
Barn- &
ungdoms-
böcker
120 sidor läsglädje!
Nästan 800 titlar från
mer än 400 författare.



Storsäljare, nyheter och klassiker
– allt på ett ställe!
Förutom läromedel har barn- och ungdomslitteratur en självklar plats i skolan. Men vilka böcker 
ska det vara? En smaksak förstås, men att hitta rätt i det enorma utbud som finns är inte alltid lätt. 
Därför samlar vi varje år det senaste och mest populära i en katalog. Håll till godo!

I årets katalog presenterar vi nästan 800 titlar. De är indelade i sju avdelningar för att göra det enklare för dig 
att hitta det du söker. Det kan ju tyckas vara ett ansenligt antal boktitlar och visst, det är det! Men, det finns 
ofantligt många fler böcker där ute. Och faktum är att vilken av alla böcker du än skulle vilja att dina elever ska 
få läsa, så kan du beställa den hos oss på LäroMedia Bokhandel. 

Så om du inte hittar boken du söker här i katalogen, då föreslår vi ett besök i vår webbshop.
Den hittar du på www.laromedia.se och där kan du enkelt lägga din beställning.
Självklart finns alla böcker i katalogen också i webbshopen. 

Välkommen att beställa!

Du vet väl att du
kan beställa ALLA
böcker hos oss!

laromedia.se
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DU VET VÄL ATT DU KAN 
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PÅ LAROMEDIA.SE

Vardag och
fantasi för
de minsta!

Lätta
texter för
alla nivåer!

Varulvar,
vampyrer
och mysrys!

Matnyttigt
för bok-
slukare!

Fantastiska
fakta för
vetgiriga!
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och allt
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Idéerna bakom vår
uppskattade katalog
Det är med stolthet som vi på LäroMedia Bokhandel varje 

år skickar ut den här katalogen. Mottagandet har genom 

åren varit nästan odelat positivt och det inspirerar oss att 

fortsätta förbättra den. En av de som jobbar allra mest 

med katalogen hos oss är Morgan Lewin, som varit med 

sedan den lanserades. Vi lät honom svara på några frågor 

om hur tankarna bakom upplägget ser ut.

Först och främst, varför en katalog 

med barn- och ungdomslitteratur?

– Varje år ges det ut ofantligt många 

barn- och ungdomstitlar och det är ett 

digert arbete för en pedagog att hitta 

det som passar bäst för just sina elever. 

Dessutom är skönlitteratur en stor och 

viktig del av läsinlärningsprocessen. Vi 

vill bidra till att få barn och ungdomar 

att fortsätta läsa och därför vill vi tipsa 

om det som passar bra i skolan, vare sig 

det är i klassrummet eller i biblioteket. 

 

Vem vänder sig katalogen till?

– Först och främst självklart till alla pe-

dagoger som ska få en snabb överblick 

och kunna hitta rätt, men vi vill också se 

katalogen som en slags önskelista, där 

även eleverna kan titta och berätta vad 

de helst vill läsa. 

 

Hur görs urvalet?

– I katalogen presenterar vi främst 

årets nyheter tillsammans med popu-

lära titlar och klassiker, som är lika aktu-

ella år efter år. Det brukar vara ungefär 

800 titlar som hamnar i katalogen. Bara 

i Sverige ges det varje år ut gott och 

väl det dubbla! 

”VI VILL BIDRA TILL ATT FÅ

BARN OCH UNGDOMAR ATT

FORTSÄTTA LÄSA”

Varför kategoriseras inte innehållet 

efter läsålder?

– Valet att inte ha med läsålder i katalo-

gen beror på att vi vill stimulera läslusten. 

Vi ser en risk i att man som elev kan-

ske hittar en titel man är intresserad av, 

men sen ser man att den rekommen-

derade läsåldern inte stämmer överens 

med ens egen och vips så försvinner 

lusten att läsa boken. Vi tycker att det är 

bättre att alla läser, oavsett vilken nivå 

språket i boken ligger på. Om du som 

pedagog vill kontrollera att de titlar du 

vill beställa hem ligger på rätt svårig-

hetsgrad så är det enkelt att surfa in på 

vår webbsida, där läsålder står angivet 

på alla barn- och ungdomsböcker.

Kan man beställa titlar som inte finns 

i katalogen?

– Absolut! Vi kan leverera alla böcker du 

vill ha, såväl svenska som internationella. 

Även i katalogen har vi ett litet urval 

av titlar på andra språk än svenska. Vi 

har också experter som hjälper till att 

beställa hem litteratur på andra språk. 

Kort sagt så kan man beställa så gott 

som världens alla boktitlar hos oss!

 

Till sist, kloka idéer och inspel för att 

ytterligare förbättra katalogen

– vart skickar man dem?

– Självklart tar vi gärna emot feedback 

från alla som använder katalogen. Vad 

saknas? Vad kan vi göra bättre? Har 

du frågor? Skicka såväl ris som ros till 

morgan@laromedia.se.



KATEGORI

För de minsta
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Molly
räknar
Lucy Cousins

ISBN 27-13537-6
Ca-pris: 58:-

Mollys
första färger
Lucy Cousins

ISBN 27-13536-9
Ca-pris: 58:-

Enkla texter
och kraftfulla,
färgstarka bilder!

Åh nej, Bruno!
Chris Haughton

Bruno vill vara en duktig hund. Han 
försöker vara en duktig hund. Men 
nu har han fått syn på en TÅRTA. 
Vad gör Bruno då?

En vacker och spännande bok
som blandar både trygghet
och bus. 

ISBN 87707-49-0
Ca-pris: 54:-

Mamma borta
Chris Haughton

Åh, nej! Lilla Ugglan har ramlat ner 
från sitt bo och kommit bort från 
mamma. Som tur är finns vänner 
i skogen, redo att hjälpa till. Chris 
Haughtons prisbelönta bilderbok 
Mamma borta har vunnit priser 
världen över och blivit en hyllad 
teaterföreställning. Nu i nytt 
läckert format!

ISBN 87027-64-2
Ca-pris: 60:-

Chris Haughtons böcker i ett mindre
och läsvänligt format!CHRIS HAUGHTON

Illustratören och designern 
Chris Haughton växte upp 
på Irland och är i dag 
bosatt i London. Han har 
rest, bott och arbetat runt 
hela världen.

Chris Haughtons första 
bilderbok ”Mamma borta” 
har översatts till ett tjugotal 
språk och tilldelats en rad 
litterära priser. Han har 
även skrivit och illustrerat 
bilderböckerna ”Åh nej, 
Bruno!” och ”Schh! Vi har en 
plan”, som finns att beställa 
på laromedia.se.

Lite fakta om ...

Stora boken om Grodan
Max Velthuijs

Grodan fyller 25 år! Och det firas med en samlingsvolym med sju berättelser 
om Grodan och hans vänner, varav en ny. Ingår: Grodan och Haren, Grodan 
och den stora dagen, Grodan och Råttan, Grodan blir glad, Räkna med 
Grodan, Grodan hittar en vän samt Grodans vårkalas.

ISBN 502-2110-7
Ca-pris: 173:-

Grodan firar
25 år med lyxig
samlingsbok!

Första odjursboken
Johan Egerkrans 

Vet du hur en grip ser ut, hur 
många huvuden en hydra har eller 
vad en basilisk är för något?

Första odjursboken är en pekbok i 
slitstarkt material med nio spännande 
odjur som kommer gå hem hos 
såväl små som stora monsterfan-
taster. Fantasieggande, humoristiska 
illustrationer i Johan Egerkrans 
karaktäristiska stil.

ISBN 32-16648-8
Ca-pris: 68:-

Lo borstar tänderna
Maria Källström

Att komma igång med rutiner är 
inte helt enkelt, men nödvändigt 
för varje småbarnsförälder. En 
av de allra viktigaste rutinerna är 
förstås att borsta tänderna. Lo 
vet att man måste, fast vill gärna 
slippa ibland. Men om man inte 
borstar kan man få tandtroll, 
säger mamma.

ISBN 32-16747-8
Ca-pris: 63:-

Ny liten
pekboks-
svit!
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Färgboken
Sarah Dyer

I ett underbart spektakel av färger 
får unga läsare utforska alla kulörer 
runt omkring oss.

Stadiga sidor och roliga illustrationer 
som små barn kommer att älska gör 
Färgboken till en garanterad favorit 
bland de yngsta.

ISBN 7663-039-6
Ca-pris: 64:-

Tippen –  jag älskar dig
Eric Hill

En populär och välkänd karaktär 
är tillbaka, med en fin historia 
om kärlek. Tippen Jag älskar dig 
är en idealisk bok att bläddra i 
tillsammans. Tippen vill ge sin 
mamma en överraskning. Han 
tar reda på hennes favoritfärg, 
använder sina bästa kritor 
och plockar en fin blomma. 
Kommer mamma att bli glad? 
Böckerna om den söta hund-
valpen Tippen är färgglada med 
lite text och mycket att titta på.

ISBN 32-16726-3
Ca-pris: 58:-

Vem finns här?
Agnese Baruzzi

Kan du se vem det är som 
gömmer sig? I den här fantasifulla 
boken döljer sig ett spännande 
djur på varje uppslag - vik ut 
bokens flikar och upptäck vilket! 
De fina illustrationerna och 
bokens rim ger ledtrådar till vem 
du kommer hitta. 

ISBN 7663-040-2
Ca-pris: 81:-

Tio små dinosaurier
Mike Bronlow

Tio små dinosaurieungar ger sig ut 
på upptäcktsfärd när dinosaurie-
mamma sover. Men vad ska de göra 
när de stöter på en ilsken Tricera-
tops, en stampande Diplodocus 
och en hungrig Tyrannosaurus rex?

Berättelsen är skriven på vers och 
illustrationerna är färgstarka och 
detaljrika. Massor att upptäcka på
varje uppslag.

ISBN 32-16725-6
Ca-pris: 86:-

En dag med Barbapapa
Annette Tison

En dag med Barbapapa för de 
allra minsta barnen! Följ med 
Barbapapa och hans familj på 
alla spännande äventyr de har 
under en dag.

ISBN 32-15879-7
Ca-pris: 69:-

Jag är en kanin
Jodie Parachini

Kaninen Loulou och hennes 
vänner bor i hålor under marken. 
I gryningen äter de och leker 
tillsammans på ängarna. Följ med 
Loulou när hon skuttar sicksack 
tillbaka till gångarna under jorden, 
pustar ut efter en lång dag och 
kryper ner i boet och somnar sött.

ISBN 7663-059-4
Ca-pris: 56:-

Jag är en uggla
Jodie Parachini 

Ugglefar bor i trädet med tre små 
ungar och Ugglemor, och till kvällen 
blir alla hungriga. Hur ska han 
kunna hitta något byte i mörkret? 
Följ med Ugglefar på matjakt och 
hjälp till att lyssna efter ljud. Vad är 
det som gömmer sig i natten? När 
solen går upp kurar ugglefamiljen 
ihop sig i sitt bo och sover så sött.

ISBN 7663-058-7
Ca-pris: 56:-

Trippe Trädkapare
Susanne MacFie

Trippe är en uppfinningsrik och 
nyfiken kille. Speciellt nyfiken är 
han på spännande och annor-
lunda jobb. I Trippe Trädkapare 
testar han på att vara arborist på 
sitt alldeles egna sätt. En charmig 
vardagsberättelse illustrerad med 
härliga bilder med mängder av 
detaljer.

ISBN 87217-05-0
Ca-pris: 81:-
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Ingrid och Ivar letar spöken
Katerina Janouch

Busbästisarna Ingrid och Ivar är 
tillbaka igen! Nu smyger de runt 
och lyser med ficklampan bland 
spindelnät och fladdermöss på 
vinden. De fantiserar om snälla 
spökfamiljen, klär ut sig och busar 
i mörkret bland alla gamla grejer. 
Mysig spökbok för de yngsta, 
perfekt till Halloween!

ISBN 638-8281-4
Ca-pris: 79:-

Boken utan bilder
B.J. Novak

ISBN 86634-79-7
Ca-pris: 94:-

Innovativ högläsningsbok av
amerikanske The Office-
komikern B.J. Novak,
med svensk översättning
av David Batra!

Småbarns-
favoriterna
Ingrid och Ivar!

Alla tre har fruktstund
Maria Nilsson Thore

På förskolan Ärtan är det dags 
för fruktstund. Valle, Ester och 
Idde måste sitta still och äta. Men 
alla tre vill ha äpple, eller kanske 
banan? Och Valle vill ha frukten i 
bitar men det vill inte Idde. Och 
var är Ester någonstans?

ISBN 638-8284-5
Ca-pris: 75:-

Alla tre klär på sig
Maria Nilsson Thore

På förskolan Ärtan är det dags för 
utelek igen. Valle, Ester och Idde 
krånglar med kläderna i hallen. 
Det är kallt ute och alla tre måste 
låna vantar. Idde vill ha randiga 
och Ester inga alls. Valle vill ha en 
av varje. Och sen vill alla tre ha 
samma!

ISBN 638-8283-8
Ca-pris: 75:-

Pelle Svanslös
bygger och fixar
Gösta Knutsson

Maja hittar en hög med bråte.
Då får Pelle Svanslös en idé:
Vi bygger något kul! Alla hjälper 
till – Trisse har några tunnor och 
en vagn, och Gullan har verktyg. 
Till och med Måns hjälper till! 
Men vad ska det bli? En fantasifull 
berättelse som inspirerar stora 
och små till lek och kreativitet.

ISBN 638-8465-8
Ca-pris: 45:-

Pelle Svanslös
följer ett spår
Gösta Knutsson

När Pelles garnnystan försvinner 
vill alla hjälpa till att följa garnet 
genom staden – till och med 
Måns. Är nystanet hemma hos 
Maja? Eller i Gullans verkstad? 
Eller är det någon som har lånat 
det? De fyra finurliga kattungarna 
anar redan vem det kan vara. Kan 
du gissa? Lyft på fliken och se!

ISBN 638-8463-4
Ca-pris: 45:-

Den lilla 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:-

En av världens 
mest älskade
barnboks-
klassiker!
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Drakeld
Ane Gustavsson
Åsa Mendel-Hartvig

Ingen märker när Milli smiter ut i 
natten. Bara träden ser. Vänd om 
Milli, susar de. Vänd om lilla barn! 
Draken har landat. Här är du inte 
trygg! Men stjärnorna blinkar åt 
Milli, månblommorna doftar och 
det är länge sedan människorna 
förstod trädens språk.

ISBN 27-14419-4
Ca-pris: 92:-

Doris drar
Pija Lindenbaum

Doris sitter i sandlådan och bygger en väg. ”Kom med en gång”, ropar mamma, 
men Doris har inte gjort färdigt. Familjen ska på kalas och kalaskläder ska 
på. Doris vill inte om hon måste ha klänningen. Och varför får den där Egon 
strössla tårtan? Doris bestämmer sig för att dra. Hon drar över bergen, till andra 
länder. Till ett ställe hon inte vet, där man får ha vilka kläder man vill. 

ISBN 87707-38-4
Ca-pris: 94:-

Det var inte jag,
sa Robin Hund
Alice Bjerknes 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.

Träffsäkert om frustrationen i att 
känna sig anklagad och missför-
stådd, men det är också en varm 
berättelse om en stark vänskap.
 
ISBN 27-14629-7
Ca-pris: 97:-

Min vän på andra
sidan berget
Leno 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 mot-
satt håll! Besvikna går de tillbaka 
igen. Men på natten stiger månen 
och tar med sig den ena grodan 
över berget.

Nytt av författarduon Lena
och Sara!

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

Hyllad bilder-
bok av Pija
Lindenbaum!På banken

Magnus Carlsson

Det vore kul att jobba på bank, 
tänker Benny Brun. Då skulle man 
få hjälpa alla kunder, akta sig för 
rånare, ha fikarast i bankvalvet och 
åka kana på alla pengarna. Benny 
Brun är en kille som funderar över 
livet och människorna i staden där 
han bor.

Benny Brun – känd från TV!

ISBN 32-16407-1
Ca-pris: 71:-

Ruggiga ugglan
– maskeringens mästare
Sean Taylor

Ruggiga ugglan är ingen vanlig 
uggla. Han är nämligen maske-
ringens mästare! Och nu ska han 
använda sina expertkunskaper 
i kamouflageteknik för att lura 
intet ont anande villebråd. Men 
på något vis lyckas alla komma 
undan. Kanske är Ruggiga ugglan 
inte fullt så mästerlig som han tror?

ISBN 87707-43-8
Ca-pris: 92:-

Dråplig humor med mycket färg 
och oväntade vändningar!

PIJA LINDENBAUM

Pija Lindenbaum är en av 
Sveriges främsta bilderboks-
skapare.

Hon är född och uppvuxen i 
Sundsvall, men flyttade 1973 
till Stockholm för att studera 
på Konstfack. Sedan dess har 
hon arbetat som illustratör, 
formgivare och författare 
och står bakom en mängd 
prisbelönade och uppmärk-
sammade böcker.

”Doris drar” är hennes senast 
utgivna bok.

Lite fakta om ...

Utkommer
i augusti 2016!
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Mitt bland stjärnor
Lotta Olsson / Olof Landström

Mitt bland stjärnor rymmer livets 
märkvärdighet: från universums 
oändlighet till loppan i rävens 
svans.

Ett unikt samarbete mellan Lotta 
Olsson och Olof Landström!
En poetisk text tillsammans med 
varma och humoristiska illustra-
tioner gör Mitt bland stjärnor till en 
bilderbok för alla åldrar.

ISBN 87707-25-4
Ca-pris: 94:-

Mulle Mecks verktyg
George Johansson 

När Mulle och Buffa kommer hem 
från sin resa hittar de alla verktyg 
i en enda röra. Mulle börjar städa 
upp och förklarar samtidigt för 
Buffa hur man använder de olika 
verktygen. När Mulle är färdig har 
han tillverkat en praktisk hylla för 
motorsågen och Buffa har lärt sig 
mycket om hur man snickrar.

ISBN 502-2122-0
Ca-pris: 94:-

Vem sticker ut?
Britta Teckentrup

Vilken fågel har hittat en mask? 
Kan du se vilken sköldpadda som 
blivit skrämd? Och var är den 
blyga lilla räkan? På varje uppslag 
finns verser på rim som ger 
ledtrådar till vad du ska leta efter, 
och illustrationer i glada färger 
med luriga mönster där det gäller 
att hitta just den som sticker ut.

ISBN 7663-038-9
Ca-pris: 69:-

Hemma
Carson Ellis

Ett hem kan se ut på många sätt. Det 
kan vara en lägenhet mitt i hjärtat av 
en storstad, ett skepp på havet eller 
en hemlig underjordisk håla under 
jord. Vad är egentligen ett  hem, och 
vad är hemma för dig?

I en bildvärld som är lågmäld,
humoristisk - ibland smått surrealistisk 
- får vi följa med till vitt skilda platser, 
som alla är någons hem.

ISBN 27-14657-0
Ca-pris: 97:-

Valdemars nappar
Maria Jönsson

Valdemar älskar att slurpa på sin 
napp. Men så plötsligt tycker 
pappa att Valdemar är en stor 
varg och att han borde sluta. 
Valdemar håller med, han tycker 
också att han är stor. Stor nog att 
bestämma själv!

Med dråplig humor berättar Maria 
Jönsson om Valdemars kärlek till 
sina nappar.

ISBN 87707-50-6
Ca-pris: 83:-

MARIA JÖNSSON

Maria Jönsson är född 1958 
i Gävle, uppvuxen i Helsing-
borg, bor idag i Höganäs och 
är verksam som illustratör och 
författare. Hon debuterade 
som bilderboksillustratör 1999 
med ”Prata persilja”. Texten 
stod Lotta Olsson för och 
tillsammans har de genom 
åren utkommit med ett flertal 
bilderböcker, bland annat 
serien om hundvalpen Morris.

2007 kom den första egna 
bilderboksserie om spyflugan 
Astrid. 

Småkrypsboll
Tove Pierrou / Joanna Hellgren

Omko vill egentligen inte alls spela 
fotboll, han håller sig så långt 
borta från bollen han kan när det 
är match. Men så får han syn på en 
snigel mitt på planen, och en skal-
bagge, och en humla – de tycker 
nog också att bollar är hårda. Nu 
blir det fart på Omko, han tar av 
sig fotbollsskorna och börjar rädda 
småkryp över hela planen.

ISBN 27-14153-7
Ca-pris: 92:-

En bilder-
bokspärla!

LOTTA OLSSON

Lotta Olsson är född 1973 i 
Helsingborg. Hon debuterade 
som poet 1994 och har sedan 
dess har hon fortsatt skriva 
för såväl vuxna som barn.

Olof Landström är född 
1943 och har studerat på 
Konstfack. 1990 började 
Olof och hans fru Lena göra 
bilderböcker tillsammans och 
har sedan dess gett ut flera 
böcker om pojken Nisse, samt 
om lammen Bu och Bä.

OLOF LANDSTRÖM

Lite fakta om ...

Lite fakta om ...



Emma går till tandläkaren
Gunilla Wolde

Det gör ont i Emmas mun. Hon 
har en liten brun prick på en av 
sina tänder. Emma måste gå till 
tandläkaren.

ISBN 27-13904-6
Ca-pris: 46:-

Min första pekbok

Massor av bilder på spännande 
saker som finns i barnets omgiv-
ning - att peka på och att prata 
om. Härligt färgglada och tydliga 
fotografier som stimulerar fantasin 
och väcker upptäckarlusten. Här 
finns uppslag med kläder, leksaker, 
fordon, mat och djur och natur. En 
bitvänlig bok i tjock kartong med 
rundade hörn, för de allra yngsta 
bokslukarna!

ISBN 552-6254-9
Ca-pris: 32:-

Emmas dagis
Gunilla Wolde

Emma oftast med Nilla. Men ibland 
vill Nilla leka med någon annan och 
då blir Emma sur. Men att vara osams 
länge på dagis går inte, för där händer 
så mycket annat.

ISBN 27-13925-1
Ca-pris: 46:-

Trollskogen
– Sov gott, lilla troll!
Sissel Bøe / Peter Madsen

När trollmor har sjungit för trollung-
arna och snott ihop deras svansar 
somnar de en efter en. Alla utom 
Truls. Det spritter i hans ben och han 
tycker att det är urtrist att ligga vaken 
helt ensam när de andra sover. Och 
så hör han så konstiga ljud. Vad är 
det som låter? Åskar det? Eller är det 
människorna som smyger utanför 
Trollkullen?

ISBN 552-6209-9
Ca-pris: 81:-

Totte städar
Gunilla Wolde

Totte har många saker att leka 
med. Men just nu vill Totte bara 
ha sin Nalle och Nalle är alldeles 
borta. Då måste Totte leta.

ISBN 27-13920-6
Ca-pris: 46:-

Totte bakar
Gunilla Wolde

Då Totte skall baka behövs det 
mycket saker – ägg, socker, mjöl, 
smör, visp, bytta och en pall att 
stå på ...

ISBN 27-13921-3
Ca-pris: 46:-

Böckerna om Totte och Emma är riktiga barnboksklassiker!
Vardagsnära berättelser i kombination med tidlösa illustrationer gör böckerna ständigt aktuella. 
Totte- och Emmaböckerna har översatts till ett flertal språk och fortsätter att locka nya
generationer läsare världen över.

Allis Sprallis åker fort
Susanne MacFie

Allis åker kälke med alla sina 
roliga djurkompisar. Böcker på 
rim, att läsa om och om igen.
 
ISBN 87217-12-8
Ca-pris: 86:-

Allis Sprallis hittar spår
Susanne MacFie

Vad är det för djur som gått här? 
Allis följer spåren till djurens 
gömställen. Fantasifulla böcker 
på rim, fyllda av värme. 

ISBN 87217-03-6
Ca-pris: 86:-

Allis Sprallis gungar högt
Susanne MacFie

Lycka är att få gunga tycker 
Allis! Allis Sprallis-böckerna är 
skrivna på rim med ett lekfullt 
och flödande språk.

ISBN 87217-02-9
Ca-pris: 86:-

11LäroMedia Bokhandel Örebro AB  |  019 – 20 69 00  |  info@laromedia.se  |  www.laromedia.se 

K
A

TE
G

O
R

I
För de m

insta



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

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 87027-14-7
Ca-pris: 90:-

Bockarna Bruse
kommer igen
Bjørn F. Rørvik

Bockarna Bruse är tillbaka! Den 
här gången vill mellanbrorsan visa 
trollet vad han går för. Men hur 
mycket dom än trippar och trappar 
fram och tillbaka på bron kommer 
inget troll. Han har flyttat till stadens 
äldreboende! Bockarna Bruse 
sticker dit. 

Succéböckerna som blivit favoriter 
hos både barn och vuxna!

ISBN 87027-69-7
Ca-pris: 92:-

Den jätte- jätte-
jättestora dinosaurien
Richard Byrne

När den lilla dinosaurien Figge 
delar upp godis i två lika stora 
högar för att dela med en vän 
dyker en stor, stöddig dinosaurie 
upp och vill ha allt själv. Han säger 
att han är störst och starkast av 
alla, och han gör sitt bästa för att 
bevisa det …

ISBN 87503-60-3
Ca-pris: 78:-

Hallå, boken åt upp
min hund!
Richard Byrne

Bella är ute och går med sin hund 
när plötsligt … Hallå, boken äter upp 
Bellas hund! Bertil försöker hjälpa Bella, 
men då äter boken upp honom också. 
Alla som försöker hitta Bellas hund 
blir uppätna en efter en, till och med 
polisen och en brandbil. Någonting 
är riktigt konstigt med den här boken. 
Bella behöver din hjälp! 

ISBN 87503-59-7
Ca-pris: 78:-

Åka buss
Henrik Wallnäs

Åka buss är 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: 97:-

HENRIK WALLNÄS

Henrik Wallnäs är författare 
och bibliotekarie, bosatt i 
Malmö.

Inspirationen till ”Åka buss” 
är hämtad ur Henriks fru 
Mimmis upplevelser när hon 
som barn flydde från f.d. 
Jugoslavien.

”Åka buss” är Henriks 
Wallnäs debutbok. Det är 
en lågmält dramatisk och 
mångbottnad berättelse om 
flykt och förlust men också 
om återförening och hopp.

Oemotståndlig humor
för alla åldrar!

Den tråkigaste dagen
Jonas Lindén

Det är sommar och det regnar. 
Mallan tycker att det är världens 
tråkigaste dag. Men ute på går-
den träffar hon sin dagiskompis 
Olov. Och plötsligt är leken 
igång och det ena infallet ger 
det andra ...

ISBN 29-69553-3
Ca-pris: 87:-

En glass i granngalaxen
Mårten Sandén

En kväll när Emma och Rufus är 
på väg hem från fotbollsträningen 
hittar de några vilsna varelser 
från granngalaxen. De har två 
önskningar: de vill ha glass och 
de vill åka hem. Glasskiosken 
ligger ju vid stranden, men var 
ligger hem?

Ett spännande bilderboksäventyr 
med mycket humor.

ISBN 29-69818-3
Ca-pris: 92:-

Lite fakta om ...



Björnen och pianot
David Litchfield

En dag när den lilla Björnen var 
ute och gick i skogen fick han syn 
på något som han aldrig hade sett 
förut. Det var något stort, mörkt 
och hårt och när han rörde vid det 
med sina knubbiga tassar uppstod 
ett förskräckligt ljud. Men Björnens 
klinkande förvandlas till vackra 
melodier, och det blir början på en 
resa som tar honom bort från sko-
gen till en ny och spännande plats.

ISBN 7663-056-3
Ca-pris: 92:-

En ny kompis, Pytte! 
Ingrid Flygare

Ponnyn Jasmine flyttar in på Gran-
backen, och hon är precis lika liten 
som Pytte. Först tycker Pytte att 
det är kul med en ny kompis, men 
på ponnyridningen bryr sig barnen 
bara om Jasmine. Ingen ens tittar åt 
Pytte längre!

För alla unga hästfantaster!

ISBN 29-69684-4
Ca-pris: 83:-

Ett tryntroll flyttar in
Charlotte Habersack

Djuren på Hemmeltoppen är 
förskräckta eftersom ett tryntroll 
vill flytta upp till dem på berget. 
Trots att de aldrig har sett honom 
vet de precis hur han ser ut: stor, 
raggig och ruffig - helt enkelt rys-
lig! En sådan typ vill djuren inte ha 
som granne. Men det är för sent. 
Flyttlådorna står redan vid dörren.

ISBN 7663-055-6
Ca-pris: 81:-

Nina och snöleoparden
Emi Gunér

Om Nina själv fick välja skulle hon 
mycket hellre vara en snöleopard 
än en flicka på fem och ett halvt. 
För snöleoparder har tänder 
vassa som knivar och de ser och 
hör bättre än någon människa. 
Det här är berättelsen om ett år i 
Ninas liv.

Perfekt högläsning! Stor igenkän-
ning om livet på förskolan.

