-

TREDJE
DELEN I
SERIEN!

JORDKÄLLAREN

Magnus Nordin

Simone och Alex är på cykel-
semester när de överraskas av 
ett skyfall. De söker skydd i ett 
övergivet hus och mitt i natten 
börjar den gamla telefonen att 
ringa. Och en röst hörs säga: 
Mamma släpp ut mig!

Lättläst men inget för lättskrämda! 
Offerträdet, första delen i serien, 
finns på laromedia.se 

ISBN 502-2188-6
Ca-pris: 90:-

MAGNUS NORDIN

FOKUS PÅ:

Magnus Nordin är född 1963 
och är bosatt i Stockholm.
Hans spännande ungdoms-
romaner uppskattas av såväl 
läsare som kritiker. 

I serien Varelserna samarbetar 
Magnus Nordin för första 
gången med illustratören Lars 
Gabel från Köpenhamn. Serien 
har fått ett mycket positivt 
mottagande: ”Hela bokserien är 
välskriven, otäck, tänkvärd, fasci-
nerande och mycket spännande”.
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KRONUS: BESTEN MED
DÖDSKLORNA

Adam Blade

En fruktansvärd stank av död 
sveper över landet Avantien 
piratkungen Sanpao har kallat in 
jättegamen Kronus! Den gigantiska 
bestens uppgift är att förgöra Tom. 
Om Tom inte kan besegra jätte-
fågeln kommer Freya och Silver att 
förbli fångar i Tavanien för alltid.

Den åttonde omgången i serien 
Beast Quest. Kronus besten med 
dödsklorna är femte delen i denna 
omgång.

ISBN 502-2141-1
Ca-pris: 83:-

BOAR: DEN BLODTÖRSTIGA
GALTEN

Adam Blade

Piratkungen Sanpao har sänt 
Boar att utplåna Avantiens hu-
vudstad. Tom måste slå tillbaka 
mot den grymma besten och 
även göra slut på Sanpao. Om 
han misslyckas ser han aldrig sin 
mor Freya igen. Har Tom nått sitt 
livs strid? Ska han vinna slaget?

Den åttonde omgången i serien 
Beast Quest. Boar den blodtörstiga
galten är sjätte delen i denna 
omgång.

ISBN 502-2142-8
Ca-pris: 83:-

URSUS: DEN VRÅLANDE
BJÖRNBESTEN

Adam Blade

Den onde Malvel har stulit den 
magiska staven! Det kan betyda 
slutet för de goda krafterna. 
Tom måste stoppa honom! 
Först väntar striden med Ursus 
den vrålande björnbesten.

Den nionde omgången i serien 
Beast Quest. Ursus den vrålande 
björnbesten är första delen i 
denna omgång.

ISBN 502-2150-3
Ca-pris: 85:-

MINOS: DJÄVULSTJUREN

Adam Blade

Tom och hans vänner fortsätter 
sin resa genom landet Serafien. 
Hela kungadömet Avantiens öde 
står på spel. De gäller för Tom 
att besegra den skräckinjagande 
demontjuren Minos. Om han 
misslyckas är han dömd att lyda 
under den grymme Malvel!

Den nionde omgången i serien 
Beast Quest. Minos djävulstjuren 
är andra delen i denna omgång.

ISBN 502-2151-0
Ca-pris: 85:-

BOK 50
I SERIEN!

Lättläst fantasy

för unga läsare.

Rikt illustrerad!

VEDRA & KRIMON:
TVILLINGBESTARNA

Adam Blade

Två nya bestar har fötts i
Avantien, draktvillingarna Vedra 
och Krimon. Men trollkarlen 
Malvel hotar dem med sin onda 
magi. Kan Tom rädda de båda 
tvillingbestarna undan den elaka 
trollkarlen?

ISBN 502-2195-4
Ca-pris: 85:-

KRAGOS & KILDOR: DEN 
FÖRTROLLADE DEMONEN

Adam Blade

En förtrollad demon har stulit 
Avantiens mest dyrbara skatt 
Livets bägare. Tom måste hitta 
den, annars kommer kungariket 
att gå under. Ska han lyckas 
överlista Kragos och Kildor?

ISBN 502-2196-1
Ca-pris: 85:-

NY
SERIE!

Beast Quest:

Piratkungen 5
Beast Quest:

Piratkungen 6
Beast Quest:

Den magiska Staven 1
Beast Quest:

Den magiska Staven 2



Pax-serien tilldelades priset
Crimetime Specsavers Award 2016

i kategorin Årets barndeckare! 

PESTAN

Åsa Larsson/Ingela Korsell

Fler och fler insjuknar med 
märkliga symptom i Mariefred. 
Och ingen kan hitta något 
botemedel. När Alriks och 
Viggos egen familj drabbas 
dras killarna in i en kamp mot 
klockan för att finna en lösning. 
Men hur kan en sådan mystisk 
sjukdom bekämpas?

ISBN 638-7987-6
Ca-pris: 102:-

VITORMEN

Åsa Larsson/Ingela Korsell

En uråldrig fasa vaknar till liv 
och bryter sig loss, ett barn 
slukas och försvinner och 
någonstans i Mariefred finns 
en flicka som plågas av skuld 
och hemligheter. Samtidigt 
hålls Iris fången av Maggan 
Migrän och mörka planer börjar 
utkristalliseras.

ISBN 638-7988-3
Ca-pris: 102:-

NÄCKEN

Åsa Larsson/Ingela Korsell

Något går väldigt fel när mellan-
stadiet på Mariefreds skola har 
temadag ute på Mälarens is. 
Iris påstår att det är Näcken 
som ligger bakom händelserna. 
Näcken, ett vattenväsen, som 
dränker sina offer bara för skojs 
skull. Samtidigt har det kommit 
en ny slottsfogde till Grips-
holms slott, men det är något 
skumt med honom ...

ISBN 638-7986-9
Ca-pris: 102:-

GASTEN

Åsa Larsson/Ingela Korsell

Tiden pulsar och mörkret 
vandrar in. Det är december 
och Mariefredsborna rustar för 
julmarknad och luciatåg, men 
föga anar de vilken kuslig lucia 
det kommer att bli för staden. 
En oskyldig lek blir snabbt 
farlig när en port skapas till 
den andra sidan och tre gastar 
börjar härja.

ISBN 638-7983-8
Ca-pris: 102:-

NIDSTÅNGEN

Åsa Larsson/Ingela Korsell

I den lilla staden Mariefred 
börjar konstiga saker att hända. 
Onda krafter försöker erövra 
det hemliga, magiska biblioteket, 
som funnits under kyrkan i 
hundratals år. 

ISBN 638-7913-5
Ca-pris: 102:-

GRIMMEN

Åsa Larsson/Ingela Korsell

Del två i serien tar vid precis 
där Nidstången, den första boken 
i serien, slutade. Alrik och 
Viggo får fullt upp när en best 
attackerar djur och människor i 
staden. Är det en hamnskiftare 
eller en varulv som går lös?

ISBN 638-7912-8
Ca-pris: 102:-
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MYLINGEN

Åsa Larsson/Ingela Korsell

De utvalda bröderna Viggo och 
Alrik har kämpat mot en kyrko-
grim, och Alrik är svårt skadad. 
Onda krafter har angripit det 
magiska och hemliga biblioteket. 
Halloween och Alla helgonsdagen 
är i antågande – tiden då oknytt 
och spöken blir extra starka i sina 
krafter och förmågor. 

ISBN 638-7985-2
Ca-pris: 102:-

BJÄRAN

Åsa Larsson/Ingela Korsell

Bröderna Alrik och Viggo har 
hjälpt en myling som har härjat 
i Mariefred att få ro, men vad de 
inte vet är att den mystiska Iris 
smider sina egna planer. Vem är 
hon egentligen och vad vill hon 
med Alrik och Viggo…? Det börjar 
försvinna saker från invånarna i 
stan, och Alrik står högt upp på 
listan över misstänkta.

ISBN 638-7981-4
Ca-pris: 102:-

SUCCÉ-
SERIEN!
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ZOMBIE CITY 4
DE LEVANDES LAND

Benni Bødker 

Det går rykte om en plats utan 
levande döda. Någonstans vid 
havet där de sista överlevande 
klarar sig. Krille har kämpat sig 
genom staden till kusten. Nu är 
han äntligen framme. Men han är 
ensam och det vimlar av zombier. 
Kommer han att överleva?

ISBN 7543-293-9
Ca-pris: 138:-

SLÄNDANS HEMLIGHET 

Ewa Christina Johansson

Ella följer efter en vacker 
trollslända in i en trädgård till 
ett gammalt hus. Det sägs att 
vattenhäxan bor där och rövar 
bort barn. Och det är tydligt 
att något inte står rätt till. Det 
bubblar i dammen och något 
skymtar i fönstret på ovan-
våningen. Varför vill sländan 
locka in Ella i huset? 

ISBN 7543-168-0
Ca-pris: 159:-

100 HEMSKASTE

Helena Dahlgren

Boken innehåller hundra omsorgsfullt utvalda skräcktips (plus några 
till) från 1818 till 2015, från gotikmysrys till splatter. Det är varken 
kulturkanon eller kulturdebatt – eller kanske både och? Här trängs 
penny dreadfuls med Den Goda Smaken, Cthulhu tar en svängom med 
screamqueens och ja, jag tror att vi kan lova att en viss liten man från 
en annan plats kommer att dansa igen ...

ISBN 7645-986-7
Ca-pris: 102:-

STENKISTAN

Annika Widholm

Sommarlovet har just börjat 
när Lukas hittar en dödskalle. 
Kanske har det någonting med 
den mystiska jägaren att göra? 
Eller flickan som försvann 
spårlöst för många år sedan? 
Han bestämmer sig för att 
ta reda på vad som verkligen 
hänt. Sen är det ju det här med 
Jenna och Felicia. Vem är han 
egentligen kär i?

ISBN 7543-353-0
Ca-pris: 158:-

HJÄLP! MIN BROR
ÄR EN ZOMBIE!

Annie Graves 

ISBN 7543-356-1
Ca-pris: 137:-

FÅNGAD I SPEGELN

Annie Graves 

ISBN 7543-359-2
Ca-pris: 137:-

Den här serien är skriven av olika 
erkända irländska författare, 
som samlat sina bästa historier 
under det gemensamma alter 
egot Annie Graves, en flicka 
med mystiskt förflutet som bor 
ensam i ett ödsligt hus. Varje 
halloween bjuder hon sina vänner 
på pyjamasparty och sen ägnar de 
kvällen och natten åt att berätta 
sina kusligaste spökhistorier.
Skulle du våga stanna ...?

Välkommen till

 Mardröms-klubbens
     pyjamasparty!  

GOTT OM
TIPS PÅ
RYSLIG

LÄSNING!

sista delen i ruggiga

serien zombie city!
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SPINDELNS HEMLIGHET

Ewa Christina Johansson

Det är någon i trädgården? Ella 
smyger ut för att se vad som 
händer. Hon ser en skugga röra 
sig inne i skjulet. Det ser ut som 
en flicka. Med långt hår i en 
fläta över axeln och en klänning 
med hög krage. Plötsligt slås 
dörren upp och någon kommer 
ut. Men det är ingen flicka med 
gammaldags kläder. Det är bara 
Ellas tvillingsyster Ida. Eller är 
det verkligen hon?

ISBN 7543-280-9
Ca-pris: 159:-

AMULETT 7: ELDFÅGELN

Kazu Kibuishi

Emily, Trellis och Vigo åker till 
ön Algos. Där kan man gå in i 
förlorade minnen. De hoppas 
där få reda på vad som hände 
i Trellis mystiska bandom. 
Kunskapen kan bli ett viktigt 
vapen i kampen mot Älvkungen. 
Men istället upptäcker de en 
farlig hemlighet som förändrar 
allt. Rösten från Emilys amulett 
blir allt starkare. Ska den ta över 
henne helt och hållet?

ISBN 7543-270-0
Ca-pris: 169:-

MILOS FLYKT

Åsa Storck

Milo lever gömd med sin familj. Han och hans familj flyttar hela 
tiden för att inte bli upptäckta. Milo är van vid att vara utanför 
och bara se på när andra i hans ålder spelar fotboll och har kul. 
Ända tills han en dag lär känna Elias.

Ur det gömda barnets perspektiv är Milos flykt en viktig berättelse 
skriven av Åsa Storck och med stämningsskapande illustrationer av 
Andrea Räder. Åsa Storck tilldelades Emilpriset 2016 för bland annat 
serien om flyktingpojken Milo.

ISBN 7543-399-8
Ca-pris: 147:-

NY-
UTGÅVA!

ZOMBIE WORLD 1
DU ÄR SMITTAD 

Benni Bødker

Mark flyr för sitt liv när alla runt 
honom förvandlas. En efter en 
blir kompisar och lärare till blod-
törstiga zombier, som bara blir 
mätta av människokött. Mark 
blir jagad och riven. Han har ont 
och svårt att ta sig fram. Hur ska 
det gå? Har han blivit smittad?

ISBN 7543-378-3
Ca-pris: 146:-
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ny efterlängtad
zombieserie signerad 
Benni Bødker !

Torsten Bengtsson

Peo följer med Jamal till 
moskén. På väg hem är 
det mörkt. En bil med släp 
kommer över på fel sida och 
släpet träffar Jamals cykel. 
Han flyger rakt ut i diket och 
blir liggande. Bilföraren smiter 
från platsen och Peo är ensam 
kvar. Det är otäckt tyst. Hur 
illa skadad är Jamal? Kommer 
han att överleva? Samma kväll 
händer det mystiska saker i 
moskén.

ISBN 7543-384-4
Ca-pris: 158:-

SPLEJ 5: MYSTERIET
MED SMITARNA

SPLEJ 4: MYSTERIET
I SKRÄCKENS HUS

Torsten Bengtsson

Vem är den mystiska damen 
som vandrar omkring i Peos 
trädgård en sen kväll? Är det 
hennes handske han hittar i det 
våta gräset nästa morgon? När 
vännerna i SPLEJ träffas senare 
berättar Peo sin historia. Men 
till hans besvikelse är det ingen 
som nappar. Istället bestämmer 
de att spana på ett äldreboende 
där Esters farmor bor. Ett 
ställe som verkar vara ett riktigt 
Skräckens hus …

ISBN 7543-305-9
Ca-pris: 159:-
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BATMAN
– KAMPEN MOT DRAKEN

Michael Teitelbaum

Det är stor feest på museet i
Gotham City. Bruce Wayne är 
där. Han får snart syn på en staty 
av en drake. Bruce har aldrig 
sett något liknande. Plötsligt får 
draken liv och nu är Gotham City 
i fara! Bruce vat vad han måste 
göra. Han blir Batman och nu är 
drak-kampen i full gång!

ISBN 7543-362-2
Ca-pris: 102:-

BATMAN
– SKRÄCKENS DIMMA

John Sazakalis

Det är en vacker morgon på 
våren. Då sveps Gotham City 
in i en svart dimma. Fågel-
skrämman har gjort dag till 
natt. Konstigt nog låter han 
Batman fånga honom. I fäng-
elset avslöjar skurken att hans 
onda plan redan är i gång. När 
den svarta dimman blandas 
med vatten bildas en gas. 
Denna gas skrämmer vettet 
ur alla. Ett regnoväder närmar 
sig staden. Ska Batman kunna 
rädda invånarna från deras 
värsta mardrömmar.

ISBN 7543-368-4
Ca-pris: 130:-

SUPERGIRL
MÖTER BRAINIAC

Scott Sonneborn

Det onda geniet Brainiac 
anfaller jorden. Han invaderar 
Metropolis med hjälp av ett 
gäng kopior av sig själv.
De vill förgöra hela planeten. 
Bara Supergirl kan stoppa 
dem. Supergirl kommer från 
planeten Krypton. Hon har 
likadana krafter och förmågor 
som sin släkting, Superman. 
Hon är alltså osårbar, kan flyga, 
är superstark och supersnabb. 
Men det blir en tuff kamp!

ISBN 7543-403-2
Ca-pris: 130:-

SUPERMANS
SUPERKRAFTER

Jerry Siegel/Joe Shuster

Martha och Jonathan vet att 
deras son inte är som alla andra. 
Som liten skrek han högre än 
andra och han kunde springa 
snabbare och högre än någon 
annan. Snart förstår Clark 
att han har krafter som ingen 
annan människa. Clark Kent 
är Superman och det är hans 
uppgift att rädda världen.

ISBN 7543-261-8 
Ca-pris: 104:-

WONDER WOMAN
- HUR DET BÖRJADE

John Sazakalis

En gång var Diana en ung 
prinsessa på en hemlig ö. Hon 
lämnade sitt trygga hem för att 
skydda alla på jorden. Och för 
att kämpa för fred och rättvisa
– som Wonder Woman!
Följ med när Diana förvandlas 
från prinsessa till superhjälte!

ISBN 7543-365-3
Ca-pris: 117:-

BATMAN
- HUR DET BÖRJADE

Bob Kane/John Sazaklis

Bruce föddes i en kärleksfull
familj. Han hade allt ett barn 
kan önska sig, men en dag 
inträffar det allra hemskaste. 
Bruce skyddar sedan de
oskyldiga från att drabbas
av samma öde. 

ISBN 7543-267-0
Ca-pris: 117:-

SUPERMAN
MÖTER BIZARRO

Jerry Siegel/Joe Shuster
John Sazaklis

Marc och Anna ska på skol-
utflykt och deras buss håller 
plötsligt på att välta. Hade inte 
Superman räddad dem hade 
det gått riktigt illa. Nu har även 
skurken Bizzaro vaknat ur sin 
dvala och han vill bli lika stor 
hjälte som Superman. Vad som 
helst kan hända.

ISBN 7543-264-9
Ca-pris: 130:-

Lättlästa kapitelböcker för 
de som älskar spänning och 
superhjältar. Klassisk action, 
effektfulla illustrationer och 
en användbar ordlista i slutet 
av varje bok.

Bli en
Superläsare!
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FALLET MED DEN
MAGISKA NYCKELN

Susanne MacFie

ISBN 87217-25-8
Ca-pris: 76:-

FALLET MED DE
PUNKTERADE DÄCKEN

Susanne MacFie

ISBN 87217-31-9
Ca-pris: 76:-

FALLET MED DE
STULNA SMYCKENA

Susanne MacFie

ISBN 978704-0-5
Ca-pris: 76:-

FALLET MED DEN
FÖRSTÖRDA
SKEJTPARKEN

Susanne MacFie

ISBN 87217-01-2
Ca-pris: 76:-

FALLET MED DET
SJUNKNA SKEPPET

Susanne MacFie

ISBN 87217-15-9
Ca-pris: 76:-

FALLET MED DEN
HEMLIGA GULD-
BOLLEN

Susanne MacFie

ISBN 87217-23-4
Ca-pris: 76:-

Deckarduon Moa och Måns fortsätter att lösa spännande
och kluriga fall i böckerna om Hemliga Klubben.
Barnens favoritdeckare får ständigt fullt upp med att lösa
nya mystiska saker som händer.  

Hemliga Klubben-böckerna är en serie spännande och kluriga 
pusseldeckare, perfekta för alla bokslukare och alla som gillar 
mysterier! Moas och Måns hemliga skriftspråk involverar läsaren 
och gör böckerna extra kluriga och spännande och läsaren blir på 
köpet riktigt slipad i alfabetet och att lösa hemliga kodord!
Alla 15 titlarna i serien hittar du på laromedia.se

kluriga
pusseldeckare
för alla bokslukare!

SUSANNE MACFIE 

FOKUS PÅ:

Susanne MacFie är en av Sveriges 
mest utlånade författare på 
biblioteken. Hon jobbade som 
kommunikatör innan hon blev 
barn- och ungdomsförfattare 
på heltid. Hon debuterade 2002 
med Myrra - 7 och en kvart och 
har idag en omväxlande och rik 
produktion bakom sig. 2017 
utkommer hennes 30:e bok. 
Hon är allra mest känd för sin 
populära deckarserie Hemliga 
Klubben men är också författaren 
bakom de omtyckta serierna 
Legenden om De Fyra Elementen, 
Allis Sprallis, Trippe och Vilda 
Våghals. Våren 2017 kommer 
en ny mysryslig serie Magiska 
Spegeln. Se sidan 29.

Susanne arbetar på olika 
sätt med att inspirera barn 
och ungdomar till att läsa och 
skriva, bl a genom att göra 
författarbesök i skolor och 
läsprojektet ”Lust att läsa”.

ZITA I RYMDEN

Ben Hatke

På en halv sekund förändras 
hela Zitas liv – på ett kosmiskt 
sätt. Hennes bästa vän förs 
bort av onda rymdvarelser. 
Zita tänker göra allt för att 
rädda honom. Plötsligt är hon 
på den konstigaste planeten i 
hela universum. Hon möter 
stora faror och märkliga 
varelser men något annat 
förvånar Zita ännu mer – att 
hon plötsligt får spela rollen 
som rymdhjälte.

En rolig, fängslande berättelse 
om vänskap och mod skapad av 
Ben Hatke. Här finns mängder 
av originella monster i en stil 
som påminner om den japanska 
erieskaparen Miyazaki. Det 
här är först boken i trilogin om 
Zita och hennes vänner. För alla 
som älskar serier och äventyr!

ISBN 7543-375-2
Ca-pris: 168:-

NY
SERIE!

SPÄ
N

N
IN

G



 78 | LäroMedia Bokhandel Örebro AB | 019–20 69 00 | info@laromedia.se | www.laromedia.se

”En rustning från medeltiden
vägde mellan 25 och 30 kg.
Det tog nästan en timme att med 
hjälp av en väpnare klä på sig allt.
Plåten i en rustning var tjockare 
på vänster sida än höger. Eftersom 
de flesta människor är högerhänta 
kom de hårdaste slagen oftast mot 
vänster sida av kroppen.
Var du vänsterhänt och slogs mot 
en högerhänt fick du alltså ett 
övertag”.

FAKTA

Ur Riddarliv
AV LINDA LINNSKOG RUDH
DU HITTAR BOKEN PÅ SIDAN 82



En charmig och rolig bok 
om att resa ur barnens eget

perspektiv!

BARNENS RESEBOK

Cicci Hallström

Följ med ut i världen och 
upptäck nya saker, coola 
fiskar och konstig mat.
I Barnens resebok är det barnen själva som får guida dig till 
sina favoritplatser i världen! Innehåller 12 resemål med olika 
inriktning. Charmiga illustrationer blandas med barnens egna 
semesterfoton på ett lekfullt sätt. Dessutom får du reda på varför 
du behöver ett pass, du får tips på hur man packar bäst och hur 
man bäst fördriver en lång resa.

ISBN 88167-00-2
Ca-pris: 115:-
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Honor Head

Lättläst och fascinerande fakta 
om märkvärdiga lastbilar och 
spännande maskiner. Läs om 
monstertruckar, långtradare, 
fordonståg och jetlastbilar.
Och om grävare, hjullastare
och dumprar.

ISBN 502-2167-1
Ca-pris: 85:-

MIN BOK OM
HAJAR

Camilla de la Bédoyère

Lättläst och fascinerande om 
hajar av olika slag! Från den 
mest beskedliga till den riktigt 
farliga. Läs om hur hajar jagar, 
var de lever, vilken föda de 
föredrar och vilken som är 
världens största.

ISBN 502-2168-8
Ca-pris: 85:-

Uppslagsverket

över livets
olika problem

– och lösningar !

LIVET - EN HANDBOK

Farzad Farzaneh

En oumbärlig guide till de 
viktigaste sakerna du kan 
komma att stöta på under 
livet, skriven av Farzad från 
barnprogrammen i TV. Med 
tydliga exempel och roliga 
illustrationer och serier får du 
tips och smarta förslag på hur 
du hanterar olika situationer.

ISBN 638-8938-7
Ca-pris: 102:-

LÖSS

Bengt-Erik Engholm

Löss är som superhjältar! 
Klorna i deras framben är så 
starka att de kan bära en last 
som väger 2000 gånger mer än 
de själva väger. Det är som om 
en människa skulle kunna lyfta 
tio bussar! Här kan du läsa om 
allt du någonsin undrat och 
allt du inte visste att du ville 
veta om våra mest ovälkomna 
gäster: lössen!

ISBN 27-14614-3
Ca-pris: 92:-

prisbelönte

bengt-erik
engholm!

FANTASTISKA FLYGPLAN

Anders Nyberg

Anders Nyberg berättar i ord 
och bild om flygplan genom 
historien. Läs om de hjälte-
modiga män och kvinnor med 
högtflygande planer som drev 
utveckligen framåt och följ de 
tekniska framstegen från den 
allra första lyckade flygningen 
till framtidens solcellsdrivna 
flygplan.

Flygplansfrossa!

ISBN 638-8936-3
Ca-pris: 91:-

FA
K
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MIN BOK OM
STORA BILAR OCH MASKINER
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ALBERT MUS BERÄTTAR OM 
DEN FANTASTISKA ATOMEN

Lena Stiessel

Musen Albert ska förklara för 
nyckelpigan hur det är med 
atomerna. Var de kommer ifrån 
var de finns, hur de är. Albert 
berättar på ett lättsamt sätt, 
anpassad för intresserade barn, 
och Jens Ahlboms illustrationer 
hjälper till att förklara.

ISBN 7299-557-4
Ca-pris: 87:-

ALBERT MUS BERÄTTAR
OM CELLER

Lena Stiessel

Albert Mus är tillbaka! Den här 
gången förklarar han för nyckel-
pigan vad celler är för något och 
hur de fungerar. Efter en intro-
duktion om cellens uppbyggnad 
berättas om uppkomsten av liv 
på jorden och förutsättningarna 
för det. En större del handlar 
om människan celler och deras 
funktion. 

ISBN 7299-728-8
Ca-pris: 90:-

HANDBOK FÖR
MOLNSKÅDARE

Linnéa Krylén

Har du någonsin legat på rygg, tittat 
upp mot himlen och drömt dig bort 
mot molnen? Då kanske du skulle 
passa som molnskådare! 

Boken guidar genom molnens värld, 
varvat med fakta om olika molnarter 
och deras kännetecken. Kort sagt allt 
man någonsin velat veta om moln! 

ISBN 7299-727-1
Ca-pris: 104:-

PROFESSOR ASTROKATT 
BLAND KRAFTER OCH
MATERIA

Dr. Dominic Walliman

Varför är himlen blå? Var kommer 
elektricitet ifrån? Hur kan en båt 
flyta? Hur ser vi färger? Hur rör 
sig en bil? Varför stannar flyg-
planen kvar i luften? Kan någon 
svara på alla de här frågorna? 
Javisst, professor Astrokatt kan! 

Medryckande och pedagogiskt om 
det som rör oss alla varje dag!

ISBN 7299-824-7
Ca-pris: 127:-

PROFESSOR ASTROKATT
I RYMDEN

Dr. Dominic Walliman

Följ med professor Astrokatt 
ut i rymden! Här får du lära dig 
om Big Bang, stjärnor, galaxer, 
planeter, jorden och månen. 
Läs om rymdresor, månland-
ningar och raketer. Eller varför 
inte kolla in hur rymdmodet 
sett ut genom historien? Och 
hur mycket kan vi veta om vad 
som egentligen finns där ute, 
eller vad som kommer hända i 
framtiden?

ISBN 7299-716-5
Ca-pris: 127:-

ROLIGA FAKTA OCH
OTROLIGA MYTER OM 
JORDEN, RYMDEN OCH 
MÄNNISKAN

Paul Harrison

Sant eller falskt: Ingen kan höra 
dig ropa i rymden? Diamanter 
bildas i vulkaner? En nysning är 
farligare än kulan från en pistol? 

Här hittar du fascinerande skrönor 
och moderna myter. Men framför 
allt massor av häpnadväckande 
fakta om jorden, rymden och oss 
människor.

ISBN 502-2172-5
Ca-pris: 85:-

RESAN TILL PLANETERNA

Peter Ekberg

Resan till planeterna är en 
hisnande expedition genom 
hela vårt solsystem. Här finns 
allt du vill veta – och inte visste 
att du ville veta – om solen, 
planeter, kometer, asteroider 
och mycket mer.

Häng med på ett galaktiskt
faktaäventyr. En bok med
dragningskraft! 

ISBN 638-8773-4
Ca-pris: 98:-
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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. Varför lyser isberg? Hur kan 
forsande bäckar frysa? Hur 
bildas istappar?

ISBN 7299-394-5
Ca-pris: 121:-

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, vad som händer med de 
ägg som inte ruvas ...

ISBN 7299-596-3
Ca-pris: 121:-

SLÅENDE FAKTA
OM HJÄRTAT

Lena Sjöberg

Visste du att blåvalens hjärta är 
stort som en bil? Eller att dina 
hjärtslag är lika personliga som 
ditt fingeravtryck? Hur kommer 
det sig att våra blodådror är blå 
när blodet är rött? Hur många 
hjärtan har daggmasken? 
Och vad gör hjärtat på dass, 
egentligen? Om detta, och 
mycket annat roligt och oväntat 
om hjärtat, får du läsa i denna 
myllrande allåldersbok. 

ISBN 7299-775-2
Ca-pris: 127:-

STAN ÄR FULL AV DJUR

Stefan Casta

Efter flertalet prisade 
naturböcker återvänder 
Stefan Casta till ett ämne 
som han tagit upp tidigare, 
djuren som flyttat till stan. 
De utvikningsbara uppslagen 
har olika teman, till exempel 
Parken och Vattnet.

Boken är sprängfylld med 
vackra illustrationer av Staffan 
Ullström!

ISBN 7299-747-9
Ca-pris: 150:-

MIN FJÄRILSBOK

Stefan Casta

Stefan Casta och Emma Tinnert 
presenterar våra 16 vanligaste
fjärilar. I den ordning de 
uppträder i vår natur visas de 
i boken. Texten är både seriös 
och lättsam. Fjärilarna sätts in 
i ett större sammanhang så att 
läsaren förstår hur viktiga vissa 
växter är för våra fjärilar och 
vice versa.

ISBN 7299-642-7
Ca-pris: 138:-

IllustreradE 

av flerfaldigt 

Prisbelönade

Lena Sjöberg!

FA
K

TA

BLI EN FENA
PÅ HAJAR

Owen Davey

Visste du att hajar kan känna av elektriska strömmar från andra 
varelser? Eller att vissa är täckta av små tofsar? Hajar kan vara helt 
fantastiska vissa kan till och med ta sig upp ur vattnet!

I den här uppslukande boken presenteras nya intressanta fakta om de här 
otroliga fiskarna på 40 helillustrerade sidor. Boken presenterar stora och 
små hajar, vanliga och ovanliga, hur de lever, vad och hur de äter och om de 
har några fiender. 

ISBN 7299-877-3
Ca-pris: 115:-
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ALLA TIDERS DINOSAURIER

Johan Egerkrans

Johan Egerkrans har främst 
gjort sig känd för sina prakt-
verk om nordisk mytologi och 
folktro. Nu tar han sig an ett 
annat av sina favoritämnen 
– dinosaurier – med samma 
glöd. Alla tiders dinosaurier 
är en lättläst faktabok för 
dinousaurieälskare och inbitna 
Egerkrans-fans i alla åldrar. 

Boken presenterar cirka 25 
dinosaurier och de fantasieggande 
illustrationerna kompletteras med 
spännande fakta, baserat på de 
senaste forskningsrönen.

ISBN 32-16892-5
Ca-pris: 109:-

LÄTTA FAKTA PLUS:
EXTREMA SPORTER

Emily Bone

Hur snabbt faller man i fritt fall? 
Var finns den svåraste bergsklätt-
ringen? Hur stor är den högsta 
vågen någon surfat på?

I denna faktaspäckade bok berättas 
i text och många bilder om de mest 
extrema sporter som finns – snabba 
BMX-rallyn, skateboardtrick och 
mycket mer.

ISBN 502-2194-7
Ca-pris: 83:-

LÄTTA FAKTA PLUS:
LIVSFARLIGA DJUR

Henry Brook

På jorden lever många livsfarliga 
djur – allt från stora hajar till 
små insekter med dödliga bett. 

Läs om hur deras förmågor gör 
dem till livsfarliga jägare.

ISBN 502-2134-3
Ca-pris: 81:-

EFTER-
FRÅGAT
ÄMNE!

Lätta fakta plus

- mera fakta,

flera bilder !

RIDDARLIV – SAGOR OCH 
FAKTA OM MEDELTIDENS 
SUPERSTJÄRNOR

Linda Linnskog Rudh

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?

En uttömmande och rolig bok där 
ingående faktaavsnitt växlas med 
påhittade sagor. 

ISBN 7299-787-5      
Ca-pris: 115:-

NORDISKA GUDAR

Johan Egerkrans

Med avstamp i de gamla Eddorna har Johan Egerkrans tolkat de 
mest spännande och fantasifulla sagorna. Från den gruvliga skapelse-
berättelsen där ur-jätten Ymer styckas av Oden och hans bröder, till 
gudarnas ödesmättade undergång i Ragnarök.

Nordiska gudar är en vackert illustrerad bok där gudar, jättar, dvärgar, 
valkyrior, monster och hjältar presenteras i all sin prakt. En bok för den 
som redan är intresserad och initierad, och för den som ännu inte upp-
täckt asagudarnas värld – ett storverk som fångar läsare i alla åldrar.

ISBN 32-16411-8
Ca-pris: 167:-

BLIVANDE
KLASSISKER!

PEST OCH KOLERA

Magnus Västerbro/Nina Västerbro

Pest, spetälska, kolera, tuberkulos, 
smittkoppor och spanska sjukan 
– idag finns läkemedel och vaccin 
mot de farsoter som förr tog livet 
av så många. Men hur var det förr, 
innan vaccin och antibiotika och 
innan modern läkarvetenskap? 

Läs om hur livet var när allt man 
hade att ta till mot de fruktade 
sjukdomarna var örter, religiösa
riter och ren vidskepelse.

ISBN 27-14663-1
Ca-pris: 109:-

RIKTIGA VIKINGAR!

Bengt-Erik Engholm

Alla vet väl hur en riktig viking 
ser ut? Men den bild vi har av 
vikingatiden bygger till stor del 
på spännande historier skrivna 
på 1800-talet. Bengt-Erik 
Engholm nyanserar bilden av 
vikingar och låter kvinnor, barn, 
samer och andra nordbor också 
få plats. Lekfullt och målande 
om nordbornas resor, samernas 
nåjder, månadernas namn och 
människor med makt.

ISBN 27-15050-8
Ca-pris: 98:-
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LÄTTA FAKTA OM
STENÅLDERN

Jerome Martin

När var stenåldern?
Vad åt folk och hur bodde de? 
Vilka verktyg behövde man
och hur tillverkades de?

ISBN 502-2180-0
Ca-pris: 64:-

LÄTTA FAKTA OM MYROR

Lucy Bowman

Hur bygger myror bon? Vad 
äter de? Hur försvarar sig myror 
mot fienden? Vilken myra kan 
överleva i den heta öknen?

ISBN 502-2145-9
Ca-pris: 64:-

LÄTTA FAKTA OM SMÅKRYP

Lucy Bowman

Här får du fascinerande fakta 
om småkryp i ord och bild. 
Vilket småkryp är störst?
Hur många ägg lägger en
spindel per år? Vilken mygga
är världens farligaste?

ISBN 502-2164-0
Ca-pris: 64:-

LÄTTA FAKTA OM NATTDJUR

Susan Meredith

Vilka djur kallas nattdjur?
Hur hittar de mat i mörkret? 
Var håller de till på dagarna? 
Vem är det som meddelar sig 
med ljussignaler? Detta och 
mycket mer får man veta här. 
Med stor stil och många bilder.

ISBN 502-2165-7
Ca-pris: 64:-

LÄTTA FAKTA OM
REGNSKOGEN

Lucy Bowman

Följ med på en häpnadsväck-
ande resa till regnskogen och 
möt de fantastiska varelser 
som lever här. En del djur 
lever uppe i trädkronorna, 
andra på marken. En del är 
rovdjur, andra vegetarianer.

ISBN 502-2179-4
Ca-pris: 64:-

LÄTTA FAKTA OM TÅG

Emily Bone

När byggdes de första tågen? 
Hur bygger man järnvägstunnlar 
och var finns världens längsta 
tågbro? Hur går det till att köra 
ett tåg? Rikt illustrerad med 
fotografier och teckningar
besvarar boken allt en ung 
vetgirig tågälskare vill veta.

ISBN 502-1913-5
Ca-pris: 60:-

LÄTTA FAKTA OM
GIFTIGA DJUR

Emily Bone

Vad händer när en orm bits? 
Varför sticks getingar? Vilka 
giftiga djur finns i havet? 

ISBN 502-2083-4
Ca-pris: 64:-

LÄTTA FAKTA OM OVÄDER 
OCH STORMAR

Emily Bone

Vad är det för skillnad på en 
tornado och en orkan? Varför 
uppstår åska? Hur bildas is- 
och sandstormar?

ISBN 502-2144-2
Ca-pris: 64:-

STOR-
SÄLJARE!

Välkänd faktaboksserie

med närmare 40 olika ämnen!

Lätta faktaböckerna har allt:
En tilltalande layout och lättillgängliga texter. De har en bra struktur 
och många intresseväckande bilder, ett hundraprocentigt samspel 
mellan bild och text samt alfabetiska ordlistor.

Du hittar alla på laromedia.se

FA
K

TA
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BOKSTAVS-SKOJ MED 
KLASS 1B

Helena Bross

Öva bokstäver med kompisarna 
i Klass 1b! För dig som tycker 
om att rita, skriva och öva bok-
stäver på ett lätt och kul sätt. 

ISBN 638-7757-5
Ca-pris: 40:-

SIFFER-SKOJ MED
KLASS 1 B

Helena Bross

Öva siffror med kompisarna i 
Klass 1b! För alla som tycker om 
att klura, räkna och leka med 
siffror och som gillar böckerna 
om Klass 1b!

ISBN 638-7756-8
Ca-pris: 40:-

SKOJ MED ENGLISH
OCH KLASS 1B

Helena Bross

Här presenteras färger, frukter, 
djur, kläder och mycket annat. 
Du kan leta och para ihop ord 
och bild, fylla i rätt färg eller dra 
streck och se vem i klassen som 
har vilket djur. Lek och upptäck 
engelska i en riktig fylla i-bok 
med hårda pärmar! 

ISBN 638-8360-6
Ca-pris: 40:-

SKOJ MED TID
OCH KLASS 1B

Helena Bross

Vilka årstider finns det och vad 
har de för färger? Vad heter 
månaderna och vad har de för 
nummer? Här får du veta vilka 
som är vinter-, vår-, sommar- 
och höstmånader. Eller lära dig 
vad veckans dagar heter och rita 
ditt eget schema. 

ISBN 638-8835-9
Ca-pris: 40:-

TECKNA HJÄLTAR
OCH MONSTER

Esbjörn Jorsäter

Detta är den senaste boken i 
Esbjörn Jorsäters storsäljande 
serie. Här får vi i pedagogiska steg 
lära oss hur myternas hjältar och 
monster kan tecknas. Spännande 
bakgrundsberättelser och myter 
om figurerna presenteras kortfattat 
och inspirerande.

ISBN 502-2169-5
Ca-pris: 83:-

roliga
fylla-i-böcker !

LÄSDAGBOK

Med en läsdagbok behöver man 
aldrig glömma vad man läste 
förra månaden! Här finns gott 
om plats att skriva ner sina 
tankar kring böckerna man 
läser: en hel sida med utrymme 
för författare, titel, datum man 
läste ut boken och inte minst 
personliga reflektioner.

Med plats för 74 titlar.

ISBN 7355-096-3
Ca-pris: 28:-

LÄSA HÖGT. EN BOK OM 
HÖGLÄSNINGENS
FÖRTROLLANDE VERKAN

Mem Fox

Mem Fox ger i denna bok 
inspiration, kunskap och 
praktiska tips om hur våra 
barns liv kan påverkas om 
vi läser högt för dem när de 
är små.

ISBN 7355-137-3
Ca-pris: 31:-
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LÄR DIG TECKNA FANTASY

Peter Bergting

Det finns så många fantastiska, 
varelser inom fantasyn! Troll, 
drakar, monster, alver och hjältar 
förstås! Men det kan kännas 
svårt att komma igång och rita 
dem själv. Det ser ju så svårt 
ut! Den här boken hjälper dig 
att få fart på din konstnärliga 
förmåga och som lär dig knepen 
som får bilderna att se proffsiga 
och snygga ut på riktigt.

ISBN 552-6345-4
Ca-pris: 86:-

1116 SMARTA GÅTOR &
ANNAT KUL OCH KLURIGT

Reid Persson

Klura, gissa och garva! Med 
1116 gåtor får du snabbt full 
fart på hjärnkontoret. Kryssa 
fram mellan vilsna stavhoppare, 
dansande grodor, muntra fakirer 
och nystrukna hästar.

Lös gåtorna på egen hand eller 
hugg tag i en vän.

ISBN 552-6346-1
Ca-pris: 83:-

21 SANNA DECKARGÅTOR

Bengt Fredrikson/Andreas Palmaer

En samling spännande och lätt-
lästa berättelser. Här presenteras 
21 kända brottsfall, en del från 
långt tillbaka i tiden, andra från 
förra året. All information som 
behövs för att knäcka gåtan 
finns i texten eller bilderna. 
Man behöver alltså inte veta 
något om ämnet sedan tidigare, 
men det hjälper att vara klurig! 
Och man lär sig en massa, utan 
att man vet om det.

ISBN 501-1947-3
Ca-pris: 90:-

19 HISTORISKA GÅTOR:
FRÅN TITANIC TILL DRACULA

Bengt Fredrikson/Andreas Palmaer

Hur lyckades USA:s mest fruktade 
bankrånare rymma från ett 
säkert fängelse och vad gjorde 
den verklige greve Dracula för 
misstag innan han dödades?
Klarar du av att lösa gåtorna?
All information som behövs för 
att knäcka gåtan finns i texten 
eller bilderna. Man behöver 
alltså inte vara påläst, men det 
hjälper att vara klurig!