ISBN 29-69652-3
Ca-pris: 113:-

Det ensamma monstret
Chris Judge

Har du hört talas om monster? 
Alltså riktiga monster, inte sådana 
som skräms i böcker och på film. 
Det här är berättelsen om ett 
riktigt monster som känner sig så 
ensamt att han ger sig ut på en 
farlig resa för att hitta någon som 
liknar honom. 

En rörande och rolig bilderbok med 
ett alldeles bedårande monster i 
huvudrollen. 

ISBN 32-16738-6
Ca-pris: 86:-

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:-

EMI GUNÉR

Emi Gunér, född 1971, är 
copywriter, översättare, 
skribent och nu även barn-
boksförfattare.

Hon bor i New York till-
sammans med man och tre 
barn.

Emi kommer väldigt väl 
ihåg hur arg hon var varje 
morgon som barn, precis 
som Nina i ”Nina & Snö-
leoparden”.

Lite fakta om ...
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Drillar och draköron
Lennart Hellsing

Det är många instrument som 
samsas i en symfoniorkester. 
Trumpeter, klarinetter, flöjter, 
fioler, fagotter Lyssnar man 
noga kan man höra kontrabasen 
brumma som en björn och hur 
oboen får en kobra att dansa i 
Samarkand. I Drillar och draköron. 
Boken om instrumenten får 
du genom bild, text och musik 
uppleva dem alla!

ISBN 27-13012-8
Ca-pris: 127:-

Klassiska fabler
Aisopos

I denna underbara samling klassiska fabler får 
du bland annat veta hur det gick för gräshoppan 
som bara latade sig hela sommaren, räven som 
bjöd storken på middag och haren som sprang 
ikapp med sköldpaddan.

De illustrerade berättelserna passar perfekt för 
högläsning under sagostunden, som godnattsaga, 
eller för den som lärt sig läsa eller är på god väg. 
Läsbandet gör det enkelt att hitta tillbaka till 
favoritfabeln.

ISBN 7663-013-6
Ca-pris: 92:-

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. Sångerna är trallvänliga, 
lekfulla och arrangemangen 
passar såväl för en symfonior-
kester som för barngruppen på 
förskolan.

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

Klassiska godnattsagor
Felicity Brooks

Några av våra mest älskade klassiska sagor 
finns samlade i denna praktfulla utgåva. Boken 
innehåller till exempel välkända historier som 
Prinsessan på ärten och Guldlock och de tre 
björnarna.

Med förtrollande illustrationer kommer varje saga 
till liv, och med tygklädd pärm, läsband och pre-
sentfodral/skyddskassett kommer denna sagobok 
att bli en uppskattad gåva som kan vara till glädje 
i många år.

ISBN 87503-81-8
Ca-pris: 138:-

Stora boken med godnattsagor
Antologi

Den här förtjusande sagosamlingen är full av 
charmiga karaktärer och fina illustrationer.
Möt Elias, den lilla dinosaurien som aldrig kan 
passa tiden, vädermonstret Victor, Tvättbjörn 
som är gladast av alla, och många fler.

Var och en av sagorna passar perfekt för högläs-
ning och är alldeles lagom långa när det är dags 
att vila. Med åtta olika berättelser att välja bland 
kommer du alldeles säkert att hitta en ny favorit i 
den här boken!

ISBN 7663-053-2 
Ca-pris: 109:-

God natt, Ers Majestät
Villemo Linngård Oksanen
Åshild Kanstad Johnsen

Kungen kan inte sova. Borgmäs-
taren, prästen, köksan, doktorn, 
kammarherren och Riddar-Agnes 
passar upp på honom på alla 
tänkbara sätt och vis. Alla gör 
precis som kungen säger men 
han kan fortfarande inte sova. Till 
slut trippar slottets minsta katt-
unge in genom sovrumsdörren ... 

ISBN 27-14165-0
Ca-pris: 92:-

Sagor om sjörövare
Russel Punter

Skepp ohoj! Följ med på en även-
tyrlig resa på de sju haven! I denna 
samling illustrerade berättelser 
kan du läsa om gömda skatter, ett 
mystiskt spökskepp, årets sjörövare 
och en skvallrig papegoja. Här finns 
färgglada bilder och sprudlande 
historier som underhåller mini-
pirater om och om igen.

ISBN 7663-014-3
Ca-pris: 92:-

Grammis-
nominerad 
2015!
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Mumintrollet och 
önskestjärnan
Tove Jansson

Mumintrollet badar och hittar 
en blänkande liten vit sten. Den 
blänker som en stjärna. Kan det 
verkligen vara en önskestjärna, 
som Snorkfröken tror? Han måste 
rådfråga sin vän Snusmumriken 
som vet allt om önskningar.

Roligt äventyr med härliga färg-
bilder!

ISBN 29-69931-9
Ca-pris: 74:-

Mamma Mu gungar
Jujja och Tomas Wieslander

- Du är en ko Mamma Mu, sa kråkan. Kor. Gungar. Inte.
- Nej just det, sa Mamma Mu. Det är väl synd om kor som 
aldrig får gunga.
- Synd! ropade Kråkan. Krax! Kor går omkring och betar. 
Och så ligger dom och tuggar och glor. Och så går dom 
in och blir mjölkade. Det är dom nöjda med.
- Inte jag, sa Mamma Mu. 

ISBN 27-12164-5
Ca-pris: 92:-

Barnen på Bråkmakargatan
Astrid Lindgren

Lotta, Mia och Jonas har roligt 
hela dagarna och hittar på även-
tyr från sommar till vinter. 

Kapitelboken har nu blivit en härlig 
bilderbok i stort format med Ilon 
Wiklands bilder. Påhittiga Lotta har 
älskats av generationer ungar!

ISBN 29-69933-3
Ca-pris: 94:-

Mamma Mu och Kråkan
Jujja och Tomas Wieslander

I den här kapitelboken får vi läsa om Mamma Mu 
som är en mycket nyfiken ko, och Kråkan som tycker 
att det mesta som Mamma Mu hittar på är väldigt 
pinsamt. Som att cykla i kohagen, åka till biblioteket, 
simma i badhuset eller dansa balett i ladugården. 
Men det bryr sig inte Mamma Mu om. Hon gör som 
hon vill i alla fall.

ISBN 27-10527-0
Ca-pris: 92:-

Bokstavspromenaden
Peter Arrhenius / Ingela P Arrhenius

Elias bygger envist på sin evig-
hetsmaskin. Den fungerar dåligt 
men den blänker och är fin. Men 
måste allt som skapas egentligen 
fungera? När det enda som man 
längtar till är att få bygga mera.

ISBN 29-69884-8
Ca-pris: 92:-

När prinsessor går på zoo
Per Gustavsson

Prinsessan ska inviga stadens zoo, 
för sånt gör prinsessor. Men när hon 
förklarar djurparken öppnad så är 
det inte bara huvudgrindarna som 
går upp, utan även alla burgrindar-
na. Djuren är plötsligt lösa bland 
besökarna och panik utbryter.

ISBN 27-13455-3
Ca-pris: 92:-

Prinsessan och den
fasansfulla Björnen
Per Gustavsson

På morgonen när prinsessan
vaknar är det som att något 
saknas. Inga fåglar som kvittrar. 
Inget knak och brak från bullriga 
älgar. Alla skogens djur gömmer 
sig i prinsessans slott. En hemsk 
björn bråkar och förstör i skogen 
så inga andra djur vågar vara där 
längre. Prinsessan rycker ut för att 
lösa problemet förstås. Men inte 
ens hon rår på björnen själv, här 
krävs samarbete!

ISBN 27-14160-5
Ca-pris: 92:-

Den sjunde
boken om
prinsessan!

Mamma Mu 
– en alldeles 
ovanlig ko!
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Agata Skata
- Hur gick det sen?
Torgerd Adolphsson

Agata Skata upptäcker att en ny, 
stor fara hotar Ekskogen. Hon för-
söker varna djuren, men ingen vill 
lyssna på henne. Alla tror att hon 
bara retas, som vanligt. Kommer 
Agata att få de andra djuren att 
lyssna, innan det är för sent? 

ISBN 88009-06-7
Ca-pris: 120:-

Maskeraden
Minna Paananen

Det är dags för maskerad på 
förskolan. Spännande och vackra 
dräkter plockas fram och alla får klä 
ut sig. Men något känns konstigt 
och ingen verkar glad. Tills ett av 
barnen plötsligt ropar: ”Stopp!” 

En bok om att även i lättare, lekfulla 
situationer få gå förbi samhällets 
normer och ha rätten att vara den 
man själv vill. 

ISBN 88009-18-0
Ca-pris: 130:-

Agata Skata
och den stora faran
Torgerd Adolphsson

En stor fara hotar djuren i Eksko-
gen. Något skrämmande är på 
väg, något som kanske äter djur! 
Retstickan Agata Skata flyger runt 
och skapar oro bland de andra 
djuren. Till slut kallar Ekskogens 
kung, Arne Älg, till stormöte. 

Tänkvärd och spännande bok!

ISBN 86213-57-2
Ca-pris: 120:-

Bortom himlen
Minna Paananen

Hur kan man trösta ett barn som 
mist någon av sina nära och kära? 
Och hur pratar man om döden 
med ett barn? Boken inbjuder till 
både diskussioner och egna funde-
ringar kring det här svåra ämnet. 

Syftet med boken är att öppna 
barnens filosofiska tankegångar, 
oavsett religion eller trosuppfattning.

ISBN 86213-99-2
Ca-pris: 130:-

När Felix blev stor
Jan Lööf

Felix frågar sin tecknare om han 
inte kan få komma ut ur de små 
serierutorna och vara med i en 
stor bilderbok istället. Rutorna är 
ju alltid så små i serierna och han 
vill vara stor. Okej säger tecknaren 
och vips så är Felix med i en 
sagobok, men något går fel, han 
blir mycket större än alla andra i 
bilderboken.

ISBN 638-8591-4
Ca-pris: 98:-

Tjejer kan också leka med 
dockor
Sandra Brömster

I Tjejer kan också leka med dockor 
vänder vi på stereotypa könsroller. 
Vi möter Mindy som bor med 
sin pyssliga pappa och bullriga 
mamma. Precis som andra flickor 
spelar hon hockey och tävlar i att 
rapa högst. Men hon har en hem-
lighet – hon leker med dockor.

ISBN 86213-82-4
Ca-pris: 130:-

Kurrans skatt
Lisa Moroni

En dag hittar Kurran en alldeles 
speciell sak i skogen. Den är stor 
och glittrande och tung: En skatt! 
Men så börjar det att regna och 
skatten försvinner, eller har den 
bara förvandlats? 

En sagolik bilderbok av Lisa Moroni 
om att letandet kan vara en skatt i 
sig och att allt inte är som man tror.

ISBN 638-8412-2
Ca-pris: 87:-

Stjärnfamiljer
Minna Paananen

En familj behöver inte alltid bestå 
av en mamma, en pappa och 
deras barn. Det finns många olika 
familjer och ingen är mer rätt än 
någon annan. 

I den här boken får man träffa en 
del av de familjer som finns i vårt 
samhälle. Kanske kan du komma på 
några fler?

ISBN 86213-68-8
Ca-pris: 130:-
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Den lilla hemligheten
Yara Bamieh

Mitt i den tuffa miljön i Palestina 
leker barnen som i alla andra länder. 
Vad har flickan för hemlighet? Hon 
går på gatorna där alla andra barn 
pratar och sjunger och skrattar och 
äter kakor. Men hon vet. Att hon bär 
på en mycket speciellt hemlighet.

ISBN 86413-11-8
Ca-pris: 104:-

En liten röd hare
Katarina Strömgård

En mamma kan ha en bebis i 
magen, men det kan inte barn 
ha. Kanske kan man istället ha 
en liten röd hare i ett ägg under 
tröjan? En liten rödrosa hare som 
inte behöver komma från BB, en 
som redan finns där hemma när 
bebisen kommer hem. En rödrosa 
hare som inte skriker som bebisen 
och som kan hoppa och leka.

ISBN 7299-693-9
Ca-pris: 85:-

Vår systers sagokista
Maya Abu-Alhayyat

Mitt i den tuffa miljön i Palestina bor 
helt vanliga barn som längtar efter 
att somna till en godnattsaga precis 
som i alla andra länder. Vår stora-
syster Manal kan inte se, men hon 
berättar underbara sagor för oss varje 
kväll. Men en kväll är Manal ledsen. 
Hon kan inte komma på några nya 
sagor att berätta. Vad har hänt?

ISBN 86413-12-5
Ca-pris: 104:-

Björnarnas dagis
Katarina Strömgård

Tvärs över gården ligger ett dagis. 
På kvällen går alla barnen hem och 
det blir mörkt inne på dagis. Men 
plötsligt tänds ett ljus och skuggor 
rör sig inne i dagiset. Vem är på 
dagis på natten? Jo, på natten är 
det björnarnas dagis. Följ med och 
se att björnar tycker om att klättra 
i träd, men de gör det tyst så inte 
grannarna vaknar.

ISBN 7299-551-2
Ca-pris: 83:-

Koltrastflickan
Annica Schönhult

Edvin ska få en syster på sommaren. 
Men den lilla flickan kommer redan 
på våren. Hon får bo i en plastlåda 
på sjukhuset och mamma och 
pappa är där nästan hela tiden så 
mormor får komma och bor hos 
Edvin. En dag flyger en koltrastunge 
in i Edvins fönsterruta. Han tar in 
fågeln, matar den och ser till att 
den dricker. 

ISBN 7299-675-5
Ca-pris: 85:-

En Myras liv
Linn Gottfridsson

Myran Andersson är sex år och 
oftast en ganska glad kille. Fast det 
är jobbigt när mamma och pappa 
pratar engelska med arga röster 
eller när man får höra att man 
absolut inte kan få en egen katt, 
fast det är vad man önskar sig mest 
i hela världen.

En charmig berättelse om små och 
stora händelser i en sexårings liv.

ISBN 29-69647-9
Ca-pris: 94:-

Ninna och sjukhusfåglarna
Matilda Ruta

På sjukhus är nästan alla sjuka. 
Eller så är de på jobbet.
En del sitter bara och väntar.

Ninna och sjukhusfåglarna är en 
finstämd bilderbok som handlar om 
allt möjligt och omöjligt som kan 
hända på ett sjukhus. Det är skön 
läsning för den som sitter i vänt-
rummet och kanske oroar sig.

ISBN 27-14155-1
Ca-pris: 92:-

Barnkultur från Palestina!

LINN GOTTFRIDSSON

Linn Gottfridsson är född
1974 och arbetar som manus-
författare för film och teve.

”En Myras liv” är hennes 
debutbok.

Boken är illustrerad av
Emma Adbåge, en av de 
mest uppmärksammade 
illustratörerna i den unga 
generationen av tecknare.

Lite fakta om ...
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Surgubben
Åsa Öhnell

I kvarteret bor en farbror som 
jämt är sur och arg. Alla barnen 
är rädda för honom. Därför 
kallas han för Surgubben. Kim är 
nyinflyttad men faktiskt inte alls 
rädd för Surgubben. Istället vill 
Kim veta varför Surgubben är så 
arg. Har han ont, eller vad är det 
som har hänt? 

ISBN 86213-84-8
Ca-pris: 130:-

Barnens stora ordbok om 
djur och natur
Ole Könnecke

Från öken till tropisk regnskog, is-
hav och savanner, berg och skogar, 
floder och vulkaner. Med hjälp av 
Barnens stora ordbok om djur och 
natur reser vi över hela jordklotet.

En bildordbok i stort, generöst format 
med sidor i kartong.
Perfekt första ordbok för de minsta.

ISBN 501-1704-2
Ca-pris: 92:-

Hamstern är borta!
Andreas Palmaer

Stoffe är en av världens smartaste 
hamstrar. När Elliot är hos pappa 
får mamma en lång lista med 
förhållningsorder om hur Stoffe 
ska skötas på bästa sätt. Idag är 
det söndag morgon och Elliot är 
snart hos mamma. Hon fixar så att 
det blir fint i buren. Sen går hon 
och handlar. Precis då försvinner 
Stoffe. Spårlöst.

ISBN 501-1687-8
Ca-pris: 87:-

Mino och Micke
– Havsmonster i knipa
Kjell Thorsson

Hjälp! Vem är det som härjat runt 
bland båtarna i stadens hamn? 
Mino och uppfinnarkompisen 
Micke ger sig av för att tillsammans 
lösa mysteriet.

Myllrande bilder och knasig fakta i 
ett skönt bilderboksäventyr med luft-
skepp, u-båtar och ett sjöodjur i nöd.

ISBN 638-8014-8
Ca-pris: 87:-

Mino och Micke
– Mörka bergens hemlighet
Kjell Thorsson

Vart har stadens alla bilar tagit 
vägen? Mino ger sig av i special-
helikoptern för att leta. Spåren 
leder upp i Mörka bergen, där ett 
nytt spännande äventyr (och en 
massa robotar!) väntar. 

Ännu ett härligt äventyr och myll-
rande bilder fulla av roliga detaljer 
att upptäcka. 

ISBN 638-8789-5
Ca-pris: 87:-

Farfars mammas soffa
Anna Bengtsson

Berättelsen i Farfars mammas 
soffa spänner från 1915, då soffan 
inhandlades av ett ungt par i 
Göteborg, fram till idag. Boken 
bygger på historiska fakta och vi 
får följa både släkten och soffan 
genom hela 1900-talets historia 
fram till nu.

Fascinerande och med massor av 
roliga detaljer.

ISBN 501-1685-4
Ca-pris: 92:-

Lilla Sticka i landet Lycka
Martin Widmark

En kväll när Daniel ska sova så berättar tant Julia en fantastisk berättelse: När 
hon var en liten råkade hon styra sin kälke in under en gran och for nedför en 
lång tunnel av is och landade med en duns i landet Lycka. Här träffar hon på 
de mest fantastiska figurer som Herr Jacobi – en skalbagge i frack och fluga 
som döper henne till Lilla Sticka, den girige Krabban som samlar på pärlor 
och inte minst återser hon och räddar sin bror.

Lilla Sticka i landet Lycka leder tankarna till Lewis Carrolls Alice i underlandet 
såväl som Astrid Lindgrens Allrakäraste syster och är Martin Widmarks och 
Emilia Dziubaks första samarbete. En bilderbok där det bästa av svensk och 
polsk berättar- och bildkonst samsas!

ISBN 638-8453-5
Ca-pris: 87:-



Vems hus?
Stina Wirsén

Känner du Vem-djuren? Kompisarna Fågel, 
Nalle, Nallegrisen, Katten och Kanin bor allihop i 
samma trappuppgång. Det är mysigt, för då kan 
man ses varje dag och behöver inte gå så långt 
för att komma hem till varandra. Men vem bor 
egentligen var? Kan du gissa?

Jubileumsutgåvan Vems hus? är en generös och 
lustfylld interaktiv hemma hos-berättelse med 
3D-utformning och medföljande pappfigurer! 

ISBN 638-8457-3
Ca-pris: 109:-

I kroppen
Ruth Martin

En flikbok med fakta om kroppen 
för alla nyfikna små utforskare! Vad 
består vi av egentligen och hur kan 
kroppen fungera? Lyft på flikarna 
och se vad som finns inne i vår 
fantastiska kropp!

Roliga illustrationer och spännande 
fakta ryms i denna bläddertåliga 
bok i behändigt format.

ISBN 638-8459-7
Ca-pris: 87:-

Vem är stor?
Stina Wirsén

Titta! En Nalle som brukade vara liten men som nu 
har blivit stor. Och en Katt som har vuxit jättemycket 
och fått hår under armarna. Finns det fler? Ja, där 
är en lång Fågel och en Kanin med skägg. Och en 
Nallegris med polismössa!

ISBN 638-8458-0
Ca-pris: 79:-

Den Nya lilla personen
Lauren Child

Elmer Green har ett alldeles eget 
rum, med en egen teve och en 
burk godis som är bara hans. Han 
gillar att ha det så. Så när en NY 
liten person dyker upp i familjen 
och vill vara med och leka, flytta in 
i Elmers rum och smaka hans godis 
är katastrofen ett faktum.

Humoristiska teckningar och träff-
säkert språk!

ISBN 638-8345-3
Ca-pris: 98:-

Vem-djuren fyller tio år!
Stina Wirsén är en av våra mest omtyckta författare och illustratörer.
Hennes Vem-böcker fyller tio år och nya boken Vem är stor? ges ut,
där de tidigare små Vem-djuren blivit stora. I samband med detta 
utkommer jubileumsutgåvan Vems hus?

Fordon i farten
Ruth Martin

En bok för alla nyfikna små utforskare! 
Här finns cyklar, bilar, tåg, fartyg, flyg-
plan, lastbilar, utryckningsfordon och 
den stora bussen. Lyft på de många 
flikarna och se vad som döljer sig
där inne! 

Lär dig massor genom de roliga
illustrationerna och spännande
fakta som ryms i denna blädder-
tåliga bok.

ISBN 638-8460-3
Ca-pris: 87:-

Liten
Stina Wirsén

Liten är en långörad figur vars till-
varo är stretig med mycket bråk. 
Hemma hos Liten är det många 
dagar som inte är glada. Det blir 
farligt igen och igen. De borde ta 
hand om Liten är själva så ledsna 
att de inte ser Liten. Bara grannen 
finns som tillflykt i stormen. Men 
så till slut, efter flera försök att 
trösta sig själv, tar Liten mod till 
sig att berättar allt för Fröken på 
förskolan som hjälper Liten till fler 
glada dagar.

ISBN 638-8462-7
Ca-pris: 68:-

I samarbete
med Brotts-
offermyndig-
heten!
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Det är kul att läsa serier!
En fantastisk värld av roliga och spännande historier!

Välkommen till
Skogsbingelskolan
Mårten Melin

Det är aldrig lätt att vara ung, men 
på Skogsbingelskolan har eleverna 
problem som ingen annanstans. 
Här går nämligen vampyrer, häxor, 
spöken och ungdomar med alla 
tänkbara sorters övernaturliga 
egenskaper.

ISBN 29-69484-0
Ca-pris: 83:-

Katten Nils - Bästa barnvakten
Johanna Kristiansson
Joakim Gunnarsson

Katten Nils är en av de stora 
läsarfavoriterna i Kamratposten 
sedan 2007. Nu kommer serien 
som bok. I halsbrytande och hutlöst 
roliga strippar får vi följa den inte så 
smarta Katten Nils som är kär i Lisa 
Sylt, och ibland måste vara barnvakt 
åt Tigris, som äter på allt. 

ISBN 29-69723-0
Ca-pris: 83:-

Ariol - Superhästen
Emmanuel Guibert

I tredje boken om åsnan Ariol följer 
vi med till doktorn för vaccinations-
spruta, förbi bageriet efter skolan 
och Ariol tvingas till slut mot sin 
vilja att duscha. Livet som barn om 
du är en åsna!

Roliga och påhittiga skildringar av 
vardagsliv med lustiga karaktärer och 
igenkänning.

ISBN 29-69763-6
Ca-pris: 83:-

Mamma Mu & Kråkan
på utflykt
Jujja Wieslander / Sven Nordqvist

Mamma Mu och Kråkan på 
utflykt är den tredje serieboken 
om Mamma Mu och Kråkan, 
två av Sveriges mest älskade 
barnbokskaraktärer.

ISBN 29-69979-1
Ca-pris: 83:-

LäroMedia Bokhandel tipsar!

Vill du få fortlöpande information om spännande och 
intressanta boksläpp varvat med specialerbjudanden, 
tävlingar, inbjudningar till mässor och utbildningar?

Anmäl dig då till vårt nyhetsbrev på laromedia.se

Följ oss också gärna på sociala medier
för att inte missa något!

  facebook.com/laromedia
 instagram.com/laromedia
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Djurdoktorn: Linus och Tim 
Ann-Charlotte Ekensten

Linus har en mamma som är
veterinär. Han brukar gå till
mammas jobb efter skolan.
 I den här första delen i serien 
möter Linus en kanin som heter 
Tim. Mamma behöver lite hjälp 
och Linus får rycka in. Varje del 
handlar om Linus möte med ett 
sjukt eller skadat djur som får den 
allra bästa omvårdnaden. 

ISBN 7567-518-3
Ca-pris: 79:-

Daniel Deckare gör en tavla 
Karsten S. Mogensen

ISBN 7567-437-7
Ca-pris: 79:-

Daniel Deckare på semester
Karsten S. Mogensen

ISBN 7567-438-4
Ca-pris: 79:-

Kan lättläst läsas av alla?
För att börja med det viktigaste och svara på frågan; Ja, lättläst är för alla.
Lättlästa böcker blir lästa av de flesta elever runt om i landet.
Men lättläst passar särskilt bra för dem med läs- och skrivsvårigheter.

De elever som kämpar med sin läsning måste 
få tillgång till de bästa berättelserna, av de 
skickligaste författarna. Läser man långsamt 
och sällan, ska böckerna vara värda att läsa. Vi 
på Nypon förlag söker upp de mest etablerade 
författarna och ber dem skriva för oss. 

Åldersrelevant innehåll
Språket i Nypons böcker är lättare att ta till 
sig än i andra böcker. Innehållet är däremot 
inte barnsligt. Därför blir det så fel ibland när 
lättlästa böcker hamnar på bokhyllor för de 
yngre läsarna, just bara för att boken är lätt att 
läsa. Lättläst betyder att språket är enklare, och 
att innehållet är åldersrelevant.

För enkla att läsa?
Det händer att vi får samtal från lärare som är 
tveksamma till lättläst som genre. Deras elever, 

som är goda läsare, väljer lättläst av bekvämlighet. 
Eleverna får förvisso en god läsupplevelse, men 
inte någon språklig utmaning. Lättläst har blivit 
för bra, menar de! Men då säger jag att peda-
goger och bibliotekarier får ”puffa” lite extra på 
de goda läsarna så att de antar nya utmaningar 
i sin läsning. 

Lättläst för alla
Man kan också vända på resonemanget. Alla 
elever, oavsett läsförmåga, kan alltså läsa samma 
bok och ha behållning av sin läsning. Att ha 
lässvårigheter hänvisar inte längre en svagare 
läsare till barnsliga böcker. 

Läspedagogiskt granskade
Böckerna från oss är framtagna med läs-
pedagogiskt kunnande. Alla personer som
är inblandade i bokens tillkomst har kunskap 

om lättläst. Innehåll, språk och layout granskas 
för att göra boken möjlig att läsa för elever med 
lässvårigheter. Och läsvärd också för läsvana 
läsare.

Lena Maria Nordstrand
Förlagschef Nypon förlag

Välkommen till
Nypon förlag
– lättläst för alla!

Daniel Deckare på uppdrag

Känner du till att Nypon förlag 
har serien om Rolf, en filur som 
löser problem på sitt sätt? Nu har alla 
Rolf-älskare fått en ny vän, nämligen 
Daniel Deckare. Iförd ytterrock värdig 
kommissarie Columbo löser han det 
ena kluriga fallet efter det andra. Ofta 
snubblar han över både sitt uppdrag 
och själva lösningen. Men han gör det 
med massor av humor.

Erik lockar till skratt
Böckerna om Erik är en fantastisk 
succé. Erik är en lätt övermodig kille 
på lågstadiet. Han är med om en 
massa roliga saker, både i skolan 
och på fritiden. Erik har fått många 
ovana unga läsare att faktiskt läsa 
inte bara en utan flera böcker. Här är 
två nya titlar, och fler är på gång! 

Illustrerade i
fyrfärg, passar 
från 7 år!

Erik April! April! 
Torsten Bengtsson

ISBN 7567-434-6
Ca-pris: 69:-

Erik blir kapten
Torsten Bengtsson

ISBN 7567-435-3
Ca-pris: 69:-

Två nya
Erik-böcker!

Perfekt för lågstadiet!

Böckerna om Olle och hans klass-
kompisar är en solklar favorit hos 
många lågstadiebarn. Böckerna är 
ett lustfyllt samarbete mellan Thomas 
Halling, som skriver lyhört om hän-
delser som barn lätt kan känna igen 
sig i, och Henning Cedmar Brandstedt. 
Han fångar skickligt både små och 
stora känslor i bild.

Ensam 
Thomas Halling

ISBN 7567-511-4
Ca-pris: 79:-

Sova borta
Thomas Halling

ISBN 7567-512-1
Ca-pris: 79:-
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Ny deckarserie från Lena Lilleste
Nu debuterar den populära författaren Lena Lilleste inom lättlästgenren. Hon är 
aktuell med två böcker, de första i en deckarserie om den tuffa mysterielösande 
Mynta som aldrig tvekar att ta sig an ett nytt fall.   

Mynta och den
mystiska rånaren 
Lena Lilleste

Sofias godisbutik har blivit rånad 
två gånger. Rånaren har pistol och 
en lejonmask för ansiktet. Och 
rånaren lämnar hotbrev, så att 
Sofia inte kan ringa polisen! Nu 
måste Mynta hjälpa Sofia att ta 
fast skurken ...