ISBN 501-1911-4 
Ca-pris: 87:-

SKRIV OCH BERÄTTA MED 
RIDDARSKOLAN

Magnus Ljunggren

Vad skulle hända om en jätte 
kom till borgen? Eller en ond 
trollkarl? Här är det du som är 
berättaren! I denna fylla-i-bok 
blandas enkla och lekfulla 
övningar att fundera, fantisera, 
rita och skriva om, som ger barn 
oavsett kunskapsnivå verktygen 
att själva börja berätta egna 
historier. 

ISBN 638-8583-9
Ca-pris: 40:-

FUNKAR DET?
FÖRBLUFFANDE
UPPFINNINGAR

Malgorzata Mycielska

Om drömmar och försök att 
förverkliga dem. Ta vetenskaps-
mannen Leonardo da Vinci till 
exempel. Han skissade på en 
massa olika uppfinningar. Inte 
många av idéerna genomfördes 
under hans livstid men långt 
senare gick det bättre. Han var 
helt enkelt före sin tid. Tänk 
vilken tur att han inte gav upp!

ISBN 501-1778-3
Ca-pris: 127:-

SANT ELLER FALSKT

Andreas Palmaer

Tänk själv!
Är Loch Ness-monstret världens 
sista dinosaurie? Finns det 
tvillingar som sitter ihop?
Glömde de första människorna 
på månen kvar en astronaut?

I den här boken berättar Andreas 
Palmaer 20 mer eller mindre 
osannolika historier. 

ISBN 501-1260-3
Ca-pris: 74:-

NÄR JAG RESTE TILL
JORDENS MEDELPUNKT
OCH ANDRA SANNA ELLER
FALSKA HISTORIER

Andreas Palmaer

Man ska inte tro på allt vad folk 
säger. Men det som låter som 
tidernas värsta rövarhistoria kan 
verkligen vara helt sant. 

I den här boken berättar Andreas 
Palmaer om tolv märkvärdiga och 
egendomliga människor. Några av 
dem har funnits på riktigt, andra är 
helt påhittade

ISBN 501-1695-3
Ca-pris: 74:-
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KARTOR

Daniel Mizielinski/Aleksandra Mizielinska

Det här är en guldgruva för alla som gillar kartor och för de som inte 
visste att de gjorde det. Här presenteras många av världens länder och 
världsdelar i kartform, både geografiskt och kulturellt. De myllrande 
och detaljerade illustrationerna skildrar allt från geografiska fakta som 
berg, sjöar och städer till kulturella seder och bruk. En bok man kan 
försjunka i länge och återkomma till för att upptäcka mer och mer om 
jordens folk och länder.

ISBN 501-1667-0
Ca-pris: 173:-

KARTOR: KUL & KLURIGT

Daniel Mizielinski/Aleksandra Mizielinska

Rita egna kartor, färglägg flaggor, rita kläder, fotbollsspelare och djur. 
Boken Kartor har nu fått en pysselbok för alla barn som gillar att titta 
på kartor, rita och lära sig om olika kulturer. En pysselbok i stor format 
som räcker länge! Sidorna är limmade som i ett block så att de enkelt 
kan rivas ut om man till exempel vill sätta upp teckningarna på väggen. 

ISBN 501-1754-7 
Ca-pris: 86:-

FLORAS NATURPYSSLOR
– SKAPA MED BLAD,
KOTTAR OCH STENAR

Kristina Digman

Inspireras av Flora och allt fint 
du hittar i naturen. Här finns 
sinnrika idéer för dig som tycker 
om att samla, måla, klippa och 
klistra, samtidigt som du lär dig 
om träd, skog och mark.
En unik inspirationsbok för 
barn och vuxna som också är
en konstupplevelse i sig.

ISBN 638-8872-4
Ca-pris: 87:-

RÄTT UR JORDEN
HANDBOK I SJÄLVHUSHÅLLNING

Bella Linde/Lena Granefelt

Boken ger grundläggande kunskaper och praktiska råd för hur du 
framgångsrikt odlar grönsaker för husbehov. Här finns allt du behöver 
veta om hur du bygger upp en god jord till hur du sår, sköter, skördar, 
bevarar och lagrar grödorna. Här finns också ett kapitel om gratis-
maten som växer i skog och mark, och en kalender som visar hur 
självhushållningsåret ser ut.

Nyutgåvan innehåller dessutom serieodlarschema, ett kapitel om bokashi-
kompostering och nya recept!

ISBN 7037-965-9
Ca-pris: 201:-

LILLA GRÖNSAKSLANDET
– ODLA, SKÖRDA, ÄTA

Bella Linde/Lena Granefelt

En inspirerande guide för unga 
odlare. Full av tips på hur ni till-
sammans kommer igång, sköter 
om och lagar till familjens grön-
saker. Med hjälp av bokens steg 
för steg-instruktioner blir det 
enkelt att odla allt från potatis 
och bönor till jordgubbar och 
rabarber. Här finns tips för od-
ling i trädgårdsland, pallkrage 
eller ute på balkongen.

ISBN 501-1703-5
Ca-pris: 108:-

Vackert och lekfullt

naturpyssel för

små och stora!

INTER-
NATIONELL 

SUCCÉ!
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EXPEDITION
LANDSKAPSDJUR

Anna Roos/Kenneth Johansson

I den här boken får du träffa alla våra svenska landskapsdjur.
Bland dem finns både vanliga djur som skogshare och älg och mer 
ovanliga som fjällräven. Med hjälp av Anna och Kenneth lär du dig
var du hittar djuren och vad som behöver göras för att skydda dem.

Expedition Landskapsdjur vänder sig till barn som vill lära sig mer om 
djur, natur och miljö. Spännande, viktiga och roliga fakta blandas med 
fantastiska bilder på våra landskapsdjur - alla tagna i det vilda.

ISBN 88167-01-9
Ca-pris: 127:-

ÖGONBLICK
I NATUREN

Kjell Stockhaus

Hur mycket väger en fullvuxen vildsvinsgalt? Och vad är det som 
skiljer en gråsparv från en pilfink? I den här boken har illustratören 
Staff an Ullström och författaren Kjell Stockhaus samlat enkla basfakta 
om djur och natur. Man får svar på många av de frågor som man oftast 
ställer sig kompletterade med mycket vackra illustrationer.

Illustrationer av Staffan Ullström – en av Sveriges skickligaste djur- och 
naturkonstnärer.

ISBN 88822-51-2
Ca-pris: 207:-

RIKT OCH
LEKFULLT

ILLUSTRERAD
I FÄRG!

VILDA DJURBOKEN

Martin Emtenäs

Martin Emtenäs är ”killen med 
knuten” som har björnull i fickan 
en vanlig dag på jobbet. Han har 
utforskat iden, lyor och grottor, 
klättrat upp i havsörnsbon. 
Vägt, mätt och märkt björnar, 
örnungar och vargvalpar. Nu 
delar han generöst med sig av 
sina spännande kunskaper till 
de yngsta. Han tar med läsarna 
på ett pärlband av lärorika och 
spännande möten med björn, 
varg, lo, lax, korp, och tjugo 
andra vilda djurfavoriter.

ISBN 29-70068-8
Ca-pris: 120:-

SPORTSKOLAN: RIDNING

Anna Sellberg

Mys i stallet, en härlig skogstur 
eller en spännande hopptävling? 
Ridning är sporten som har allt!

Sportskolan är en serie böcker för 
barn som precis har börjat med en 
sport eller drömmer om att börja 
med den. Allt presenteras på ett 
lekfullt och inkluderande sätt. 
För oavsett vilken sport man vill 
syssla med ska det vara kul!

ISBN 29-70053-4
Ca-pris: 78:-

STALLPYSSEL MED SIGGE: 
AKTIVITETSBOK MED
KLISTERMÄRKEN

Lin Hallberg

En bok full av roligt häst- och 
Siggepyssel. Välj rätt väg till 
stallet genom labyrinten, rita 
drömhästen eller läs Sigges 10 
budord och mycket annat … 
Över 50 klistermärken med 
Sigge medföljer! Fixa och trixa 
med Sveriges populäraste lilla 
shetlandsponny!

ISBN 638-9001-7
Ca-pris: 33:-
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FEMINISM
PÅGÅR

Sassa Buregren/Elin Lindell

Över hela världen talas det om
feminism och kvinnors rättig-
heter. I en del av världen höjs 
kvinnor röster för kvinnors rätt 
att köra bil och i en annan är det 
frågan om lika lön för lika arbete. 
Jämställdheten har kommit 
olika långt på olika håll i världen. 
Sverige kallas världens mest jäm-
ställda land men har aldrig haft en 
kvinnlig statsminister till exempel. 
Men vad är feminism egentligen 
och var kommer de feministiska 
idéerna ifrån?

ISBN 27-14417-0
Ca-pris: 98:-

BÅNGSTYRIGA BARN
MAKT, NORMER OCH
DELAKTIGHET I FÖRSKOLAN

Klara Dolk

I Bångstyriga barn möter vi barn 
och pedagoger på en förskola där 
man aktivt arbetar med genus-
pedagogik, likabehandling och 
barns rättigheter. Boken handlar 
om hur vi vuxna, lärare såväl 
som föräldrar, försöker påverka 
barnen åt ”rätt” håll.

ISBN 7037-725-9
Ca-pris: 167:-

FLICKORNAS HISTORIA: 
FRÅN IGELKOTTSFLICKAN 
PÅ STENÅLDERN TILL JULIA 
I VÅR TID

Kristina Lindström

Boken tar med läsaren genom 
Sveriges historia från sten-
åldern till våra dagar, sedd ur 
en flickas perspektiv. I sjutton 
spännande och inlevelsefulla 
berättelser får vi möta flickor 
som var och en berättar något 
viktigt om sin egen tid.

Boken har sålts i mer än 20 000 
exemplar!

ISBN 501-1701-1
Ca-pris: 106:-

MALALA - FLICKAN SOM 
STOD UPP FÖR RÄTTEN ATT 
GÅ I SKOLAN OCH
FÖRÄNDRADE VÄRLDEN 

Malala Yousafzai
Patricia McCormick

I denna utgåva av hennes bäst-
säljande memoarer, speciellt 
anpassad för unga läsare och 
innehållande exklusiva bilder 
och material, bjuds vi in i den 
märkliga historien om en flicka 
som redan som litet barn kände 
att hon ville förändra världen 
och gjorde det.

ISBN 32-16633-4
Ca-pris: 121:-

VINNARE AV
NOBELS 

FREDSPRIS
2014!

PINSAMT! ALLT OM
STUNDERNA DU HELST
VILL GLÖMMA!

Lisa Bjärbo

Här finns berättelser, brev, tips, 
tester och noveller. Allt om de 
där pinsamma stunderna du 
helst vill glömma. Du får vet 
hur det gick när Jonna gjorde 
två självmål i samma match, när 
Daniellas mamma började tok-
dansa på skolavslutningen och 
när Edvin la en brakfis så att det 
ekade i hela gympasalen. 

ISBN 27-14234-3
Ca-pris: 98:-

STORA SYNDBOKEN

Lisa Bjärbo

Mobba. Svika. Fuska. Härma. 
Skryta. Ljuga. Snacka skit. 
Det är de nya dödssynderna
– det mest förbjudna, det 
jobbigaste och taskigaste, allt 
enligt dagens barn.

Boken är full av berättelser, brev, 
tips, spel, lekar, fakta och fniss. 

ISBN 27-14233-6
Ca-pris: 98:-

STÄNDIGT
AKTUELL

OCH EFTER-
FRÅGAD!

VI HJÄLPER ER ATT
HÅLLA ORDNING PÅ 
BÖCKERNA!

Känner du till att LäroMedia 
även erbjuder kompletta
bibliotekssystem? Läs mer på:

LAROMEDIA.SE/BIBLIOTEK

- Enkel utlåning och återlämning
- Administration av böcker
- Administration av låntagare
- Skapa önskelistor
- Integrerat e-handelssystem
- Kostnadseffektivt
- Lättanvänt
- Modernt webbgränssnitt
- Användarvänligt och snabbt
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SÅ KÄNNS DET 
– EN BOK OM KÄNSLOR

Katerina Janouch

Kan barn och unga bli våldsamt 
kära? Hatar barn lika intensivt 
som vuxna? Vad är känslor
egentligen? Känslorna bor i 
samma påse. Ilskan bredvid 
ledsenheten, rädslan bredvid 
glädjen. Känslorna skulle kunna 
vara godisar med olika färger och 
smaker. Vissa bitar väljer man 
bort för man gillar inte hur de 
smakar. Ändå finns de där och 
ibland råkar man tugga i sig en sån.

ISBN 87941-70-2
Ca-pris: 113:-

VÄRLDENS VIKTIGASTE BOK
OM KROPPEN, KÄNSLOR 
OCH SEX

Nathalie Simonsson

Kroppen bubblar av nya 
känslor, och man funderar över 
vem man är och kommer att bli. 
Kompisarna har blivit viktigare 
och bråken med familjen fler, 
samtidigt som kärleken och 
längtan efter att hångla blivit 
större. Pubertetsåren är en 
speciell tid med nya pirriga 
drömmar, pinsamheter, kärlek-
sknas och en stor nyfikenhet 
på kroppen.

ISBN 7037-631-3
Ca-pris: 132:-

ADHD I BILDER

Victor Wikander

ADHD i bilder är ett resultat
av Victor Wikanders bild-
dokumentation av de positiva 
och negativa sidorna av diag-
nosen. Den handlar om Victor 
själv, hans diagnos och hur det 
är att leva med den.

Idén bakom boken kom i samband med hans fotoutställning om ADHD på 
Kulturhuset i Stockholm i mars 2012. Många upplevde att de genom bilderna 
fick upp ögonen och förståelsen för sig själva, kompisar eller sina barn och 
barnbarn... Victor insåg att det både skulle vara spännande, givande och 
lärorikt att försöka skapa en bok utifrån dessa bilder, för att fler ska få 
möjlighet att se hur ADHD kan se ut.

ISBN 87283-53-6
Ca-pris: 161:-

GÅ BARA
– MIN FLYKT FRÅN 
SOMALIA TILL SVERIGE

Abdi Elmi/Linn Bursell

Jag tror ni tänker att vi har 
ett val. Det är inte så. Jag vill 
lika lite sätta mig i den där 
rangliga båten som du skulle 
vilja. Jag förstår också att den 
antagligen inte kommer att 
hålla. Att smugglarna pressar 
i för mycket folk. När vågorna 
går höga har de små båtarna 
ingen chans. Jag vet det. Men 
det finns inga alternativ. Det 
finns faktiskt inga alternativ. 

Det här är tonåringen Abdi 
Elmis egen berättelse om 
kriget i Somalia, den farliga 
resan genom Sahara och 
över Medelhavet och till slut 
kampen för att få ett rimligt 
liv i Europa. Tillsammans med 
författaren Linn Bursell vittnar 
Abdi Elmi om de övergrepp och 
den förnedring som flyktingar 
utsätts för på vägen till det 
slutna Europa där de sedan 
bollas runt mellan länder till 
följd av en cynisk och kollapsad 
migrationspolitik. Det är en
berättelse som synliggör rasismen 
och islamofobins starka grepp 
om lagstiftning, politik och
enskilda människors värderingar. 
Men den handlar också om 
solidaritet och vänskap i svåra 
situationer.

ISBN 7037-920-8
Ca-pris: 155:-

HÖGAKTUELLT
ÄMNE SOM

BERÖR!

ALLA FRÅGAR SIG VARFÖR

Eva Susso

I Alla frågar sig varför får vi möta barn som ställer frågor om sådant 
vi alla funderar på. Med hjälp av filosofins värld förstår man att 
frågorna är djupt mänskliga – kanske är det just dessa frågor som 
gör oss till människor? Boken sätter frågorna i ett större samman-
hang och diskuterar dem ur ett filosofiskt perspektiv i såväl text 
som bild. En tankebok som låter läsaren, oavsett ålder, känna att 
den inte är ensam om att ställa sig svåra, existentiella frågor.

ISBN 88279-17-0
Ca-pris: 113:-
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BYGG DITT EGET DATASPEL!

Måns Jonasson

Måns Jonasson visar med enkla 
instruktioner och tydliga bilder 
hur man steg för steg kan just 
bygga sitt alldeles egna dataspel. 
Han utgår från programmerings-
språket, Scratch, som skapats
av MIT och är gratis att använda. 
När man följt bokens instruk-
tioner har man skapat ett eget 
spel där en katt jagar en mus över 
skärmen. Det är kreativt, det är 
roligt och det ger mersmak!

ISBN 29-69798-8
Ca-pris: 110:-

KODA BUS OCH DATASPEL!

Måns Jonasson

Precis som i första boken utgår 
Koda bus och dataspel! från pro-
grammeringsspråket, Scratch, 
som skapats av MIT och är 
gratis att använda. I bokens tre 
projekt får vi lära oss att skapa 
egen musik, koda ett spökspel 
och inte minst att programmera 
ett tjuvlarm! Det är lätt att 
hänga med i instruktionerna, 
det är kreativt och framför allt 
är det väldigt roligt!

ISBN 29-69799-5
Ca-pris: 110:-

CURLY BRACKET 2:
CORPURATUS HEMLIGHET

Johan Wendt/Tor Moström

I uppföljaren till Den gömda 
koden fortsätter kampen mot 
Corpuratus förtryck.

Serieromaner som introducerar 
läsaren till datalogiskt tänkande, 
ett tankesätt som är grunden för 
att lära sig programmera och som 
idag anses lika viktigt som att 
kunna läsa, skriva och räkna.

ISBN 638-8927-1
Ca-pris: 109:-

MESSI
– VÄRLDENS BÄSTE SPELARE

Michael Part

Den fängslande berättelsen om 
Lionel Messi, världens bäste 
fotbollsspelare. Från hur han 5 
år gammal fick sin första fotboll 
till första målet på Camp Nou 
i Barcelona, en iskall lobb över 
den utrusande målvakten.

ISBN 88395-12-2
Ca-pris: 92:-

RONALDO
– EN VINNARES VÄG

Michael Part

Lättläst och gripande om 
Ronaldos resa från gatorna på 
den portugisiska ön Madeira 
till att bli en av de största 
fotbollsspelarna någonsin.

ISBN 88395-13-9
Ca-pris: 98:-

NEYMAR
– MAGIKERN

Michael Part

Neymar Jr föddes 1992 i São 
Paulo i Brasilien. Det här är 
berättelsen om hans tidiga 
karriär och vägen till Brasiliens 
landslag.

ISBN 88395-14-6
Ca-pris: 92:-

Tror du att programmering är 
svårt? Att det är något som bara 
datasupporten eller några super-
nördiga Bill Gates-kopior i övre 
tonåren fixar? Då tror du fel!

Lorenzo Medici

En var nära att sluta med fotboll efter att ha blivit petad från U21-
landslaget. En annan var bara två år gammal då hon bad sin mamma 
om ett par fotbollsskor. En tredje började sin karriär i lilla Verums 
GoIF. Vägen till stjärnorna kan se olika ut.

I Bäst i världen 2016 möter du världens bästa spelare, rankade från plats
1 till 50. Vilka är deras unika styrkor? Hur väcktes deras intresse för fotboll 
och vilka är höjdpunkterna i karriären?

ISBN 27-14758-4
Ca-pris: 144:-

BÄST I VÄRLDEN 2016:
TALANGERNA
LEGENDERNA
SVENSKORNA

Boken om
världens bästa

kvinnliga
fotbolls-
spelare 2016!

UTKOMMER
JUNI 2017!
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FIXA FESTEN SJÄLV!

Anna Lycke

Här får du tips på alla möjliga fester, recept och pyssel i olika 
svårighetsgrader. Välj det som passar dig bäst, det enklaste och 
snabbaste, eller det lite mer kluriga. Dessutom hittar du fakta 
om ekologisk och kravmärkt mat och hur du kan göra för att byta 
ut t ex nötter och mjölk om någon på festen inte tål det.

ISBN 88167-02-6
Ca-pris: 127:-

KONST
– TITTA, UPPTÄCK, GÖR

Ylva Hillström

En bok om att titta på konst och 
att skapa själv. Presentationer 
av konstverk och konstnärer 
varvas med praktiska tips och 
inspiration för eget skapande 
och hur man släpper loss sin 
fantasi. Gör din egen skissbok, 
fotografera, klipp kollage, sticka 
graffiti eller kasta en fröbomb.

ISBN 501-1666-3 
Ca-pris: 108:-

YLVA HILLSTRÖM

FOKUS PÅ:

Ylva Hillström är intendent på 
avdelningen för förmedling på 
Moderna museet i Stockholm, 
där hon bland annat skriver 
lärarhandledningar och gör 
konstäventyr och workshops 
för barn och ungdomar.

Ylva Hillström debuterade 
med Konst - titta, upptäck, gör 
2014. Den nominerades både 
till debutantpriset Slangbellan 
och Carl von Linné-plaketten.
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Det här är ingen vanlig

kokbok, det här är en bok om 

matpyssel!

VÄRLDENS FÖRSTA
SPORTSTJÄRNOR

Andreas Palmaer
Bengt Fredrikson

Det har alltid funnits idoler 
inom idrotten. Före Zlatan 
och Venus Williams var det till 
exempel boxaren Melankomas 
som var så överlägsen att han 
aldrig slog ett slag. Och fotbolls-
laget Preston North End som 
aldrig förlorade en match. De 
ville nämligen inte riskera att 
få stryk av sina egna fans.

ISBN 501-1755-4 
Ca-pris: 74:-

BEPPE TESTAR!
15 GODISEXPERIMENT

Beppe Singer

I tidigare böcker har Beppe laborerat hemma i köket och gjort detektiv-
experiment. Nu har turen kommit till det (nästan) alla gillar: godis!
Det blir inte pekpinnar och förmaningar utan en bok som går ut på att 
se vad godiset innehåller och vad som kan hända om man tillsätter
något spännande som orsakar kemiska reaktioner. Som när man bubbel-
testar sitt sura godis eller inte kan låta bli att upprepa mentosfontänen! 
Boken avslutas med ett Godiskollen-Quiz för smarta snaskare.

ISBN 638-8605-8
Ca-pris: 91:-

ZLATAN: HÅRDA FAKTA

Lars Nylin/Lars Sundh

Boken innehåller alla fakta
om Zlatans drygt 680 klubb-
matcher och 116 landskamper;
laguppställningar, byten, mål, 
passningar, publiksiffror och
domare. Men också alla klubb-
dräkter, övergångssummor, 
hemmaarenor, skador, gula och 
röda kort, straffsparkar, skor, 
tatueringar, bilar och mycket, 
mycket mer. Självklart rangordnas 
även alla de klassiska målen.

ISBN 7701-556-7
Ca-pris: 217:-
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30 länder
beskrivna i innehållsrika

böcker med hårdpärm!

Fackbokserien Colourful World är riktad till 
10-14-åriga läsare och presenterar olika länder och 
deras natur, kultur, historia, politiska system, vardag 
och de viktigaste städerna och sevärdheterna.

FANTASTISKA
FAKTA!

AUSTRALIEN 9515794383 Ca-pris: 196:-

BELGIEN 9515794673 Ca-pris: 196:-

BRASILIEN 9949532247 Ca-pris: 219:-

DANMARK 9515794604 Ca-pris: 196:-

EGYPTEN 9949532162 Ca-pris: 219:-

ESTLAND 9515794277 Ca-pris: 196:-

FINLAND 9949945115 Ca-pris: 219:-

FRANKRIKE 9949532131 Ca-pris: 219:-

GREKLAND 9515794390 Ca-pris: 196:-

INDIEN 9515794109 Ca-pris: 196:-

IRLAND 9515794727 Ca-pris: 196:-

ISRAEL 9949532186 Ca-pris: 219:-

ITALIEN 9949532063 Ca-pris: 219:-

JAPAN 9515794079 Ca-pris: 196:-

KANADA 9949945160 Ca-pris: 219:-

KINA  9515794086 Ca-pris: 196:-

LETTLAND 9515794710 Ca-pris: 196:-

NORGE 9515794031 Ca-pris: 196:-

NYA ZEELAND 9949532551 Ca-pris: 219:-

POLEN 9515794703 Ca-pris: 196:-

RYSSLAND 9949532018 Ca-pris: 219:-

SCHWEIZ 9515794291 Ca-pris: 196:-

SVERIGE 9515794406 Ca-pris: 196:-

SYDKOREA 9949532094 Ca-pris: 219:-

THAILAND 9515794215 Ca-pris: 196:-

TJECKIEN 9949532506 Ca-pris: 219:-

TURKIET 9515794666 Ca-pris: 196:-

UNGERN  9515794284 Ca-pris: 196:-

USA 9515794055 Ca-pris: 196:-

ÖSTERRIKE 9515794192 Ca-pris: 196:-

Böckerna är skrivna och tecknade av Jeff Nilsson som
arbetat med miljö och återvinning i över fyrtio år.

I bokserien om Skrot-Sverre får vi lära oss mer om 
natur, miljö och återvinning.

SKROT-SVERRE
PÅ SKROTGÅRDEN

Jeff Nilsson

Skrot-Sverre på skrotgården 
handlar om en pojke på nio 
år som får följa med sin 
pappa till hans stora åter-
vinningsanläggning. I denna 
bok får han lära sig lite om 
järn och metall på ett roligt 
och lättsamt sätt.

ISBN 981710-0-6
Ca-pris: 104:-

SKROT-SVERRE
PÅ PAPPERS-
AVDELNINGEN

Jeff Nilsson

Skrot-Sverre på pappers-
avdelningen handlar om
en liten pojke som får följa 
med sin pappa till hans stora 
återvinningsanläggning. 

ISBN 981710-1-3
Ca-pris: 104:-

SKROT-SVERRE
PÅ ELEKTRONIK-
SKROTEN

Jeff Nilsson

Skrot-Sverre på elektronik-
skroten handlar om en pojke 
och hans lillasyster som får 
följa med pappa till en stor 
återvinningsanläggning för 
elektronikskrot.

ISBN 981710-2-0
Ca-pris: 104:-

SKROT-SVERRE
RESER TILL LAPPLAND

Jeff Nilsson

Skrot-Sverre reser till 
Lappland handlar om en 
pojke och hans lillasyster 
Eva-Lisa som åker tåg upp 
till Lappland och hälsar på 
sina kusiner. På resan ser 
de både björnar och renar 
och får även följa med ner 
i en gruva och besöka en 
riktig lappkåta.

ISBN 981710-3-7
Ca-pris: 104:-

SKROT-SVERRE
MATAVFALL &
BIOBRÄNSLE

Jeff Nilsson

Vi får följa med Skrot-Sverre 
och hans lillasyster till skolan 
och vara med i det stora 
skolköket där deras mamma 
Märta-Stina arbetar. Hon 
har många nya idéer och 
förslag på hur man ska laga 
god och näringsrik mat i 
skolan vilket hon berättar 
för barnen.

ISBN 981710-4-4
Ca-pris: 104:-

SKROT-SVERRE
PET & PANT

Jeff Nilsson

Skrot-Sverre och hans lilla-
syster får följa med till deras 
pappas stora miljö- och åter-
vinningsanläggning. Här får 
de lättsamt lära sig lite om 
insamling och återvinning 
av allt från glas till burkar 
och plast. Hur det började 
och varför man samlar in 
detta material. 

ISBN 981710-5-1
Ca-pris: 104:-
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”Då gick jag fram till Jossans
storebrorsa Hugo istället. Han stod 
med några andra nior i ett hörn av 
skolgården. Folk tror att Hugo är 
min kille. Oftast tror jag det också. 
Men jag vet inte. Ibland verkar han 
mer kär i sina spellistor än i mig. 
Jag gav honom en puss. Han såg ut 
som om han tyckte det var pinsamt.
– Jag tänkte att vi kunde softa
tillsammans efter skolan, sa jag.
– Jag vet.
– Hur kan du vet det?”

FRÅN 
12 ÅR

Ur Älskar dig, hatar dig
AV MARTIN JONOLS

DU HITTAR BOKEN PÅ SIDAN 98
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NOVA-TRILOGIN 1:
DIMENSIONER

Sofie Berthet

Sjuttonåriga Nova lever ett helt 
vanligt liv i en liten ort på den 
skånska sydkusten. Tills hon 
träffar Alex – då förändras allt. 
Han är inte som någon annan, 
och Nova faller handlöst. Men 
så kommer chocken: Nova får 
veta att Alex är från framtiden, 
och att resor mellan dimen-
sionerna - tidsresor - är möjliga.

ISBN 7645-548-7
Ca-pris: 114:-

OLYMPENS HJÄLTAR 5:
OLYMPENS BLOD

Rick Riordan

De sju unga halvgudarna har 
bekämpat Gaias monster i
Alaska, Rom och dödsriket.
De har krigat mot gudar, jättar 
och sina forna kamrater. Nu 
har Percy Jackson, Annabeth, 
Jason, Piper, Hazel, Leo och 
Franks resa nått sitt slut. Nu 
stundar den sista striden. 

Sista delen i serien Olympens 
hjältar.

ISBN 638-8575-4
Ca-pris: 120:-

BRONSDOLKEN 5:
KRIGARNAS BORG

Michelle Paver

Hylas och Pira återvänder 
hem från Egypten, och jakten 
på dolken fortsätter. Hylas 
barndomsvän Telamon tänker 
göra allt för att Kråkorna ska ta 
makten och bli oövervinnerliga. 
Helt ensam måste Hylas förfölja 
sin gamle vän och numera värsta 
fiende. Ingen av dem tänker ge sig.

Femte och avslutande delen i serien.

ISBN 552-6038-5
Ca-pris: 101:-

Berättelsen om 

Narnia!

DET LÅNADE MÖRKRETS 
RIDDARE

Dave Rudden

Denizen Hardwick är föräldra-
lös och hans liv är - nåja - 
normalt. Under en ovanligt 
mörk natt öppnas grinden till 
barnhemmet Crosscaper för en 
bil rytande av kraft. Mannen i 
bilen hämtar Denizen, med löfte 
om att presentera honom för en 
sedan länge försvunnen faster. 
Men under bilfärden till stan 
blir de överfallna och häpnads-
väckande saker börjar hända

ISBN 7645-857-0
Ca-pris: 114:-

RAFFLANDE
& FANTASI-
SPRULANDE
ÄVENTYR!

NARNIA:
MIN MORBROR TROLLKARLEN

C. S. Lewis

ISBN 638-9346-9
Ca-pris: 71:-

NARNIA: 
HÄXAN OCH LEJONET

C.S. Lewis

ISBN 638-8790-1
Ca-pris: 71:-

NARNIA: 
HÄSTEN OCH HANS POJKE

C.S. Lewis

ISBN 638-8793-2
Ca-pris: 71:-

NARNIA:
CASPIAN, PRINS AV NARNIA

C.S. Lewis

ISBN 638-8792-5
Ca-pris: 71:-

NARNIA:
KUNG CASPIAN OCH
SKEPPET GRYNINGEN

C.S. Lewis

ISBN 638-8791-8
Ca-pris: 71:-

NARNIA:
SILVERTRONEN

C. S. Lewis

ISBN 638-9344-5
Ca-pris: 71:-

NARNIA:
DEN SISTA STRIDEN

C. S. Lewis

ISBN 638-9345-2
Ca-pris: 71:-

I böckerna om Narnia får vi följa de fyra syskonen Peter, Susan, 
Edmund och Lucy när de kliver genom ett klädskåp och hamnar i 
en magisk fantasivärld där talande djur, träd och naturväsen blivit 
indragna i en kamp mellan det onda och det goda.
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MAGISTERIUM 3:
BRONSNYCKELN

Holly Black/Cassandra Clare

Call ska börja tredje året på
Magisterium. Han, Aaron, Tamara 
och Tumult ser fram emot att få 
ge sig ut på farliga expeditioner 
och lära sig mer om kaosmagi. 
Men de märker snart att allt inte 
står rätt till. Någon på skolan bär 
på en hemlighet om mörk magi ...

Spänning, humor och action
av hyllade Holly Black och
Cassandra Clare!

ISBN 638-7426-0
Ca-pris: 113:-

VIRTNET-SPELEN 
– STULNA LIV

James Dashner

Michael har förlorat allt.
Men han kan inte ge upp nu. 
Han är en av få som känner till 
hackern Kaines plan för att ta
över världen. Intelligenta data-
program ska ersätta levande 
människors hjärnor och ta 
över deras kroppar. Bara 
Michael och hans vänner vet 
sanningen. Och de riskerar allt 
för att rädda mänskligheten.

ISBN 552-6357-7
Ca-pris: 104:-

EN VÄKTARES BEKÄNNELSER

Elin Säfström

Stockholm är fullproppat med 
tomtar, troll, vättar och älvor.
De flesta människor ser dem inte 
tack vare Tilda. Det är nämligen 
hennes ansvar att rådare och 
människor hålls ifrån varandra.

Elin Säfström debuterar med en 
humoristisk ungdomsroman som 
på ett nyskapande sätt blandar 
samman nordisk folktro med urban 
fantasy. En spänningsroman full 
av magiska väsen.

ISBN 87707-46-9
Ca-pris: 109:-

ETT VECK I TIDEN

Madeleine L’Engle

Tonåriga Meg Murry sitter i
sitt rum på vinden och funderar 
för sig själv. I skolan är det mesta
jobbigt och krångligt. Och hennes
pappa, vetenskapsmannen, har 
försvunnit efter att ha jobbat 
med ett experiment. Den mys-
tiska tanten Fru Whatsit har 
kommit på besök och slagit sig 
ner i deras kök - och hon verkar 
både veta en hel del om vart 
Megs pappa kan ha tagit vägen.

ISBN 7645-984-3
Ca-pris: 148:-

SAGAN OM TURID 1:
KUNGADOTTERN

Elisabeth Östnäs

Turids värld är en hård vikinga-
värld. Den vintern då svälten 
slår hårt mot den lilla byn ställs 
allt på sin spets. Turid behöver 
använda de krafter hon har för 
att överleva – och även krafter 
som hon ännu inte lyckats 
bemästra!

ISBN 502-2191-6
Ca-pris: 104:-

SAGAN OM TURID 2:
KRIGSTID

Elisabeth Östnäs

Turid reser tillsammans med sin 
träl Unna genom ett krigshärjat 
land. Livet är hårt, och helt på 
männens villkor. Turid vet inte 
vart hon är på väg. Hon vet bara 
att hon måste fortsätta framåt. 
Det hon bär med sig är det enda 
hon har, tillsammans med alla 
minnen. De manar henne vidare, 
rakt in i krigets skugga.

ISBN 502-2170-1
Ca-pris: 104:-

SAGAN OM TURID 3:
KORPGUDINNAN

Elisabeth Östnäs

Resan går över irernas rike. Mot 
bergen skulle hon, det sa Holme. 
Men var ligger bergen? Till-
sammans med Frode och Unna 
färdas Turid till Dyflin, irernas 
stora handelsby. Där möter hon 
de nordmän som slagit sig ner 
på den gröna ön. Hon får också 
uppleva irernas gudinnor. En 
av dem är mild, men en annan 
krigisk, långt från något Turid 
tidigare mött.

ISBN 502-2189-3
Ca-pris: 104:-

FRÅ
N

12 Å
R

hyllad
vikinga-serie!

LÅT DEN RÄTTE KOMMA IN

John Ajvide Lindqvist

Naturligtvis finns det inga 
vampyrer i Blackeberg. Bara 
en massa vanliga människor 
som stretar med sina vanliga 
liv. Eller...? Det är vinter 1981 
i folkhemsförorten nordväst 
om Stockholm. Men livet i 
Blackeberg ska snart förändras, 
människor dras in i en okänd 
och ond virvel. Men för Oskars 
del sker något viktigare. Han 
möter den första kärleken en 
nyinflyttad flicka som heter Eli.

ISBN 7037-853-9
Ca-pris: 38:-
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THE LUNAR CHRONICLES 1: 
CINDER

Marissa Meyer

Människor och androider 
trängs på de stökiga gatorna 
i Nya Beijing. En dödlig pest 
plågar befolkningen. Från 
rymden övervakas de av ett 
hänsynslöst månfolk, som 
väntar på att sätta sina planer 
i verket. Ingen vet att Jordens 
öde hänger på en enda flicka.

ISBN 7645-089-5
Ca-pris: 36:-

THE LUNAR CHRONICLES 2: 
SCARLET

Marissa Meyer

Cinder försöker fly från det fängelse 
där vi sist lämnade henne trots 
att det kommer att göra henne 
till den mest jagade personen i 
hela Samväldet. På andra sidan 
jorden söker Scarlet Benoit en tuff  
fransk tjej som inte drar sig för 
att bära pistol efter sin försvunna 
mormor. Och det visar sig att det 
är mycket hon inte känt till om 
sin mormor eller den livsfara hon 
levt i under hela sitt liv.

ISBN 7645-312-4
Ca-pris: 38:-

THE LUNAR CHRONICLES 3: 
CRESS

Marissa Meyer

Cinder och kapten Thorne är på 
rymmen med Scarlet och Wolf 
i släptåg. Tillsammans planerar 
de att störta drottning Levana 
och hennes armé. Deras största 
hopp ligger hos Cress, som 
sedan barnsben varit instängd i 
en satellit med bara dataskärmar 
som sällskap.

ISBN 7645-298-1
Ca-pris: 148:-

LÖGNERNAS TRÄD

Frances Hardinge

Fjortonåriga Faiths föräldrar 
bestämmer sig för att flytta 
ut till en vindpinad ö vid 
engelska kusten och hon 
förstår att det ligger mer 
bakom beslutet än vad 
de vuxna låtsas om. När 
hennes pappa kort därefter 
omkommer under mystiska 
omständigheter tror Faith 
sig veta något som kan ha 
betydelse. Men hon är bara 
en flicka, och i 1800-talets 
England anses hon inte värd 
att ta på allvar. Om hon ska 
få någon klarhet i vad som 
hänt måste hon ta reda på 
det på egen hand. 

Lögnernas träd är en suggestiv 
berättelse om tro, vetenskap 
och sanningstörst. Den har 
vunnit flera prestigefulla 
priser, bland annat Costa 
Book of the Year, och hyllas 
världen över för sin intrig och 
atmosfär.

ISBN 32-17575-6
Ca-pris: 132:-

tilldelad
Costapriset 2015:

Årets bok och 

Årets barn- och 

ungdomsbok!

VITA TIGERN

Christin Ljungqvist

Till hotell Vita Tigern i Göteborg kommer människor från hela världen, 
på flykt undan krig eller för att skapa ett bättre liv för sina barn. Avalon 
har vuxit upp här, lekt i lobbyn, hjälpt till i köket, hämtat resande från 
luftskeppen. På nyårsnatten brakar en svävare ner i isen vid Götaälv-
bron, och tillsammans med sina vänner börjar Avalon leta efter föraren. 
Men under sökandet snubblar hon över en familjehemlighet som visar 
sig större än hon ens kunnat föreställa sig.

En äventyrsroman som blandar estetik från 1940-talet, grön högteknologi 
och skrot, med en framtid som varken är utopisk eller dystopisk, men precis 
som vår samtid brottas med frågor om integration och alla människors rätt 
till trygghet.

ISBN 88279-30-9
Ca-pris: 115:-

CHRISTIN LJUNGQVIST

FOKUS PÅ:

Christin Ljungqvist är 
född 1983 i Vallda, utanför 
Kungsbacka, och bor idag i 
Göteborg. Hon debuterade 
som författare 2012 med 
Kaninhjärta, en genreöver-
skridande roman som nått 
såväl unga som vuxna läsare.

Hon bloggar, jobbar i 
bokhandel och målar gärna 
vid sidan om sitt skrivande, 
och beskriver sig själv som 
en spöktroende drömmare.
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FRÅ
N

12 Å
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OLYCKORNAS TID

Moïra Fowley-Doyle

Det händer vid samma tid varje 
år. Bulor och blåmärken, skärsår 
och stygn, lungor som fylls av 
vatten. Så länge sjuttonåriga 
Cara kan minnas har olyckornas 
tid varit en del av hennes liv. 
Olyckornas tid är här, och varje 
hemlighet är en möjlig olycka. 
Men det här året börjar Cara 
ställa frågor.

ISBN 27-14752-2
Ca-pris: 109:-

EN Ö I HAVET

Annika Thor

Systrarna Steffi och Nelli är tolv 
och sju år gamla när de skickas 
till Sverige för att undkomma 
judeförföljelserna i sitt hemland 
Österrike. De drömmer om ett 
paradis, men möts av en karg 
verklighet. 

ISBN 638-9448-0
Ca-pris: 71:-

NÄCKROSDAMMEN

Annika Thor

Flyktingflickan Steffi ser fram 
emot att börja i läroverket i 
Göteborg och att få nya vänner. 
Men allra mest ser hon fram 
emot att få träffa sin hemliga 
kärlek. Samtidigt saknar hon sina 
föräldrar. Ska familjen någonsin 
återförenas?

ISBN 638-9449-7
Ca-pris: 71:-

HAVETS DJUP

Annika Thor

I snart fyra år har Wienflickorna 
Steffi och Nelli varit i Sverige. 
Steffi är snart sexton, på väg 
att bli vuxen. Hela livet ligger 
framför henne. Om bara kriget 
tog slut. 

ISBN 638-9528-9
Ca-pris: 71:-

ÖPPET HAV

Annika Thor

Kriget är slut och Steffi tar 
studenten. Nu måste hon 
bestämma sig för var hon hör 
hemma. Steffis val blir inte 
lättare av att Sven dyker upp, 
på själva fredsdagen, och 
känslor hon trodde var döda 
vaknar på nytt.