ISBN 7567-424-7
Ca-pris: 109:-

Varulvsfeber!
Mårten Melin

Livia sover över hos Vanja när 
Vanjas brorsa Viggo kommer 
hem och är alldeles blek. Viggo 
säger att han har blivit biten av 
en hund. Men Livia och Vanja tror 
honom inte. Det är ju trots allt 
fullmåne … Det är nog bäst att 
starta en ny klubb – en varulvs-
klubb!

Spännande och roligt av
Mårten Melin.

ISBN 7567-513-8
Ca-pris: 109:-

Turbo och tokige Ture  
Ulf Sindt

Turbos granne heter Ture. Men 
han kallas för tokige Ture, efter-
som han alltid hittar på så tokiga 
saker. En dag får Turbo och hans 
bästisar Simon och Olle följa 
med på en utflykt med Tures nya 
bil. Det är förstås ingen vanlig 
bil, utan en cool Cadillac med 
helikopter-motor. Det blir en 
festlig färd i flygande fläng!

ISBN 7567-516-9
Ca-pris: 99:-

Mynta och de
mystiska grannarna
Lena Lilleste

Mynta har nya grannar. En kväll 
råkar hon och Frida se in genom 
deras fönster. Men vad gör grannarna 
där inne? De verkar hålla på med 
något skumt. Och grannarna vet 
att Mynta och Frida har sett dem! 
Nu är Mynta och Frida farliga 
vittnen ...

ISBN 7567-426-1
Ca-pris: 109:-

Böcker från Nypon förlag ska vara lätta att använda i klassrummet. De ska vara ett
naturligt redskap i elevernas inlärningsprocess. Därför har vi bett inspirerande och
erfarna pedagoger att ta fram pedagogiskt arbetsmaterial till alla titlar. 

Arbetsmaterialet består dels av en del som vänder sig till pedagogen, dels en del med
övningsuppgifter för eleven. Pedagogen får tips och råd om hur boken kan användas för 
att träna läsförståelsen, jobba med grammatik och utveckla ordförrådet. 
Övningarna för eleven följer upp så att boken faktiskt har blivit läst,
och lockar till att reflektera över läsningen och de tankar boken gett.

Arbetsmaterialet kan användas i helklass med syftet att fördjupa sig i
böckernas ämnen och inbjuda till reflektion och diskussion. Det finns
också en hel del kringuppgifter som alla går att knyta till ämnet i böckerna.

Arbetsmaterial
till alla Nypons
böcker!

Materialet är helt kostnadsfritt och går att ladda ner 
utan kod eller inlogg på www.nyponforlag.se

Kostnadsfritt arbetsmaterial



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

Fröken Spöke
och den svarta katten  
Kerstin Lundberg Hahn

Fröken Spöke är den bästa vikarie 
som Ebbas och Ivars klass någonsin 
har haft. Efter jullovet är Fröken 
Spöke tillbaka som vikarie. Men den 
här gången känns det inte alls lika 
kul. Eleverna har sett en mystisk, 
svart katt som fångar småfåglar, 
och Fröken Sparre har fågelfjädrar 
i håret ...

Illustrerad i fyrfärg,
passar från 9 år.

ISBN 7567-520-6
Ca-pris: 109:-

Drakjägarna  
Michael Dahl

DrakBlod är en serie böcker 
om ungdomar med samma 
hemlighet. Det flyter drakblod i 
deras ådror. Pojken Ren och hans 
drakvänner ser ut som vem som 
helst, utom när de pressas. Då för-
vandlas de till drakar med mäktiga 
krafter. Nu jagas de av drakjägarna 
och måste fly. 

Illustrerad i fyrfärg,
passar från 12 år.

ISBN 7567-413-1
Ca-pris: 109:-

Agility! Hoppa högt  
Mårten Melin

Agility! Hoppa högt är första delen i 
Mårten Melins nya serie om Meja. 
Mest av allt i hela världen önskar sig 
Meja en hund! Fast hon har slutat att 
tjata på mamma, hon vet att de inte 
har råd. Men så träffar Meja Lisa 
som tränar agility, hundhoppning. 
Lisa har två hundar och nu behöver 
hon hjälp med foxterriern Jimi.

Passar från 9 år.

ISBN 7567-510-7
Ca-pris: 99:-

Ett hopp för stallet 
Anna Hansson

Det är hopptävling på Stallet 
Lyckan. Flera andra stall är där och 
tävlar. När det är Linas tur vet hon 
att hästen Gullan kommer att riva 
vartenda hinder. Det gör hon alltid. 
Men inte den här gången. Så när 
det är dags för prisutdelning ropas 
Linas namn ut i högtalarna. Fint om 
vänskap och kärlek till hästar.

Illustrerad i fyrfärg,
passar från 9 år.

ISBN 7567-447-6
Ca-pris: 99:-

Pass på!
Martina Ericson

Robin och hans hund Dimma 
tillbaka. Den här gången ska 
Robin vara med på älgjakten. 
Tillsammans med farbror Sven 
väntar Robin i älgtornet. Under 
tiden driver Dimma fram älgarna 
ur skogen. Men det blir inte som 
Robin tänkt sig ... Farbror Sven 
blir sjuk.  En bok om mod och 
handlingskraft.

Passar från 12 år.

ISBN 7567-423-0
Ca-pris: 109:-

Första gången  
Mårten Melin

Max är på semester på landet med 
pappa och pappas tjej Linnea. I 
närmaste byn träffar Max en tjej, 
Maja. Hon har blått hår, spelar bas i 
ett punkband och gillar Max dikter. 
Maja är inte lik någon annan Max 
träffat. När han är med henne vill 
han att allt ska hända! Och hon 
får Max att göra det, för allra första 
gången. 

Passar från 13 år.

ISBN 7567-514-5
Ca-pris: 109:-

Emma och Måns  
Mårten Melin

Många unga läsare har med allt 
rödare kinder slukat Mårten Melins 
serie om Måns och Emma. Nu finns 
det möjlighet att få hela deras 
historia i en enda bok, men den här 
gången ur Emmas synvinkel.
Mårten Melin vet verkligen hur 
man beskriver kärlekens allra star-
kaste känslor.

Passar från 13 år.

ISBN 7567-515-2
Ca-pris: 139:-

Efter båten  
Johanna Nilsson

Varje dag anländer människor till 
Sverige på flykt undan krig, terror 
och förtryck. I Efter båten skildras 
en av alla dessa riskfyllda resor mot 
en tryggare tillvaro. Vi får följa unga 
Fatima före, under och efter hennes 
flykt över Medelhavet och genom 
Europa. En av de absolut bästa 
berättelserna om flyktens enorma 
lidande.

Passar från 15 år.

ISBN 88291-06-6
Ca-pris: 129:-

Lättläst från Nypon förlag
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Erik på cirkus  
Torsten Bengtsson

Idag är Erik på cirkus. Det blir en rolig och 
spännande dag, för både Erik och hans 
pappa. Men skulle Erik verkligen vara i 
manegen? Erik har full fart genom tillvaron. 
Inget kan stoppa honom. Innanför Eriks lite 
tuffa fasad finns en liten go och rar kille som 
är lätt att känna igen sig i.

Illustrerad i fyrfärg, passar från 7 år.

på svenska: ISBN 86447-40-3
på arabiska: ISBN 7567-529-9

Ca-pris: 69:-/bok

Lättläst är bron från att inte läsa till att 

bli en så god läsare att man kan läsa mer 

traditionella böcker. För att ytterligare 

stärka vägen in i litteraturen satsar Nypon 

förlag i år på ett antal böcker på arabiska. 

På så sätt kan många nyanlända möta 

den svenska kulturen, men på sitt eget 

modersmål.

Lena Maria Nordstrand,
Förlagschef

Lättläst på
arabiska!

Förbjudet  
Thomas Halling

Emils kompis köper godis på rasten. Det vill 
Emil också men han har inga pengar. Så han 
gör något riktigt dumt. Han stjäl pengar ur en 
jacka som hänger i korridoren. Han fattar att det 
är fel, ändå gör han det. Tack vare en klok lärare 
ordnar det sig till slut.

Illustrerad i fyrfärg, passar från 9 år.

på svenska: ISBN 7567-245-8
på arabiska: ISBN 7567-527-5

Ca-pris: 109:-/bok

Så sjukt kär  
Mårten Melin

Måns är kär i Emma. Fel. Måns är helt sjukt kär i 
Emma. Vad ska han göra?

Så sjukt kär är första boken om Måns och 
Emma, två ungdomar på väg in i puberteten. 
Böckerna handlar om livet i skolan, vänskap 
och spirande kärlek.

Illustrerad i svartvitt, passar från 11 år.

på svenska: ISBN 86447-27-4
på arabiska: ISBN 7567-528-2

Ca-pris: 99:-/bok

Spring, Amina!   
Annelie Drewsen

Här får vi lära känna Amina, som flytt ensam från 
Somalia till Sverige. Amina saknar sin mamma 
som är kvar i ett flyktingläger i Kenya. Det är tur 
att hon har löpningen, som hjälper henne att 
tänka på annat en stund. Om en hårt satsande 
idrottstjej.

Illustrerad i fyrfärg, passar från 12 år.

på svenska: ISBN 7567-097-3
på arabiska: ISBN 7567-530-5

Ca-pris: 109:-/bok

Nästan som Zlatan   
Johanna Nilsson

Hela Johans värld kretsar kring fotboll. Han 
drömmer om att bli proffs som Zlatan och spela 
i landslaget. Johan har dyslexi och tycker inte om 
att läsa och skriva. Men nu gäller det att komma 
in på fotbollsgymnasiet. Han bara måste få bättre 
betyg! Det är på liv och död!

Passar från 12 år.

på svenska: ISBN 7567-269-4
på arabiska: ISBN 7567-531-2

Ca-pris: 109:-/bok



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

Hillary Clinton
– Ett liv  
Michael Burgan

När Bill Clinton blev vald till USA:s 
president 1992 var hans fru Hillary 
en av landets mest framgångs-
rika advokater. Hon blev både 
beundrad och ifrågasatt för att hon 
vägrade stå i skuggan av sin man. 
Hon valde att själv kandidera till 
presidentposten 2008, men den 
gången vann Barack Obama. Inför 
valet i november 2016 gör Hillary 
Clinton ett nytt försök. Om hon 
vinner blir hon världens mäktigaste 
kvinna.

ISBN 88291-03-5
Ca-pris: 129:-

Fakta om Marta  
Tomas Dömstedt

I februari 2004 kom en 17-årig tjej till 
Umeå från Brasilien och hon visste 
ingenting om Sverige. Hon heter 
Marta Vieira da Silva, men det räcker 
att kalla henne Marta. Alla vet ändå 
vem hon är. Hon är en av världens 
bästa fotbollsspelare och en förebild 
för många.

Illustrerad i fyrfärg.

ISBN 7567-431-5
Ca-pris: 99:-

Fakta om USA 
Tomas Dömstedt

USA är ett av världens största 
länder. I den här boken får vi läsa 
om landets spännande historia, 
och om hur det är i USA idag. Vi får 
också veta mer om kända platser 
och personer.

ISBN 7567-430-8
Ca-pris: 99:-

Fakta om Melodifestivalen  
Tomas Dömstedt

Den 23:e maj 2015 vann Måns 
Zelmerlöw finalen i Eurovision 
Song Contest i Wien med sin låt 
”Heroes”. Men han är inte den första 
svensk som har vunnit ESC. I den 
här boken får vi roliga fakta om 
Melodifestivalen och en hel del 
riktigt fina bilder.

Illustrerad i fyrfärg.

ISBN 7567-429-2
Ca-pris: 99:-

Minifakta om Messi 
Tomas Dömstedt

Han är liten och snabb. Han är 
väldigt bra på fotboll. Hans namn 
är Messi. Minifakta är en serie fakta-
böcker med ytterst lite text. 

ISBN 7567-443-8
Ca-pris: 89:-

Minifakta om Zlatan 
Asker Hedegaard Boye

Den här boken handlar om Zlatan. 
Han är en av världens bästa fot-
bollsspelare. Här får vi läsa om hans 
klubbar och om hans liv.

ISBN 7567-444-5
Ca-pris: 89:-

Minifakta om lejon  
Per Straarup Söndergaard

Lejonet kallas djurens konung.
Lejon äter andra djur och lever i flock. 
Minifakta presenterar några korta och 
lättlästa fakta om just lejon.

ISBN 7567-442-1
Ca-pris: 89:-

Minifakta om katter  
Per Straarup Söndergaard

Katter är både husdjur som älskar 
att leka, och rovdjur som jagar om 
natten. Alla som tycker om katter 
kommer att gilla denna bok.

ISBN 7567-441-4
Ca-pris: 89:-

Minifakta om flygplan   
Per Straarup Söndergaard

Den här boken handlar om flygplan. 
Om stora plan och snabba plan. Om 
flygplan som lyfter och landar.

ISBN 7567-440-7
Ca-pris: 89:-

Minifakta om blixt och åska  
Per Straarup Söndergaard

Det hörs höga brak, och vita streck 
på himlen lyser upp och strålar. 
Men vad är det egentligen som 
händer när ett åskväder brakar loss?

ISBN 7567-433-9
Ca-pris: 89:-

Minifakta om Berlin    
Per Straarup Söndergaard

Fakta, sevärdheter och något om 
stadens historia presenteras till-
sammans med massor av bilder.

ISBN 7567-445-2
Ca-pris: 89:-

Minifakta om delfiner   
Per Straarup Söndergaard

Delfiner är söta. De är också
roliga och kloka. Här får vi lära oss 
mer om delfiner och om
hur de lever.

ISBN 7567-432-2
Ca-pris: 89:-

Illustrerade
i fyrfärg!

Lättlästa faktaböcker från Nypon förlag



Autografjägarna
– Min bästa ovän
Andreas Palmaer

Klasskompisarna Malva och 
Marius tävlar om vem som får flest 
autografer, men Malva är chanslös, 
Marius har en sådan otrolig tur. 
Malvas autografblock är nästan 
tomt trots att hon kämpar livet ur 
sig. Men när Sveriges största fot-
bollsstjärna Goran Gombrovic är i 
stan får hon sin chans till revansch.

ISBN 501-1642-7
Ca-pris: 78:-

Autografjägarna
– Världens hemligaste band
Andreas Palmaer

Hårdrocksbandet Battle, som 
omges av stor mystik och alltid 
uppträder i masker, är Malva och 
Marius idoler. Men ingen vet 
hur de egentligen ser ut eller 
vad de heter. Deras autografer 
är verkligen, verkligen åtråvärda. 
Men hur ska Malva och Marius 
lyckas komma så nära att de kan få 
bandets autografer?

ISBN 501-1723-3
Ca-pris: 78:-

Cirkusdeckarna
och dynamitmysteriet
Dan Höjer

De två största stjärnorna på
Cirkus Pommery är de unga tvilling-
arna Kaspar och Katinka. Publiken 
häpnar när de visar sina fantastiska 
konster. Men Kaspar och Katinka 
gillar också mysterier. Och när en 
vinstlott värd flera miljoner stjäls i 
Marstrand, så tar tvillingarna upp 
jakten på bovarna.

ISBN 552-6262-4
Ca-pris: 78:-

Cirkusdeckarna
och tomtemysteriet
Dan Höjer

När det blir inbrott på Stockholms 
slott så tar tvillingarna upp jakten 
på bovarna. Det blir ett dramatiskt 
äventyr där de unga deckarna jagar 
skurkar i Gamla stan, räddar folk ur 
strömmen och blir attackerade av 
en otäck tomte!

Spänning, fartfyllda äventyr och 
många skratt!

ISBN 552-6176-4
Ca-pris: 87:-

Gone missing
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?

Gone Missing är en helt ny sorts bok: en spännande, lättläst berättelse på
engelska för nybörjarläsarna!

ISBN 87941-72-6
Ca-pris: 74:-
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Arkeologdeckarna
och Tors hammare
Dan Höjer

Höstlovet blir ett äventyr som 
inte liknar något annat. Knäppa 
farbror Valdemar drar med barnen 
till Island, där en gammal vulkan 
har vaknat och börjat ryka ... Det 
sägs att vulkanen bara vaknar om 
någon försöker stjäla skatten som 
är gömd där – Tors hammare. 
Men den finns inte på riktigt ... 
eller?

ISBN 552-6257-0
Ca-pris: 83:-
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Lättläst

Fasliga fakta
om äckliga kryp
Anna Hansson

Här får man koll på allt man behöver 
veta om spyflugor, fästingar, löss 
och andra krypande otäckingar. Vad 
har bärfisar för hemligt vapen? Hur 
gör blodiglar när de suger blod? 
Och varför tycker dyngbaggar så 
mycket om bajs?

Många roliga och kluriga bilder av 
Maria Andersson.

ISBN 29-69956-2
Ca-pris: 58:-



Granaporna på de glada 
djurens gård
Annalena Hedman

Dennis och Trollet ska åka till 
bondgården på kosläpp och 
såklart vill de ta med sig gran-
aporna Kors, Tvärs och Yngve. 
Granaporna vet inte riktigt vad 
en bondgård är, men när de får 
höra att det vankas matsäck vill 
de absolut följa med. Matsäck är 
nämligen det allra bästa granapor 
vet, särskilt oliver!

ISBN 29-69510-6
Ca-pris: 69:-

Simma Sam
Margareta Nordqvist

Lasse och Lisa har fått överta 
morbror Villes akvarium. De köper 
fiskar och tillbehör som pump, 
filter, lysrör med mera. Och så 
inreder de med växter, stenar 
och pinnar. Sen börjar det hända 
saker i akvariet, guppifiskarna får 
till exempel ungar, jättemånga! 
Och katten Frasse ”fiskar” upp 
svärdbäraren Sam ...

ISBN 638-8274-6
Ca-pris: 58:-

Bosse börjar skolan
Åsa Karsin

Nu har det blivit dags för Bosse 
att börja skolan! Han hoppar i 
sängarna med leriga tassar och 
bajsar i pappas tofflor. När han 
till slut äter upp fjärrkontrollen 
till tv:n får mamma nog: Det blir 
hundkurs för Bosse!

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

Billy busar
Margareta Nordqvist

Pelle får besök av en ny häst som 
ska vara på gården ett tag. Han 
heter Billy och ser snäll och lite 
lurig ut. Först leker Billy med de 
andra hästarna, men när de blir 
trötta tycker Billy att det blir tråkigt 
i hagen. Så Billy bestämmer sig för 
att hoppa ut ...

ISBN 638-8754-3
Ca-pris: 58:-

Bosse flyttar in
Åsa Karsin

Det här är en bok för alla som 
vill ha en hund. Och för alla som 
redan har en. Lea har längtat efter 
en hund i hela sitt liv. Hon lär sig 
allt hon kan om olika hundraser 
och hon har till och med bestämt 
vad hennes hund ska heta. Bosse!

Lättläst text blandas med fakta-
uppslag med allt man behöver veta 
när man skaffar hund.

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

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!

ISBN 27-14614-3
Ca-pris: 92:-
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Kom sol!
Karin Ahlin

Malva är nio år när hon får veta att 
hennes mamma har cancer. Alla 
säger att mamman snart blir bättre, 
men Malva ser sin mamma bli allt 
sämre. Pappan jobbar och jobbar, 
och det är ofta Malva som får ta 
hand om sin lillasyster Lilian.

En oerhört fin bok om livet, döden 
och det hoppfulla.

ISBN 501-1756-1
Ca-pris: 85:-

Elliot möter döden
Hillevi Wahl

Elliot är sju år. Han är uppfinnare 
och sakletare. Ibland tänker han på 
döden. Han undrar hur det känns 
att vara död. Om det känns pirrigt 
i kroppen eller kanske fluffigt och 
mjukt och lite sorgligt. 

Klurig och glad på samma gång 
som sorglig – så rakt på som livet 
kan vara.

ISBN 29-69640-0
Ca-pris: 69:-



Emelie Nicklasson och jag
Mats Jonsson

Huset som Emelie Nicklasson 
bor i är rosa. Och det är inte det 
enda som är speciellt med henne. 
Fröken älskar Emelie. Det gör nog 
Mats också, men det jobbiga är 
att hon räcker upp handen lika 
ofta som han. Hon vet lika mycket 
som Mats, och har läst lika många 
böcker.

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

Dolly Detektiv
och bokstölden
Anna Hansson

Böcker försvinner från biblioteket. 
Kan Dolly lösa mysteriet? 

ISBN 86213-79-4
Ca-pris: 100:-

Monstren i skogen
Mats Jonsson

Monstren i skogen är den första bok-
en om Mats. I serien får vi se mer 
av hans värld. Skolan, där han både 
mobbar och blir mobbad. Flickan 
i klassen som får honom att känna 
sig utvald och värdelös på samma 
gång. Det magiska biblioteket och 
kärleken till hans bästa vän, katten 
Rosa, och sorgen när hon dör. Det 
lilla huset i backen med världens 
snällaste tant och farbror som 
luktar sprit.

ISBN 501-1558-1
Ca-pris: 76:-

Dolly Detektiv
och den försvunna matskålen
Anna Hansson

En matskål är spårlöst försvunnen. 
Kan Dolly Detektiv lösa fallet? 

ISBN 86213-73-2
Ca-pris: 100:-

Världens räddaste katt
Mats Jonsson

Hon lyssnar när Mats berättar sina 
tankar och hemligheter, och varje 
natt sover hon på hans fötter. 
Men när det kommer besök 
gömmer sig Rosa under soffan, 
för hon är rädd. Världens räddaste 
katt. Mats har också en rädsla ...

Fint skrivet om det ensamma 
barnet och om relationen mellan 
människa och katt.

ISBN 501-1699-1
Ca-pris: 76:-

Dolly Detektiv
och kaninmatskuppen
Anna Hansson

Någon stjäl kaninmat. Kan Dolly 
Detektiv hitta tjuven? 

ISBN 86213-74-9
Ca-pris: 100:-

Dolly Detektiv
och katt-tjuven
Anna Hansson

En katt har blivit stulen. Kan Dolly 
Detektiv få upp ett spår? 

ISBN 86213-75-6
Ca-pris: 100:-
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I slutet av böckerna finns miniatyrbilder för att barnen ska kunna återberätta historien.
Dessutom finns klurigheter, som gör att barnen själva får vara detektiver. 

Spännande, fantasifulla och roliga böcker!
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Lättläst

MATS JONSSON

Mats Jonsson är tecknare 
och redaktör på Galago.

Han har gett ut fem hyllade 
och älskade serieromaner 
för vuxna. ”Pojken i skogen” 
och ”Mats kamp” är kanske 
de mest kända.

Hans barnboksdebut, 
”Monstren i skogen”, utkom 
hösten 2013 och hösten 
2014 kom uppföljaren
”Världens räddaste katt”.

Lite fakta om ...
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Vi på Hegas fortsätter som alltid att ge ut lättlästa, 
spännande, roliga och viktiga böcker för att ni som dagligen 
arbetar med våra barn och unga ännu bättre ska kunna 
förmedla nyttan och glädjen i att läsa. För oss är den enskilde 
elevens läsupplevelse lika viktig som demokrati och rättvisa. 
För varje elev som lyckas hitta vägen fram till läslustens och 
böckernas magiska värld öppnas nya dörrar.

Nyckeln till läsningen!

Ta hjälp av Hegas Läsnycklar i klassrummet
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.

Hegas böcker – Lätta att läsa. Svåra att motstå.

”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.

HEGAS -N IVÅER
Vårt mål är att alla barn och unga ska vilja läsa och kunna hitta böcker 
som passar just dem. Man ska klara av att läsa boken samtidigt som 
man får en utmaning. Det är viktigt att läsningen ligger på rätt nivå. 
Våra böcker är indelade i fem nivåer, tydligt utmärkt med prickar på 
bokryggarna.

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. Vi tar fram ljudböcker till de flesta av  
våra titlar. De är inlästa av skådespelare och ger den som har 
lässvårigheter en härlig känsla av att ”jag kan läsa”.

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

Håll utkik efter den röda Hegas-blomman i katalogen!

Jag heter Pig.
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Flickan som ville bli fakir
Pia Hagmar

Julia tar en klunk saft och sväljer. 
Spiken halkar ner rätt lätt. Den 
smakar hårt och kallt och vasst. 
Vilken tur att hon har tränat på 
citronätning och suddgum-
misväljning. Hon tar en spik och 
en klunk saft till ...

ISBN 32-16868-0
Ca-pris: 81:-

Familjen Skurk
på campingsemester
Anna Hansson

I den här boken åker familjen 
Skurk på campingsemester. De 
gör allt man brukar göra, fast på 
ett lite annorlunda sätt. De spelar 
minigolf med egna regler, grillar 
sånt man inte brukar grilla, och 
tältet har de gjort själva. 

ISBN 86213-77-0
Ca-pris: 100:-

Liten hemsk syster
försvunnen
Pia Hagmar

- Vakna! vrålar Isabell och drar Julia 
i håret. När Julia försöker krama 
henne skriker hon: - Släpp mig! 
Pussarna är slut! Isabells pussar 
är nästan alltid slut. Bara när hon 
behöver ställa sig in råkar hon ha 
kvar en eller två.

ISBN 32-16870-3
Ca-pris: 81:-

Stick, Flugo!
Tedd Arnold

Stick, dumma fluga! Flugo är 
hungrig. Han vill ha något brunt 
och stinkande. Blä! Flugos favo-
rit-rätt är brun, kladdig, knölig och 
stinkande. Häng med på Flugos 
jakt efter mat.

ISBN 7543-164-2
Ca-pris: 89:-

Se upp, Flugo!
Tedd Arnold

Se upp, Flugo!
Mormor sa: GULP!
Så hade hon svalt Flugo!
Vem ska mormor svälja sen?

ISBN 7543-247-2
Ca-pris: 89:-

Familjen Skurk
flyttar till jorden
Anna Hansson

I den här boken flyttar familjen 
Skurk till jorden. Mozart och Flora 
får veta var deras namn kommer 
ifrån, och pappa Skurk försöker 
göra middag. 

ISBN 86213-76-3
Ca-pris: 100:-

Familjen Skurk
går på museum
Anna Hansson

I den här boken går de på 
museum. Där finns allt från 
gamla soffor till konstgjorda 
dinosaurier. Fast, såg det inte ut 
som om en av dem rörde sig?

ISBN 86213-92-3
Ca-pris: 100:-

Familjen Skurk på zoo
Anna Hansson

I den här boken går familjen Skurk 
på zoo. En del av dem tittar på djur, 
men en stjäl bananer av aporna, 
och en rymmer. 

ISBN 86213-78-7
Ca-pris: 100:-

Lättläst humor för nybörjarläsaren
som lockar till läsning och många skratt!

Lättlästa
äventyr!



Frans och Fiffi fixar jul
Anna Hansson

Fiffi mår inte så bra. Hon är till och 
med blekare än vad spöken brukar 
vara. Hon är julig, och längtar efter 
jul så hon nästan spricker. Men 
det är långt kvar till jul, så Frans 
och Fiffi får fixa jul själva.

ISBN 86213-63-3
Ca-pris: 100:-

Frans och Fiffi i spökhuset
Anna Hansson

Frans och Fiffi ska gå på tivoli. De 
ska äta sockervadd, åka karuseller 
och gå i spökhuset. Fiffi är över-
lycklig. Äntligen ska hon få träffa 
andra spöken. Men, det finns 
väl inga riktiga spöken i tivolits 
spökhus?

ISBN 86213-62-6
Ca-pris: 100:-

Frans och Fiffi fyller år
Anna Hansson

Frans fyller snart år. Fiffi vet inte 
när hon fyller år, men skulle gärna 
vilja ha ett kalas. Frans säger att 
de kan ha ett kalas tillsammans. 
Men hur ska de andra barnen 
kunna se Fiffi? Hon är ju ett spöke!

ISBN 86213-60-2
Ca-pris: 100:-

Frans och Fiffi 
och spökfällan
Anna Hansson

Frans och Fiffi behöver ett spöke. 
Då skulle Fiffi ha sällskap när Frans 
åker bort. Men hur fångar man 
egentligen ett spöke?

ISBN 86213-58-9
Ca-pris: 100:-

Frans och Fiffi
hittar en hund
Anna Hansson

Frans och Fiffi har alltid velat ha 
en hund. En dag hittar de en. 
Men var är ägaren? Och varför är 
hunden så blek?

ISBN 86213-59-6
Ca-pris: 100:-

Frans och Fiffi åker tåg
Anna Hansson

Frans ska åka tåg till sin mormor. 
Fiffi ska följa med, förstås. Men 
låtsaskompisar behöver bara 
låtsasbiljetter, tycker Frans 
mamma, som inte förstår att Fiffi 
är ett spöke. Ska Fiffi stå upp hela 
resan, eller kan hon skrämma sig 
till en plats? 