ISBN 638-9527-2
Ca-pris: 71:-

OM DET VAR KRIG I NORDEN 

Janne Teller

Föreställ dig att det är krig
– inte i Irak eller i Afghanistan 
eller i något annat avlägset land 
– utan här i Europa, i Sverige, 
hos oss. 

Janne Teller bjuder in läsaren till 
ett tankeexperiment. Genom att 
vända på perspektiven får hon oss 
att förstå vad det innebär att vara 
flykting.

ISBN 87027-21-5
Ca-pris: 60:-

Om det var krig i Norden är 
en liten bok, utformad som 
ett pass. Författaren försätter 
läsaren i flyktingens position 
och väcker frågor om tolerans 
och medmänsklighet.

SOPHIE SCHOLLS KORTA LIV

Hermann Vinke

Hermann Vinke skriver för både 
unga och vuxna, ofta med ett
politiskt samhällsengagemang.  
Boken Sophie Scholls korta liv 
utkom 1980 och väckte stor 
uppmärksamhet. Året därpå 
belönades den med Deutscher 
Jugendsachbuchpreis, ett av
Tysklands viktigaste litteratur-
priser för barn- och ungdoms-
böcker.

ISBN 501-1728-8
Ca-pris: 101:-

om livsöden, skolgång, vänskap, förälskelse och mognad

    - i skuggan av kriget. gripande och osentimentalt!
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FLODVÅGEN

Anne Rooney

Klimathotet har blivit på riktigt. 
Stora delar av världen står 
under vatten. Danny har flytt 
undan vattenmassorna som 
har dränkt Afrika och har ingen-
stans att ta vägen. Kevin låter 
honom sova i familjens koja. 
Vattnet stiger allt snabbare och 
snart måste Kevin även rädda 
sin egen familj!

ISBN 7543-376-9
Ca-pris: 158:-

SISTA STÖTEN

Leif Jacobsen

Det här skulle verkligen bli sista
grejen. Sista dumma grejen. 
Sen fick det vara nog. Sen 
skulle han lägga av. Lund hade 
bestämt sig. Han skulle bli 
normal. Börja om på ny kula. 
Han var liksom trött på skiten. 
– Sista gången lovade han sig 
själv högt. För vilken gång i 
ordningen visste han inte ... 

ISBN 7543-320-2
Ca-pris: 159:-

ÄLSKAR DIG, HATAR DIG

Martin Jonols

Minna tycker att hennes bästis 
Jossan är trist som måste plugga 
hela tiden. Men så börjar en ny 
tjej i klassen. Amelia. Som har 
sin egen stil. Amelia gillar hip 
hop och tycker att Minna gör 
jättebra beats. Hon har tid med 
Minna. En dag berättar Amelia 
för Minna att Jossan sagt saker 
om Minna. Hon blir jätteledsen. 
Vem kan hon lita på? Någon 
ljuger – och varför? Kan man 
älska och hata en kompis på 
samma gång?

ISBN 7543-338-7
Ca-pris: 169:-

VEM BRYR SIG?

Camilla Jönsson

När Isak börjar i sin nya klass 
märker han snabbt att något inte 
står rätt till. Ett litet gäng styr 
över alla och ingen vågar säga 
ifrån. Mest är det Tova som blir 
mobbad. Tova som bor granne 
med Isak och som har ett leende 
som får det att pirra i magen på 
honom. Men vågar Isak vara den 
som säger ifrån och som försöker 
sätta stopp för mobbingen? Eller 
ska han göra som alla andra – och 
inte bry sig?

ISBN 7543-372-1
Ca-pris: 158:-

RAYMIE NIGHTINGALES
STORA PLAN

Kate DiCamillo

Raymie Clarke har en plan. 
Om hon vinner Little Miss Central 
Florida Tire-tävlingen så kommer 
hon med i tidningen och då kan 
hennes pappa se henne och glömma 
tandhygienisten och kanske komma 
hem igen. Kanske. För att vinna 
måste hon, förutom att lära sig drilla, 
tävla mot Louisiana Elephante som 
kommer från en showfamilj och 
Beverly Tapinski som gör allt för att 
sabotera tävlingen.

ISBN 7659-035-5
Ca-pris: 108:-

TISTELTANKAR

Anette Eggert

Det är sommarlov och Linn har just varit och mött sin mormor vid 
tåget, när mormor sjunker ihop bredvid henne på gatan. Linn blir 
helt paralyserad och kommer sig inte ens för att ringa ambulansen. 
Det gör däremot Tim, eller Badbollen som Linns kompisar kallar 
honom. Senare under kvällen dör mormor på sjukhuset och en liten 
del av Linn dör med henne. När skolan ska börja igen blir alla elever 
uppdelade i olika klasser på en annan skola i stan. Tim hamnar i 
samma klass som henne. Tim, vars vänskap innebär socialt själv-
mord. Tim, som vet vad som hände i somras.

ISBN 7299-854-4
Ca-pris: 92:-

NYUTGÅVA!

ANETTE EGGERT

FOKUS PÅ:

Anette Eggert är tillbaka med 
en ny, brännande ungdoms-
roman. Hon skriver gärna 
realistiskt. ”Det är i vardagen 
äventyret bor”. Tisteltankar är 
hennes femte roman. 

Anette Bor i Skåne och 
arbetar också med att hålla 
skrivarverkstäder för barn 
och unga runt om i landet. 
Inspirationen hämtar Anette 
gärna i skogen, tillsammans 
med sin islandshäst Leikur.  
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RIMLIGT LYCKADE
ÖGONBLICK

Åsa Asptjärn

Ny termin, ny skola och nya
vänner. Emanuel har alla chanser 
att omdefiniera sig själv. Men 
vem är han? Och kanske mer rele-
vant, vem borde han vilja vara?

Den tredje boken om Emanuel Kent. 
Beställ de två första böckerna,
Konsten att ha sjukt låga förvänt-
ningar och Manifest för hopplösa, 
på laromedia.se

ISBN 638-9382-7
Ca-pris: 102:-

ALEX DOGBOY 1:
ALEX DOGBOY

Monica Zak

Alex överges tidigt av sina 
föräldrar och vantrivs hos sin 
moster. Alex rymmer, men livet 
på gatan i Tegucigualpa visar sig 
vara farligare än han trott. 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. 

ISBN 7299-240-5
Ca-pris: 29:-

ALEX DOGBOY 2:
TREDJE KÄRLEKEN

Monica Zak

Dogboy hankar sig fram med 
hjälp av fru Leti som ger honom 
mat och arbete och Doña Rosa 
som erbjuder honom sovplats i 
en ruin, om han håller sig från 
lim och droger. Men när fru 
Leti flyttar och Doña Rosa dör i 
aids rasar Alex värld. Det är inte 
första gången han blir sviken 
och får starta om på nytt.

ISBN 7299-304-4
Ca-pris: 29:-

ALEX DOGBOY 3:
SÄG ALEX, BARA ALEX

Monica Zak

Dogboy och Zofi är tillsammans
igen efter att Alex varit i ungdoms-
fängelse. Zofi kämpar mot sitt 
limberoende, men får återfall. 
Alex tar henne till ett hem för 
missbrukande flickor Han börjar 
sakna henne direkt och ångrar 
sig. När Zofi äntligen kommer ut 
bestämmer de sig för att ta tag i 
sina liv och lämna gatan.

ISBN 7299-473-7
Ca-pris: 109:-

DOGBOY ÄR DÖD

Monica Zak

En novellsamling om utsatta ung-
domar från olika delar av världen. 

Monica Zak tar oss vidare till
Vilhelmina i Sverige där en adopterad 
flicka funderar på sitt förflutna, en 
barnsoldats öde i Guatemala, en 
kamelpojke i Somaliland och ett 
ensamkommande flyktingbarn från 
Somalia på en båt på Medelhavet. 

ISBN 7299-830-8
Ca-pris: 38:-

GÅ VIDARE

Rainbow Rowell

Simon Snow, ”den utvalde”, ska 
rädda hela magikervärlden från
en magislukande varelse. Han
känner sig dock allt annat än 
utvald när han undviks av sin 
mentor och dumpas av sin flickvän. 
Samtidigt upptar ärkefienden och 
rumskamraten, vampyren Baz, allt 
större del av hans tankar och tid.

En hyllning till fantasy och fanfiction, 
fullspäckad med popkulturella
referenser, monster och kärlek!

ISBN 502-2175-6
Ca-pris: 127:-

DEN BLOMSTERTID
NU KOMMER

Marie-Chantal Long

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 att inget har hänt?

ISBN 7299-892-6
Ca-pris: 33:-

VINNARE AV
BARNENS

ROMANPRIS 
2015!

VIKTIG OCH
BRÄNNANDE

AKTUELL
BOK!

FRÅ
N

12 Å
R

DET ÄR BARA JAG SOM ÄR 
SÅ FUCKING DÅLIG

Marie-Chantal Long

Vladi är lite missnöjd med sin 
kropp och börjar träna på gym. 
Ungefär vid den tiden kidnappas 
hans pappa, en frilansjournalist, 
i Syrien. Vladis mamma blir 
ett nervvrak och kan knappt ta 
hand om sig själv medan Vladi 
mest tänker på sin träning och 
kalorier samtidigt som han får ta 
hand om sin mamma och sig själv.

ISBN 7299-834-6
Ca-pris: 92:-
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BRYTA OM

Åsa Anderberg Strollo

Minna är sexton år och bor på 
Söder i Stockholm. Hon ska 
precis börja gymnasiet och efter 
mycket trassel i nian har hon 
bestämt sig för att börja om. 
Hon ska börja sköta sig. Hon 
börjar i ny skola där ingen vet 
vem hon är. Och kanske får 
hon lite ro nu när mamman är 
intagen på psyket och hon bara 
har sig själv att ta hand om.

ISBN 501-0976-4
Ca-pris: 36:-

LIV & LOVISA

Emma Granholm

Sista terminen i nian lider mot 
sitt slut och Liv och Lovisa är 
glada att de snart ska slippa 
varandra. De går i samma klass 
men lever helt olika liv. På ett 
oväntat sätt vävs deras vägar 
samman. Lovisa har alltid varit 
behärskad, men även hon har 
en gräns för vad hon kan tåla. 
Katastrofen närmar sig.

ISBN 501-1150-7
Ca-pris: 36:-

SIMON & SOPHIE

Emma Granholm

Det är inte alltid lätt att vara
15 år, skolans snyggaste och 
tuffaste tjej och upptäcka att 
man är kär i en av klassens 
töntigaste killar. 

En inkännande och fängslande 
skildring om två, till ytan, väldigt 
olika tonåringar, om gruptryck och 
modet att stå för sina känslor. 

ISBN 501-0925-2
Ca-pris: 38:-

SJUTTON ÅR OCH SKITSNYGG

Emma Granholm

Felix är sjutton år och skitsnygg. 
Han är kaxig och självsäker och 
tjejerna älskar honom. Men när 
han kommer hem efter semestern
har de andra lärt känna den mys-
tiske Zäta. Felix är inte längre i 
centrum av gänget. Hela tillvaron 
förvandlas till en tävling och Felix 
känner hur allting börjar glida 
honom ur händerna.

ISBN 501-1674-8
Ca-pris: 36:-

VI ÄR EN

Sarah Crossan

Sextonåriga Grace och Tippy är sammanvuxna tvillingar, förenade vid 
höften. De delar bokstavligt talat allt. De är två individer med egna 
känslor, rädslor och hemligheter, men ändå en. När familjen inte längre 
har råd med privatundervisning måste tvillingarna för första gången 
börja i en vanlig skola. Hierarkierna är stenhårda och korridorerna 
fyllda av nyfikna blickar, elaka viskningar och rykten. Men för första 
gången kan de skaffa riktiga vänner, och kanske till och med snudda 
vid något som tidigare varit otänkbart – den stora kärleken.

En berättelse om identitet och systerskap, framförd i en unik berättarstil 
som gjort Sarah Crossan uppmärksammad världen över.

ISBN 32-16979-3
Ca-pris: 112:-

STARKT
OM SYSKON-

SKAP!

62 DAGAR

Cilla Naumann

Sommarlovet blev inte alls så 
där härligt långt och soligt som 
det brukade. Femtonåriga Tom 
är på sommarlov med sin familj 
precis som han alltid är på 
somrarna. En trist kväll hänger 
han med de andra i gänget och 
innan han hinner fatta vad som 
är på gång så har det redan 
skett. Ett vanligt pojkstreck 
förvandlas till blodigt allvar.

ISBN 501-1580-2
Ca-pris: 36:-

KULOR I HJÄRTAT

Cilla Naumann

Kulor i hjärtat är en samling 
berättelser som balanserar 
på gränsen mellan lycka och 
skräck. Alla noveller har samma 
huvudperson, men är olika till 
sin karaktär.

Novellsamlingen utkom för första 
gången 2009 då den även nomine-
rades till Augustpriset.

ISBN 501-1722-6
Ca-pris: 101:-
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TAPPA GREPPET

Katarina von Bredow

Hampus och Victoria är bästa 
kompisar. De hänger alltid med 
varandra. I alla fall var det så 
till alldeles nyss. Tills den där 
dramaläraren kom med sina 
idiotiska övningar och lockade 
fram massa sanningar. Nu är allt 
förstört. Och Victoria står där. 
Precis som innan. Men nu vet 
hon hur han känner. Att han är 
KÄR i henne. Och ingenting kan 
någonsin bli som det har varit.

ISBN 29-70134-0
Ca-pris: 108:-

OM DU SÅG MIG NU

Sofia Nordin

En mystisk feber har dödat stör-
re delen av mänskligheten, de 
enda som tyckts klara sig är barn 
och unga. Samhället har brutit 
samman och Esmael är en av de 
få som överlevt.

Den spännande, fristående
fortsättningen på kritikerrosade 
En sekund i taget, Spring så 
fort du kan och Som om jag vore 
fantastisk.

ISBN 29-70315-3
Ca-pris: 108:-

AVBLATTEFIERINGS-
PROCESSEN

Zulmir Bečević

Alen har alltid tänkt att han är 
svensk. Han är född i Sverige, är 
svensk medborgare, pratar bara 
svenska. Okej, hans pappa flydde 
från det forna Jugoslavien en 
gång för länge sedan, så visst har 
han blatteblod i sig, men inte 
trodde han att det skulle få såna 
här konsekvenser.

ISBN 501-1782-0 
Ca-pris: 38:-

SVENHAMMEDS JOURNALER

Zulmir Bečević

Följ med femtonårige Svenhammed
på en odyssé genom den svenska 
småstaden med bästa polarna, 
mexaren Chino och skilsmässo-
barnet Miell. Polarna som aldrig
sviker när allt annat verkar gå åt 
skogen.

Boken nominerades till August-
priset 2009.

ISBN 501-1300-6 
Ca-pris: 33:-

RESAN SOM BÖRJADE MED ETT SLUT

Zulmir Bečević

Detta är 12-åriga Ninos berättelse. Hans resa börjar i Bosnien 1992 
och slutar i det förlovade men samtidigt hatade landet Sverige. Med sin 
mamma och pappa och en annan familj delar de lägenhet i en flykting-
förläggning. Nino börjar skolan, bildar bandet Svarta Skallar med sin 
kompisar och träff ar en tjej. Allt i väntan på det viktiga beskedet:
Stanna eller inte?

En stark, gripande och rolig ungdomsroman om att ryckas upp med rötterna, 
klara av tonåren och samtidigt anpassa sig till helt nya levnadsförhållanden.

ISBN 501-0922-1 
Ca-pris: 33:-

SKRIVSÄTT. HANDBOK
FÖR UNGA SKRIVARE

Sigbritt Ernald

Att skriva är förfärligt, under-
bart och arbetsamt. Det här är 
en bok som vänder sig direkt 
till tonåringar när de behöver 
hjälp med att: samla stoff , välja, 
skriva kladd, disponera, söka 
information och läsa kritiskt. 

Boken vänder sig till högstadie- 
och gymnasieelever.

ISBN 501-0609-1
Ca-pris: 31:-

Vad innebär det 
egentligen att 
vara svensk?

högaktuellA

ämnen!

DEN TUSENDE FÖLJAREN

Jenny Milewski

Stella är 17 år och har allt. Vänner, 
skolans snyggaste pojkvän och 
massor av följare på sociala media.
Kontraktet med det stora manage-
mentbolaget är inom räckhåll och 
förutom mammas tröttsamma 
tjat om betygen är Stellas liv helt 
perfekt. Tills Nova Star dyker 
upp. Vem är den mystiska tjejen 
som låtsas vara Stella på nätet, 
snor hennes fans och raggar killar 
i hennes namn? 

ISBN 27-14900-7
Ca-pris: 109:-

UNGDOMS-
BOKS-

FAVORIT!

FRÅ
N

12 Å
R
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OM JAG FÖRSVANN

Meg Rosoff

Tolvåriga Mila ska resa till USA 
med sin pappa, för att hälsa 
på hans bästa vän Matthew. 
Men dagen innan de ska åka 
får de ett telefonsamtal från 
Matthews fru, som berättar att 
han har försvunnit. Lämnat sitt 
jobb, sin familj, sin hund, och 
ingen vet varför. Eller vart han 
har tagit vägen.

ISBN 88279-37-8
Ca-pris: 115:-

I DINA ÖGON

Sarah Dessen

Sydneys bror Peyton sitter 
i fängelse. Föräldrarna gör 
allt för att hjälpa honom, och 
Sydney, som alltid har stått i 
skuggan av sin storebror, blir 
mer och mer osynlig. Och hon 
känner skuld. Är det bara hon 
som tänker på vad Peyton 
har gjort, att han faktiskt har 
begått ett brott och förstört en 
annan människas liv?

ISBN 29-69917-3
Ca-pris: 110:-

INNAN HELGEN ÄR ÖVER

Kerstin Lundberg Hahn

Stella är på väg till landet med 
sin syster Jorun och hennes kille 
Herman. Det är helgen innan 
Stella ska börja nian. På vägen 
dit ser de någon stå på vägen 
och sekunden senare dunsar den 
svartklädda figuren mot bilen, 
upp över taket och hamnar i diket. 
Tjejerna vill ringa ambulansen 
men Herman drar in dem i bilen 
igen. De kör vidare. I ett slag 
förvandlas helgen till något helt 
annat än de planerat.

ISBN 29-70004-6
Ca-pris: 106:-

DE FÖRLORADE 

Henrik Fexeus

När Ky av misstag slår upp ett hål i väggen i sitt rum hittar hon 
något som aldrig var menat för henne. Något som kommer förändra 
hennes liv för alltid. Samtidigt, i en annan del av Stockholm börjar 
Adam tvivla på sitt förstånd när verkligheten omformar sig framför 
hans ögon. Är det någon som skämtar med honom eller håller han 
faktiskt på att bli galen på riktigt? Är världen som vi känner den bara 
en illusion?

Illusionisten Henrik Fexeus skriver en spännande urban dystopi i
Stockholmsmiljö.

ISBN 29-69711-7
Ca-pris: 115:-

SOM HUND SOM KATT

Per Nilsson

Jaget och duet är två olika sorter. 
Som hund och som katt. Som 
måste bo tillsammans varannan 
vecka för att deras föräldrar 
har flyttat ihop. De gillar inte 
varandra alls. Tills en dag då det 
blir allvar. Då en av dem hamnar 
på akuten medan föräldrarna är 
bortresta. Plötsligt delar de inte 
bara hem. Och såklart slutar allt 
med en katastrof.

ISBN 29-69900-5
Ca-pris: 99:-

DU, BARA

Anna Ahlund

Sextonåriga John blir kär i den 
två år äldre Frank. Frank är 
oturligt nog redan är tingad av 
Johns storasyster Caroline. Och 
Caroline är van att få som hon 
vill. John är van att backa, men 
det tänker han inte göra nu. 
Dessutom har Frank en egen 
vilja. Och ett krossat hjärta i 
bagaget, vilket krånglar till saker.

ISBN 29-69951-7
Ca-pris: 110:-

STARK DEBUT 
OM DEN 

OTÄMJBARA 
KÄRLEKEN!

VINARE AV
ALMAPRISET

2016! ANNA AHLUND

FOKUS PÅ:

Anna Ahlund är född 1987 i 
Stockholm. Hon är utbildad 
lärare i svenska och musik och 
arbetar som skolbibliotekarie. 
Hon debuterade 2016 med 
Du, bara. Boken hyllades av en 
samstämmig kritikerkör.

Anna skriver för att göra
världen bättre. ”Ni vet när man 
läser en bok och tänker yes, så här 
ska det vara såklart”.
Så vill hon att hennes böcker 
ska kännas. Anna bestämde 
sig för att rätt och slätt skriva 
ner den värld hon vill ha. 
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TIO ÖVER ETT

Ann-Helén Laestadius

Maja kan inte sova. Hon vill, men hon kan inte. Varje natt ställer 
hon klockan på tio över ett. Vem ska annars väcka mamma, pappa 
och lillasyster när huset rasar ner i gruvhålet? Under sängen har hon 
en väska med ombyten, ficklampa och andra viktiga saker. Om de 
måste fly, hals över huvud. Maja oroar sig för att bästisen Julia ska 
bli tvungen att flytta till Luleå och att Albin i parallellklassen ska bli 
kär i någon snygg handbollstjej. Men ingenting skrämmer henne lika 
mycket som gruvan.