ISBN 86213-61-9
Ca-pris: 100:-

En dag på stranden
Martin Howard

När Bonden tar med sig hela 
flocken på utflykt ser de framför 
sig en jättehärlig dag. Så de blir 
gruvligt besvikna när det visar 
sig att de bara ska till en tråkig 
marknad. För att få lite kul tar de 
saken i egna händer de rymmer 
till stranden för att surfa, bygga 
sandslott och äta glass.

ISBN 32-16639-6
Ca-pris: 78:-

Grisarna mot fåren
Martin Howard

Det är en varm sommardag och 
Shaun har ingenting att göra. Han 
börjar leka med en tennisboll och 
när den studsar åt vakthunden Bit-
zers håll får hunden in en fullträff. 
Bitzerboll är uppfunnet! Snart är 
matchen i full gång, och det dröjer 
inte länge förrän grisarna vill vara 
med. Shaun förväntar sig en enkel 
seger, men han kommer snart att 
få tänka om. 

ISBN 32-16655-6
Ca-pris: 78:-
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Roliga, lättlästa och färgglada böcker
för barn i åldern 6 till 9 år. 
Varje bok avslutas med läsförståelse- och
diskussionsuppgifter.
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Tjuvjakt i spökstaden
Mary Pope Osborne

Tjuvjakt i spökstaden är den 
tionde boken i den lättlästa och 
spännande bokserien Den ma-
giska trädkojan. I serien får vi följa 
med syskonen Viktor och Hanna 
på en rad resor genom tid och 
rum. Den här gången hamnar de 
i en övergiven spökstad i Vilda 
västern, där de träffar en riktig 
cowboy som ber dem om hjälp. 
Kan de tillsammans hitta hans 
stulna häst, innan den otäcka 
tjuvligan kommer undan?

ISBN 32-16700-3
Ca-pris: 83:-

Ruinstaden 1
Drakens dom
Peter Gotthardt

ISBN 502-2125-1
Ca-pris: 81:-

Varning för hajar
Mary Pope Osborne

Den magiska trädkojan i skogen 
har svept med sig Hanna och 
Viktor till en öde strand. De hittar 
en ubåt och ger sig iväg på en 
upptäcktsfärd bland korallrev, 
fiskar och sjöhästar. Men så 
börjar ubåten ta in vatten, och 
de måste snabbt försöka ta sig 
upp till ytan igen. Och plötsligt 
upptäcker de att de fått farligt 
sällskap nere i djupet Hinner 
de tillbaka till stranden, innan 
hajarna kommer? 

ISBN 32-16642-6
Ca-pris: 83:-

Ruinstaden 2
Dödens byte
Peter Gotthardt

ISBN 502-2126-8
Ca-pris: 81:-

De sju brödernas skatt
Martin Widmark

ISBN 638-8031-5
Ca-pris: 86:-

Ruinstaden 3
Ruinens hemlighet
Peter Gotthardt

ISBN 502-2156-5
Ca-pris: 81:-

Munkens löfte
Martin Widmark

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

Ruinstaden 4
Gengångarens grav
Peter Gotthardt

ISBN 502-2157-2
Ca-pris: 81:-

Morgonstråle har råkat i onåd hos Himmelsdraken. Som straff blir hon förvisad ner till 
jorden. Först när hon hittat den magiska gyllene skålen är hon välkommen tillbaka till 
Himmelsdrakens rike ... 

Martin Widmark brer på rejält i serien om den unge 
vikingapojken Halvdan och kompisen Meia, som 
hamnar i det ena äventyret Kefter det andra. Det här 
är mustiga rövarhistorier som bjuder läsaren på både 
spänning, skratt och en härlig dos historia!
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Borttappat:
Katt, kompis, kalsong

Elin Lindell

Jördis är bäst i klassen på fotboll, hon 
har en jättesnäll bästis som heter 
Judith, en söt katt och föräldrar som 
bara är pinsamma ibland. Det enda 
problemet är den där Harry Hansson, 
killen som gör allt för att slå nya 
rekord i störighet och äcklighet. Men 
så börjar en ny tjej i klassen. Hon har 
både bröst och de bästa fotbollsfin-
terna någon sett. Dessutom blir hon 
genast kompis med Judith. På några 
dagar blir allt kaos och knas.

ISBN 501-1640-3
Ca-pris: 85:-

Tågmysteriet
Martin Widmark

Välkomna ombord på tåget! Där 
vid fönstret sitter Lasse och Maja 
och spelar kort. Närmast korrido-
ren spanar polismästaren på alla 
som går in och ut ur godsvagnen 
intill. Det är nämligen så att där 
inne ligger en pengasäck inlåst: 
hela fyra miljoner i gamla sedlar 
som ska förstöras ... 

ISBN 638-8132-9
Ca-pris: 95:-

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. Och inte 
bara det, det verkar som om de 
försöker hitta några att lämna 
bort Jördis och lillebror Hjalmar 
till. Allt trasslar till sig rejält , så 
mycket att Jördis och Harry till 
slut blir efterlysta av polisen.

ISBN 501-1686-1
Ca-pris: 85:-

Tidningsmysteriet
Martin Widmark

Skandalskriverier i Valleby-
bladet. Lasse o Maja tror 
knappt sina ögon. Vem är 
den falske reporten?

ISBN 638-8131-2
Ca-pris: 95:-

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: 85:-

Fängelsemysteriet
Martin Widmark

En teaterpjäs på Valleby fängelse 
hinner knappt ha premiär förrän 
skådespelarna spårlöst försvinner. 
Tur att Lasse och Maja är på plats 
i salongen. 

ISBN 638-7897-8
Ca-pris: 95:-

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. 
Exakt allt det där hände Jördis en 
torsdag i maj.

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

LasseMajas
sommarlovsbok
Martin Widmark

För den som gillar att läsa kluriga 
deckare och lista ut kniviga 
knepigheter. Förutom tips på 
roliga aktiviteter och pysselskoj 
finns här en helt ny berättelse 
om en lurig deckartävling på 
Valleby skola.

ISBN 638-8860-1
Ca-pris: 95:-

En kapitelboks-
serie med humor
och värme, lite
spänning och lagom 
mycket allvar!

Martin Widmarks succédeckar-serie
om Lasse och Maja!



Bellman på spökjakt
Peter Gissy

Det spökar i den gamla präst-
gården, numera hotell och 
restaurang. Gästerna flyr och 
ägarna är förtvivlade. Bellman och 
hans kompanjon ryssen kallas till 
platsen. Kanske kan de klara av det 
som polisen misslyckats med?

Bellman är världens knasigaste 
deckare och den halvgalna
mysigheten förstärks av träff-
säkra och roliga illustrationer.

ISBN 502-2129-9
Ca-pris: 78:-

Kalas och katastrof
Marie Oskarsson

Dags för kalas: Emilias födelse-
dagskalas! Alla tjejerna i klassen 
är förstås bjudna. Eller ... har hon 
glömt någon? 

Möt Emilia och hennes kompisar 
på lågstadiet! Marie Oskarsson och 
Helena Bergendahl berättar om 
deras liv på och runt fritids i den nya 
Lätt att läsa-serien ”Vänner 4-ever”.

ISBN 638-8454-2
Ca-pris: 58:-

Dr Mugg - Den ondskefulla 
robotstjärten
Fredde Granberg

Dr Mugg brakar loss igen!
Kejsaren av pruttskämt – Fredde 
Granberg – är tillbaka med ny 
litterär dynga! Efter ett misslyckat 
försök att linda in hela planeten 
jorden i dasspapper är den onde 
Dr Mugg åter på banan med 
en ny djävulsk plan för ett totalt 
världsherravälde!

ISBN 552-6307-2
Ca-pris: 83:-

Fegast i hela världen
Gull Åkerblom

Lydia älskar dans, men gillar inte 
mörker. En kväll är hon på väg 
hem från dansen. Då hör hon 
konstiga ljud. Vem är det som 
smyger bakom henne? Det är 
mörkt ute och då blir allting 
läskigt. Lydia blir rädd, men hon 
blir också arg på sig själv. Varför 
är hon inte lika modig som alla 
andra? Hon är fegast i hela 
världen…

ISBN 7543-140-6
Ca-pris: 88:-

Kul & Knasigt
Peter Gissy

Nästan hundra roliga historier 
om bl a klassikerfavoriten 
Bellman, korkade norrmän, 
ursnåla skottar samt vad som 
kan hända hos doktorn. Allt 
avslutas med några kluriga 
rebusar. 

ISBN 502-2143-5
Ca-pris: 81:-

Nyast i klassen!
Gull Åkerblom

Det ska börja en ny flicka i Lydias 
klass. Hon verkar blyg. Fröken 
berättar att hon ska sitta jämte 
Emma. Lydia kan inte somna.
Tänk om hennes bästis Emma 
blir bästis med den nya flickan? 
Då blir det jobbigt, för man kan 
väl inte ha två bästisar, eller kan 
man det?

ISBN 7543-277-9
Ca-pris: 88:-
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Roliga historier
Malin Lilja

ISBN 27-13119-4
Ca-pris: 56:-

Många skratt 
för nybörjar-
läsarna!

MARIE OSKARSSON

Marie Oskarsson är född 
1962 och uppvuxen i
Göteborg och Hjo.
Hon bor i Göteborg,
och arbetar som författare 
och journalist.

Marie gick på Journalist-
högskolan 1981 och har 
arbetat med att skriva 
sedan dess. Hon skriver för 
att hon vill se om hon kan. 
”Man kan aldrig vara säker 
på att det ska gå, och 
det är just det som är så 
spännande”.

Lite fakta om ...
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Märta och islandshästarna
Erika Eklund Wilson

Märta och kompisen Maja är lite 
trötta på ridskolan och ger sig ut 
för att leta efter nya hästar. Då hör 
de hovar och höga skratt komma 
emot dem. Stora gubbar och tanter 
rider på små söta hästar - vilka 
hästplågare, eller? Vad är det för 
hästar egentligen? Märta och Maja 
bestämmer sig för att följa efter ...

ISBN 638-8684-3
Ca-pris: 58:-

Märta och sagohästarna
Erika Eklund Wilson

Det är många hästar på Märtas 
ridskola, men de är inte precis 
några sagohästar. Tänk om där 
fanns hästar med vingar på 
ryggen eller horn i pannan? Eller 
med åtta ben? Men hur skulle det 
bli om fantasihästarna var med på 
ridlektionerna?

ISBN 638-8296-8
Ca-pris: 58:-

Natten då Sigge föddes 
Lin Hallberg

Simon och Eric tröttnar aldrig på att 
höra mammas historier om deras 
älskade shettisar, Sam och Sigge.

Det här är den spännande berättelsen 
om ovädersnatten ute på heden när 
Sigge föddes. En lättläst bok i färg för 
alla killar och tjejer som har börjat 
läsa själva!

ISBN 638-8259-3
Ca-pris: 58:-

Klar för start, Sigge
Lin Hallberg

Sommaren med lata lediga dagar 
börjar gå mot sitt slut, men vad 
gör det när man får sköta Sigge? 
Hästarna som också varit sommar-
lovslediga behöver ridas till innan 
höstterminen startar och det är 
Elina och stallkompisarna som får 
hjälpa till. 

ISBN 638-8703-1
Ca-pris: 95:-

Du och jag, Sigge
Lin Hallberg

På Ingelas läger träffas gamla och 
nya kompisar. De kommer att rida, 
bada med hästarna, grilla korv och 
tälta. Men kommer verkligen Elina 
att få ha Sigge på lägret, flickan 
som rider på tisdagar, också har 
Sigge som sin favorit..?

ISBN 638-8205-0
Ca-pris: 95:-

Hallon bäst av alla
Erika Eklund Wilson

Tyra ska följa med Lisa till ridsko-
lan. Hon är nervös. Hur ska det 
gå? Tänk om hon inte kan rida 
på andra hästar än Hallon? På 
ridskolan finns knasiga hästar och 
störiga tjejer. Fast kanske är de 
bara avundsjuka för att Tyra har 
en egen häst. Och inte vilken häst 
som helst ... Hallon, snällast av alla.

ISBN 7543-114-7
Ca-pris: 89:-

Hallon på cirkus
Erika Eklund Wilson

Lisa och Tyra ska ha en egen cirkus. 
Cirkus Hallon! Tyra har en massa 
djur. De kan säkert göra konster. 
Hallon är en jättebra cirkushäst, 
hon är så snäll när Lisa och Tyra gör 
sina balansnummer på hennes rygg. 
De nya kompisarna Sigge och Elsa 
får också vara med. Då dyker någon 
upp och stör. En gammal bästis 
som vill ha Lisa tillbaka …

ISBN 7543-178-9
Ca-pris: 88:-

Tioende
boken om
Märta!

Lättlästa och 
underhållande 
äventyr!

För alla häst-
bitna läsare!



Önskeponnyn
Anna Sellberg

Första natten i nya huset ligger 
Vera i sin säng och tänker på vad 
farmor sagt: Räkna fönstren första 
natten, så kommer en önskan att 
slå in! Och tänk, precis när Vera 
sagt sin önskan hörs ett brak ute 
i trädgården. Kan Veras önskan 
slagit in direkt?

ISBN 29-69786-5
Ca-pris: 58:-

Stall Lilla stjärna
- Full fart på Loke
Erika Eklund Wilson

Svea är en pigg och sprallig tjej som älskar att spela trummor och gitarr. Och 
så älskar hon hästar. Just idag ska hon rida Loke, stallets absolut tröttaste 
häst. Men vilda och sprattliga Svea får upp farten på honom. Han blir loket 
Loke som sätter fart på alla hästarna i ridhuset!

ISBN 7299-538-3
Ca-pris: 48:-

Stall Lilla stjärna
- Stora mörka Skuggan
Erika Eklund Wilson

Gunnar sitter helst inne vid sin 
dator. Idag tar hans mamma med 
honom till stallet för en ridlektion. 
Gunnar tycker inte om det. Det 
känns kallt och läskigt i stallet. Så 
får han sitta upp på Skuggan, som 
är stor och jättestark och plötsligt 
blir Gunnar alldeles varm. Att rida 
är som att flyga!

ISBN 7299-537-6
Ca-pris: 48:-

Smyga, spana, snoka
Pernilla Gesén

ISBN 87027-47-5
Ca-pris: 64:-

Penna, papper, panik
Pernilla Gesén

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

Bäst på häst
Pernilla Gesén

ISBN 87707-20-9
Ca-pris: 64:-

Stall Lilla stjärna
- Världens räddaste häst
Erika Eklund Wilson

Klara är en rädd tjej. Hon tycker 
om hästar, men hon är rädd för 
dem också. En dag får hon rida 
Misty, världens räddaste häst. Det 
går inte speciellt bra. Till sist får 
Klara byta häst till sävliga Loke. 
Efter lektionen går Klara in till Misty 
i hennes box. De är ju egentligen 
ganska lika, så de har mycket att 
prata om.

ISBN 7299-636-6
Ca-pris: 48:-

37LäroMedia Bokhandel Örebro AB  |  019 – 20 69 00  |  info@laromedia.se  |  www.laromedia.se 

Hästdetektiverna: Mysteriet 
med den bevingade hästen
Catharina Hansson

Det blir bråk i stallet. Vem är det 
som har tagit den dyra maskinen 
som stallets nya hyresgäst äger? 
Noa och Alex får verkligen kämpa 
för att lösa gåtan och avslöja vem 
som ligger bakom det mystiska 
försvinnandet.

ISBN 552-6274-7
Ca-pris: 83:-

”Kompisböckerna” är fartfyllda och färgstarka
berättelser för nybörjarläsarna!
För varje bok får vi lära känna eleverna i klassen bättre.

Ny lättläst
serie om
hästar!
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Jag är fotbollsproffs!
Malin Stehn

Ted har flyttat, och som tur är 
finns det en fotbollsklubb på det 
nya stället. Klart att Ted ska vara 
med där! Han är ju fotbollsproffs! 
Jobbigt att de andra inte alls är 
bra, tycker Ted. Ser inte tränaren 
det? När de spelar match blir det 
bråk och tränaren Bengt får gå in... 

ISBN 7299-649-6
Ca-pris: 48:-

Ut med domarn!
Malin Stehn

Det är dags för den första riktiga 
matchen med Teds nya lag. Han 
är jättetaggad, han vill verkligen 
göra mål och vinna, men mot-
ståndarlaget har starka spelare. 
Då gäller det väl att stoppa dem? 
Ted slänger fram en fot och mot-
ståndaren flyger, men domaren 
blåser straff och det blir mål.

ISBN 7299-650-2
Ca-pris: 48:-

Jag tar straffen!
Malin Stehn

Ted och Tuva spelar fotboll i 
samma lag, och de är riktigt bra 
båda två. Fast Ted är nog ändå lite 
bättre, tycker han i alla fall.
En dag när de spelar en tuff 
match fälls Tuva i straffområdet, 
och domaren blåser straff. Vem 
ska då skjuta den straffen?

ISBN 7299-711-0
Ca-pris: 48:-

Toppa laget 
Magnus Ljunggren

Zickan fyller år! Hon önskar sig 
ett par nya fotbollsskor, ett par 
Viva Zapata. De är dyra, men trots 
det får hon dem av pappa! Och 
ABK ska ha inomhusturnering. De 
ska spela mot några av landets 
bästa klubbar, MFF, AIK och IFK 
Göteborg. Men så blir tränarna 
sjuka och det ser ut som om det 
inte ska bli någon turnering.

ISBN 638-8015-5
Ca-pris: 84:-

Skruva den som Henry
Staffan Bjerstedt

Hugo är expert på passningar, tvil-
lingarna Alex och Axel är vassa på 
kontringar och Max är en mästare 
på att lura målvakten med sina 
skott. Tillsammans har de bildat en 
egen handbollsklubb – Vagntunas 
Lejon. Men det är svårt att få tempo 
i spelet och när det närmar sig 
match känns allt ganska hopplöst. 
Kan gamle Henrys hemliga vapen 
ta dem till seger?

ISBN 502-2136-7
Ca-pris: 85:-
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Del 1 i
serien
Vagntunas 
Lejon!

Drömmatchen
Malin Stehn

Eddie gillar att spela fotboll, både med kompisarna 
från gatan där han bor och i sitt fotbollslag. Han är 
superduktig på att trixa, helt enkelt bäst! Men efter 
sommarlovet när träningen drar igång igen märker 
han att de andra är snabbare och starkare – de har 
växt om honom. Han har inte tränat på lovet och 
märker att han inte riktigt hänger med. Dessutom 
har de blivit fler i laget och därmed kan inte alla spela 
match varje gång. 

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

Inte som Zlatan
Malin Stehn

Eddie spelar fotboll i ett nytt lag. Eddie trivs i laget, och 
nu ska de åka till Danmark på sommarlovet och delta 
i en cup. Men det är dyrt, och Eddie befarar att hans 
föräldrar inte har råd att låta honom delta. Och något 
annat är också dyrt: Barcelona ska komma till stan och 
spela vänskapsspel, men sådana biljetter har väl pappa 
inte heller råd med …

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

En ny fotbollsserie av
etablerade författaren 
Malin Stehn.

För nybörjarläsaren som 
som knäckt läskoden 
(Läsa Mera-kategorin).



FC Mezzi 3:
Supermålet
Daniel Zimakoff

Det händer saker i FC Mezzi. Tem-
pot har blivit snabbare, tackling-
arna hårdare. Och matcherna är 
svårare att vinna. Till råga på allt blir 
nyckelspelarna Zlatan och Nikolaj 
ovänner. Och något pågår mellan 
Ursula och Zlatan. Är de kära i 
varandra?

ISBN 502-2117-6
Ca-pris: 81:-

Innebandystjärnor
Camilla Dahlson   

Äntligen innebandy igen! Lina 
och hennes kompisar i F9 har kul 
på terminens första träning. Eller 
har alla det? Det går inte så bra 
för Elsa, som är ny i laget, och 
Mimmi retar henne för det i om-
klädningsrummet. Taskigt, tycker 
Lina! Det är väl inte så konstigt 
om Elsa är osäker i början?

ISBN 7299-704-2
Ca-pris: 48:-

FC Mezzi 4:
FC Mezzi möter Messi
Daniel Zimakoff

Fjärde delen i serien om fotbolls-
laget FC Mezzi. Laget ska på 
träningsresa till Barcelona på 
höstlovet. De ska möta spanska 
lag i en turnering och de ska 
också se Barcelona spela match. 
Tänk att få se Messi i verkligheten! 
Nu fattas det bara att de vinner 
turneringen också! 

ISBN 502-2118-3
Ca-pris: 81:-

Innebandystjärnornas
första match

Camilla Dahlson 

Lina och de andra tjejerna i 
innebandylaget ska äntligen spela 
sin första match. De är jättespända 
och lite nervösa: Det andra laget 
är ju så bra! Men kanske är inte det 
viktigaste alltid att vinna.

Perfekta böcker för nybörjar-
läsaren som fångar den populära 
sporten innebandy.

ISBN 7299-788-2
Ca-pris: 48:-

Dribbla, skjut, rädda!
Måns Gahrton

Kim och Konrad är tvillingar. 
Vart de än går har de fotbollen 
med sig. Familjen har nyss flyttat 
och tvillingarna ska börja i en ny 
skola. Det dröjer inte särskilt länge 
förrän de övertalas att börja spela 
i Kvarnbacka Kickers. Och snart 
är det matchdags och Kim och 
Konrad ska visa vad de går för. 
Men det överraskande slutet hade 
inte någon kunnat förutse ...

ISBN 502-2158-9 
Ca-pris: 85:-

Kasper gör mål
Jörn Jensen

Kasper älskar att spela fotboll på 
rasterna i skolan. När hans kompis 
Kim bjuder in honom att spela med 
ett riktigt lag är det både roligt och 
läskigt. Alla fotbollsälskare kommer 
att känna igen sig i hur det känns 
att stå på planen med ett nytt lag. 
I avslutande Kaspers fotbollsskola 
hittar du dessutom knepen för att 
bli en bättre fotbollsspelare. 

ISBN 638-8758-1
Ca-pris: 58:-
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MÅNS GAHRTON

Måns Gahrton, född 
1961, är en av Sveriges 
mest produktiva författare. 
Tillsammans med Johan 
Unenge har han skapat en 
rad poulära bokserier som 
Eva & Adam, Ronny & Julia, 
Livet enligt Rosa och Hotell 
Gyllene Knorren. Böckerna 
har också filmats för TV och 
bio, med manus av Måns 
och Johan.

Måns Gahrton är bosatt 
utanför Stockholm tillsammans 
med sin fru och fyra barn.

JÖRN JENSEN

Jörn Jensen är en mycket 
omtyckt barnboksförfattare 
med förmågan att både 
skriva roligt och lättläst. 

Innan han blev författare 
arbetade han som talpeda-
gog och lärare men han är 
också utbildad guldsmed. 

Jörn skrev sina första böcker 
1987 och har sedan dess 
författat faktaböcker,
bilderböcker, sportböcker 
och humoristiska böcker.

Fotbolls-
tvillingarna
– ny serie!

Lite fakta om ...

Lite fakta om ...
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Lättläst

Del 1 och 2 i serien finns på 
laromedia.se!
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Nils och Maja på badhuset
Christina Lindström / Ingrid Flygare

Nils och Maja sitter i hallen. De 
väntar på att åka till badhuset 
med morfar. Maja har längtat. 
Hon har haft simglasögon på sig 
i två dagar. Nils har inte längtat. 
Vattnet är för kallt och om man 
inte passar sig kan man få en boll 
i huvudet. Men kanske kan han 
med morfars hjälp lära sig att 
tycka om vattnet ...

ISBN 32-16810-9
Ca-pris: 64:-

Inbrottet 
Suzanne Mortensen / Lisa Moroni

Tim och Tove leker i sin trädkoja 
när de plötsligt får syn på ett par 
skumma typer som smyger in hos 
grannen. Kan det vara inbrotts-
tjuvar? Barnen tar med sig hunden 
Ludde och smyger efter.

En spännande deckare i versaler, 
för barn som just knäckt läskoden. 
Med härliga illustrationer, enkla 
meningar och en handling som är 
lätt att hänga med i.

ISBN 32-16827-7
Ca-pris: 64:-

Häxmästaren 3
– Slukaren
Niklas Krog

De två barnen Ella och Rand vet nu 
att trollstaven de bär med sig kan 
ge dem magiska krafter. Drottning 
Krias marscherande armé är inte att 
leka med. Tiden är knapp, planen är 
diffus och farorna många. Till råga 
på allt möter de Slukaren. Varelsen 
som äter magi. Kan Ella och Rand 
överlista Slukaren?

ISBN 32-16624-2
Ca-pris: 64:-

Leo och katten
som sprang bort
Christina Lindström

Leo har inget husdjur. Inte ens 
löss. Det är lite synd. Men han 
får leka hur mycket han vill med 
grannarnas katt, Tant Britta. Hon 
tycker om att sitta på biltak och 
att reta hundar och en gång 
kissade hon i pappas sko. Leo 
tycker att Tant Britta är världens 
bästa katt. Men en dag är hon 
bara borta!

ISBN 32-16705-8
Ca-pris: 64:-

Fasor och fladdermöss
Ewa Christina Johansson

Milda och Malte spelar boll i 
trädgården hos moster Ros. Mitt i 
leken råkar bollen åka rakt upp på 
taket till trädgårdsboden. Malte törs 
egentligen inte klättra, men så ger 
han sig till slut upp för den trasiga 
stegen som står lutad mot väggen. 
Plötsligt får han syn på gula ögon 
som lyser i ett träd som växer intill 
boden ...

ISBN 32-16647-1
Ca-pris: 64:-

En serie lättlästa böcker 
för barn som nyss knäckt 
läskoden. Handlingen är 
lätt att hänga med i och 
meningarna korta. 

Saga är hundvakt
Pia Hagmar

ISBN 32-16612-9
Ca-pris: 64:-

Saga på ridläger
Pia Hagmar

ISBN 32-16736-2
Ca-pris: 64:-

Häxmästaren 4
– Slutstriden
Niklas Krog

Det är dags att göra upp med 
den elaka och fasansfulla 
drottningen! Fast är det någon 
som egentligen har sett henne? 
Inte Rand och Ella i alla fall. Men 
barnen vet att det inte finns 
någon återvändo längre, och står 
redo att kämpa tillsammans med 
farfar Aron, bergsfolket, slukaren 
Orvar ...

ISBN 32-16823-9
Ca-pris: 64:-

Utkommer
oktober 2016!



Julius och mobbarna
Martin Svensson

Det är inte alltid så lätt att säga vad 
man tycker. Speciellt inte när alla 
andra verkar tycka precis tvärtom. 
Julius gillar verkligen den nya tjejen 
i klassen, Elena. Det gör ingen 
annan. Julius bästa kompis, Isak, 
har tröttnat på tjejer och vägrar låta 
Elena ska vara med när de två leker. 
Julius vill försvara henne när kompi-
sarna är taskiga. Men hur gör man 
det utan att själv bli påhoppad?

ISBN 32-16643-3
Ca-pris: 78:-

Fallet med den magiska nyckeln
Susanne MacFie

Moa och Måns, deckarduon med sitt hemliga och kluriga skriftspråk, 
får fullt upp att göra i Fallet med den magiska nyckeln. Nu gäller det 
för dem att lösa fallet utan att avslöja Hemliga Klubben.

Alla delar i serien finns på sidan 75.

ISBN 87217-25-8
Ca-pris: 76:-

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: 90:-

Kim & Lina i ett ödehus
Torsten Bengtsson

Kim och Lina ska gå till mormor. 
De tar stigen genom skogen. 
Då kommer ett åskväder, och 
Lina springer iväg. Det blixtrar, 
åskar och regnar. Kim är ensam 
kvar. Han är rädd och vill söka 
skydd. Men var? Han får syn på 
ödehuset. Lina säger att det bor 
en zombie där. Bosse Zombie … 
Vågar Kim gå in?

ISBN 7543-172-7
Ca-pris: 91:-

Vilse i häxskogen
Suzanne Mortensen

Mimmi och hennes pappa ger sig 
ut i skogen för att plocka blåbär, 
eftersom de har fått tips om ett 
riktigt bra bärställe. Men pappa 
har inte riktigt koll på vägbeskriv-
ningen och de hittar inga bär alls. 
Istället för att plocka går Mimmi 
och pappan allt längre in i skogen 
och snart är de vilse ...

ISBN 32-16645-7
Ca-pris: 83:-

Kim & Lina under jorden
Torsten Bengtsson

Följ med Kim och Lina på en 
utflykt ner i underjorden. Som 
vanligt är det något som går 
snett. Lina är plötsligt borta. Var är 
hon? Blev Gruvfrun arg för att Lina 
skrek i gruvan? Tänk om Lina har 
blivit förvandlad till en sten?

ISBN 7543-137-6
Ca-pris: 91:-

Häxkampen
Suzanne Mortensen

Häxan Maja Stormhatt råkar få ett 
helt vanligt jobb - i Klas kalasbutik 
som säljer skämt-
artiklar och maskeradkläder.
Som tur är får hon hjälp av 
butikschefens barnbarn. Allt går 
faktiskt riktigt fint ända tills Majas 
ärkefiende dyker upp, den otäcka 
Sassa Sotpacka. Hon tänker dra 
in de två barnen i den hiskeliga 
häxkampen.