Det handlar om sorgen inför en bygd i förändring, om samhällsengage-
mang och kommunalpolitik, men också om nära vänskap och kärlek.

ISBN 29-69898-5
Ca-pris: 108:-

MISS PEREGRINE 3:
SJÄLARNAS
BIBLIOTEK

Ransom Riggs

Nu är de här igen de besynnerliga barnen! Tiden håller på att rinna 
ut. En galning är på jakt efter dem och miss Peregrine befinner sig 
fortfarande i fara. Jacob Portman och Emma Bloom tvingas genom-
föra det allra farligaste av räddningsuppdrag. De färdas genom ett 
landskap märkt av krig, träffar nya vänner och utsätts för större fara 
än någonsin tidigare. Kommer Jacob att bli sig själv igen? Blir han 
åter den hjälte som han en gång var?

Äventyret som började med Miss Peregrines hem för besynnerliga barn 
och fortsatte med Spökstaden, avslutas nu med den spännande tredje 
delen, Själarnas bibliotek. Alla delar finns på laromedia.se

ISBN 29-69356-0
Ca-pris: 120:-

I DEN TYSTA
MINUTEN MELLAN

Viveka Sjögren

Torvi är fjorton år och bor med 
sin mamma i Sverige. Han flyttade 
hit från Island när han var sex år 
och hans pappa stannade kvar 
på ön Heimaey. Hans pappa 
kommer inte och hälsar på och 
hör aldrig av sig. Torvi är arg och 
besviken och känner sig över-
given. En dag får Torvi ett brev 
där det står att pappan är död. 
Han reser till Island för att vara 
med på begravningen. Det blir en 
resa tillbaka till barndomen.

ISBN 7355-166-3
Ca-pris: 104:-

SOM ELD

Sara Lövestam

Lollo kan inte förklara varför 
hon gick just hit. Eller varför 
hon inte gick härifrån. Hon 
kunde ha sagt nej till att ge 
henne bensintanken, och nej till 
att gå ned i båten. Hon känner 
fortfarande Annas hand om 
sin handled, hennes hukande 
kroppsställning när hon visade 
hur man drog snöret. Hon 
doftade som eld.

ISBN 87707-29-2
Ca-pris: 106:-

KRITIKER-
ROSAD

KÄRLEKS-
ROMAN!

VINNARE AV 
AUGUST-
PRISET
2016!

50 NYA
MÄRKLIGA 

BILDER!

FRÅ
N

12 Å
R

MIRAS HEMLIGHET

Camilla Jönsson

Första gången han såg henne 
var på nattbussen. Hon satt 
längst bak. Helt ensam. Han 
tittade på henne i smyg. Hon 
var snygg. Ganska blek. Andra 
gången de sågs fick han veta 
hennes namn. Men så hände allt 
det hemska. Och misstankarna 
pekade mot henne. Döljer Mira 
en livssfarlig hemlighet?

Minirysare!

ISBN 7543-274-8
Ca-pris: 159:-

NOMINERAD
TILL AUGUST-

PRISET!

GLAD OCH LYCKLIG?
KNAPPAST

Thomas Halling

Linns tillvaro är inte alltid helt 
lätt. Med skolan och kärleken. 
Kompisar och läxor. Mamma 
och pappa. Tur att Linn har 
innebandyn och Aisha. Men 
hur ska hon göra för att fånga 
Habibs intresse, han verkar så 
himla bra. Och så är han söt!

Den första delen av tre i serien 
om Linn.

ISBN 501-1798-1
Ca-pris: 83:-
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SVEA UNITED:
NÄR ALLT STÅR PÅ SPEL

Philip O’Connor/Haidar Hajdari

Efter ett mål på straff i sin allsvenska debut för Svea United ligger 
världen för 17-årige Malik Mannehs fötter men utanför planen är 
livet inte lika lätt. Med en sjuk mamma och ett berg av räkningar 
behöver han snabbt få tag på pengar. När Abbe, som tidigare bodde i 
samma port, dyker upp och erbjuder tusentals kronor för att Malik 
ska missa en straff i en viktig match är lösningen i sikte ...

ISBN 88395-30-6
Ca-pris: 109:-

PHILIP O’CONNOR

FOKUS PÅ:

Philip O’Connor och Haidar 
Hajdari är två fotbollsbesatta 
journalister och författare som bor 
och är verksamma i Stockholms 
nordvästra förorter. De träffades 
för fem år sedan via fotbollslaget 
Kista Galaxy och när Haidar började 
studera journalistik började de 
också jobba tillsammans. 

Svea United: När Allt Står På 
Spel är den första boken i en 
kommande serie som utspelar 
sig i svensk fotbolls finrum, 
men som är väl förankrad i 
förorterna över hela landet. 

HAIDAR HAJDARI

SATSA ALLT

Jesper Tillberg

Femtonåriga Toma har utvecklats 
mycket sedan han började som 
hjälptränare i Älvsjö AIK och 
får därför en kalldusch när han 
förlorar sitt uppdrag. Plötsligt 
är han återigen bortvald, petad, 
och tillbringar den mesta tiden 
framför FIFA hemma i lägen-
heten. Men så får han en idé ...

Den tredje boken om Toma.
Alla delar finns på laromedia.se

ISBN 32-16977-9
Ca-pris: 104:-

HÖG IGEN-
KÄNNING
FÖR ALLA

SOM GILLAR
FOTBOLL!

RUTA SEPETYS

FOKUS PÅ:

Ruta Sepetys är född och 
uppvuxen i Detroit, Michigan. 
Efter att ha studerat opera 
på college sadlade hon om till 
ekonom och läste International 
Finance i Europa för att väl 
hemma igen ge sig in i musik-
branschen.

Förutom att skriva och 
arbeta med musik undervisar 
hon på universitetet. Hon 
bor i Nashville, Tennessee 
tillsammans med sin man. 
Ruta har tidigare skrivit 
romanen Strimmor av hopp. 

TÅRAR I HAVET

Ruta Sepetys

I januari 1945 är tusentals människor i Ostpreussen på flykt undan 
sovjetiska trupper. Bland flyktingarna finns ungdomarna Joana, Emilia 
och Florian. De har olika bakgrund och bär alla på hemligheter, men
deras vägar korsas och de finner mod och styrka hos varandra.
Tillsammans försöker de ta sig till Wilhelm Gustloff – ett fartyg som 
kan föra dem till tryggheten västerut över Östersjön. Men katastrofen
inträffar precis när de tror sig ha friheten inom räckhåll och då spelar
varken nationalitet eller klasstillhörighet någon roll. De 10 000 passa-
gerarna kämpar alla för samma sak – sin överlevnad.

Historiens största fartygskatastrof är nästan helt okänd, trots att den 
krävde över 9000 liv och inträffade bara 15 mil från den svenska kusten.
Ruta Sepetys har ägnat tre år åt arbetet med att skildra denna katastrof. 
Resultatet är Tårar i havet – en gripande berättelse, skriven med stor 
omsorg om de historiska detaljerna.

ISBN 32-16973-1
Ca-pris: 138:-

NY TJÄNST
UNDERLÄTTAR INKÖP
AV MODERSMÅLS-
LITTERATUR

För att underlätta för dig
som söker bra litteratur på
olika språk har vi skapat en
samlingssida med både läro-
medel och skönlitteratur på:

LAROMEDIA.SE/MODERSMAL

Har du tips eller önskemål om 
titlar som borde finnas med på 
sidan eller allmänna frågor kring 
modersmål? Kontakta oss på 
modersmal@laromedia.se
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”Allt har varit konstigt så länge att 
det konstiga har blivit normalt.
Jag går till skolan och sitter på
lektioner och är helt koncentrerad.
Och sen är det rast och Danijel 
kallar mig och alla andra ”sexy 
babe” och jag svarar som ingen-
ting, ingen kan ana att han för 
bara några timmar sen var alldeles 
intill i min säng och jag tänker inte 
ett dugg på att han snart kommer 
vara i Majas famn.”

FRÅN
15 ÅR

Ur Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan idag
AV SARA OHLSSON

DU HITTAR BOKEN PÅ SIDAN 109
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VÅRA KEMISKA HJÄRTAN

Krystal Sutherland

Henry Page är en obotlig roman-
tiker! Han har bara aldrig upplevt 
den stora kärleken. Inte ännu i 
alla fall. När Grace Town haltar in i 
hans liv med käpp, för stora pojk-
kläder och duscha verkar inte stå 
högst på hennes att göra-lista, vet 
han att det är på väg att ändras. 
För alltid. 

Om den första bitterljuva kärleken 
och insikten om att livet trots allt, 
så småningom, går vidare. Bara inte 
med varandra. 

ISBN 638-9273-8
Ca-pris: 109:-

WINK, POPPY, MIDNIGHT

April Genevieve Tucholke

Wink Bell är en rödhårig och tovig 
sagoberättare. Hon bor utanför 
stan med en hel drös syskon och 
en mamma som är spåkvinna. 
Ingen i skolan ger sig på något av 
syskonen Bell. De är en sort för 
sig, de gråter inte, de låter sig inte 
tryckas ner. Poppy är skolans mani-
pulativa och grymma drottning. 

En oavbrutet fängslande roman 
om saknad och hemligheter i en 
sommarslumrande småstad.

ISBN 638-9376-6
Ca-pris: 109:-

NAONDEL

Maria Turtschaninoff

Kabira har som ung flicka 
fått i uppgift att vårda en 
källa med både goda och onda 
krafter. Men då hon förälskar 
sig i visirens stiliga men själv-
upptagna son Iskan avslöjar 
hon källans hemliga förmågor 
för honom. Kabiras felsteg får 
fruktansvärda konsekvenser.

Fristående fortsättningen på 
succéroman Maresi.

ISBN 502-2193-0
Ca-pris: 127:-

SEDAN DU FÖRSVANN

Morgan Matson

Emily är på väg att ta en del 
ovanliga risker och uppleva 
sin mest oväntade sommar 
någonsin. Innan hon träffade 
Sloane gick hon inte på fester, 
pratade knappt med killar, och 
gjorde aldrig något galet. Sen 
kom Sloane in i bilden: en social 
virvelvind och den bästa sortens 
bästis – någon som rycker ut dig 
ur ditt skal.

ISBN 7645-916-4
Ca-pris: 160:-

PRETTY LITTLE LIARS #3
PERFEKT

Sara Shepard

Aria, Hanna, Emily & Spencer – dessa fyra tjejer 
i Rosewood, Pennsylvania, med sina perfekta 
utseenden – är inte är så perfekta som de verkar. 
Aria kan inte stå emot sitt förbjudna ex. Hanna 
är på vippen att förlora sin bästis. Emily tappar 
besinningen efter en simpel kyss. Och Spencer 
kan inte hålla fingrarna borta från någon av sin 
systers tillhörigheter ...

ISBN 7701-111-8
Ca-pris: 137:-

PRETTY LITTLE LIARS #4
OTROLIGT

Sara Shepard

Rosewood, där pooler gnistrar i anlagda trädgårdar 
och det doftar äpplen, var rena idyllen. Åtminstone 
på ytan. När de gick i sjunde klass var det här de fem 
bästa vännerna delade på allt. För Aria, Spencer, 
Hanna och Emily var tillvaron perfekt. Ända tills deras 
vän Alison hittades mördad. Tills någon som kallar sig 
A förvandlade deras trygga liv till en mardröm.

ISBN 7701-599-4
Ca-pris: 137:-

Första boken i Pretty Little Liars-serien 
har sålt i över fyra miljoner exemplar
världen över och ligger till grund för 
tv-serien med samma namn.

Du hittar alla delarna på laromedia.se

Etta på
New York Times
Bestseller-lista!

WALLFLOWER

Stephen Chbosky

Under sitt första år i high school 
går Charlie från att iaktta till 
att delta. Med en naiv skärpa 
beskriver han utvecklingen från 
ensamhet till vänskap, förälskelse 
och sexuella irrfärder. Från för-
trängning till förlamande insikt.

Wallflower utkom första gången 
1999. Den har översatts till ett 
tjugotal språk och sålts i över en 
miljon exemplar i USA.

ISBN 86634-39-1
Ca-pris: 36:-



LOLA OCH POJKEN
I HUSET BREDVID

Stephanie Perkins

Lola Nolan drömmer om att en
dag jobba som kostymtecknare
i Hollywood. Allt känns faktiskt 
helt okej. Men just när allt är 
så bra händer det som inte får 
hända: Lola ser en flyttbil stå 
parkerad utanför grannhuset. 
Till sin fasa inser hon att Cricket
Bell är tillbaka.

ISBN 7701-124-8
Ca-pris: 38:-

JAG VAR HÄR

Gayle Forman

Cody blir först chockad och 
förkrossad när hon får veta att 
hennes bästa vän Meg tagit livet 
av sig, ensam på ett hotellrum. 
Cody kan inte fatta varför Meg 
skulle vilja dö. Varför hade hon 
inte sagt något? Men när Cody 
reser till Megs universitetsstad 
för att packa ihop hennes till-
hörigheter upptäcker hon att det 
är mycket Meg inte har berättat.

ISBN 7645-556-2
Ca-pris: 148:-

ANNA OCH DEN
FRANSKA KYSSEN

Stephanie Perkins

Anna har ett lyckligt liv i Atlanta. 
Hon har en lojal bästa kompis 
och är kär i sin arbetskamrat på 
biografen, som just har börjat 
återgälda hennes känslor.
Därför blir hon inte alls förtjust 
när hennes pappa bestämmer sig 
för att skicka henne till Paris för 
att hon ska gå sitt sista skolår där.

ISBN 7701-123-1
Ca-pris: 38:-
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I MITT NAMN - EN BOK
OM ATT VARA TRANS

Moa-Lina Olbers Croall

Boken bygger på intervjuer 
med transpersoner, alltifrån 
ungdomar på högstadiet och 
gymnasiet till förebilder som 
skådespelere.

För ungdomar som funderar över 
sin könsidentitet, men den riktar 
sig också till dem som befinner sig 
runt en transperson, till exempel 
skolpersonal, vänner och familj.

ISBN 27-14662-4
Ca-pris: 132:-

LEX BOK

Sara Kadefors

Lex tycker att alla utom Jonatan 
är idioter, såna som till varje pris 
måste synas och har planerat hela
sin framtid innan de hunnit gå ur 
skolan. Hon dagdrömmer hellre 
till tung musik än odlar sina 
”entreprenöriella egenskaper”.
För att provocera skapar hon 
i hemlighet Maya. Maya som 
varken är rädd för att ta plats
eller skapa rubriker.

ISBN 87027-51-2
Ca-pris: 104:-

GUDARNA

Elin Cullhed

”Vi är Bita, Lilly och Jane.
Den här boken handlar inte om 
att någons mamma dör. Den 
handlar inte om kärlek mellan 
två ungdomar som har cancer. 
Den handlar inte om another 
kille som är kär. Den här boken 
handlar om oss”.

Ung, arg, sorgsen. En begåvad 
debutroman!

ISBN 27-14390-6
Ca-pris: 109:-

GOLDEN BOY

Abigail Tarttelin

Max Walker är lagkapten i skolans fotbollslag, populär bland vännerna 
och tjejernas drömkille. Det här året fyller han 16 och det bubblar 
mellan tjejerna och killarna i skolan. Men Max håller sig utanför, går 
aldrig längre än kyssar och avslutar relationer innan de blir för seriösa. 
Han har nämligen en hemlighet som ingen någonsin får veta. Han är 
född intersex, alltså både kille och tjej. Eller varken eller.

Det här är berättelsen om Max Walker och hans hemlighet, en familj i kris, 
likväl som en rasande uppgörelse kring vilka vi är, vilka vi blir och vilka vi 
tillåts vara. En tonårsroman som är omöjlig att värja sig ifrån. 

ISBN 638-9268-4
Ca-pris: 138:-

FRÅ
N

15 Å
R

NOMINERAD
TILL AUGUST-
PRISET 2013!
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(M)ORNITOLOGEN

Johanna Thydell

Moa har det utmärkt, hon bor med sin pappa, pappas fru Susanne och 
sin älskade lillebror Lucas. Moas mamma Hedvig försvann visserligen 
utan ett spår när Moa var två år gammal, men det är inte något Moa 
går och grubblar över. En dag berättar hennes pappa att Hedvig har 
hört av sig. Moas försvunna morsa vill hux flux träffa henne ...

Med ett omisskännligt språk och med tonvis av humor skildrar Johanna 
Thydell tonårens känslomässiga kaos, i brytpunkten mellan barndom och 
vuxenblivande, i gränslandet mellan galenskap och realism.

ISBN 501-1506-2
Ca-pris: 106:-

DET FATTAS EN TÄRNING

Johanna Thydell

Det här är boken om Puck, en 
ung tjej som gör allt för att inte 
förlora kontrollen, inte låta 
någon komma för nära, inte 
visa vem hon egentligen är. 
Men det är också historien om 
en pappa som försvann och en 
mamma som stannade kvar. Om 
hur det är att vara rädd för arga 
röster och rädd för att folk ska 
försvinna.

ISBN 501-1320-4
Ca-pris: 33:-

URSÄKTA ATT MAN VILL 
BLI LITE ÄLSKAD

Johanna Thydell

Tänk att det kan vara så svårt, 
livet. Fast Nora har det egentligen 
inte så förfärligt. Inte skär hon sig 
i armarna eller stoppar fingrarna 
i halsen, men ändå känns det som 
om hon inte duger, inte är tillräckligt 
smart, snygg, smal, cool. 

ISBN 501-1394-5
Ca-pris: 36:-

I TAKET LYSER STJÄRNORNA

Johanna Thydell

I taket lyser stjärnorna är en 
roman om det svåraste svåra.
Om att vara stark och svag på 
samma gång. Om att ingenting 
blir riktigt som man trott och om 
den första kärleken på blodigt
allvar som ingen annan kan förstå.

ISBN 501-1305-1
Ca-pris: 36:-

JOHANNA THYDELL

FOKUS PÅ:

Johanna Thydell, född 1980, 
debuterade år 2003 med I taket 
lyser stjärnorna. Den belönades 
med bland annat Augustpriset 
och har även blivit film. Tre år 
senare kom Johannas andra 
bok, Det fattas en tärning och 
efter den Ursäkta att man vill bli 
lite älskad (i pocket 2011).

2012 debuterade Johanna 
Thydell som barnboksförfattare 
med Det är en gris på dagis, 
illustrerad av Charlotte Ramel. 

OERHÖRT
HYLLAD

NY ROMAN!

Romandebut
om det
viktigaste,

vackraste och

hemskaste!

STANNA

Flora Wiström

Esters Stockholmstillvaro 
kantas av oändliga jobbpass 
på antikvariatet och dimmiga 
lördagsnätter med bästa 
kompisen. Livet känns som 
en symaskinsnål som hoppar 
fram och tillbaka när tråden 
ska fästas; Ester kommer inte 
vidare. Men en dag träffar hon 
Eli med den mörka rösten och 
händerna som är fläckade av 
målarfärg. Det blir början på 
det vackraste men svåraste 
året i Esters liv.

Stanna handlar om att hålla 
andra uppe när man själv är 
nära att gå sönder, om den stora 
livsavgörande kärleken och om 
att stå still när alla andra rör på 
sig. Stanna är också en hyllning 
till systerskapet.

ISBN 638-9008-6
Ca-pris: 112:-
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FRÅ
N

15 Å
R

JAG ÄR JU SÅ JÄVLA
EASY GOING

Jenny Jägerfeld

Joannas hjärna är ett nöjesfält 
vid högsäsong. En veritabel freak-
show, eller kanske ett analogt 
twitter. Man kan också kalla det 
för adhd, och så länge hon äter 
sin medicin så är det inget större 
problem ...

För unga vuxna, full av svart 
humor, action och överraskande 
vändningar!

ISBN 86634-66-7
Ca-pris: 38:-

JAG, EN

David Levithan

Så här lever En. Vaknar upp i en 
ny kropp varje dag. Varje dag
ställs En inför nya situationer, 
nya relationer, nya sammanhang. 
En ny familj, nya vänner. Men 
ingenting varar. Ingenting får 
en fortsättning. Om man byter 
kropp varje dag är det otänkbart 
att knyta an till någon. Omöjligt 
att hitta kärleken. Ändå är det 
precis vad som händer.

ISBN 86634-56-8
Ca-pris: 36:-

JELLICOE ROAD

Melina Marchetta

Som barn överges Taylor på 
7-Eleven av sin mamma. Sex 
år senare börjar det förflutna 
komma ikapp henne. Samtidigt 
pågår gängkriget på Jellicoe 
internatskola för fullt och ett 
manuskript visar sig innehålla 
nyckeln till Taylors förflutna. 
Vilka var barnen som var med 
om det fruktansvärda för 22 år 
sedan? Är deras öden samman-
flätade med Taylors?  