ISBN 32-16821-5
Ca-pris: 83:-
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Hemliga Klubben är en 
serie spännande och 
kluriga pusseldeckare, 
perfekta för alla bok-
slukare och alla som 
gillar mysterier!

Den efter-
längtade tredje
boken i serien
Maja Stormhatt!
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Spökhunden
Katarina Genar

Följ med till skolan där det händer mystiska saker. Porten gnisslar, det finns 
spindelväv i fönstren och man hör väsande andetag i korridoren. Lättläst, 
rysmysigt och lagom läskigt i Katarina Genars serie för nybörjarläsare. 
Greta älskar sin mystiska skola. Där finns både en rektor som spökar och 
en Skrattfröken som visar sig i spegeln på toa. Och när Greta ser att det är 
bitmärken på skrivpappret, och hör hur något morrar och krafsar, så förstår 
hon att det bara kan betyda en sak: Spökhunden har vaknat!

Filmiskt och magiskt illustrerat av Alexander Jansson.

ISBN 638-7748-3
Ca-pris: 58:-

Monsterhotellet
- Loppinvasionen
Anna Hansson

I den här boken vill Ulv och Ylva 
köpa en cykel, men pappa Bosse 
säger att de inte har råd. I så fall 
får de betala cykeln själva. Ulv 
och Ylva kommer på ett lysande 
sätt att tjäna egna pengar, tror 
de i alla fall. Att släppa in hundar 
på hotellet var nog inte så smart 
ändå ... 

ISBN 86213-88-6
Ca-pris: 100:-

Monsterhotellet
- Storstädningen
Anna Hansson

Det är dags för storstädning på 
hotellet, och alla måste hjälpa 
till. Ulv och Ylva sliter hårt, men 
av farmorspöket syns inte ett 
spår. Håller hon sig borta frivilligt, 
eller har någon råkat städa bort 
henne? 

ISBN 86213-86-2
Ca-pris: 100:-

Monsterhotellet
- Halloweenfesten
Anna Hansson

Varulvarna bjuder in till hallo-
weenfest på hotellet, precis som 
de gör varje år. Men det är något 
som inte är som det brukar vara. 
Ulv och Ylva känner inte igen 
gästerna, och tycker de beter sig 
konstigt. Det verkar nästan som 
om de är människor?

ISBN 86213-85-5
Ca-pris: 100:-

Monsterhotellet
- Dubbelbokningen
Anna Hansson

I den här boken vill Ulv och Ylva 
hjälpa sin pappa genom att ta 
emot bokningar till hotellet. Men 
allt blir fel, och nu måste de se till 
att alla gästerna får någonstans 
att sova. I källaren finns det lite 
plats över, men kan man verkli-
gen låta gäster sova bland skelett 
och dödskallar? 

ISBN 86213-87-9
Ca-pris: 100:-

Loka och monsterprinsen
Lisa Moroni

Loka skulle vilja visa monster-
världen för både sina vänner och 
för mamma och pappa, helst för 
alla. Men monsterglasögonen 
funkar bara när Loka själv har 
dem på sig.

ISBN 29-69511-3
Ca-pris: 69:-

LISA MORONI

Lisa Moroni är född 1983 
och bor i Tyresö tillsammans 
med sin man, dotter och 
hund. Under sin uppväxt 
fick hon alltid höra att man 
ska göra det man tycker 
om att göra. Lisa har alltid 
älskat att rita och skriva 
berättelser.

2008 gick hon Barn- och 
ungdomslitteraturlinjen på 
Skrivarakademin och det 
var då skrivandet verkligen 
tog fart.

”Loka och monsterprinsen” 
är hennes senaste bok.

Lättläst, rysmysigt och lagom läskigt
i Katarina Genars serie för nybörjarläsare!

Lite fakta om ...



Alla ljuger
Martin Widmark

Med list och humor levererar 
Lilla Extra-redaktionen scoop 
på scoop. Är stadens snabbaste 
kvinna verkligen snabbast? Har 
sjömannen seglat till varenda 
land på jordklotet? Talar polisen 
alltid sanning? I Alla ljuger får du 
svaret!

ISBN 87027-28-4
Ca-pris: 64:-

Varuhuset
Petrus Dahlin

När Ester provar en snygg 
klänning hon länge har sneglat 
på blir hon kvar i varuhuset efter 
att de har stängt. Och hon är inte 
ensam ...

Glöm råttan i pizzan, med Varuhuset 
inleder Petrus Dahlin en ny bokserie 
läskiga vandringssägner för nybör-
jarläsarna. Läs på egen risk!

ISBN 638-8469-6
Ca-pris: 58:-

Rädda Harry
Martin Widmark

Wilma, Cornelis, Thi och Petter 
gör en egen tidning. Den heter 
Lilla Extra! I dag får Cornelis veta 
att hans älskade häst Harry ska 
säljas. Thi får genast en idé om hur 
de kan rädda Harry. Men det går 
inte riktigt som de har tänkt sig. 
Kommer Lilla Extra kunna stoppa 
försäljningen?

ISBN 87707-27-8
Ca-pris: 64:-

Mackan och silver-Zlatan
Helena Lund-Isaksson

Efter en träning upptäcker mål-
vakten Ruben att hans halsband 
är borta. Hans fina halsband med 
en liten silver-Zlatan. Är det en 
tjuv som har varit framme? För 
det kan väl inte vara så att det 
är någon i fotbollslaget som har 
tagit halsbandet Mackan och hans 
kompisar vet inte vad de ska tro. 
Plötsligt är den goda lagandan 
som bortblåst ...

ISBN 32-16646-4
Ca-pris: 69:-

Fotboll på liv och död
Martin Widmark

Tji och Wilma spelar fotboll i 
Viktoria BK och laddar upp inför en 
viktig match. Självklart är resten 
av Lilla Extra-gänget på plats för att 
rapportera. 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.

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

Hemliga tjuvgömman
Helena Bross

På sommarlovet hittar Kevin och 
Dina en trädkoja på kullen bakom 
skolan. Med sin häftiga utsikt 
blir kojan det perfekta spanings-
stället. En dag kommer två män 
gående mot kullen. Kevin och 
Dina sitter tysta som möss och 
stirrar på dem när de närmar 
sig med spade och plastkasse i 
händerna. 

ISBN 638-8188-6
Ca-pris: 58:-

Lukas är en super-hjälte
Dorthe Skytte

Mitt i natten blir Lukas väckt av 
en kvinna som gråter. Någon har 
stulit hennes slott! Lukas ber ett 
gäng superhjältar om hjälp. Men 
de är upptagna med annat. Som 
att spela tv-spel och vara lediga 
… Lukas måste själv försöka fånga 
skurken. Och kanske har Lukas 
själv en och annan superkraft.

ISBN 7543-216-8
Ca-pris: 82:-

Vampyrvarning
Anna Holmström Degerman

Snart är det Halloween och Jonas 
berättar en riktigt läskig vampyr-
saga i klassen. Titti gillar inte det, 
vampyrberättelser känns för 
skrämmande. Titti vill inte heller 
klä ut sig till vampyr utan hellre 
till Bamse, det är inte så farligt. 
Men värre än vampyrberättelser i 
klassrummet eller låtsasvampyrer 
blir det när en vampyr flyttar in i 
huset där Titti bor.

ISBN 7299-696-0
Ca-pris: 85:-

43LäroMedia Bokhandel Örebro AB  |  019 – 20 69 00  |  info@laromedia.se  |  www.laromedia.se 

K
A

TE
G

O
R

I
Lättläst



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

Kampen om
det gyllene ägget 
Nick Falk

En tävling på liv och död ska 
visa vilken klan som är starkast 
och vinnarna belönas med Det 
gyllene ägget. Men de listiga 
ninjorna fuskar och samurajerna 
bestämmer sig för att hämnas till 
varje pris.

ISBN 32-16862-8
Ca-pris: 78:-

Häxboken
Jan Kjær

Mia är ledsen. Hennes farmor har nyss dött. 
Då visar det sig att Mia har gåvan
- hon kan bli häxa, precis som sin farmor. 
Med hjälp av häxan Elvira och fen Feora lär 
sig Mia om magi. Det finns två sorters häxor, 
vita och svarta. Mia vill bli en god vit häxa 
som hjälper människor, och inte en svart 
häxa som tycker om att vara elak. Men är det 
verkligen så lätt som hon tror?

ISBN 7543-133-8
Ca-pris: 112:-

Den svarta häxan
Jan Kjær

ISBN 7543-181-9
Ca-pris: 109:-

Den nya häxan
Jan Kjær

ISBN 7543-248-9
Ca-pris: 113:-

Jakten på shoguns skatt
Nick Falk

Den stora björnen, shoguns mest 
värdefull skatt, har blivit stulen från 
palatset. Jakten drar genast igång 
och både samurajer och ninjor är 
beredda att göra vad som helst för 
att hitta Den stora björnen först.

ISBN 32-16864-2
Ca-pris: 78:-

Läskigt, Sally!
Anna Ehn / Mia Öström

På Halloweendisko i skolan ska 
bästa kostymen få ett pris. Sally 
är häxa, med hamstern Minus 
som får vara häxans råtta, bäst 
kompisen Rakel har Sally klätt ut 
till mumie. Men Minus rymmer 
just när det är dags för att utse 
vinnaren ...

ISBN 7299-742-4
Ca-pris: 92:-

Plaskvått, Sally
Anna Ehn / Mia Öström

Det är sommarlov och jättevarmt 
– klart att Sally behöver åka till 
vattenlandet, som förra sommaren! 
Men mamma behöver jobba, och 
pappa har sin affär, så de ska inte 
åka det minsta lilla till något vatten-
land. Då har Sally och Rakel världens 
bästa idé: De ska själv bygga ett 
vattenland, i trädgården!

ISBN 7299-825-4
Ca-pris: 92:-

Lättläst
serie i högt 
tempo!

Här finns allt en nybliven bokslukare kan önska sig:
massor av bilder, halsbrytande äventyr och hjältar
som framkallar fnissanfall.

En ny serie i samma anda som
otroligt populära Kung Neos lejon.

Trixigt, Sally!
Anna Ehn / Mia Öström

Sally har bestämt sig för att bli 
cirkusartist när hon är stor. Bäst är 
väl att börja nu, med sitt cirkusdjur, 
fenomenalaste hamstern Minus. 
När ingen hemma intresserar sig 
går hon till cirkusen. Djur som 
trollas fram ur en hatt, en clown, 
en spågubbe allt finns med, och 
Rakel, Minus och Sally kommer 
även med i tidningen.

ISBN 7299-710-3
Ca-pris: 92:-

Stjärnklart, Sally!
Anna Ehn / Mia Öström

Sally önskar sig en stjärnkikare. Det 
är det enda som står på önskelistan 
och det är JÄTTEVIKTIGT att hon 
får en. Men det är kris: mamma har 
bestämt att de inte ska ha några 
julklappar i år ...

ISBN 7299-697-7
Ca-pris: 92:-

Fjärde delen
om Sally!



En mördarkatts dagbok
Anne Fine

Ellie kan inte sluta gråta och 
hennes föräldrar är rasande. På 
golvet ligger grannens gulliga 
kanin - död - och bredvid sitter 
katten Tuffy. Men vänta nu, vad 
var det egentligen som hände? 
Är Tuffy skyldig? Eller är han 
rentav en hjälte? Äntligen får vi 
ta del av mördarkatten Tuffys 
egna dagbok!

Skrattfest!

ISBN 87027-43-7
Ca-pris: 67:-

Saga och
cirkuslopporna
Anna Hansson

ISBN 88009-02-9
Ca-pris: 100:-

Mördarkattens återkomst
Anne Fine

Tuffy, kvarterets kattskräck, är 
tillbaka. Och till hans stora glädje 
ska Ellie med familj resa bort 
på semester. Tuffy planerar att 
fullständigt strunta i den sura 
kattvakten, och istället leva 
rövare med sina kompisar. Men 
saker går inte riktigt som Tuffy 
tänkt sig.

ISBN 87707-28-5
Ca-pris: 67:-

Saga och kamelen
som rymde
Anna Hansson

ISBN 88009-01-2
Ca-pris: 100:-

Nelly Rapp och häxornas natt
Martin Widmark

Nelly och Valle vet hur man tacklar 
monster och andra farligheter med 
hjälp av Lugn, Lärdom och List. Men 
dessa ”tre L” kan knappt mäta sig 
med en äkta häxmästares krafter. 
Kan deras nya kunskaper om ma-
giska örter stoppa den häxkunnige 
greven från att förverkliga sin iskalla 
plan?

Femtonde äventyret med Nelly
Rapp, barnens favorit som toppat 
Barnboksjuryns val flera år i rad.

ISBN 638-8282-1
Ca-pris: 86:-

Saga och
tältkatastrofen
Anna Hansson

ISBN 88009-00-5
Ca-pris: 100:-

Ensamma i borgen
Magnus Ljunggren

Riddare, äventyr, humor och 
lättläst i en lekfull blandning av 
riddarliv och skolmiljö för tjejer 
och killar som precis har börjat 
läsa själva.

Spännande läsning med fartfyllda 
och tuffa illustrationer om de 
tre kompisarna Egon, Fiona och 
Urban som går i ”Riddarskolan”. 

ISBN 638-8333-0
Ca-pris: 58:-

Modigaste killen i världen
Ingrid Olsson

Einar skulle vara den modigaste 
killen i världen. Han skulle sjunga 
för hela släkten, han skulle dansa 
och göra coola moves i sin fräcka 
danshatt, och framför allt skulle han 
våga säga ifrån när någon var dum 
mot någon annan. Han skulle göra 
allt det här om det bara inte var för 
att han rodnar. Så fort något jobbigt 
händer blir Einars ansikte helt rött.

ISBN 7299-677-9
Ca-pris: 48:-
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Hej, hello!
Helena Bross

Siri är så glad att hon nästan kan 
spricka! Hennes kusiner från USA 
ska komma och hälsa på. Men när 
hon får veta att de mest pratar 
engelska, blir hon lite orolig. Tänk 
om hon inte förstår vad de säger? 
Vad ska hon göra då? Och vad ska 
hon säga när de kommer? ”Hej!” 
eller ”Hello”?

ISBN 638-8228-9
Ca-pris: 58:-

Nittonde, helt 
fristående,
delen i serien
om barnen
i ”Klass 1b”.

Spännande, 
fantasifullt
och roligt!
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Låna i smyg
Carin Wirsén

Idag ska klassen åka skridskor. Det 
är det bästa Alma vet men hon har 
inga! Hennes är alldeles för små. 
Då berättar Egon att det finns en 
massa kvarglömda saker hos vaktis, 
och kanske, kanske finns det ett 
par skridskor till Alma där. Och visst 
finns det skridskor hos vaktis, men 
om Alma ska kunna ta dem måste 
hon ju säga att det är hennes ...

ISBN 29-69858-9
Ca-pris: 58:-

Tom Gates (nästan bara) 
smarta idéer
Liz Pichon

Tom får en STOR chock när han för 
första gången ser sin storasyster 
Delia utan solglasögon. Men det 
är ingenting jämfört med över-
raskningen pappa kommer med. 
Han ska nämligen vara med och 
tävla på skolans idrottsdag. Sjukt 
pinsamt!

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

Eddie12/Elsa12
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 park-
bänk ovanför köpcentret. Det här 
är historien om Elsa och Eddie och 
om Elsas stulna mobiltelefon som 
plötsligt hamnar hos Eddie, och de 
problem som det innebär...

ISBN 501-1501-7
Pris: 78:-

Tom Gates fantastiska värld
Liz Pichon

Det bästa Tom vet är att rita, äta 
kolarån och reta sin storasyster 
Delia. Och så gillar han bästisen 
Derek och DUDE3 (världens 
bästa popgrupp). Vad han inte 
gillar: läxor, idiot-Marcus, fåniga 
körövningar, fossilernas banan-
pizza, pappas urlöjliga t-shirts 
och glupska hundvalpar. (Du 
kommer att förstå varför när du 
läser boken.)

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

Klass 5C
- Den värsta dagen!
Anna Hansson

Ett marsvin rymmer, en päls-
mössa försvinner och en fråga 
chans-lapp hamnar hos helt fel 
person. Det här är verkligen den 
värsta dagen någonsin! 

Den första delen i en serie lättlästa 
böcker för barn mellan 9 och 12 år.  
I slutet av boken finns ett arbets-
material. 

ISBN 88009-13-5
Ca-pris: 95:-

Tom Gates bästa ursäkter 
(och andra bra grejer)
Liz Pichon

Det bästa Tom vet är fortfarande 
att rita, äta kolarån och reta sin 
storasyster Delia. Och så gillar han 
bästisen Derek och att öva med 
sitt band, The DOGZOMBIES. På 
det hela taget är Tom ganska nöjd 
med sin tillvaro. Om det inte vore 
för de där läxorna som alltid glöms 
bort ...

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

Rött kort
Alan Combes

Seb är grymt bra på att spela 
fotboll. Men han är också självsäker 
och stöddig mot tränaren och de 
andra i laget. När han får se att det 
är en tjej som ska döma deras nästa 
match går han i taket. Seb spelar 
oschysst, är otrevlig mot domaren 
och får rött kort! 

När läsningen tagit fart. Många 
illustrationer.

ISBN 502-2130-5
Ca-pris: 71:-

Tom Gates. Allt är underbart
Liz Pichon

Skolan har börjat igen och den 
här terminen har alla förutsätt-
ningar att bli fantastisk. Tom och 
Derek anmäler Rooster till en 
hundutställning, snart är det disko 
på skolan och Tom fyller år. Och 
Toms jobbiga syster Delia inte är 
bjuden... Det är bara ett problem 
med födelsedagen. Farmor säger 
att hon ska laga maten. Inte bra.

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

Dramatik på
fotbollsplan! 

Tom Gates fantastiska 
värld är den perfekta 
läsningen för alla som 
gillar lättlästa och 
roliga böcker, full-
proppade med kul
bilder och galna 
upptåg!

Böckerna om 
Tom Gates är
sålda i över
en miljon ex
i England!



Sam och plånboken
Kajsa Gordan

Sam har hittat en plånbok på 
marken. Tänk om där finns 
pengar? Det gör det, hundra 
kronor. I kiosken på andra sidan 
gatan finns det glass. Och Sam 
älskar glass ....

ISBN 7543-171-0
Ca-pris: 79:-

Sam blir arg
Kajsa Gordan

Det är Sams födelsedag
men han är arg.
Lo gråter i pappas famn.
Det gör ont i Sams mage.
Han vill ju ha en syster,
men inte när hon är dum ...

ISBN 7543-219-9
Ca-pris: 79:-

Turbo blir kär
Ulf Sindt

I den här boken blir Turbo kär 
i Sofie som är ny i skolan. Med 
hjälp av kompisen Simon lämnar 
han ett kärleksbrev till henne där 
han undrar om de inte kan ses 
i parken. Men när han kommer 
dit så är det fel tjej som sitter och 
väntar på honom. Det finns två 
Sofie i skolan!

ISBN 501-0957-3
Ca-pris: 67:-

Turbo och hemligheten
Ulf Sindt

När Turbo och hans kompisar 
Olle och Simon är ute och leker 
en dag, så hittar de en övergiven 
hundvalp. Den är så söt att de vill 
behålla den fast den inte är deras. 
Som tur är blir de upptäckta!

ISBN 501-1357-0
Ca-pris: 67:-

Näckrossjön
Rosie Banks

I Näckrossjön träffar de tre 
vännerna vattennymferna som 
bor vid de vackra vattenfallen 
i Näckrossjön. Nymferna lovar 
att ge dem lite av det helande 
vatten som de behöver för att 
bota kung Munter från en hemsk 
förbannelse. Men då dyker 
drottning Gräslig upp och får 
vattnet att sina.

ISBN 32-16686-0
Ca-pris: 76:-

Drömmarnas dal
Rosie Banks

När Ella, Jasmin och Agnes får 
veta att drömdrakarna slutat 
tillverka stoftet som får alla i Det 
hemliga kungariket att sova 
gott om nätterna, förstår de 
att drottning Gräslig är i farten 
igen. De måste genast resa till 
Drömmarnas dal för att försöka 
reda ut vad som hänt.

ISBN 32-16685-3
Ca-pris: 76:-

47LäroMedia Bokhandel Örebro AB  |  019 – 20 69 00  |  info@laromedia.se  |  www.laromedia.se 

KAJSA GORDAN

Kajsa Gordans första bok 
Kärlek & Dynamit kom ut 
2008. Under många år 
arbetade hon som lärare 
på mellanstadiet och sen 
med ungdomar på olika 
specialskolor. Kajsa tyckte 
väldigt mycket om sitt 
lärarjobb. Men hon läng-
tade hela tiden efter att få 
mer tid att skriva.

Idag kombinerar hon det 
med författarbesök i skolor 
och olika former av skriv-
ande med barn och vuxna.

Paula på julmarknad
Ursel Scheffler

Paula älskar att gå på julmark-
nad. Det doftar gott av brända 
mandlar och det finns så 
mycket roligt att titta på. Men 
plötsligt försvinner hennes 
storebror. Paula letar förgäves. 
Kanske kan självaste jultomten 
hjälpa till att hitta Titus?

ISBN 502-2116-9
Ca-pris: 62:-

Lite fakta om ...
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Noa får en liten morbror
Tiril Valeur

Noas morbror Alf är ju pytteliten! 
Han har varken tatueringar eller 
motorcykel. Han bara skriker, 
sover och bajsar. Trots sin stora 
besvikelse tar Noa med Alf på 
promenad en dag. Då händer 
något oväntat.

ISBN 32-16676-1
Ca-pris: 64:-

Rädda fågeln!
Helena Bross

Hela klassen sitter och jobbar. 
Plötsligt hörs en duns och det 
smäller till. Vad var det? En fågel 
flög rätt in i fönstret! Stackars 
den – de springer ut för att se hur 
fågeln mår. Kommer den att klara 
sig? Alla står tysta och tittar. Så 
öppnar fågeln ögonen och det 
hörs ett litet pip ...

ISBN 638-7899-2
Ca-pris: 58:-

Kompispicknick
Ingrid Olsson

Nora och Ina ska ha picknick. 
Utan föräldrar och jobbiga 
småsyskon, bara de två. Det 
trodde Nora i alla fall. Men när Ina 
ringer på Noras dörr står Josefin 
där bredvid henne. Nora försöker 
verkligen att se glad ut, men det 
är svårt. Det här skulle ju vara 
Noras och Inas kompispicknick!

ISBN 29-69645-5
Ca-pris: 69:-

På en öde ö
Helena Bross

Överallt på skolgården finns det 
roliga vattenpölar. En pöl är jätte-
stor, som ett hav! Alex och Omar 
gör en ö av sand i mitten. De leker 
att det är en öde ö. Men det bästa 
av allt är att det nog finns en skatt 
nergrävd någonstans på ön! Som 
har legat där i minst hundra år …

ISBN 638-7901-2
Ca-pris: 58:-

Min brorsa heter Noa
Anna-Clara Tidholm

Saga bor tillsammans med sin 
mamma och sin 16-årige brorsa Noa. 
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. 

En berättelse om vänskap och rasism 
sedd genom en 8-årig flickas ögon.

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

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:-
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TIRIL VALEUR

Tiril Valeur är född 1975 
i Kristiansand och är en 
norsk författare, illustratör 
och grafisk designer.

Hon är utbildad på Konst-
högskolan i Oslo, 2008 
debuterade som författare.
2012 var hon nominerad 
till Sørlandets litteraturpris 
för boken ”Polly-Esther på 
monsterfest”.

”Noa får en liten morbror” 
är hennes senaste bok.

Högaktuell!

Brummas bok
Pernilla Stalfelt

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

Bambis bok
Pernilla Stalfelt

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

I böckerna om Brumma och Bambi 
berättar Pernillas katter om sina 
liv. Med säker blick målar Pernilla 
Stalfelt fram enkla, varma och lek-
fulla berättelser som tilltalar barn i 
åldrarna 6-9 år.

Lite fakta om ...
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Vår trädkoja
med 13 våningar
Andy Griffiths

Tänk om man kunde bo i en trädkoja! Och tänk 
om trädkojan hade 13 våningar, en bowlingbana, 
pool, akvarium med hajar, självbäddande sängar, 
ett hemligt underjordiskt laboratorium, lianer 
att gunga i, ett bibliotek fullt med serietidningar, 
och en automatisk marshmallowkanon som 
följde en vart man än gick och fyrade av marsh-
mallows i ens mun så fort den kände av att man 
var hungrig.

ISBN 501-1758-5
Ca-pris: 90:-

Hur grymt som helst
Leif Jacobsen

Sacke och Fille tränar BMX-
cykling. Helst av allt vill de ha en 
egen bana, men bor man på lan-
det är det inte så lätt. När de blir 
bortkörda från sitt vanliga ställe 
måste de hitta någon annanstans 
att vara. Då får de oväntat konkur-
rens av två andra cyklister, och en 
av dem är tjej!

ISBN 7543-067-6
Ca-pris: 138:-

Vår jättestora trädkoja
med 26 våningar
Andy Griffiths

De fantasifulla killarna Andy och Terry från 
boken Vår trädkoja med 13 våningar är tillbaka 
och den här gången har deras trädkoja hunnit 
växa till 26 våningar! Nytt är bland annat en 
skridskobana där riktiga pingviner åker om-
kring, en tyngdlöshetskammare, en bilbana, en 
glassavdelning med 78 smaker, en skateramp 
med krokodilgrop och Dödslabyrinten - en 
labyrint som är så stor att ingen som har gått 
in där någonsin har kommit ut igen. Än.

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

Så himla perfekt
Leif Jacobsen

Nu är det dags för de fyra barnen 
att starta sin BMX-klubb på riktigt. 
Och de måste göra en ny bana 
som kan bli godkänd för riktiga 
tävlingar. Men det blir inte riktigt 
lika lätt som de hade tänkt sig.

En serie om BMX, fart och drömmar.

ISBN 7543-080-5
Ca-pris: 138:-

Vår enormt stora trädkoja
med 39 våningar
Andy Griffiths

Här får vi möta en chokladfors, en aktiv 
vulkan, ett operahus, en park med bebisdino-
saurier, en boxande elefant, ett röntgenrum, 
ett diskotek med självlysande golv, världens 
farligaste berg- och dalbana och ett topp-
hemligt våningsplan som fortfarande inte är 
färdigbyggt.

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

Ibra kadabra
Leif Jacobsen

Gänget får en ny kompis, Ibra. Han 
har flytt hit från Syrien med sin familj. 
Och han är grym på att cykla! Så en 
dag gör gänget en hemsk upptäckt. 
Någon har brutit sig in i klubbstugan 
och stulit deras dyra voice box som 
de måste ha till startgrinden. Tydligen 
stack tjuvarna iväg på cykel. Och Ibra 
är försvunnen. BMX Gripen sätter 
genast fart. De måste fånga tjuvarna!

ISBN 7543-182-6
Ca-pris: 138:-

Sifferdjävulen
Hans Magnus Enzensberger

Robert hatar matte. Men så får 
han påhälsning av Sifferdjävulen, 
en liten gubbe med magisk käpp. 
Plötsligt är matematiken lika ma-
gisk som gubbens käpp. Robert 
lockas att forska vidare, och slår 
matteläraren med häpnad.

En bok att lägga under kudden för alla 
som är rädda för matematik.

ISBN 501-1605-2
Ca-pris: 127:-

Galet, lättläst,
0% vardag!
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Trolldomsakademien
– Spökslottet
Peter Bergting

Det är sommarlov på Trolldoms-
akademien, men de tre vännerna 
Miranda, Orville och Emmi kan 
inte åka hem. De är inlåsta i sko-
lan! Och den är sig inte lik. Hela 
huset har förändrats och blivit 
en mörk och farlig labyrint. Det 
verkar som om det spökar! Hur 
ska de komma ut?

ISBN 552-6309-6
Ca-pris: 97:-

Faraos förbannelse
Anna Hansson

Om du skulle råka hitta en gammal 
gravkammare, var försiktig! Kanske 
har faraon, som vilar där, lagt en 
förbannelse över sin grav. Då kan 
du råka riktigt illa ut. Om det nu 
inte bara är en myt, förstås. 

ISBN 88009-07-4
Ca-pris: 95:-

Svarta Madam, kom fram!
Anna Hansson

Det finns fyra ord man aldrig ska 
säga i mörkret på en skoltoalett. 
De fyra orden är ”Svarta Madam, 
kom fram!”. Om Lukas hade vetat 
det kanske han fortfarande hade 
varit vid liv. 

ISBN 88009-10-4
Ca-pris: 95:-

Pig och det talande bajset
Barbara Catchpole

Peter Ian Green, P.I.G., är tolv år, har rött spretigt hår och är liten för sin 
ålder. Han bor med sin mamma, som är stor för sin ålder, storasyster och 
lillebror. Pig har ett stort brunt plastbajs. Han tror att bajset talar med 
honom (inte på riktigt, han är inte galen eller så). Men bajset påminner 
hono m om pappa och därför blir han ledsen när han förlorar det. Tur 
att han har sin bästa vän som kan hjälpa honom få tillbaka det.

ISBN 7543-220-5
Ca-pris: 96:-

Pig och den långa fisen
Barbara Catchpole

Pig har blivit kär! I en RIKTIG 
tjej. Hon heter Tiffany, tuggar 
tuggummi och sitter längst fram 
på matten. Detta är berättelsen 
om hur Tiffany och Pig blev 
ihop. Det är den glada delen. 
Sen handlar det om hur FISEN 
klämde sig mellan dem och drev 
dem isär. Det är den sorgliga 
delen. Inte roligt alls. Även om 
Pigs bäste vän Raj tycker det.

ISBN 7543-226-7
Ca-pris: 96:-

Pig och de knäppa
kallingarna
Barbara Catchpole

Pig ska klä på sig och gå till 
skolan. Men han hittar inte sina 
kallingar. Han blir tvungen att ta 
på sig sin syster Ps glittrande, 
rosa, DRAMA DIVA-trosor. Men 
det blir kris när klassen ska 
ha idrott. Pig har ingen lust 
att byta om ihop med Kevin 
Mobbelin och hans gäng.  Hur 
ska Pig göra för att slippa visa 
sina knäppa kallingar för hela 
klassen?

ISBN 7543-223-6
Ca-pris: 96:-
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PETER BERGTING

Peter Bergting föddes i Åmål 
1970. Under sin uppväxt 
formligen marinerades han i 
fantasy och slukade allt han 
kom över. Han sträckläste 
Sagan om Ringen under 
täcket med en ficklampa 
och lånade alla fantasy-
böcker han kunde hitta på 
biblioteket. 

Det föll sig naturligt att den 
första boken Peter skrev 
skulle bli just en fantasybok. 
”The Portent” blev en serie-
roman och har till dags 
dato kommit ut på sju språk.

Lite fakta om ...
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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 mot-
ståndarna är inte att leka med ...

En serie om kärlek, kompisar och 
fotboll i skolmiljö.

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

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?

En enkel, spännande och lätt-
läst bok där varje kapitel slutar 
med en ”cliff-hanger”.

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

Vara ihop
Thomas Halling

Kalle är elva år och går i 
femman. Men 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

Efter Bli ihop och Vara ihop 
har det i Resa ihop blivit 
dags för Kalle och Ellen 
och hela 5 B att åka på 
klassresa. Äventyret börjar 
redan på tåget. Där finns 
nämligen en klass till.

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

Hålla ihop? 
Thomas Halling

En alldeles lugn vecka tror 
Kalle att det ska bli. Men 
då vet han inte att Emma 
och My kommer dyka upp 
hemma hos Leo. Eller vad 
Ellen har i blomkrukan på 
balkongen. Eller att han ska 
få ett brev där hon gör slut. 
Kan det verkligen vara sant?

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

Sommar ihop 
Thomas Halling

Kalle och Ellen är ihop.
Terminen är slut. Sommar-
lovet börjar! Men varför är 
Ellen ledsen?

Sommar ihop är den sista
delen i Thomas Hallings
mycket populära serie.

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

Thomas
Hallings
Ihop-serie,
nu i nyutgåva 
med färgbilder!

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, dataspel 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:-

Möt Wille, elva år,
i en ny serie av
Thomas Halling! 

En serie om fotboll, men 
den sortens fotboll som 
spelas på skolgården 
och inte i klubb. Förutom 
matcher och dramatik 
handlar det även om 
kärlek, konflikter och bråk. 
Handlingen skulle kunna 
vara hämtad från vilken 
skola som helst!
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Dagens skräckis
Susanna Alakoski

Tiia och Peggi ska fjällvandra. 
Man går mellan stugor, sover en 
natt och går sedan vidare. Det är 
myggigt och Peggi får skavsår.  
Men fjällvattnet smakar bättre 
än kranvattnet i Ystad och snart 
förstår Tiia och Peggi tjusningen 
med vandringen. Det är också 
mysrysigt att sitta tillsammans på 
kvällarna och lyssna på dagens 
skräckis. 

ISBN 501-1379-2
Ca-pris: 87:-

Dagens Harri
Susanna Alakoski

Susanna Alakoski debuterade 
som barnboksförfattare med 
Dagens Harri. En rolig och rörande 
bok om att ha ont om pengar 
men klara sig ändå, finskt och 
svenskt, om att leva i en liten 
familj, allergier, om att inte vilja 
ha för roligt, för det är när man 
har det tråkigt som det händer 
roliga saker. 

ISBN 501-1353-2
Ca-pris: 87:-

Guldfisken
Susanna Alakoski

Det är sommarlov. Tiia och Peggi 
ska skrota omkring i Ystad. Och 
så har Tiia fått ett sommarjobb, 
hon ska passa antikhandlare 
Mörners guldfisk. Men en 
morgon ligger guldfisken och 
guppar på ytan i skålen. Hur ska 
Tiia ta sig ur det här?

ISBN 501-1378-5
Ca-pris: 87:-

Mandelhjärtat
Kerstin Lundberg Hahn

Oscar har egentligen allt: bra 
föräldrar, en bästa kompis (Hugo) 
och en rolig flickvän (Bie). Ändå 
finns det liksom ett hål i Oscars 
hjärta. En dag inser han vad det är 
han saknar och från och med den 
stunden är hans hjärta febrigt av 
längtan. Problemet är att hans för-
äldrar är upptagna av något helt 
annat, och dessutom börjar Hugo 
och Bie bete sig underligt.

ISBN 29-69563-2
Ca-pris: 94:-

Hej Kungen!
Susanna Alakoski

Kungaparet ska besöka Ystad!
Fröken Bodil Brenner tror att kunga-
paret vill göra saker som de är vana 
vid. Men det tror inte Tiia och hennes 
kompisar. De är säkra på att Kungen 
vill träffa Peggis mamma som är 
kallskänka och de gamla tanterna 
som Tiias pappa tar hand om. Och 
tvättstugorna i bostadsområdet 
Fridhem! Självklart blir det succé ...

ISBN 501-1702-8
Ca-pris: 87:-

Singers melodi
Vanna Rosenberg

Det är natt. Havet ligger alldeles 
månblankt när ett litet sjölejonbarn 
förs bort från sin mamma och
pappa. Det trygga livet på sten-
hällen slutar och ett nytt liv tar vid. 

En bok om längtan efter något som 
kanske kan kallas hemma. Berättelsen 
om sjölejonet Singer och pojken 
Manfred på den kringresande cirkusen 
är en perfekt högläsningsbok.

ISBN 638-8662-1
Ca-pris: 98:-

Morfar i smyg
Ingrid Olsson

På Fias nioårsdag dyker plötsligt 
hennes morfar upp. Men mamma 
har ju sagt att Fia inte har någon 
morfar. Varför har hon sagt så? 
Mamma vill inte förklara. Hon har 
inget telefonnummer och ingen 
adress. Det enda hon vet är att han 
heter Hasse. Som tur är har Fias 
kluriga kompis Vendela en plan. 
De ska hitta Hasse! Och om nu 
mamma inte gillar idén, får Hasse 
bli Fias morfar i smyg.

ISBN 29-69526-7
Ca-pris: 87:-

Varmt och
humoristiskt
om jakten på
en morfar!

Hög igenkänning, 
humor och värme. 
Perfekt även
för högläsning!

KERSTIN LUNDBERG HAHN

När Kerstin var liten ville 
hon bli astronaut, upptäckts-
resande eller författare. Hon 
växte upp i en by i Väster-
botten och tillbringade en 
stor del av 70-talet med att 
drömma sig ut på äventyr. 

1999 kom hennes första 
barnbok, ”Fågeltjuvarna”. 
Numera kombinerar hon 
skrivandet med att göra 
författarbesök, hålla skrivar-
verkstäder i skolan och vara 
kursledare på skrivarkurser 
för vuxna. 

Fristående 
fortsättning
på favoriten
Lyckokakan!

Lite fakta om ...
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Nalle Puhs hörna
A.A. Milne

Följ med till Sjumilaskogen där 
vännerna bygger ett hus till 
åsnan I-or, drar igång en fiffig lek 
med Puhpinnar och där skuttige 
Tiger ger sig upp i ett träd. Kanin, 
ängslige Nasse och Uggla är 
också på plats. Och Christoffer 
Robin så klart.

Vacker nyutgåva!

ISBN 638-8778-9
Ca-pris: 114:-

Nalle Puh
A.A. Milne

Nalle Puh är en riktigt bra kompis, 
en liten men mycket klok björn 
som tillsammans med sin gode vän 
Christoffer Robin står på de svagas 
sida. När Nasse möter en Heffak-
lump eller när I-or blir av med sin 
svans, då finns vår björn där vid 
Christoffer Robins sida.

ISBN 638-8404-7
Ca-pris: 114:-

Sagor om prinsar och 
prinsessor
Antologi

I sagans underbara värld finns
förtrollningar att bryta, jättar att 
besegra och inte minst prinsar 
och prinsessor som söker efter 
äkta kärlek.

Här hittar du både älskade klassiker, 
som Prinsessan på ärten, och mer 
sällsynta sagor, som Prinsen och 
eldfågeln.

ISBN 87503-83-2
Ca-pris: 104:-

Trassel på Trohetsvägen
Petrus Dahlin

Kalle Skavank och Dilsa är Stock-
holms södra förorters i särklass 
coolaste detektiver och ett oslag-
bart team när det gäller att lösa 
svåra fall.

Böckerna är lättlästa med
många fina illustrationer av
Sofia Falkenhem. Perfekta pussel-
deckare för nybörjarläsare och
andra som gillar spänning!

ISBN 29-69529-8
Ca-pris: 81:-

Grisens otroliga
topphemliga dagbok
Emer Stamp

Hej, det är jag som är Gris. Det här 
är min dagbok. Den är topphem-
lig, men Ankan håller med om 
att du måste läsa den för vi har 
hamnat i trubbel. Jag hoppas 
att du kommer att tro på allt jag 
skriver här för Ankan säger att det 
är otroligt och osannolikt men 
det är det inte. Det är mitt liv. Du 
kommer att förstå. Kram/Gris

ISBN 87503-50-4
Ca-pris: 75:-

Illustrerade klassiska sagor
Antologi

Detta är en vackert illustrerad 
samlingsvolym som innehåller 
10 klassiska sagor, anpassade för 
de yngre.

Några av de mest berömda och 
älskade sagorna, som till exempel 
Askungen, Rödluvan och Törnrosa, 
samt H.C. Andersens De vilda 
svanarna, Kejsarens nya kläder och 
Näktergalen.

ISBN 87503-55-9
Ca-pris: 127:-

Fornnordiska myter
och sagor
Antologi

Läs om några av de spännande 
äventyr som Tor, Loke och de 
andra invånarna i Asgård var med 
om. Här finns berättelser från 
tidernas begynnelse till världens 
undergång, en beskrivning av 
mytologins världar, världsträdet 
Yggdrasil och myternas ursprung.

ISBN 87503-56-6
Ca-pris: 104:-

Dagbok för alla mina fans
– Helt ute
Jeff Kinney

Greg älskar det moderna livets 
bekvämligheter! Men när hela stan 
loggar ut för en helg tvingas han 
pröva på att leva som förr. Det går 
sådär ... Och på skolans ”danande” 
läger, där det varken finns elektronik 
eller varm dusch, går det ännu 
sämre. Hur ska Greg överleva?Böck-
erna prisas för sin träffsäkra humor 
och förmåga att fånga in läsarna. En 
megasuccé i Sverige och resten av 
världen!

ISBN 638-8472-6
Ca-pris: 102:-



Livet enligt Dunne
Rose Lagercrantz

Det är Dunnes första sommarlov. Hon är på en ö med Ella Frida, den bästa 
vännen i världen, medan pappa ligger på sjukhuset och kryar på sig efter en 
trafikolycka. Han ringer varje dag, men så uteblir samtalen. Dunne blir orolig, men 
Ella Frida kan konsten att trösta och muntra upp sin vän. Det finns ju så mycket 
roligt att göra på Härligön: bygga kojor, fiska, spana efter vilda djur!

Rose Lagercrantz och Eva Eriksson, två älskade barnboksveteraner, berättar
vidare om Dunne som just slutat ettan i denna fjärde fristående bok.
En varm och rolig berättelse där starka känslor får gott om utrymme.

ISBN 638-8189-3
Ca-pris: 91:-

Kapten Kalsong och moster 
Medusas monstruösa mani
Dav Pilkey

ISBN 638-8197-8
Ca-pris: 91:-

Kapten Kalsong och professor 
Pruttenplotts prilliga plan
Dav Pilkey

ISBN 638-8196-1
Ca-pris: 91:-

Kapten Kalsong och invasionen 
av de osannolikt ondskefulla 
mattanterna från yttre rymden...
Dav Pilkey

ISBN 638-8195-4
Ca-pris: 91:-

Kapten Kalsong och den
stora, stygga striden mot
Robotsnorgubben, del 1:
Alla snorkråkors slemmiga natt
Dav Pilkey

ISBN 638-8198-5
Ca-pris: 91:-

Kapten Kalsong och den
stora, stygga striden mot
Robotsnorgubben.
Del 2, Snorbotarnas
skräckfulla straff
Dav Pilkey

ISBN 638-8779-6
Ca-pris: 91:-

Harry, Gunnar
och hemligheten
Sofia Nordin / Kajsa Gordan

Det är sommarlov och Harry 
och Gunnar ska campa med 
sin mamma. De har fått låna en 
husvagn och allt känns spännande 
och härligt. Inte nog med att de 
ska få bo i en plåtlåda i två veckor, 
på campingen bor också Lotten i 
Gunnars klass och Lottens stora-
syster Selma. Och Gunnar gillar ju 
Lotten, ganska så mycket faktiskt.

ISBN 29-69788-9
Ca-pris: 83:-

Tvestjärtar och stjärnljus
Mirja Unge

Tiden står stilla när man väntar, 
när man bor på landet och 
sommarstugorna står tomma 
på kompisar och allt är tråkigt. 
Sedan händer allt i raketfart
- det är stjärnljus och öldrickande 
styvpappor, älvdansdimma och 
dyk från bryggan, cykelfärder 
och skrubbknän och mitt i allt 
börjar det glöda och man har 
blivit kär. 

ISBN 27-14481-1
Ca-pris: 98:-
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Kort koncentrerad text och roliga mitt i 
prick-bilder för nybörjarläsaren!

Inte ens den mest motvilliga läsare kan stå emot Kapten Kalsong-bokserien med
fyndiga, skruvade, actionfyllda och lättlästa kapitelböcker. En dundersuccé som sålt
i över 50 miljoner exemplar världen över sedan starten 1997! 

Läslust och
språkglädje!

Jag sa ju att jag inte
är en loser
Jim Smith

Som om det inte var pinsamt nog 
att faktiskt HETA Loser i efternamn 
och ha en mamma som syns och 
hörs för mycket, så drabbas nu Barry 
av pinsamhetsrekord. Hans mamma 
vinner en tävling och blir utsedd 
till reklammodell för Mogdens 
stormarknad. Plötsligt syns hennes 
ansikte och rumpa på bilder över 
hela stan! 

ISBN 29-69869-5
Ca-pris: 85:-

Vinnare av
Roald Dahl
Funny Prize
2013!

Humor
och värme!
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Isdraken
George R.R. Martin

Alla är rädda för Isdraken. Där 
Isdraken flyger, blir allt kallt och 
öde. Men Adara är inte rädd, för 
hon är ett vinterbarn som föddes 
under den kallaste vintern i 
mannaminne. 

Martins bästsäljande serie
En värld av is och eld ligger till 
grund för TV-serien Game of 
Thrones.

ISBN 27-14686-0
Ca-pris: 98:-

Maximus ring
Patrik Bergström

Remus tillhör Örnfolket och är bara 
en tvärhand hög. Han bor i Örnhem, 
långt från Flodhem där människorna 
bor. De som en gång mördade hans 
föräldrar. Bästa vännen är Aquila, den 
modiga örnen som han rider både 
snabbt och högt. När ett vulkanut-
brott riskerar att förinta såväl Örnhem 
som Flodhem, inser alla att även 
människorna måste varnas.

ISBN 87707-23-0
Ca-pris: 81:-

Fallet med sjömonstrets 
förbannelse
Daniel Edfeldt

Simon och Nova simmade 
genom det täta sjögräset. Vattnet 
bubblade och skummade om-
kring dem. Men sjömonstret var 
snabbare. Det var redan ikapp. 
Nova kände hur det nafsade efter 
hennes fötter. Om någon sekund 
skulle monstret sluka dem! 

ISBN 32-16719-5
Ca-pris: 83:-

Svartle
Håkon Övreås

Det har flyttat in en ny flicka i 
det gamla bageriet. Atle tycker 
att hon är väldigt spännande. 
Men hur ska han imponera på 
henne? Så kommer han på en 
plan: Om han lånar Ordförandens 
prisbelönta höna och sedan låtsas 
som om han hittat den, kommer 
han säkert att bli berömd och få 
vara med i tidningen. Det borde 
imponera!

ISBN 29-69478-9
Ca-pris: 94:-

Katitzi & Katitzi och Swing
Katarina Taikon 

Katitzi växte upp i Sverige för inte alltför länge sedan, och var som 
vilket annat barn som helst. Hon kivades med sina syskon och lekte 
med sin hund, hon var snäll ibland och dum ibland precis som alla 
andra. 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 bortkörd – bara för att hon var rom.

ISBN 27-14150-6
Ca-pris: 109:-

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: 109:-

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: 109:-

Böckerna om Katitzi har älskats av generationer barnboks-
läsare. Nyutgåvorna är illustrerade av Joanna Hellgren.

Högaktuell!

KATARINA TAIKON

Katarina Maria Taikon
Langhammer, var en 
svensk författare av romsk 
härkomst. Hon föddes 1932 
i ett tältläger i Almby utanför 
Örebro.

Katarina debuterade som 
författare 1963 med den 
självbiografiska ”Zigernerska”. 
Detta var den första skild-
ringen av romernas liv som 
skrivits av en rom. Katarina 
ville förmedla den romska 
kulturen, vilket hon bland 
annat gjorde genom att 
översätta romska dikter och 
folksånger från olika länder.

Första delen
i ny fantasy-
serie för unga 
läsare!

Uppföljare till
Brune, vinnare av 
Nordiska Rådets
barn- och ungdoms-
litteratur 2014!

Lite fakta om ...



Ponnyhjärta
– Anni hittar en vän
Usch Lunn

Anni har nyss flyttat till landet. 
Där finns det hästviskare, ridskolor 
och tyvärr också ett gäng tuffa 
stalltjejer. Hur kan man bli kompis 
med någon? Annis högsta önskan 
är att hitta en vän. Och plötsligt 
en dag möter hon Ponnyhjärta ...

En förtrollande historia om en 
oförglömlig vänskap.

ISBN 7663-096-9
Ca-pris: 86:-

Ponnyhjärta
– I fara
Usch Lunn

Tjuvskyttar är i farten! Hur ska 
Anni kunna skydda Ponnyhjärta? 
Ingen skulle ju få veta om hennes 
vildhäst. Inte hästviskaren Peter 
och verkligen inte den opålitliga 
flickan från ridskolan. Anni spelar 
ett farligt spel ...

ISBN 7663-097-6
Ca-pris: 86:-

Ishavspirater
Frida Nilsson

I trakter långt borta finns det öar, 
hav, is. Där bor systrarna Siri och 
Miki, men där finns också Vithuvud, 
piraten som rövar bort barn. När han 
tar Miki måste Siri göra det ingen 
annan vågar  – följa efter.

Med ett starkt patos för den lilla 
människan skapar Frida Nilsson ett 
vindlande äventyr. Språket är rikt och 
mustigt. Kylan biter och havet piskar i 
denna berättelse som lär oss att både 
det goda och det onda vi gör lämnar 
spår. Det gäller att välja rätt. Den som 
inte lyssnar till sitt samvete går under. 

ISBN 27-13685-4
Ca-pris: 132:-
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Nominerad
till August-
priset 2015!

Följ med på ett 
fantastiskt
sagoäventyr!

Vilda Våghals, en modig tjej med stort hjärta.

Hon är mycket påhittig och därför kan hon fixa i stort sett allt. 
Hon bor ensam på en husbåt med en gris som sällskap.
Kompisarna Simon och Felix följer gärna med på hennes
äventyr så snart de är lediga. 

Många små stycken, gott om dialog och en relativt stor stil gör boken
inbjudande för egen läsning. Perfekt både som högläsning och för bokslukarna! 

Vilda Våghals
vilda liv
Susanne MacFie

ISBN 87217-14-2
Ca-pris: 79:-

Vilda Våghals
på nya äventyr
Susanne MacFie

ISBN 87217-04-3
Ca-pris: 79:-

Monstret i natten
Mats Strandberg

Dagen när Frank fyller nio år 
händer något som förändrar 
hans liv. Grannen Alice hund 
Uffe blir så uppspelt att han 
råkar bita Frank i handen, och 
snart börjar Frank drömma 
mystiska drömmar. I drömmen 
är han täckt av lurvig päls och 
springer i skogen på fyra ben. 
Det enda han vill är att bli 
klappad, kliad mellan öronen 
och gosad med. Men varför blir 
alla så rädda?

ISBN 29-69255-6
Ca-pris: 83:-

MATS STRANDBERG

Mats Strandberg, född 1976, 
började läsa Stephen King 
som tioåring. Där och då 
föddes kärleken till skräck-
genren, som följt med honom 
hela livet.

Mats Strandberg har,
tillsammans med Sara 
Bergmark Elfgren, skrivit 
världssuccén Engelsfors-
trilogin som består av Cirkeln, 
Eld och Nyckeln.

”Monstret i natten” är hans 
första egna barnbok med 
fantastiska illustrationer av 
Sofia Falkenhem.

Lite fakta om ...

Magisk
realism för
de yngsta
slukarna!
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Hur du gör
din egen dagbok
Rachel Renée Russel

Att skriva dagbok är ett 
fantastiskt sätt att lära känna 
den viktigaste personen i ditt 
liv: dig själv!

ISBN 7645-836-5
Ca-pris: 148:-

Nikkis dagbok #1
berättelser från ett (inte så)
fantastiskt liv
Rachel Renée Russel

ISBN 7499-290-8
Ca-pris: 148:-

Nikkis dagbok #2
berättelser om en (inte så)
populär partytjej
Rachel Renée Russel

ISBN 7499-398-1
Ca-pris: 148:-

Nikkis dagbok #3
Berättelser om en (inte så)
talangfull popstjärna
Rachel Renée Russel

ISBN 7499-596-1
Ca-pris: 148:-

Berättelser från ett (inte så) fantastiskt liv får vi följa fjortonåriga Nikki Maxwell
som i text och teckningar skildrar sitt dagliga liv med alla dess utmaningar.

Över 15 miljoner 
sålda exemplar
världen över!

Tsatsiki och Hammarn
Moni Nilsson

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

Tsatsiki och Olivkriget
Moni Nilsson

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

Tsatsiki och Kärleken
Moni Nilsson

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

Tsatsiki och Morsan
Moni Nilsson

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

Tsatsiki och Farsan
Moni Nilsson

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

Bara Tsatsiki
Moni Nilsson

ISBN 27-13932-9
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.

Tsatsiki och Retzina
Moni Nilsson

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

Nikkis dagbok #4
Berättelser om en (inte så)
graciös skridskoprinsessa
Rachel Renée Russel

ISBN 7645-078-9
Ca-pris: 148:-

Nikkis dagbok #5
Berättelser om en (inte så smart) 
besserwisser
Rachel Renée Russel

ISBN 7645-570-8
Ca-pris: 148:-

Nikkis dagbok #6
Berättelser om en (INTE SÅ LYCKLIG) 
hjärtekrossare
Rachel Renée Russel

ISBN 7645-858-7
Ca-pris: 148:-

Tsatsiki och
Retzina är den
femte och sista
delen i serien!



Bara vara Jojo
Niki Nordenskjöld

Jojo bor i ett stort hus i Göteborg 
med sina konstnärsföräldrar och 
lillebror. Jojo skriver dagbok och vi 
får följa hennes tankar kring alltifrån 
vänskap och kärlek.

Niki lyckas på pricken fånga 
mellanstadiebarnets osentimentala 
reflexioner, man skrattar och lider 
med Jojo - men framför allt känner 
man igen sig.

ISBN 29-69422-2
Ca-pris: 101:-

Jennas första
Pernilla Gesén

Har du någonsin känt dig så ensam 
att du tror att du ska falla ner i ett svart 
hål? Har du en förälder som du hatar? 
En idiot i din klass som gör allt för att 
förstöra ditt liv? Är du skitful? (Även 
om en del vuxna säger: Du som är så 
fin! De ljuger sämre än en kossa går 
på lina.) Har du glömt bort hur du 
gjorde när du lekte, men känner dig 
inte alls som en fjortis? Då är du en av 
de utvalda.

ISBN 32-16817-8
Ca-pris: 98:-

Jan Svensson
Johanna Lindbäck

Det kändes direkt när jag klev in 
på den här Tunaskolan. Min klass 
skulle säkert vara jobbig. Lärarna 
säkert elaka eller bara tråkiga. Jag 
skulle kanske inte ens våga öppna 
munnen, knappt våga säga vad 
jag heter. Och då skulle alla givet-
vis tycka att jag var skitkonstig. 
Och sen var det kört. BO här i ett 
helt ÅR.

ISBN 87707-36-0
Ca-pris: 94:-

Apstjärnan
Frida Nilsson

En dag svänger en skruttig 
gammal Volvo upp på grusplanen 
framför barnhemmet där nioåriga 
Jonna bor. Det är Gorillan som vill 
adoptera ett av de föräldralösa 
barnen. Hon bestämmer sig direkt 
för Jonna, men Jonna vill inte ha 
en stor, lurvig och klumpig gorilla 
till mamma. Dessutom har hon 
hört att gorillor äter små barn.

ISBN 27-13350-1
Ca-pris: 92:-

Happy Ending, liksom?
Nina E. Grøntvedt

Det är första dagen i nya skolan. 
Oda snubblar när alla ser och får 
direkt öknamnet Bambi. Och det 
är bara början ... Allt är liksom helt 
annorlunda här: lärarna, klasskam-
raterna och inte minst rasterna. 
Lyckligtvis hittar Oda en hemlig 
hörna på skolbiblioteket. Det är 
också där hon hittar VÄRLDENS 
BÄSTA BOK: Romeo och Julia.

En träffsäker dagboksroman
för slukaråldern!

ISBN 87707-59-9
Ca-pris: 95:-
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Utvecklings-
roman i dag-
boksform!

Äntligen en
ny serie för 
mellanåldern av 
Pernilla Gesén!

Balettstjärnor
– Perfekt piruett
Jane Lawes

Elvaåriga Natasha har precis fått 
ett glädjande besked - hon har fått 
ett stipendium till den berömda 
Balettskolan Aurora. Hon ska äntli-
gen förverkliga sin dröm - att bli en 
professionell ballerina! Men allt är 
inte en dans på rosor. Auroraskolan 
är ett internat och Natasha måste 
för första gången skiljas från sin 
mamma.

ISBN 7663-023-5
Ca-pris: 86:-

Balettstjärnor
– I en arabesque
Jane Lawes

Natasha ska börja sin andra ter-
min på balettskolan Aurora. Efter 
en skada precis innan den stora 
juluppvisningen är Natasha nu mer 
besluten än någonsin att lyckas. 
Vårterminen för med sig de nya 
elevernas första examination i 
dans, och dessutom ska Natasha 
få prova ut sina allra första riktiga 
tåspetsskor!

ISBN 7663-024-2
Ca-pris: 86:-

En vandrande katastrof
Joanna Nadin

ISBN 7663-070-9
Ca-pris: 86:-

En riktig olycksfågel
Joanna Nadin

ISBN 7663-069-3
Ca-pris: 86:-

Serien om Krisabella Olsson är 
böcker fyllda av humor och härliga 
illustrationer. Kaos, dramatik och 
katastrofer är vardagsmat för 
Isabella och hennes bästa kompis 
Cosmo - man vet aldrig vad som 
ska hända härnäst!
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Världens värsta tandläkare
David Walliams

Tolvårige Alfie hatar att gå till tandläka-
ren. Han har inte varit där på flera år. Så 
dyker det upp en ny tandläkare i den 
lilla staden, som delar ut godis och 
verkar tycka väldigt mycket om barn. 
Samtidigt börjar märkliga saker hända. 
I stället för en peng från tandfen ligger 
det vidriga saker under huvudkudden 
när barnen tappat en tand.