ISBN 86634-53-7
Ca-pris: 36:-

AUGUSTPRIS-
VINNANDE

FÖRFATTARE! KARTOR FÖR
FÖRÄLSKADE
& ANDRA VILSNA

Johanna Lindbäck

Julia är på väg till familjens lantställe. Vännerna Karin och Astrid, 
däremot, sitter inte i en stuga. De dricker smoothies på Mallorca. Är 
de ens vänner längre? Nu när Julia råkade bli ihop med Isak som Karin 
hade span på först. Sommaren i stugan gör inte livet mer okomplicerat 
eftersom Rasmus dyker upp. Rasmus som tecknar och läser samma 
böcker som Julia. Kort sagt, en helt annan typ än Isak. Mötet mellan 
Julia och rasmus blir början på en sommar där de båda tvingas fatta 
livsavgörande beslut om vem de vill vara och vad de vill bli.

Johanna Lindbäck har skrivit en rad hyllade ungdomsböcker såsom Min typ 
brorsa och Saker som aldrig händer. Karta för förälskade och andra vilsna är 
en romantisk hyllning till det oförutsägbara.

ISBN 88279-20-0
Ca-pris: 115:-

JAG ÄR TYVÄRR DÖD OCH 
KAN INTE KOMMA TILL 
SKOLAN IDAG

Sara Ohlsson

Olivia är dumpad. John vill inte 
längre vara ihop och hon fattar 
inte hur hon ska kunna överleva 
ensam. Vem är hon utan John, 
utan det perfekta förhållandet? 
En träff ande, ifrågasättande, 
het ungdomsroman om att 
lyssna mer på sin kropp än på 
ryktena som sprids.

ISBN 86634-19-3
Ca-pris: 36:-

INGEN NORMAL STÅR
I REGNET OCH SJUNGER

Sara Ohlsson

Varför finns det inga kvinnliga 
trubadurer? Varför är det alltid 
Ella som ska skriva när det är 
grupparbete? Varför förväntas 
tjejer vara på ett sätt och killar 
på ett annat, och hur gör en 
egentligen för att vara tvärtom?

Skarpsynt, kritisk och humoristisk 
roman!

ISBN 88279-25-5
Ca-pris: 109:-

SARA OHLSSON

FOKUS PÅ:

Sara Ohlsson är född 1977 på 
Öland och bor idag i Stockholm. 
Hon arbetar med barn- och
ungdoms-tv, gillar att köra bil, 
skriva listor och bygga luftslott.

Hon debuterade som författare 
2011 med den uppmärksammade
ungdomsromanen Jag är tyvärr
död och kan inte komma till skolan
idag. 2016 kom hennes andra
roman, Ingen normal står i regnet
och sjunger.

UTKOMMER
SEPTEMBER 

2017!
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ELIN BENGTSSON

FOKUS PÅ:

Elin Bengtsson är född 1987 
och debuterade 2013 med ung-
domsromanen Mellan vinter och 
himmel. Elin är genusvetare och 
arbetar för närvarande på RFSU 
Stockholm.

Hösten 2016 är hon aktuell med
sin andra roman, Ormbunks-
landet. Boken nominerades 
till Augustpriset 2016 i barn 
och ungdomsboksklassen 
med motiveringen: ”Med ett 
poetiskt och symbolmättat 
språk vidgar och utmanar hon 
synen på sexualitet och vilken 
kärlek som får och inte får finnas”. 

ORMBUNKSLANDET

Elin Bengtsson

”Mika, jag vill veta hur du har gjort. 
För att glömma oss. Ge mig receptet. 
Raderna av våningssängar, sträckta 
lakan, lukten av läder, hud. Har du 
blivit en man nu? Som marscherar 
med en hand på vapnet och den andra 
i skrevet. Fast vi lovade varandra att 
vi skulle vara motsatsen, det ingen 
fattade fanns. Inga män eller kvinnor. 
Bara stål.”

En tät och svindlande roman om att 
förlora någon. Om reglerna för vem som 
får älska vem och om behovet av att 
skapa egna utrymmen, där livet kan ta 
form på andra sätt.

ISBN 27-14915-1
Ca-pris: 109:-

AUGUST-
NOMINERAD

2016!

SÅ LÅNGT VI KAN FÖLJAS

Susanna Martelin

Alexandra och Krzysztof, träffas 
första gången när de är fjorton 
år och de blir bästa vänner. Med 
tiden djupnar deras relation och 
de känner sig mer som syster och 
bror än ”bara” vänner. När Alex 
just flyttat ihop med pojkvännen 
Rick händer det otänkbara och 
hennes tillvaro går i bitar.

En stark berättelse om vänskap, 
kärlek och vad som händer när 
döden kommer emellan.

ISBN 501-1909-1
Ca-pris: 106:-

OM HUNDRA DAGAR
SKA JAG DÖ SÅ
SATANS VACKERT ATT
DU VILL FÖLJA MED
 
Johanna Nilsson

Du kan kalla mig Ikaros. Det här är mitt avskedsbrev till världen. Om 
hundra dagar ska jag nämligen dö så satans vackert att du kommer att 
vilja hänga med. Jag finns. Idag och i nittionio dagar till. Nedräkningen 
har börjat. Sju personer får mejlet från den som kallar sig Ikaros. I mejlet 
finns lösenord till en blogg som ständigt räknar ner för om exakt hundra 
dagar tänker Ikaros ta sitt liv.

Den mångfaldigt prisbelönta författaren Johanna Nilsson är tillbaka med 
en drabbande berättelse om ensamhet och identitet. Hur navigerar man i 
en värld som så mycket handlas om att synas? Hur ska vi förhålla oss till 
varandra? Och vad är priset man får betala om man tillhör de osynliga?

ISBN 29-69919-7
Ca-pris: 110:-

TRE FEMINISTISKA SAGOR

Lilian Bäckman

Vart tar alla prinsar vägen?
Kan det ha något med de tre rara 
tanterna i det lilla huset i skogen 
att göra? Kommer förbannelsen 
som Rosa rosen fick på sin första 
födelsedag att besannas? Och vad 
händer med mannen som försöker 
locka med sig den vassaste 
systern Brr under bron? Dessa 
frågor får svar när Lilian Bäckman 
tar oss med till de feministiska 
sagornas förlovade land.

En bok för både födda och ofödda 
feminister. I modern tappning
serveras vi tre välkända sagor,
här med namnen Curl-Lock,
Systrarna Brr och Rosa rosen.
En bok full av humor, kamplust
och en och annan groda.

ISBN 29-70275-0
Ca-pris: 98:-

välkända sagor
i modern tappning!
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DIN SYSTER MÅSTE DÖ

Mats Berggren

”Vi har bestämt att din syster 
måste dö och det är du som 
ska ta hand om det”, sa pappa. Han hade tagit med sig Khabat ut på 
balkongen. ”Hon kan ramla härifrån, då tror folk att det är självmord. 
Om du har otur och nån råkar se är du så ung att du får ett kort straff, 
tre-fyra år bara.” 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. Evin blir kär i Abdi, den somaliske rapparen från boken Onsdag 
kväll strax före sju, och börjar göra saker hon inte får. När föräldrarna 
upptäcker att Evin har gått bakom deras rygg får Khabat i uppdrag att 
döda henne för att försvara familjens heder.

En helt fristående fortsättning på Onsdag kväll strax före sju.

ISBN 7299-856-8
Ca-pris: 97:-

ONSDAG KVÄLL
STRAX FÖRE SJU

Mats Berggren

Daniel och Ville rånar folk i 
centrum. Abdi vill inte hänga 
med längre utan satsar på 
musiken. Rakel och Jamila 
pluggar hårt och vill komma 
in på ett bra gymnasium om 
bara Jamila får för sin pappa. 
Nalin är kär i Ville och märker 
att känslorna är besvarade. 
Sex ungdomar med olika 
bakgrund, i samma förort 
och samma skola, med sina 
vardagliga problem – och mitt i 
allt händer det otänkbara.

ISBN 7299-888-9
Ca-pris: 38:-

STARK
BOK OM
HEDERS-

VÅLD!

APRIL, APRIL

Mattias Edvardsson

En gammal skola, ett hagelgevär. 
Hugos plan: Ett skott i huvudet 
vid fönstret och han ramlar ner 
på skolgården. Då slipper han 
ifrån sig själv samtidigt som
han hämnas på mobbarna. 
Men han blir upptäckt och på 
behandlingshemmet träffar
han Julie och Nico.

ISBN 7299-700-4
Ca-pris: 115:-

BRUTALT
GRIPANDE

OCH
HOPPFULL!

MATTIAS EDVARDSSON

FOKUS PÅ:

Mattias Edvardsson bor på 
landet utanför Lund med sambo, 
dotter och hund. Han jobbar som 
lärare i svenska och psykologi på 
gymnasiet.  

2012 debuterade Mattias som 
författare med romanen Dit 
drömmar färdas för att dö och i 
2014 släpptes nästa roman, Där 
framtidens fötter vandrar. Mattias 
första bok för ungdomar, Stå 
ut, släpptes hösten 2014 och i 
augusti 2015 kom April, April.

STÅ UT

Mattias Edvardsson

Nike är nästan osynlig i klassen, hon är en sån som är duktig men som 
ingen kommer ihåg. Hemma bryr sig föräldrarna bara om hur det går 
på proven. Liam är hennes totala motsats. Han skolkar, syns, tar plats i 
skolan. Båda har sina bestämda roller – åtminstone på ytan. Vad ingen 
vet är att Nike på kvällarna blir Nicole, tjejen med den fräcka bloggen. 
Och ingen vet heller att Liams mamma har cancer, något som känns 
väldigt mycket viktigare än skolan. Deras klassföreståndare Christer 
håller uppe en fasad för elever och kollegor, men sörjer i hemlighet sin 
döda fru och dotter.

ISBN 7299-646-5
Ca-pris: 92:-

En gripande och 
trovärdig berättelse 
om att växa upp och 
ta sin plats i livet, 
berättat ur tre olika 
perspektiv.

FACIT - KONSTEN ATT
SKRIVA KRÖNIKOR

Patrik Lundberg

Patrik Lundberg drömde om att få 
skriva krönikor. Han sydde ihop 
sin egen utbildning: studerade 
retorik, litteratur och journalistik.
Analyserade skribenter och 
författare. Läste. Skrev. I över 
ett decennium kokade han ner 
krönikekonsten till en liten veten-
skap. Aftonbladets kolumnist 
Patrik Lundberg har skrivit boken 
som han själv önskade hade 
funnits där för honom. Nu har 
du hans dröm i handen. Ta den i 
fickan. Gör den till din.

ISBN 27-14482-8
Ca-pris: 150:-
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INGENTING OCH ALLTING

Nicola Yoon

Maddy lider av en extremt 
ovanlig sjukdom som i princip 
innebär att hon är allergisk mot 
världen. På sjutton år har hon 
aldrig varit utanför huset. En 
dag flyttar den jämnårige Olly 
in i huset bredvid. Fascinerade 
betraktar de varandra från 
varsitt fönster. Men när de 
börjar chatta inser Maddy att 
hon måste få träffa honom, vilka 
riskerna än är ...

ISBN 638-8944-8
Ca-pris: 106:-

STARK
DEBUT-
ROMAN!

TIFO

Josefine Lindén

De har olika bakgrund, men en 
sak har Tanya, Isak, Fredrik och 
Oday gemensamt: passionen 
för sitt lag. Efter ett hett derby 
uppstår bråk och Isak blir slagen 
med batong av en säkerhets-
vakt. När bilderna på den 
blödande Isak sprids på sociala 
medier börjar även andra lags 
supportrar att kräva rättvisa
– väktarnas våld måste stoppas! 
Isaks bror, som är med i lagets 
firma, kan inte låta händelsen 
passera utan svär att hämnas.

ISBN 27-14756-0 
Ca-pris: 109:-

TIFO 2 – AWAY DAYS

Josefine Lindén

Tanya, Isak, Fredde och Oday 
har lämnat det förlorade 
guldet bakom sig. Det ryktas 
om ett hett nyförvärv och 
tifo-förberedelserna är i full 
gång. Men redan på flygplatsen 
uppstår problem då halva tifot 
försvunnit, alla skyller på var-
andra och Fredde, som är mest 
upprörd, drar från gruppen 
klädd i lagets färger i en okänd 
stad i fiendeland. 

ISBN 88395-22-1
Ca-pris: 113:-

JOSEFINE LINDÉN

FOKUS PÅ:

Josefine Lindén är född 1978 
i Borås. Hon debuterade 2014 
med spänningsromanen Tiden 
går så långsamt när man tittar
på den. 2015 släpptes biografin 
på fotbollsspelaren Daniel 
Tjernström, barnboken om
Stella & Kii samt en sann historia 
om musikern Johan som föddes 
blind men sen oförklarligt fick 
sin syn tillbaka.

2016 kom en biografi på
fotbollspelaren Mats
Rubarth, en thriller om 
terror placerad i Karlskoga 
samt ungdomsromanerna 
TIFO och TIFO 2 - Away days.

DE OFRIA

Janne Lundström

År 1790 stiger femtonåriga 
Matilda Möllare i land på den 
svenska ön S:t Barthélemy i
Västindien. Hon ska bo hos sin 
far, som hon inte känner. Matilda
tror sig ha kommit till paradiset 
och är full av förväntan. Men 
snart upptäcker hon att hennes 
far äger slavar.

En blandning av fiktion och
riktiga historiska händelser.
En berättelse om kärlek och hat, 
vänskap och mod under kolonial-
ismens grymma villkor. 

ISBN 27-12742-5
Ca-pris: 132:-

FÄNGSLANDE, 
UPPRÖRANDE, 

TJUSANDE!

ORDBRODÖSEN

Anna Arvidsson

I en värmländsk bruksort bor sedan århundraden tillbaka en säregen 
släkt. De har en stark ställning och en kraft som till varje pris måste 
hållas hemlig. Kvinnorna i släkten är ordbrodöser. Alba har aldrig önskat 
sig förmågan att styra andra människor, men accepterat att hennes 
framtid är utstakad. Hennes mor, mormor och mormors mor har alla 
fått kraften på sin artonårsdag. Inträdesprovet ska vara en ritual, inte 
ett verkligt test. När Alba misslyckas står alla handfallna. 

En andlöst spännande och originell berättelse om hemligheter och lögner, 
om de tysta krafter som finns inom oss och den svåra konsten att hitta sin 
egen väg.

ISBN 29-70075-6
Ca-pris: 110:-

ANNA ARVIDSSON

FOKUS PÅ:

Anna Arvidsson är född 1978 
bor i Stockholm. Hon arbetar 
som kommunikatör och har
en kandidatexamen i svenska 
och en magisterexamen i data- 
och systemvetenskap från 
Stockholms universitet.

Anna har även läst journalistik 
på Poppius journalistskola och 
fem författarledda kurser på 
Skrivarakademin i Stockholm
(bland annat Att skriva kriminal-
roman och thriller och Att skriva
för barn och ungdom).
Ordbrodösen är hennes debut-
roman. 

debutant!



VATTNET DRAR

Madeleine Bäck

Kroppen av en kvinna hittas vid Malmjärn i Gästrikland. 
Har det något med den illegala sprithandeln att göra? 
Eller stölden av den värdefulla madonnan i Ovansjö 
kyrka? Något har förändrats i bygden under den här 
helvetesvarma sommaren. Det känns i själva luften.
Som ett elektriskt stråk av begär och desperation.
Det som legat dolt i hundratals år har vaknat igen.

ISBN 27-15134-5
Ca-pris: 40:-

JORDEN VAKNAR 

Madeleine Bäck

I ett litet samhälle i Gästrikland har ett kyrkoinbrott gått 
snett. Urgamla krafter har sluppit lösa i skog och vatten. 
Gränsen mellan levande och döda har suddats ut. Bara 
Gunhild, kvinnan i skogen, verkar veta vad det handlar 
om. Till sin hjälp behöver hon katter, blod, järn och två 
ovilliga och rädda ungdomar. Beata, som förlorat sin vän 
till de mörka krafterna, och Krister, barnbarnet som hon 
inte haft kontakt med. Han som verkar dela hennes syner 
och som plågas av sin länk till det som vaknat.

ISBN 27-14478-1
Ca-pris: 132:-

VI HJÄLPER ER ATT
HÅLLA ORDNING PÅ 
BÖCKERNA!

Känner du till att LäroMedia 
även erbjuder kompletta
bibliotekssystem? Läs mer på:

LAROMEDIA.SE/BIBLIOTEK

- Enkel utlåning och återlämning
- Administration av böcker
- Administration av låntagare
- Skapa önskelistor
- Integrerat e-handelssystem
- Kostnadseffektivt
- Lättanvänt
- Modernt webbgränssnitt
- Användarvänligt och snabbt
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DET HÄR KALLA LANDET

Pernilla Gesén

Noomi bor i Lindsborg, en mellanstor stad i Nordland. Hon går i gym-
nasiet och är en del av en trygg familj med god ekonomi – fram till nu. 
Hyllorna i mataffären gapar tomma. Noomi är van att kunna köpa vad 
hon vill, men butik efter butik stänger ner. Efter att Noomi rånats av ett 
gäng invandrartjejer finns inte längre några tvivel om vad som håller på 
att hända i landet, så hon gör gemensam sak med sin storebror, aktiv 
inom det främlingsfientliga parti som växer i raketfart inför valet.

Vardagsproblem, sexuellt uppvaknande, bråk med föräldrar och en storebror 
med alltmer radikala idéer bildar fond för en berättelse om att växa upp i en 
tid som speglar vår egen – på en plats där främlingsfientlighet, ekonomisk 
kris, och en intensiv rädsla för att uttrycka sina åsikter, råder. 

ISBN 32-17055-3
Ca-pris: 106:-

SVIDANDE
AKTUELL!

MINNEN AV VATTEN

Emmi Itäranta

Den globala uppvärmningen 
har förändrat världen och krig 
utkämpas om vatten. Sjuttonåriga 
Noria Kaitio går i lära för att 
bli temästare. Det medför stort 
ansvar och djupa hemligheter. 
Bara temästaren känner till var 
de dolda vattenkällorna finns. 
Och när vatten i allt högre grad 
blir en bristvara tvingas Noria 
välja mellan att slåss och att 
skydda sig själv, mellan kunskap 
och släktband.

ISBN 7701-579-6
Ca-pris: 148:-

EMMI ITÄRANTA

FOKUS PÅ:

Emmi Itäranta, född 1976, är
en finsk författare bosatt i
Canterbury i England. Boken 
Minnen av vatten har belönats 
med både Kalevi Jäntti-priset
och Nuori Aleksis-priset och gjort 
succé världen över. Minnen av 
vatten är Emmi Itärantas debut. 
Det är en engagerande, lyrisk och 
intensiv roman om en framtid 
som ter sig alltmer möjlig.

Filmrättigheterna har sålts 
till ett produktionsbolag, 
filmen kommer att regisseras 
av Saara Saarela och utspela 
sig i ett futuristiskt Lappland. 

FRÅ
N

15 Å
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CHRISTOFFER CARLSSON

FOKUS PÅ:

Christoffer Carlsson föddes 
1986 och växte upp på
landsbygden utanför
Halmstad. Han bor idag i 
Stockholm, där han arbetar 
som kriminolog och författare.

Christoffer har tidigare 
skrivit fem romaner för 
vuxna, varav tre om polisen 
Leo Junker. Oktober är 
den kallaste månaden är 
hans första bok för unga. 

OKTOBER ÄR DEN
KALLASTE MÅNADEN

Christoffer Carlsson

Vega är sexton år och håller tyst 
när polisen frågar – om hennes 
bror, om hans bil och om hagel-
geväret. Om var han är, och vad 
som har hänt. Samtidigt vet hon 
alldeles för mycket och blir själv 
indragen.

Det handlar om ett brott, och om 
en syster som söker efter sin bror. 
Det är berättelsen om en enslig 
bygd där någon ljuger, och om priset 
man betalar för att växa upp.

ISBN 88279-19-4
Ca-pris: 115:-
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INGENMANSLAND

Niklas Krog

Johan skrämmer inte bara 
andra längre, han skrämmer 
sig själv. Samtidigt känns 
det så sjukt jävla bra. Han 
bestämmer sig för att söka 
smittans ursprung. Han vet att 
varelsen som angrep honom 
den där natten på bussen hade 
sina rötter någonstans i östra 
Finlands skogar. I vildmarken. 
För att söka svar och rädda både 
sig själv och sina anhöriga så 
lämnar han allt och tar sig över 
gränsen till Finland. 

Uppföljaren till Nattbuss 198 
är ännu mer intensiv i tempo, 
skräck och våld, men samtidigt 
skildras en vanlig gymnasiekilles 
utveckling och insikt om att något 
oerhört håller på att hända med 
honom. 

Sedan debuten 1996 har Niklas 
Krog skrivit en lång rad böcker för 
barn och ungdomar. Med fantasy-
serien Legenden om Tann fick han 
en stor läsekrets. 

ISBN 32-16628-0
Ca-pris: 102:-

LASERMANNEN
– EN BERÄTTELSE OM 
SVERIGE

Gellert Tamas

I Lasermannen berättar 
Gellert Tamas inte bara 
historien om en sjuk 
människas förvridna 
blick på samhället utan 
han fångar en hel tid. En 
tidsanda som i princip 
skapar denna människa. 
Hetsen, hoten och hatet 
krävde att någon gjorde 
något, det kunde alltså 
ha blivit någon annan än 
John Ausonius som blev 
Lasermannen. 

Idag hetsar Sverige-
demokrater, nationella 
rörelser och nazister mot 
flyktingar, romer, tiggare 
och hemlösa. Denna tid 
står också och väger. 
Vilken väg ska vi gå? Ska 
denna tid bevittna en ny 
Laserman, Peter Mangs 
eller Anders Behring 
Breivik eller lyckas vi gå 
solidaritetens och med-
mänsklighetens väg?

Lasermannen ges nu ut på 
nytt i storpocket. 
Med nyskrivet förord av 
Gellert Tamas!

ISBN 7037-869-0
Ca-pris: 83:-

en av de
mest säljande 

fackböckerna

i Sverige
någonsin!

MONSTRUMOLOGEN 2:
WENDIGONS FÖRBANNELSE

Rick Yancey

Sent på kvällen dyker en kvinna
upp hemma hos Monstrumologen. 
Hon bönar och ber doktorn om 
hjälp, eftersom hennes make, 
doktorns vän John Chanler, är 
spårlöst försvunnen i den kana-
densiska vildmarken. Han begav 
sig dit för att hitta Wendigon, 
en fruktad, livsfarlig och högst 
mytomspunnen varelse.

ISBN 7645-975-1
Ca-pris: 160:-

MONSTRUMOLOGEN 1:
MONSTRUMOLOGEN 

Rick Yancey

Will är en föräldralös pojke 
som är assistent åt en doktor, 
en som studerar monster, och 
jagar dem. Under den tid Will 
har bott tillsammans med 
doktorn har han vant sig vid 
nattliga besök och mystiska
expeditioner. Men när en 
besökare dyker upp med kvar-
levorna av en ung flicka och 
det monster som ätit henne 
förändras hans värld för alltid.

ISBN 7645-302-5
Ca-pris: 125:-
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DEN UTVALDE

Lois Lowry

Jonas lever i ett samhälle 
utan konflikter, fattigdom, 
arbetslöshet eller skilsmässor. 
En värld där allt fungerar och 
ingen är missnöjd. Men Jonas 
är spänd. Spänd inför den årliga 
ceremonin då samhällets alla 
tolvåringar ska säga adjö till sin 
barndom och tilldelas en livs-
uppgift. I år är det hans tur.

ISBN 27-15133-8
Ca-pris: 40:-

BLÅ TRÅD

Lois Lowry

Kira växer upp i ett brutalt och 
primitivt samhälle där de sjuka 
och svaga lämnas att dö. Hon är 
född med ett deformerat ben och 
när hon blir föräldralös vänder 
staden sitt hänsynslösa ansikte 
mot henne och hon tvingas kämpa 
för sitt liv. Kiras hopp står till vän-
skapen med en hemlös pojke och 
till den mystiska talang hon visar 
sig besitta. Men det är en talang 
som innebär ett enormt ansvar.

ISBN 27-14163-6
Ca-pris: 132:-

BUDBÄRAREN

Lois Lowry

Föräldralösa Matt bor i en 
fredlig by där de svaga och sjuka 
tas om hand och gränserna är 
öppna. Människor flyr hit från 
förtryck och förföljelse. Men 
klimatet hårdnar även i hans 
by. Röster höjs för att bygga 
en mur som håller främligar 
ute. Samtidigt tätnar skogen 
och blir en ogenomtränglig och 
livsfarlig plats. Matt måste göra 
en allra sista resa.

ISBN 27-14452-1
Ca-pris: 132:-

SONEN

Lois Lowry

Claire tillåter sig att ifrågasätta 
och till och med ljuga, vilket är 
förbjudet i det här samhället. 
Hennes begynnande misstro 
ger oss inblick i vad som pågår 
under ytan och så småningom 
också hur de olika samhällena 
förhåller sig till varandra. 

ISBN 27-14454-5
Ca-pris: 132:-

RYTTARNA

Mats Wahl

När Elin låter pilen gå har hon 
Björn alldeles framför sig. Hans 
mun står öppen och han vrålar 
ordlöst och svingar påken. Hon 
ser rakt in i hans vidöppna ögon 
och vet att det hon ser är den 
döendes blick.

Sverige mitt under en fram-
växande miljökatastrof femtio
år fram i tiden.

ISBN 27-13735-6
Ca-pris: 132:-

KRIGARNA

Mats Wahl

Poliskvinnan bakom Elin drar 
plasthatten av en injektions-
spruta med grov nål, hugger 
nålen genom Elins byxor och 
trycker in vätskan i Elins lår. 
Elin flämtar, flyttar blicken och 
ser på sprutan som hänger fast 
vid benet.

ISBN 27-13940-4
Ca-pris: 132:-

LAGSTIFTARNA

Mats Wahl

Elin har lämnat landsbygden för 
en politisk karriär och tvingas 
bearbeta sina trauman efter 
fångenskap, flykt och döds-
skjutningar mitt i mediadrevet. 
Samtidigt som hennes moster 
Karin snärjer in henne allt mer 
i det osynliga spelet om makten 
med roboten Turing som trumf-
kort. Det blir allt svårare att 
avgöra vem som är människa 
och vem som är robot …

ISBN 27-14090-5
Ca-pris: 132:-

DE LEVANDE

Mats Wahl

Elin får skrämmande nyheter 
om roboten Turing – nu har 
han inlett en serieproduktion av 
robotar som alla är kopior av Elin. 
Samtidigt väntar lönnmördaren 
Syria på sin chans att genomföra 
kontraktsmordet på Elin. I det 
politiska klimat som växt fram 
efter inbördeskriget kan ingen 
lita på någon, inte ens närstående
– varje samtal kan vara avlyssnat, 
varje steg övervakat.

ISBN 27-14091-2
Ca-pris: 132:-
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THE SELECTION 2: ELITEN

Kiera Cass

Av de trettiofem deltagarna i 
Urvalet återstår nu bara sex, 
Eliten. Endast en kan stå som 
segrare, och mycket står på spel. 
Den som lyckas vinna prins 
Maxons hjärta får förutom sin 
drömprins ett liv i överflöd i det 
kungliga palatset.

ISBN 32-16911-3
Ca-pris: 127:-

THE SELECTION 3:
DEN UTVALDA

Kiera Cass

America hade aldrig kunnat 
föreställa sig att det gick att 
finna äkta kärlek i en tävling 
som Urvalet. Men hennes 
känslor för Maxon har växt sig 
starka och konkurrensen är tuff, 
så med bara några veckor kvar 
innan allt avgörs måste hon 
jobba hårdare än aldrig förr
för att vinna.

ISBN 32-16913-7
Ca-pris: 127:-

sålda i miljon-

tals exemplar 

världen över !

HALF BAD – HÄXORNAS KRIG

Sally Green

Nathan är på flykt igen. Rebellerna håller 
på att förlora kriget. De är för få, utspridda 
och verkar chanslösa. Våldet trappas upp 
och kampen blir alltmer förtvivlad.

Den tredje och avslutande delen i Sally 
Greens osannolikt framgångsrika serie. 
Trilogin har sålts till över 50 länder.

ISBN 552-6320-1
Ca-pris: 109:-

En blandning av

samisk mytologi

och fantasy!

ANDRA
DELEN I

IDIJÄRVI-
TRILOGIN!

GRYNINGSSTJÄRNA

Charlotte Cederlund

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. Samtidigt har Nåjdernas råd kommit till byn. De söker 
efter Urseiten, det mytomspunna föremål som kan förgöra dem alla 
om det hamnar i fel händer.

ISBN 7299-885-8
Ca-pris: 115:-

MIDDAGSMÖRKER

Charlotte Cederlund

Idijärvi sameby ligger undangömd i de norrländska skogarna, långt 
bort från all civilisation. När sextonåriga Áilis pappa dör i cancer tvingas 
hon flytta dit för att bo tillsammans med sin morfar som hon aldrig 
tidigare träffat. Välkomnandet blir svalt. Men så börjar mystiska saker 
hända i byn, saker som borde vara omöjliga och som bara kan förklaras 
med den magi som är direkt knuten till Áilis samiska arv.

ISBN 7299-786-8
Ca-pris: 115:-

UDDA VERKLIGHET

Nene Ormes

I en dröm ser Udda en kvinna som flyr för sitt liv i spårområdet vid 
Malmö Central. I jakten efter sanningen bakom drömmen försvinner 
Uddas vän Daniel spårlöst och när Udda tvingar sig ner i gångarna 
under spårområdet för att leta efter honom hittar hon en annan
verklighet, långt ifrån det vardagliga livet i Malmö. 

En svensk urban fantasy! Nene Ormes debuterar med en roman som 
utspelas i, över och under Malmö, där hon också bor.

Inbunden

ISBN 7355-140-3
Ca-pris: 106:-

Pocketutgåva

ISBN 7355-298-1
Ca-pris: 36:-
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RÖD DROTTNING 1:
RÖD DROTTNING

Victoria Aveyard

I sjuttonåriga Mare Barrows 
värld är samhället uppdelat 
efter blod. De Silverblodiga, 
supermänniskor med häpnads-
väckande förmågor, regerar över 
de vanliga Röda och använder 
dem som soldater, arbetare och 
tjänare. Mare Barrow är en av 
de Röda. Hon hankar sig fram 
som ficktjuv i en fattig by, tills 
en ödets nyck kastar henne 
inför Silverdomstolen.

ISBN 7645-290-5
Ca-pris: 160:-

RÖD DROTTNING 2: 
GLASSVÄRDET

Victoria Aveyard

Mare Barrows blod är rött, 
men hennes silverförmåga, 
kraften att styra blixten, har 
förvandlat henne till ett vapen 
som kungahuset försöker 
kontrollera. Härskaren kallar 
henne en omöjlighet, en bluff, 
men när hon flyr från Maven, 
prinsen - vännen - som bedrog 
henne, upptäcker Mare något 
häpnadsväckande: Hon är inte 
den enda i sitt slag.

ISBN 7645-832-7
Ca-pris: 160:-

BLODVITTRING

Staffan Cederborg

Kusinerna Nina och Rebecka är 
i Herrvik på östra Gotland en 
sommar och träffar Peter och 
Tommy en stormig natt vid en 
verkstad. Det blir startpunkten 
för en rad oförklarliga händelser. 
Den annars så blyga och tillbaka-
dragna Nina upplever att någon 
annan flyttar in i henne. Någon 
som tar för sig. Och vegetarianen 
Rebecka börjar plötsligt äta kött. 
Rått kött.

ISBN 7299-849-0
Ca-pris: 115:-

TUSENDE VÅNINGEN

Katharine McGee

Manhattan, år 2118.
Ett tusen våningar högt torn 
skuggar hela Brooklyn. I det 
finns allt man kan önska sig
– för den som har råd.
Och det har Avery, vars familj 
bor på tusende våningen. 
Hon har allt, utom det hon 
egentligen vill ha. 

En svindlande berättelse
om förälskelse, svartsjuka, 
hemligheter och utpressning, 
i en högteknologisk framtid, 
ganska lik vår egen tid.

ISBN 88279-38-5
Ca-pris: 115:-

HÖGT SPEL

Leigh Bardugo

Ketterdam är en myllrande 
hamnstad där allt är till salu 
för rätt pris – och ingen vet det 
bättre än det kriminella geniet 
Kaz Brekker. Han erbjuds 
möjligheten att genomföra en 
livsfarlig kupp som kan göra 
honom rikare än han någonsin 
kunnat drömma om. Men han 
klarar det inte ensam …

Leigh Bardugo har tidigare
skrivit den internationellt 
uppmärksammade fantasy-
serien Grisha-trilogin.

ISBN 88279-12-5
Ca-pris: 115:-

ETTA PÅ NEW 
YORK TIMES 
BESTSELLER-

LISTA!

STAFFAN CEDERBORG

FOKUS PÅ:

Staffan Cederborg är född på 
Lidingö utanför Stockholm 
1962. Han bor sedan 1995 i 
Östergarns socken längst ut på 
östra Gotland. Ett antal kurser 
i skrivande har det blivit genom 
åren, både på folkhögskola och 
på högskolan. Numera håller 
han, tillsammans med en kollega, 
skrivarkurser för både vuxna 
och ungdomar.
 
Vid sidan om sitt skrivande 
jobbar Staffan som redaktör, 
ett jobb där kreativiteten sätts 
på prov på helt andra sätt. 
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1 2 3RAZORLAND 3: HORD

Ann Aguirre

Monstren har samlats vid stads-
portarna och den här gången 
kommer de inte att ge sig av. 
När Spadertvå, Tålig, Stalker 
och Tegan drar i gång har de 
oddsen emot sig. Men oddsen 
har varit emot Spadertvå sedan 
hon föddes. Det må vara sant 
att hon inte är någon Jägarinna 
längre, men hon är inte den som 
tar till flykten.

ISBN 7645-279-0
Ca-pris: 148:-

RAZORLAND 2: UTPOST

Ann Aguirre

Ingenting är sig likt för Spader-
två. När hon levde under jord 
betraktades hon som vuxen. 
Numera, i staden Räddning 
på Ovansidan, uppfattas hon 
som en ung problemtjej, och 
hon måste gå i skolan. Men 
Spadertvå passar inte in bland 
de andra tjejerna: Det enda hon 
kan är att slåss.

ISBN 7645-262-2
Ca-pris: 148:-

RAZORLAND 1: ENKLAV

Ann Aguirre

New York har decimerats av krig 
och pest, och större delen av 
invånarna har tvingats migrera 
till underjordiska enklaver. När 
Deuce, som fötts i mörkret, och 
Fade försätts i exil från enkla-
ven måste de försöka överleva 
i solljuset i ruinerna av en stad 
vars befolkning förtvinat till 
några få farliga gäng.

ISBN 7645-064-2
Ca-pris: 137:-

DEN UNGA ELITEN 1:
DEN UNGA ELITEN

Marie Lu

Adelina Amouteru överlevde 
blodfebern, denna dödliga sjuk-
dom som svepte över hennes 
land. De flesta som smittades 
dog, medan de barn som över-
levde blev märkta av sjukdomen 
på egendomliga sätt och började 
kallas malfetto. Några av de som 
överlevt febern sägs ha mys-
tiska och kraftfulla förmågor, 
och även om deras identiteter 
förblir hemliga har de kommit 
att kallas Den unga eliten.

ISBN 7645-093-2
Ca-pris: 148:-

DEN UNGA ELITEN 2:
ROSENSÄLLSKAPET

Marie Lu

Adelina Amouteru har fått sitt 
hjärta djupt sargat av såväl familj 
som vänner. Något som fått 
henne att ge sig in på hämndens 
bittra väg. Hon är nu känd som 
Vita Vargen, och hon och hennes 
syster flyr från Kenettra för 
att leta upp andra ur Den unga 
eliten, med förhoppningen att 
kunna bygga upp en egen armé 
av allierade. Hennes mål: att slå 
ner de som försökte döda henne 
och nästan lyckades.

ISBN 7645-852-5
Ca-pris: 160:-

DIABOLIC

S.J. Kincaid

Nemesis är en Diabol, en varelse
med mänskligt utseende, mänsk-
ligt DNA, men manipulerad och 
programmerad att inte bry sig 
om något annat än sin ägares 
välmående. I Nemesis fall är det 
Sidonia, dottern i en av galaxens 
högst uppsatta familjer. Flickorna 
växer upp sida vid sida – den ena 
människa, den andra livvakt.

Nydanande sci-fi med universums 
hårdaste hjältinna.

ISBN 32-16890-1
Ca-pris: 138:-

GLASTRONEN 2:
MIDNATTSKRONAN

Sarah J. Maas

Artonåriga Celaena Sardothien 
är skarp, modig och vacker.
En fulländad förförerska 
och den bästa lönnmördare 
hennes värld någonsin skådat. 
Men även om hon vunnit 
kungens lönnmördartävling 
och därmed blivit hans kämpe, 
har hon varken friheten att 
fatta sina egna beslut eller att 
följa sitt hjärta. Celaena ställs 
inför hopplösa val.

ISBN 7701-585-7
Ca-pris: 160:-

GLASTRONEN 1:
GLASTRONEN

Sarah J. Maas

I kungadömet Adarlan, där
magi och gamla seder för-
bjudits, kallas landets främsta 
lönnmördare, 18-åriga Celaena 
Sardothien, till rikets vackra 
glasslott. Hon reser dit, inte 
för att mörda kungen, utan 
för att vinna sin frihet. Om 
Celaena besegrar tjugotre 
motståndare i en tävling blir 
hon frigiven från fängelset 
och kommer att få tjäna som 
kungens kämpe ...

ISBN 7645-842-6
Ca-pris: 160:-

UTKOMMER
JUNI 2017!
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DIVERGENT

Veronica Roth

I Beatrice Pryors dystopiska 
hemstad Chicago är samhället 
uppdelat i fem falanger. För 
Beatrice står valet mellan att 
stanna kvar med sin familj hos 
De osjälviska eller att vara den 
hon innerst inne är.

ISBN 7499-231-1
Ca-pris: 160:-

INSURGENT 

Veronica Roth

Ett enda val kan förändra dig 
eller förgöra dig. Men varje val 
har konsekvenser, och när oro-
ligheter väller upp i falangerna 
omkring henne måste Tris Prior 
fortsätta att försöka rädda dem 
hon älskar.

ISBN 7499-240-3
Ca-pris: 160:-

ALLEGIANT

Veronica Roth

Tänk om hela din värld var 
en lögn. Tänk om ett enda 
avslöjande – eller ett enda val – 
förändrade allt. Tänk om kärlek 
och lojalitet fick dig att göra 
saker som du inte trodde var 
möjliga ...

ISBN 7499-590-9
Ca-pris: 160:-

DÖDENS
MÄRKEN

Veronica Roth

Cyra är syster till Ryzek, den 
brutale tyrann som regerar över 
Shotet-folket. Akos är från den 
fredsälskande nationen Thuvhe 
och har en gränslös lojalitet till 
sin familj. När Akos kastas in i 
Cyras värld verkar fiendskapen 
mellan deras länder och familjer 
oöverstiglig. De måste hjälpa 
varandra för att överleva – eller 
förgöra varandra ...

ISBN 7701-595-6
Ca-pris: 160:-

NY BOK
AV SUCCÉ-

FÖRFATTAREN!

Bokserien som hittills har sålt i över

35 miljoner exemplar världen över !

MISTBORN 1: SISTA RIKET

Brandon Sanderson

I tusen år har aska fallit från 
himlen, inga blommor har 
blommat och täta dimmor har 
gjort nattens mörker fruktat. 
Den evige och odödlige Överste-
härskaren och aristokratin styr 
och vanligt folk är dömda att 
leva i underkastelse och slaveri. 
Men mitt i all hopplöshet dyker 
Kelsier upp, en överlevare från 
de hålor dit Överstehärskaren 
skickar de dödsdömda.

ISBN 7645-080-2
Ca-pris: 137:-

Brandon Sanderson är en amerikansk 
ungdoms- och fantasyförfattare, 
mest känd för sin Mistborn-serie. 
Han har toppat förstaplatsen på New 
York Times bestsellerlista två gånger 
och vunnit en rad priser. Böckerna 
har översatts till över tjugo språk.

MISTBORN 2:
UPPSTIGNINGENS BRUNN DEL 1

Brandon Sanderson

ISBN 7701-109-5
Ca-pris: 148:-

MISTBORN 2:
UPPSTIGNINGENS BRUNN DEL 2

Brandon Sanderson

ISBN 7701-089-0
Ca-pris: 148:-

PENRYN OCH TIDERNAS 
SLUT 2: VÄRLDEN EFTER

Susan Ee

De som överlevt den stora 
ängla-apokalypsen skrapar 
ihop det som återstår av den 
moderna världen. När en grupp 
människor tillfångatar Penryns 
syster Paige, eftersom de tror 
att hon är ett monster, slutar 
situationen med en massaker. 

Uppföljaren till succédebuten 
Änglafall.

ISBN 7645-839-6
Ca-pris: 148:-

PENRYN OCH TIDERNAS 
SLUT 1: ÄNGLAFALL

Susan Ee

Sex veckor har gått sedan 
undergångens änglar nedsteg 
för att utplåna den moderna 
världen som vi känner den. 
Brutala gatugäng regerar på 
dagarna, rädsla och vidskepelse 
styr på nätterna. När krigar-
änglar för bort en hjälplös liten 
flicka tänker Penryn, hennes 
sjuttonåriga syster, göra allt 
för att få henne tillbaka.

ISBN 7645-552-4
Ca-pris: 125:-
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