ISBN 32-16635-8
Ca-pris: 98:-

Dubbel-Trubbel
Mac Barnett / Jory John

Miles Murphy är världshistoriens 
skickligaste busfrö. När han tvingas 
flytta till den urtråkiga staden 
Gäspköping - endast känt för sina 
kossor - räknar han iskallt med att 
bli busmästare där också. Det är 
bara ett problem. Det finns redan 
ett busfrö på skolan. Ett mycket, 
mycket skickligt sådant.

ISBN 87707-02-5
Ca-pris: 95:-

Ärligt talat, Juni
Lin Hallberg

Hela Tristan-grejen är hur konstig 
som helst. Min hjärna går i baklås 
när jag ska prata med honom. 
Hans supergulliga leende gör mig 
jättenervös och så hoppar lögnerna 
som grodor ur min mun.

Böckerna om ryttaren Juni
kombinerar relationer på
mellanstadiet och livet i stallet.

ISBN 29-69571-7
Ca-pris: 92:-

Knockad Romeo
Johan Rundberg

I Movits Linds liv finns inga 
små missförstånd, bara episka 
pinsamheter.

Knockad Romeo är den andra 
boken om den störtsköna killen 
Movits Lind. Den första boken, 
Kärlekspizzan kom 2013 och finns 
på laromedia.se.

ISBN 27-14167-4
Ca-pris: 92:-

Världens värsta rektor
Marius Horn Molaug

Ruben avskyr skolans simmardag. 
Han kan ju inte simma. Dessutom 
är han jätterädd för rektorn! Ruben 
måste komma på ett sätt att slippa, 
eller allra helst stoppa, den fasans-
fulla simmardagen. Och det börjar 
bli bråttom!

Knasigt och kul med många roliga 
illustrationer och pratbubblor!

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

Storbritanniens
just nu bäst
säljande barn-
boksförfattare!

Kampen mot superbitcharna
Anne Audhild Solberg

Anne Bea är tolv och ett halvt 
och ligger nästnästsist på popu-
laritetslistan i sjuan. Utan bästa 
kompisen Nils hade hennes liv 
varit en total katastrof. Inte nog 
med att Anne Bea går in i möbler, 
får elaka blickar i korridoren och 
är ljusår från att ha någon chans 
hos Magnus ...

Vinnare av ARKs barnbokspris 2014, 
årets bästa barnbok.

ISBN 32-16674-7
Ca-pris: 98:-

ANNE AUDHILD SOLBERG

Anne Audhild Solberg är 
född 1975 och är en norsk 
författare. Hon är uppväxt 
i Sauland i Telemark och 
bosatt i Oslo. Hon skriver på 
både nynorsk och bokmål.

Anne älskar film, böcker och 
mat (men hon lagar den 
helst inte själv). Hon arbetade 
i förlagsbranschen i 15 år 
innan hon debuterade som 
författare med ”Kampen mot 
superbitcharna”. För den 
boken fick hon ARKs barn-
bokpris 2014.

Cirkusflickan
Camilla Lagerqvist

Ellen bor med sin ensamstående 
och hårt arbetande mamma. Hon 
tillbringar dagarna nere i hamnen 
där hon balanserar på livsfarliga 
broräcken. En dag upptäcks hon 
av cirkusdirektören Madame Ze-
nitha, som tvingar Ellens mamma 
att lämna ifrån sig sin dotter. Ellen 
kastas in i en helt ny värld.

ISBN 32-16653-2
Ca-pris: 98:-

Sorg, vemod,
intriger och
dramatik!

Lite fakta om ...



Mitt år av längtan
Dasha Tolstikova

Mitt år av längtan är en 
osentimental skildring av 
ett helt vanligt ovanligt liv 
på gränsen till tonåren, där 
saknad samsas med hopp 
och en känsla av att allt är 
möjligt.

ISBN 27-14703-4
Ca-pris: 109:-

Jagger, Jagger
Frida Nilsson

Bengt mobbas av de andra barnen 
på gården, han vill helst inte gå ut 
alls. Den gången då han träffade 
Jagger var han inlåst i soprummet. 
Jagger är uteliggarhund och 
ingen lämplig kompis alls, enligt 
föräldrarna i huset. Den enda som 
inte låtsas att Bengt är mobbad är 
Jagger, han tycker att Bengt ska 
hämnas.

ISBN 27-13610-6 
Ca-pris: 92:- 

Jesus och jag
Petter Lidbeck

Farrah är mobbad i skolan, värst 
är Svea och Nadine. Men hon har 
Adam eller Jesus, som mamma 
kallar honom för att han är snäll, 
har långt hår och skägg. När 
Nadine flyttar ser sig Svea om 
efter en ny kompis. Farrah dras 
smickrad med i hennes spydiga 
kommentarer och elakheter, men 
hur ska hon bete sig när Svea får 
syn på en välbekant typ rotandes i 
en container ?

ISBN 27-14334-0
Ca-pris: 92:-
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Vacker,
poetisk och 
spännande!

Var du än är
Sarah Lean

Sommarlovet har precis börjat. 
Men den här sommaren blir inte 
alls som hon har tänkt sig. Hennes 
bästa vän Peter beter sig märkligt, 
hennes mamma jobbar hela tiden 
och när hennes styvpappa berättar 
att han ska flytta rasar Hopes värld 
samman. Han är den som stått 
henne allra närmast, och hon har 
aldrig känt sig så ensam som när 
han ger sig av.

ISBN 32-16860-4
Ca-pris: 90:-

Sju förtrollade kvällar
Mårten Sandén

En kväll när Buster Bolin är på väg 
hem från sin boxningsträning händer 
något mystiskt. Utanför den gamla 
nerlagda biografen Elysium står en 
äldre herre med smutsigt grått skägg 
och en rutig keps. Han ger Buster sju 
biobiljetter och ett leende. En magisk 
värld öppnar sig för Buster ...

En sprakande berättelse om vänskap, 
kärlek och de svåra frågorna.

ISBN 29-69523-6
Ca-pris: 99:-

K
A

TE
G

O
R

I
För bokslukare

Festival på slottet Thoufve
Annelis Johansson

Vilhelms pappa planerar för en världsmusikfestival i den gamla teatern. Och 
gitarristen Carlos, som ett år tidigare räddade teatern, är på väg tillbaka till 
staden, Carlos har rest runt i världen hela sitt liv men nu längtar efter en plats 
att vara hemma på. Det passar väl bra! Men det har blivit oroligt i staden, 
fönsterrutor krossas, det skrivs hotfulla lappar, fula tecken klottras på affischer. 
Vilhelm vill reda ut vad som händer, men vännerna på teatern verkar rädda 
och vill inte vara med. Herr Fikonhatt tycker att det är bäst att ställa in festiva-
len, att det är onödigt att provocera. 

Fristående fortsättning på Herr Fikonhatt och slottet Toufve.

ISBN 7299-749-3
Ca-pris: 92:-

En bok som kommer
alldeles rätt i tiden med 
sitt ämnesinnehåll
- men samtidigt skriven
så att den blir tidlös!

lite ihop
Johanna Lindbäck

Majkens bästa vän Tessan vill 
plötsligt bara prata om killar. Men 
Majken har ju ingen kille och är 
heller inte så intresserad. Hon 
spelar hellre fiol med sin lärare 
Izzy. Men när den nya pojken Ivan 
börjar på skolan, bestämmer sig 
Majken för att göra ett experi-
ment. Hur skulle det bli om hon 
låtsades att de är ”lite ihop”...

ISBN 87027-52-9
Ca-pris: 90:-
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Ett hål om dagen
Louis Sachar

Här träffar läsaren otursförföljde 
Stanley Yelnats. Han är oskyldigt 
anklagad. Dömd att gräva hål i en 
torr, öde öken. Det är verkligen inte 
lätt att vara Stanley.

Ett hål om dagen är ett mång-
facetterat mysterium med en stor 
portion svart humor. En kult-
klassiker i nyutgåva!

ISBN 32-16884-0
Ca-pris: 104:-

Min vän Skuggan
Michael Morpurgo

Aman växer upp i Afghanistan, ett land som rasat samman efter decennier 
av krig. När allt känns hopplöst och han behöver en vän som mest dyker en 
utmärglad hund upp utanför grottan där han bor. Aman tar hand om hunden 
och hon blir en trogen vän som följer Aman som en skugga. Så hon får heta 
just det; Skuggan. Samtidigt blir livet farligare för var dag som går. Till sist flyr 
Aman och hans mamma, med målet att nå England där en släkting bor. Men 
hur långt kan Skuggan följa dem? Och finns tryggheten verkligen i England? 

ISBN 32-16739-3
Ca-pris: 104:-

Hur du stjäl en drakjuvel
Cressida Cowell

Hicke är utstött. Och ensam 
kan han inte föra kampen mot 
ärkefienden Alvin den förskräck-
lige och samtidigt kriga mot 
drakarna. Fast Hicke ger sig inte så 
lätt. Först måste han bara rädda 
sina vänner ur slaveriet och hitta 
Drakjuvelen innan Alvin gör det. 
Dessutom måste han sluta fred 
med drakarna och det är ingen 
enkel uppgift.

ISBN 27-14613-6
Ca-pris: 98:-

Sjörövarhjärta
S.E. Leijnse

Syskonen Nora och Rick hittar 
en mystisk låda och leker en 
spännande lek med sina vänner 
på ön Laboratorieholmen. Men 
oförklarliga saker börjar hända 
och barnens vänskap sätts på 
prov. Mitt i leken hamnar plötsligt 
Rick i en annan tid. Vem är flickan 
som Rick säger sig ha träffat, 
och kommer de att lyckas hjälpa 
henne?

ISBN 87941-01-6
Ca-pris: 98:-

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:-

Ett otroligt
aktuellt ämne!

Flickan i drömfångaren
Ingrid Jönsson

12-åriga Tess har just flyttat till 
lilla Falinge från storstaden. Hon 
saknar sin pappa och sin bästa 
kompis. Till råga på allt har hon 
hamnat i klassens losergäng. Men 
när mamma hänger upp dröm-
fångaren i hennes rum, börjar 
oväntade saker att hända.

ISBN 86213-56-5
Ca-pris: 120:-



Billie - Avgång 9:42 till nya livet
Sara Kadefors

Billies fosterhem är ett brunt hus i 
Bokarp. Ett samhälle som är så litet 
att Billie inte ens fattar att de är 
framme när bilen bromsar in. Billies 
humör är gott även när hon blir allt 
mer övertygad om att det är något 
konstigt med den nya familjen.

Första delen i Sara Kadefors
mellanåldersserie.

ISBN 638-8702-4
Ca-pris: 102:-

Hjärnpunka
Staffan Cederborg

Tolvåriga Leo är hopplöst kär 
i Isabella, världens absolut 
underbaraste tjej. Synd bara att 
Leo är så dålig på fotboll, och att 
han titt som tätt drabbas av total 
hjärnpunka. Oddsen är inte de 
bästa. Men på klassresan kan allt 
hända. Då sätts alla regler ur spel, 
sägs det. Om bara inte Kricke hade 
hotat Leo med hemska grejer ...

ISBN 7299-654-0
Ca-pris: 92:-

Den vita döden
Camilla Lagerqvist

Vid en vacker sjö ligger ett slott 
som nu fungerar som sanatorium. 
Dit kommer människor med 
tuberkulos. Trettonåriga Julia har 
varit ett par veckor på sanatoriet, 
och hennes vardag består av 
stora portioner fet mat, ständiga 
läkarkontroller och mycket sömn 
och vila. Men så anländer Luca till 
slottet och Julia får för första gång-
en uppleva riktig kärlek. 

ISBN 32-16745-4
Ca-pris: 98:-

Mycket mer
än en puss
Mårten Melin

Jag såg på honom. Vad som 
helst kunde hända nu. Så lutade 
jag mig mot honom och tryckte 
läpparna mot hans. Jag visste inte 
vad jag skulle göra med händerna 
under tiden, de bara hängde längs 
sidorna.

Fristående fortsättning på
Lite mer än en kram.

ISBN 29-69672-1
Ca-pris: 99:-

Tvillingarna Tapper 
– Slaget om New York
Geoff Rodkey

Kriget mellan tvillingarna Claudia 
och Reese Tapper är officiellt över, 
men vapenvilan varar inte särskilt 
länge. När Claudia tar initiativ 
till en skattjakt i New York för att 
samla in pengar till välgörenhet, 
så är det snart inte bara hon och 
hennes bror som kämpar mot 
varandra. Hela skolan dras in i 
konflikten ...

ISBN 32-16616-7
Ca-pris: 94:-
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En ovanlig
berättelse om
den första
stora kärleken!

En bok
om relationer
för 11+

Syltmackor och oturslivet
Anna Ehring

ISBN 638-6707-1
Ca-pris: 95:-

Kickflippar och farligheten
Anna Ehring

ISBN 638-6744-6
Ca-pris: 95:-

Den stora kärleksfebern
Anna Ehring

ISBN 638-6906-8
Ca-pris: 95:-

Hemligheter
Anna Ehring

ISBN 638-7224-2
Ca-pris: 95:-

Anna Ehrings böcker om Nisse Berg är 
magiska och vardagliga. Det handlar om 
livet, kärleken och döden i Bagarmossen.
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För alla
som gillar
mindcraft!

Leo & lögnerna
Pär Sahlin

Så lätt det är att trassla in sig i 
lögner. Det upptäcker Leo, som 
plötsligt befinner sig i en riktig 
härva. Han har lovat rektorn att 
hans hockeylag ska spela mot 
skolans lag i en välgörenhets-
match. Men han spelar ju inte ens 
hockey! Hur blev det så här? Och 
hur ska Leo ta sig ur sina lögner?

ISBN 7543-175-8
Ca-pris: 129:-
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Glimma - Räddad
Marie Helleday Ekwurtzel

Lilly rider på ridskolan Mulen. En 
dag kommer hästen Glimma till 
stallet. Hon har blivit vanskött av sin 
förra ägare och är rädd för alla. Trots 
att Glimma är tovig och mager har 
Lilly aldrig sett en så vacker häst. 
Det är något alldeles särskilt med 
henne. Lilly bestämmer sig för att 
vinna Glimmas förtroende!

ISBN 7543-105-5
Ca-pris: 138:-

Orkans öga
Lin Hallberg 

Tågresan till släktgården i Värmland 
tar Kim allt längre ifrån den hon varit. 
I stallet möter hon hästen Orkan. Han 
har blivit misshandlad. Han litar inte 
längre på människor och flyr i panik 
till den igenvuxna Vildskogen. Om 
och om igen. Har Kim det som krävs 
för att stoppa Orkan? Kan hon vinna 
hans förtroende?

Klassisk hästbok möter magisk realism!

ISBN 87707-24-7
Ca-pris: 94:-

Glimma - Långritten
Marie Helleday Ekwurtzel

Sommaren är här och det är dags 
för långritt på ridskolan. Det som 
Lilly har drömt om så länge! På 
en långritt kan allt möjligt hända. 
Fast mest spännande är nästan 
att få veta vem som ska följa med, 
och vilka hästar alla ska få rida. 
Häng med Lilly och Glimma på en 
händelserik långritt de sent ska 
glömma!

ISBN 7543-155-0
Ca-pris: 138:-

Glimma - Spelet
Marie Helleday Ekwurtzel

Lilly ser fram emot somma-
rens ridläger. Alla skötarna på 
ridskolan ska vara med. Men det 
blir inte som de har tänkt sig. Lilly 
och hennes kompisar Stina och 
Simon får åka iväg några dagar. 
Och ta sina sköthästar med. De 
ska vara med i ett riddarspel. Vid 
en gammal ruin!

ISBN 7543-241-0
Ca-pris: 138:-

Full galopp på Flinga
Inger Frimansson

En dag efter skolan när Frossan 
sparkar av sig skorna i hallen 
ropar mamma från köket. Pappa 
sitter också vid köksbordet och 
ser alldeles hemlig ut. Frossan blir 
först nyfiken, sedan nervös: Vad 
vill de prata om? Med henne? De 
ska väl inte skiljas som Hercules 
föräldrar?! Men nyheten är inte 
skrämmande. Bara spännande!

ISBN 638-8270-8
Ca-pris: 91:-

LIN HALLBERG

Lin Hallberg är född 1956 
och uppvuxen i Saltsjö-
baden strax utanför Stock-
holm. Hon har skrivit över 60 
barn- och ungdomsböcker 
och är i dag Sveriges mest 
älskade hästboksförfattare. 
Utöver detta har hon fött 
upp shetlandsponnyer och 
drivit en egen ridskola.

Lin Hallbergs mest kända 
böcker är serien om Sigge. 
Böckerna ingår i BUS-serien 
och har prisbelönats av 
Bokjuryn flera gånger.

MALIN ERIKSSON

”Som barn var det roligaste 
jag visste att lyssna när vuxna 
pratade om livet. Sedan var 
det känslan att på kvällen ligga 
och titta på min (lilla) bokhylla 
och tänka på hur det mellan de 
smala pärmarna dolde sig en 
hel värld.

En liknande känsla fick mig som 
ung vuxen att dra mig tillbaka 
från stan till en stuga i skogen. 
Helt plötsligt klev mitt universum 
fram. Det blev sida efter sida, 
och så fortsätter det. Jag 
skriver mig fram för att få reda 
på mer om hur det kan vara 
att vara människa”.

Lite fakta om ...

Lite fakta om ...

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 är allt blankt och 
rent, men det skaver mellan mamma 
och mormor. Och i Jo, när det 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:-



Alice i Spegellandet
Lewis Carroll

ISBN 32-16524-5
Ca-pris: 171:-

Det vilda fotbollsgänget 1
- Leon
Joachim Masannek

I staden bor ett gäng killar. De 
älskar att spela fotboll. Rättare 
sagt, de lever för fotbollen!  På 
vårens första dag rusar de ut till 
fotbollsplanen. Men det blir inte 
som de hade tänkt sig. Planen är 
redan upptagen ... av Tjocke Mick 
och hans tuffa gäng. De kallar sig 
De oslagbara.

ISBN 7543-213-7
Ca-pris: 138:-

Illustrerade
äventyrsklassiker
Antologi

Kan Robin Hood stoppa den elake 
Sheriffen av Nottingham från att 
ta makten? Vad ska den okynnige 
Tom Sawyer göra när han råkar bli 
vittne till ett mord? Och hur ska 
Robinson Crusoe lyckas överleva 
ensam på en öde ö?

I den här spännande samlingen av 
klassiska äventyrsberättelser finns 
svaren. 

ISBN 7663-050-1
Ca-pris: 127:-

Det vilda fotbollsgänget 2
- Felix virvelvinden
Joachim Masannek

Det börjar en ny kille i klassen; 
Rocce. Hans pappa är ett fotbolls-
proffs från Brasilien. En dag kommer 
inte Rocce till träningen. Duger 
inte deras enkla lag? Rocces pappa 
tycker inte de är ett riktigt lag. De 
har visst tappat gnistan. Felix och 
hans mamma gör upp en plan hur 
de ska bli ett riktigt lag. Men ska 
planen lyckas?

ISBN 7543-252-6
Ca-pris: 138:-

Illustrerade
barnboksklassiker
Antologi

Dorothy hoppas att Trollkarlen från 
Oz ska hjälpa henne att ta sig hem 
till Kansas, men hur ska hon egent-
ligen kunna hitta honom? Sara, 
en liten prinsessa, blir utfattig när 
hennes far dör - vad ska det bli av 
henne nu? Kommer den hemliga 
trädgården som Mary hittar kunna 
återställa lyckan på Misselthwaite 
Manor?

ISBN 7663-051-8
Ca-pris: 127:-

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 zombiehamster 
och en spökkatt på halsen.

Följ med Joe på ett nytt kul
äventyr med zombiedjuren!

ISBN 502-2135-0
Ca-pris: 86:-

Illustrerade
grekiska sagor
Antologi

Läs om fyra berömda grekiska 
hjältar och deras episka äventyr! 
Kan Jason och argonauterna 
lyckas föra hem det gyllene 
skinnet? Hur ska det gå i striden 
mellan Theseus och Minotauros 
- kan Theseus besegra odjuret? 
Kommer Herkules alla tolv 
storverk att gå vägen?

ISBN 7663-052-5
Ca-pris: 127:-

Min stora feta
zombieguldfisk
Mo O’Hara

När Toms elake storebror doppar 
hans guldfisk Frankie i giftigt grönt 
slem räddar Tom livet på sitt stackars 
husdjur med hjälp av ett batteri. 
Men det är något konstigt med den 
återupplivade Frankie - han har blivit 
EN STOR FET ZOMBIEGULDFISK med 
hypnotiska krafter ... och han är ute 
efter hämnd! 

ISBN 7663-103-4
Ca-pris: 86:-
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För att fira 150-årsdagen av
utgivningen av Alice i Under-
landet kommer nu fortsättningen, 
Alice i Spegellandet.

En klassisk berättelse, som är full 
av anarkistisk humor, kvicka rim 
och gnistrande ordlekar.

Fjärde delen
i populära 
serien om
zombiedjuren!
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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
Pris: 97:-

Silverpojken
Kristina Ohlsson

En mystisk pojke i kortbyxor smyger 
omkring i snön. När Aladdin försöker 
prata med honom, försvinner han 
snabbt utan att säga ett ord. Och 
när han rör sig i snön, syns det inga 
spår där han har gått. Vem är han? 
Hör han hemma på flyktingbåten 
i hamnen? Eller kan han vara 
Silverpojken – han som i hundra 
år försökt hitta det försvunna 
kyrksilvret?

ISBN 87027-62-8
Ca-pris: 97:-

Moonlight – i en klass för sig
Belinda Rapley

ISBN 87503-84-9
Ca-pris: 86:-

Scout – bara till låns
Belinda Rapley

ISBN 87503-85-6
Ca-pris: 86:-

Puzzle – den förrymda ponnyn
Belinda Rapley

ISBN 7663-067-9
Ca-pris: 86:-

Phantom – en sista chans
Belinda Rapley

ISBN 7663-068-6
Ca-pris: 86:-

Stenänglar
Kristina Ohlsson

Simona ser fram emot att tillbringa 
en vecka med sin mormor i Åhus. 
Men något är fel. Mormor är trött och 
tankfull. Och Simona hör knarrande 
steg från Suckarnas rum. Och varifrån 
kommer de mystiska rösterna på de 
gamla kassettbanden?

Fler böcker från Kristina Ohlsson finns 
under kategorin Spänning!

ISBN 87707-18-6
Ca-pris: 99:-

Nour och den magiska 
drycken
Alexandra-Therese Keining

Av en mystisk kvinna får Nour en 
påse te. Om hon dricker det mitt 
i natten ska hennes önskan gå i 
uppfyllelse. Tack vare sin magiska 
kraft löser Nour problem och får 
oväntade vänner. 

En serieroman full av äventyr
och fantasi!

ISBN 87707-30-8
Ca-pris: 85:-

Ponnydetektiverna är spännande detektivhistorier för barn och 
ungdomar som älskar hästar. Häng med på äventyr och passa 
på att lära dig om hur du sköter om en ponny! Boken innehåller 
illustrerade tips som hjälper dig att bli en bättre ryttare och att 
ta bättre hand om en häst.

Vinnare av
Barnens
Romanpris
2013!

Vinnare av 
Bokjuryn 
och BMF:s 
pris 2014!

Chokladtoppar och vätteljus
Ingrid Jönsson

En hund med gröna ögon. En 
plastpappa med en mystisk fiol. 
En miniatyrflicka i grå luva som 
söker efter ett magiskt föremål. 
Ja, den här våren händer märkliga 
saker kring den gamla eken på 
Björeboda gård.

En underbar bok som är både 
spännande och gripande!

ISBN 88009-19-7
Ca-pris: 135:-

Mörkrets gåta
Torgerd Adolphsson

Långt nere i mörkret under den 
lilla staden håller något på att 
vakna efter en lång, lång sömn. 
Något som till varje pris vill få 
makten över människorna i Den 
gömda dalen. Följ med Moa 
och Loa i jakten på lösningen till 
Mörkrets gåta. 

Fjärde och fristående delen i serien 
Läståget!

ISBN 88009-21-0
Ca-pris: 115:-
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Bennys hemliga rapporter
Per Lange / Johan Bergström

Elvaåriga Benny Fagerström kallar 
sig forskare och vetenskapsman 
- och han vill förändra världen. 
Men plötsligt står Benny och hans 
kompisar inför ett så stort problem 
att det inte räcker med att snacka. 
De måste få ihop en halv miljon 
kronor, för att hjälpa sin bästa vän!

Huvudkaraktären från fakta-
boken Koden är knäckt.

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

Dödens bröder
Åsa Lind

Vaktmästaren är frånvarande. Vid 
nödsituationer ring 072-32 11 10. 
Så står det på lappen på Vaktis 
kontor. Frånvarande betyder att 
vaktmästaren är borta, förklarar 
Opus fröken. Kanske är han sjuk el-
ler på semester? Eller så är han helt 
enkelt kidnappad, tänker Opus.

Humor och mysterium!

ISBN 29-69235-8
Ca-pris: 94:-

I monstrens rike
– De förhäxade barnen
Johanna Strömqvist

Saga bor med sina föräldrar i en 
skog där det är evig vinter. Pappa 
bygger maskiner i slottets tornrum 
och mamma har trollkraft. Skogen är 
full av monster, men de är infrusna i 
is och kan inte skada någon. Men en 
dag blir mamma sjuk, och monstren 
börjar långsamt tina upp …

Ett fantastiskt, myllrande och
skrämmande äventyr!

ISBN 552-6275-4
Ca-pris: 83:-

Silvervinges hemlighet
Katarina Genar

Ett regnigt höstlov förvandlas 
till ett spännande äventyr när 
Erik och Alva hittar sedan länge 
gömda och glömda brev i ett 
gammalt lusthus och kommer en 
hemlighet på spåren.

Spänningsläsning av barnens egen 
favoritförfattare, Bokjurylistade 
Katarina Genar.

ISBN 638-8701-7
Ca-pris: 91:-

Skrik i natten
Anders Jacobsson

Mycket är sig likt hemma på Ring-
gatan: det är charmigt rörigt och 
proppfullt med syskon och kärlek. 
Men en sak är annorlunda. Kip 
Janssons bror har fått barn och 
Kip har alltså blivit farbror. Det är 
öppet mål för dem i klassen som 
retas. Tur då att Kip har bästisen 
Marjaneh. 

ISBN 638-8461-0
Ca-pris: 102:-

I kungens spår
Peter Arrhenius

Fanny Falk hänger ofta i sin farfar 
Stickans urmakeri. Urmakeriet har 
varit i familjen i hundratals år. I 
urmakeriet står ett enormt golvur. 
Som visserligen inte har fungerat 
de senaste sextio åren, men om 
man kliver in i luckan på urets 
framsida kan man färdas vart man 
vill i tid och rum.

Roligt och spännande om
historia och nutid!

ISBN 29-69806-0
Ca-pris: 97:-

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 
Härskarinnan, och nu tvingas de 
leva i det stora gotiska slottet mitt 
i en mörk, folktom stad.

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

Pappa Pellerins dotter
Maria Gripe

Loella bor ensam i en liten stuga i 
skogen med sina små tvillingbrö-
der. 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. Visser-
ligen 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:-

Nyutgåvor med Harald 
Gripes vackra original-
illustrationer!

Bebisar,
demoner
och magiska
krafter!
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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!

Charm, spänning och en förtroll-
ande uppsättning karaktärer som
ger historien liv, stuns och humor!

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

Striden om WondLa
Tony DiTerlizzi

Eva, Nio och Hailey har flytt ut i sko-
gen, eftersom Eva inte vill riskera 
att leda den ondskefulla Loroc raka 
vägen till sina följeslagare. Hon vill 
inte att fler ska få sätta livet till på 
grund av henne och vågar knappt 
drömma om fred längre. Men 
när de nås av nyheten att Solas 
är belägrat tvingas de ge sig in i 
striden igen

ISBN 32-16028-8
Ca-pris: 130:-

TONY DITERLIZZI

Tony DiTerlizzi är en av 
skaparna bakom världs-
succén Spiderwick.

Han har illustrerat många 
bilderböcker och tilldelats 
flera prestigefyllda utmär-
kelser. Hans illustrationer 
återfinns på omslag till flera 
välkända fantasyförfattare, 
till exempel J.R.R. Tolkien.

I serien om WondLa 
kombinerar han klassiskt 
historieberättande med 
rymdäventyr. 

Lite fakta om ...

Spökskolan i Mountwood
Toby Ibbotson

Ingen är rädd för spöken i dessa 
dagar ... Dags för förändring tycker 
de tre storhaggorna och beslutar 
sig för att öppna en spökskola. En 
spökskola där man får lära sig att 
spöka på riktigt och helst skrämma 
vettet ur någon. Samtidigt, en bit 
därifrån, brottas Charlotte och 
Daniel med en övermäktig fiende. 
Kan de få hjälp av spökeleverna?

ISBN 502-2128-2
Ca-pris: 104:-

Harry Potter
och De vises sten 
J.K. Rowling

ISBN 29-69770-4
Ca-pris: 207:-

Sexton år efter utgivningen av 
den första Harry Potter-boken i 
Sverige kommer nu en alldeles 
ny, genomillustrerad utgåva. 
Harry Potters fantastiska värld 
fångas mästerligt i Jim Kays 
makalösa bilder. Låt dig sugas 
in i en magisk upplevelse!

Vår tids klassiker 
som fortsätter
att förtrolla
nya läsare!

Rånarna i ödetorpet
Den försvunna hästen
Pia Hagmar

ISBN 32-16721-8
Ca-pris: 104:-

En hemsk plan &
Snöhögens hemlighet
Pia Hagmar

ISBN 32-16866-6
Ca-pris: 104:-

Kidnappad
Pia Hagmar

ISBN 32-16640-2
Ca-pris: 71:-

Pia Hagmars serie om gänget från Dalsland som löser brott, har
lästs och älskats i nära femton år. Nu kommer de två första Dalslands-
deckarböckerna i en samlingsutgåva. 

Gång på gång hamnar de fem karaktärerna mitt i nya, riktigt farliga brotts-
fall. Knarkgömmor, rånare, hästtjuvar, barnkidnappare Pia Hagmar väjer 
aldrig för skrämmande ämnen och det finns alltid ett stråk av socialrealism i 
hennes böcker.

Sannare än sant
Dan Gemeinhart

Mark är en vanlig kille som har 
hund och en bästa kompis. Han
gillar att fotografera, samla haiku-
dikter i en bok och drömmer om 
att en dag bestiga ett alldeles 
speciellt berg. Men å andra sidan 
är inte Mark en vanlig kille. Han 
har en svår sjukdom och han 
måste genomgå regelbunden 
medicinering.

ISBN 502-2131-2
Ca-pris: 104:-

Gripande och 
hjärtskärande 
bladvändare!



Odjuret vaknar
Ola Lindholm

Andy har förlorat sina föräldrar i 
en bilolycka. Fosterföräldrarna är 
hemska och till slut får Andy nog: 
han rymmer. Länge klarar han 
sig själv, äter det han hittar, sover 
i trädkronorna. Men en morgon 
väcks Andy av en illmarig rödhårig 
tjej och en storväxt farbror. Det är 
Isabell och Papi Angel. Historien 
de berättar för Andy är magiskt 
märklig.

ISBN 638-8757-4
Ca-pris: 102:-

Vem som helst utom
Ivy Pocket
Caleb Krisp

Tjänsteflickan Ivy Pocket är en 
vandrande katastrof, som gång på 
gång väcker ilska och frustration 
hos de snobbiga aristokrater hon 
arbetar för. Men bilden vår hjältinna 
har av sig själv är en helt annan. Ivy 
är övertygad om att hon är allmänt 
underbar, fullkomligt charmerande 
och extremt begåvad.

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

Familjen Bliss och den 
mystiska bagerifabriken
Kathryn Littlewood

Knappt har Rose kommit hem 
förrän hon kidnappas av den ond-
skefulle 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:-

Den röda pyramiden
Rick Riordan

Carter & Sadie har inget annat 
gemensamt än att de har samma 
föräldrar. 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. 
Men en kväll sammanförs de på 
British Museum av doktor Kane, 
som berättar om ett ”experiment” 
som ska ställa saker till rätta för 
deras familj. 

ISBN 7645-076-5
Ca-pris: 160:-

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. 

Nu i billigare utgåva!

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

Eldtronen
Rick Riordan

Ända sedan de egyptiska gudarna 
släpptes lösa i vår moderna värld 
har syskonen Carter och Sadie 
Kane haft problem. Som arvtagare 
till Livets hus besitter de 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:-

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 kokbo-
ken förlorad för all framtid.

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

Ormens skugga
Rick Riordan

Det är kaos på jorden, och det är 
kaos i syskonen Carter och Sadie 
Kanes tillvaro. Ormguden Apep 
har brutit sig lös från sina bojor 
och hotar att förstöra jorden på 
bara tre dagar. Varken magikerna 
eller gudarna vet vad de ska göra 
för att stoppa Apep - och nu bör-
jar gudarna dessutom försvinna, 
en efter en.

ISBN 7645-860-0
Ca-pris: 160:-
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Rick Riordans böcker 
har sålt i över 55
miljoner exemplar 
enbart i USA och har 
översatts till snart
40 språk!
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Häxan och lejonet
C.S. Lewi

ISBN 638-8790-1
Ca-pris: 71:-

Hästen och hans pojke
C.S. Lewis

ISBN 638-8793-2
Ca-pris: 71:-

Caspian, prins av Narnia
C.S. Lewis

ISBN 638-8792-5
Ca-pris: 71:-

Kung Caspian
och skeppet Gryningen
C.S. Lewis

ISBN 638-8791-8
Ca-pris: 71:-

De Sju Topparnas Rike
Susanne MacFie

Av en slump hamnar Embla mitt i 
spelet om De Fyra Elementen. Ett 
riskfyllt spel fullt av utmaningar, 
där det gäller att ta sig genom fyra 
sfärerSammetsbergen, Vattendel-
tat, Himlavalvet och Eldsklyftan. 
Det är många som deltar i spelet 
om De Fyra Elementen och Embla 
får en alldeles särskild vän i Noel. 
Tillsammans 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 Två Vulkanernas Dal
Susanne MacFie

Nu gäller det! Kommer Embla, 
Noel eller någon av de andra spe-
larna 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 riska-
bla 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 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 även-
tyrlig jakt och Embla och Noel råkar 
ut för många svårigheter. 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 Fyra Fallens Grotta
Susanne MacFie

Embla längtar tillbaka till det spän-
nande 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 genom-
föra. Nu behöver de Embla och Noels 
hjälp för att rädda spelet och de fyra 
sfärerna. Vännerna kastas återigen in i 
nya, gastkramande äventyr! 

ISBN 87217-21-0
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 fågelupp-
visningen, som behövs för att gå 
vidare till sista nivån. Embla och 
Noel kastas in i ett gastkramande 
äventyr med livsfarliga hängbroar, 
giftiga eldsalamandrar och hämnd-
lystna huvudjägare. Samtidigt gör 
deras fiende allt för att stoppa dem.

ISBN 87217-28-9
Ca-pris: 79:-

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

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. 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 gastkramande äventyr i ett land 

de inte trodde fanns!
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Balisk – vattenmonstret
Adam Blade

Freya och Silver är fångar i 
landet Tavanien! För att rädda 
dem måste Tom vinna över sex 
onda bestar som lyder under 
piratkungen. Första striden står 
mot det livsfarliga vatten-
monstret Balisk

ISBN 502-2137-4
Ca-pris: 83:-

Koron – dödens käftar
Adam Blade

Tom står inför sitt allra tuffaste 
uppdrag hittills han måste befria 
Freya och Silver! Men piratkungen 
har sex dödligt farliga betsar som 
vapen. Nu hänhger allt på att Tom 
lyckas överlista den sluga besten 
Koron.

ISBN 502-2138-1
Ca-pris: 83:-

Hecton - maskmonstret
Adam Blade

Maskmonstret Hecton är på jakt 
efter nya offer. Toms uppdrag är 
att befria Freya och Silver från 
Tavanien. Han är beredd att ge 
sitt liv för dem båda. Ska han 
vinna striden mot det slemmiga 
monstret?

ISBN 502-2139-8
Ca-pris: 83:-

Torno - orkandraken
Adam Blade

På piratkungen Sanpaos order 
kommer orkandraken Torno för 
att hindra Tom att rädda Freya 
och Silver. Tom rustar sig för att 
möta besten som orsakar dödligt 
farliga orkaner.

ISBN 502-2140-4
Ca-pris: 83:-

Lättläst fantasy för unga läsare. Rikt illustrerad.  
Precis lagom långa kapitel som slutar i spännande 
cliffhangers. Mer än 14 miljoner läsare i världen! 
Under 2016 utkommer nästa omgång i Beast 
Quest-serien: Piratkungen.

Convol
- det kallblodiga odjuret
Adam Blade

ISBN 502-2092-6
Ca-pris: 81:-

Hellion
- eldmonstret
Adam Blade

ISBN 502-2093-3
Ca-pris: 81:-

Krestor
- det grymma havsvidundret
Adam Blade

ISBN 502-2094-0
Ca-pris: 81:-

Madara
- mörkrets krigare
Adam Blade

ISBN 502-2095-7
Ca-pris: 81:-

Ellik
- den elektriska ålen
Adam Blade

ISBN 502-2096-4
Ca-pris: 81:-

Carno
- det bevingade rovdjuret
Adam Blade

ISBN 502-2097-1
Ca-pris: 81:-



Magiska fingrar
Staffan Götestam

Magiska fingrar innehåller tre berättelser om Funny: Den gamla eken, Den 
mystiska myrstacken och Det övergivna huset. I den första berättelsen 
möter vi Funny när hon letar förtvivlat efter sin guldmedaljong som hon 
tappat någonstans i trädgården. Kanske intill den gamla eken? Tänk om 
det bara är att knäppa med fingrarna så kommer medaljongen flygande? 
Hon provar tummen och långfingret och snapp! Plötsligt kan hon tala med 
eken som föreslår att hon ska gå på upptäcktsfärd inuti trädet för att leta 
efter medaljongen.

Boken passar bra att läsa högt eller att läsa själv för barn som läst några böck-
er. Rikligt illustrerad i fyrfärg.

ISBN 87769-30-6
Ca-pris: 95:-

Majsans mysterium
Annika Gianini

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 upp-
täcker att de har att göra med en 
brottsvåg men igelkotten vet vem 
som egentligen ligger bakom allt...

ISBN 7299-671-7
Ca-pris: 90:-

Bibliotektskuppen
Lisa Hyder

Syskonen Lottie, Axel och Oliver 
Tilly går på internatskolan Fjärils-
haga. 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:-

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:-

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 på bibblan 
trots att hon inte lever längre. Hon 
lär inte få ro i graven förrän hon 
hittar boken hon letar efter. Många 
har hört knarrande steg ...

ISBN 7543-249-6
Ca-pris: 126:-

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!

Tredje spännande och roliga boken 
om syskonen Tilly och deras kupper 
på internatskolan.

ISBN 7299-797-4
Ca-pris: 78:-
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Del 2
utkommer
i höst!

Bronsdolken 5
– Krigarnas borg
Michelle Paver

ISBN 552-6038-5
Ca-pris: 101:-

Utkommer
september
2016!
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Barnens detektivbyrå
Kodnamn Sherlock
Lars Bill Lundholm

ISBN 7663-030-3
Ca-pris: 86:-

Brottsplats: kollo
Elsie Petrén

Redan på bussen till kollot 
märker Tim att en av ledarna, 
Folke, beter sig märkligt. Trots att 
barnen vet att det är otillåtet så 
smiter de ut på natten, mest för 
att man liksom ska göra det när 
man är på kollo. I månskenet får 
de syn på Folke, som sätter sig 
i en båt och ror över till andra 
sidan viken. Mot det nedlagda 
gamla sågverket ...

ISBN 32-16727-0
Ca-pris: 98:-

Mysteriet på
kyrkogården
Torsten Bengtsson

ISBN 7543-124-6
Ca-pris: 138:-

Mysteriet med 
tomterånarna
Torsten Bengtsson

ISBN 7543-188-8
Ca-pris: 138:-

Mysteriet i
döda skogen
Torsten Bengtsson

ISBN 7543-258-8
Ca-pris: 138:-

Landet bortom brunnen
Douglas Foley

Alva är mobbad i skolan och avskyr 
sin nya styvmor som dessutom 
väntar barn! En dag då syskonen 
hämtar vatten i en gammal brunn 
faller Joels älskade nalle i vattnet, 
och Joel hoppar efter. Alva tvingas 
dyka i även hon. Efter en lång färd 
hamnar syskonen i en värld fylld av 
märkliga väsen, men kommer ifrån 
varandra.

ISBN 87941-64-1
Ca-pris: 106:-

Kodnamn Sherlock är den
första delen i en serie om
Barnens detektivbyrå.

Lars Bill Lundholm skrev 
ursprungligen om detektiv-
byrån för tv, men nu kommer 
äventyren med den klurige 
Theo i spetsen även i bokform. 
Tv-serien lovordades både i 
Sverige och utomlands.

Splitterny serie med stor verklighetsförankring av Torsten Bengtsson. 
Här finns gott om stoff för diskussioner i klassrummet och hemma om 
flera viktiga och ständigt aktuella ämnen som vänskap, kärlek, död, 
jämställdhet och hemlöshet. Katarina Strömgård bidrar till känslan 
med fina illustrationer i svartvitt.

Uppgörelsen
Arne Norlin / Andreas Palmaer

Nu har Tove och Noel fått reda 
på att det planeras ett sabotage 
inför nästa derbymatch mellan 
de båda lagen. Noels bror är 
inblandad och de förstår att det 
rör Toves pappa, fotbollsspelaren. 
Kommer Tove och Noel någonsin 
att kunna få vara ihop? Och 
kommer de att kunna förhindra 
sabotaget? 

ISBN 501-1495-9
Ca-pris: 83:-

Motståndarna
Arne Norlin / Andreas Palmaer

Tove och Noel är 12 år och har just 
börjat lära känna varandra. Båda älskar 
fotboll och tar för givet att den andre 
håller på samma lag. Men det gör de 
inte. Tvärtom. Noel håller på Hammar-
by och Tove är född AIK:are. Kraschen 
är oundviklig.

En berättelse om fotboll, omöjlig kärlek 
och om hur långt ett hängivet fan kan 
gå för laget.

ISBN 501-1406-5
Ca-pris: 83:-

Förföljda
Arne Norlin / Andreas Palmaer

Noels äldre bror gör allt för att få 
komma med i den innersta kretsen 
av Hammarby fans, han står inte 
ut med tanken på att Noel umgås 
med en AIK:are. Och Tove får inte 
umgås med Noel för sin pappa. 
Tove och Noel kan inte hålla sig 
ifrån varandra men nu måste de 
smyga för att överhuvudtaget 
kunna ses. 

ISBN 501-1459-1
Ca-pris: 83:-

Ny serie av
Torsten
Bengtsson!
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Fallet med den listiga 
snattaren
Susanne MacFie

ISBN 87217-11-1
Ca-pris: 76:-

Fallet med det sjunkna 
skeppet
Susanne MacFie

ISBN 87217-15-9
Ca-pris: 76:-

Fallet med den hemliga 
guldbollen
Susanne MacFie

ISBN 87217-23-4
Ca-pris: 76:-

Fallet med de stulna
smyckena
Susanne MacFie

ISBN 978704-0-5
Ca-pris: 76:-

Fallet med den gåtfulla 
damen
Susanne MacFie

ISBN 978704-7-4
Ca-pris: 76:-

Fallet med den förstörda 
skejtparken
Susanne MacFie

ISBN 87217-01-2
Ca-pris: 76:-

Fallet med den stora
explosionen
Susanne MacFie

ISBN 87217-07-4
Ca-pris: 76:-

Fallet med de falska
pengarna
Susanne MacFie

ISBN 87217-24-1
Ca-pris: 76:-

Hemliga Klubben
är en serie spännande 
och kluriga pussel-
deckare, perfekta
för alla bokslukare
och alla som gillar 
mysterier!

SUSANNE MACFIE 

Susanne MacFie är en av 
Sveriges mest utlånade för-
fattare på biblioteken. Hon 
jobbade som kommunikatör 
innan hon blev barn- och 
ungdomsförfattare på 
heltid. Hon debuterade 
2002 med Myrra - 7 och 
en kvart. Hon är allra mest 
känd för sin populära deck-
arserie Hemliga Klubben 
men är också författaren 
bakom de omtyckta serier-
na Legenden om De Fyra 
Elementen, Allis Sprallis och 
Vilda Våghals. Våren 2013 
gjorde hennes nya bilder-
bokskaraktär Trippe entré.

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”.

Lite fakta om ...

Fallet med den magiska 
nyckeln
Susanne MacFie

ISBN 87217-25-8
Ca-pris: 76:-
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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. Väktarna Estrid 
och Magnar har vigt sina liv åt att skydda 
biblioteket, men i takt med att de blir äldre 
börjar bibliotekets magiska skydd försvagas. 
Bröderna Alrik och Viggo visar sig vara utvalda 
för att hjälpa till att försvara biblioteket mot de 
mörka krafter som vill ta makt över det.

ISBN 638-7913-5
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:-

Grimmen
Åsa Larsson / Ingela Korsell

Del två i serien tar vid precis där Nid-
stången, 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? Hur ska sådana bekämpas? Och kan 
man lita på häxmästaren som plötsligt dyker 
upp i Mariefred för att söka råd i biblioteket?

ISBN 638-7912-8
Ca-pris: 102:-

Gasten
Åsa Larsson / Ingela Korsell

Tiden pulsar och mörkret vandrar in. Det är 
december och Mariefredsborna rustar för julmark-
nad 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. Alrik och Viggo 
för en kamp mot klockan. Det gäller att bekämpa 
varelserna fort – innan folk gastkramas till döds!

ISBN 638-7983-8
Ca-pris: 102:-

Mylingen
Åsa Larsson / Ingela Korsell

De utvalda bröderna Viggo och Alrik har kämpat 
mot en kyrkogrim, 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. Och 
nu har en av dem bestämt sig för att utkräva sin 
hämnd. Hur ska bröderna kunna stoppa det och 
vem är den där mystiska Iris egentligen…?

ISBN 638-7985-2
Ca-pris: 102:-

Näcken
Åsa Larsson / Ingela Korsell

Något går väldigt fel när mellanstadiet på 
Mariefreds skola har temadag ute på Mälarens is. 
Iris påstår att det är Näcken som ligger bakom 
händelserna, och Viggo och Alrik inser att Iris 
har rätt. Näcken, ett vattenväsen, som dränker 
sina offer bara för skojs skull. Samtidigt har det 
kommit en ny slottsfogde till Gripsholms slott, 
men det är något skumt med honom.

ISBN 638-7986-9
Ca-pris: 102:-

Lika beroendeframkallande som Harry Potter,
lika blodisande som Hungerspelen.

Redan kultförklarade ”PAX”-serien befäster sin plats på den
litterära himlen och fortsätter sitt segertåg genom världen.



Stoppa Greven: En tidsresa 
på liv och död
Dan Höjer / Lotta Höjer 

Hampus råkar hitta 100 år gamla 
dagböcker på vinden. Han tycker 
det är spännande och börjar läsa 
om livet för hundra år sedan. 
Men det blir mera spännande än 
så: När han tittar efter för att se 
om det kanske finns något mer i 
gömstället hittar han en lapp, där 
någon frågar vem som har tagit 
dagböckerna.

ISBN 7299-759-2
Ca-pris: 92:-

Hotet från underjorden
Johan Sjöberg

Samtidigt som Svavelköping 
lamslås av den värsta vintern i man-
naminne börjar Demondeckarna 
nysta i mysterierna runt mordet 
på Dantes föräldrar. När de gräver 
i det förflutna avslöjas sanningen 
om vem Dante egentligen är och 
snart blir Demondeckarna själva 
de jagade.

Sista delen i trilogin!

ISBN 32-16856-7
Ca-pris: 98:-

Kråkviskaren
Jacob Grey

För åtta år sedan svepte en brotts-
våg genom staden Blackstone. Folk 
överfölls och mördades urskill-
ningslöst. Stadsdelar sattes i brand. 
Vilda djur strövade i flock på gator-
na. Det var också åtta år sedan Caw, 
då bara en liten pojke, oförklarligt 
lämnades av sina föräldrar. Sedan 
dess har Caw bott i en trädkoja i en 
ödslig park, och har aldrig ifrågasatt 
sin förmåga att prata med kråkor.

ISBN 32-16540-5
Ca-pris: 98:-
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DAN HÖJER /  LOTTA HÖJER

Dan Höjer har skrivit ett 
sjuttiotal barn- och ung-
domsböcker, bland annat 
serierna om ”Cirkusdeck-
arna” och ”Strumpmannen” 
och många spökhistorier och 
faktaböcker. Han har arbetat 
som journalist och har också 
varit chefredaktör. 
Lotta Höjer har skrivit tio 
barnböcker, bland annat 
serien om ”Strumpmannen”, 
flera böcker om adoption 
och ”Skrotverkstan”. Hon
arbetar också som hantverks-
pedagog och håller ofta i 
verkstäder på bibliotek för 
föräldrar och barn.

Lite fakta om ...
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Kopparhandsken
Holly Black / Cassandra Clare

Call Hunts sommarlov är inte som 
ett sommarlov borde vara – hans 
pappa är övertygad om att han 
är ond och Calls bästa vän heter 
Tumult och är en rödögd jätte-
varg som inte precis gör succé i 
grannskapet. Dessutom längtar 
han tillbaka till trollkarlsskolan 
Magisterium och sina vänner.

ISBN 638-7425-3
Ca-pris: 113:-

Järnprovet
Holly Black / Cassandra Clare

Callum Hunts pappa har alltid 
varnat honom för magi. Han har 
satt upp tre enkla regler:
1. Lita aldrig på en trollkarl
2. Lyckas aldrig med en uppgift 
som en trollkarl ger dig
3. Låt aldrig en trollkarl ta dig 
med till Magisteriet. Och nu är 
Call på väg att bryta alla tre.

ISBN 638-8899-1
Ca-pris: 113:-

Robert Arthur
och demonprofessorn
Charles Gilman

Robert Arthur har just börjat 
sjunde klass, och som om det 
inte vore jobbigt nog har han 
dessutom tvingats byta skola. 
Ingen av hans kompisar har följt 
med, och det enda bekanta 
ansiktet tillhör den sista personen 
Robert vill träffa – Glenn Torkells, 
mobbaren som plågat honom 
under hela mellanstadiet.

ISBN 7663-000-6
Ca-pris: 81:-

Robert Arthur
och monstersystrarna
Charles Gilman

Tvillingarna Sarah och Sylvia ser 
ut som helt vanliga elever, men är 
monster i förklädnad. Det allra värsta 
är att de driver en kampanj för att bli 
invalda i elevrådet, med en hemlig 
plan för att kidnappa hela sjunde 
klass! De enda som är modiga nog 
att stoppa dem är Robert och hans 
bästa vänner: skolans mobbare, sko-
lans spöke, och en tvehövdad råtta ...

ISBN 7663-001-3
Ca-pris: 81:-
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Kråkslottet
Ewa Christina Johansson

Vivas storasyster har köpt ett 
gammalt hus på landet, och där 
ska Viva tillbringa sommaren. Men 
huset får henne snart att känna sig 
illa till mods. För det finns historier 
om det här kråkslottet. Historier 
om en kvinna som kallades Silver-
häxan och om två flickor som 
försvunnit spårlöst ...

ISBN 32-16858-1
Ca-pris: 90:-

Svart vatten
Camilla Jönsson

Agnes är rädd för vatten och vägrar 
att bada på sommarlovet. Noel gillar 
egentligen inte heller sommar-
grejer som att bada och vara 
utomhus. Men tillsammans börjar 
de ändå utforska stengången som 
döljer sig under ytan i Vallerbosjön. 
Ungefär samtidigt börjar Agnes 
upptäcka blöta fotspår bakom sig, 
trots att hennes egna skor är torra. 
Och snart dyker det upp oförklarliga 
vattenpölar i hennes rum.

ISBN 32-16717-1
Ca-pris: 98:-

Det som hände i källaren
Rebecka Åhlund

Det blir inte riktigt som Ella tänkt 
sig. Hennes bästisar har skaffat nya 
kompisar, och Ella får bara vara med 
ibland. Mest håller de till i Isabellas 
källare, med långa, smutsiga korrido-
rer och ett förråd som luktar bensin. 
Där har de fest. Dricker folköl, snurrar 
flaskan och en kväll tar Isabella med 
sin mormors gamla ouijabräde. Som 
bara talar sanning när Ella är med.

ISBN 29-69678-3
Ca-pris: 99:-

Fågelskrämmorna
R. L. Stine

Jodie och hennes bror tillbringar 
som vanligt sommarlovet på 
mormor och morfars gård. Men det 
är något som inte stämmer den 
ensamma gamla fågelskrämman 
har bytts ut mot tolv nya, som ser 
ruskigt otäcka ut. De verkar utstråla 
ondska, och Jodie kan svära på att 
de rör sig ...

ISBN 32-16703-4
Ca-pris: 69:-

Trädgårdstomtarna anfaller 
R. L. Stine

En dag kommer Joes pappa 
hem med två ovanligt fula 
trädgårdstomtar. Samtidigt 
börjar det inträffa mystiska saker 
i trädgården om nätterna. Joe får 
genast skulden, men han har en 
obehaglig känsla av att tomtarna 
är inblandade på något sätt.

ISBN 32-16701-0
Ca-pris: 69:-

Mumiens förbannelse
R. L. Stine

Semestern i Kairo till rena mar-
drömmen för Gabe när han går 
vilse i en pyramid och råkar väcka 
den slumrande mumien.

Storfilmen Goosebumps gick upp på 
bio i 53 länder under hösten 2015 och 
inför Sverigepremiären släpps fyra av 
dessa rysartitlar på nytt!

ISBN 32-16704-1
Ca-pris: 69:-

Varulven
R. L. Stine

En natt hör Grady skräckinjagan-
de tjut från träsket intill huset där 
han och hans familj bor. När en 
söndersliten kanin hittas och en-
störingen som bor i skogen beter 
sig märkligt börjar Grady undra: 
kan det verkligen finnas varulvar 
på riktigt?

ISBN 32-16702-7
Ca-pris: 69:-

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 
ovanvåningen. Varför vill sländan 
locka in Ella i huset?

ISBN 7543-168-0
Ca-pris: 138:-

Spänning
och vänskap!

R. L. Stine kallas även
för barnböckernas
Stephen King och har
sålt fler böcker för barn
och unga än någon annan
författare genom tiderna!



Luridiumtjuven
Bobbie Peers

William Wenton upptäcker att han 
inte är som alla andra. Visserligen 
har han alltid undrat varför hans 
familj lever under ett taget namn. 
Och varför han är så osedvanligt 
bra på att knäcka koder. Men det 
är först när han löser världens mest 
komplicerade kod och blir skickad 
till ett forskningscenter i England 
som hans liv tar en ny och oväntad 
riktning.  

ISBN 32-16829-1
Ca-pris: 98:-

Förrädarna
Camilla Lagerqvist

Ben är försvunnen. Ingen vet vart 
han har tagit vägen och allt Hilde 
och Maja har att gå på är ett kuvert 
som det står Furudal på. Vad finns 
i Furudal? Det visar sig att Ben letar 
efter sin pappa, som har förts bort av 
ett par mystiska män.

Belönad med Nils Holgersson
plaketten för Uppdraget - del 1
i serien.

ISBN 32-16573-3
Ca-pris: 98:-

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:-

Den blodröda manteln
Bo R. Holmberg

Den blodröda manteln är del två i 
Hittebarnet-trilogin.

ISBN 29-69864-0
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? Vem är flickan med 
flätan som väntar på den övergivna 
tågstationen? Och vad var det för 
olycka som hotade att förstöra både 
Hester Hill och hela byn?

ISBN 87707-34-6
Ca-pris: 99:-

Ficktjuvens vän
Bo R. Holmberg

ISBN 29-69512-0
Ca-pris: 99:-
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BOBBIE PEERS

Bobbie Peers är filmregissör, 
manusförfattare och illustratör. 
Han har både engelskt och 
norskt ursprung, och bor 
numera utanför Bergen i 
Norge. Bobbie Peers är 
utbildad vid London Inter-
national Film School.

2006 vann han guldpalmen 
i Cannes för sin kortfilm 
Sniffer. ”Luridiumtjuven”, en 
ny, nordisk fantasyhjälte i 
ett fartfyllt äventyr, är hans 
debut och den första delen i 
serien om William Wenton. E. 
Boken blev belönad med 
ARKs barnbokspris 2015.

Lite fakta om ... Äventyrsberättelse för 
9-12-åringar, lätt att läsa 
och oavbrutet spännande!
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Ebb och flod
Sui T Sutherland

Solen skiner över De hundra öarna, 
men i skuggorna lurar ondskan. 
Sökandet efter de kraftfulla talisma-
nerna som kan avgöra Erdas öde har 
fört Conor, Abeke, Meilin och Rollan 
över hela världen. Men de är inte de 
enda som letar. De fyra ungdomarna 
måste, tillsammans med sina magiska 
andedjur, till varje pris förhindra att 
fienden hittar dem först.

ISBN 29-69520-5
Ca-pris: 76:-

Eld och is
Shannon Hale

Märkliga saker håller på att hända. 
Conor, Abeke, Meilin och Rollan har 
sicksackat över hela Erdas i kampen 
mot de hänsynslösa Erövrarna. De fyra 
vännerna är med sina magiska krafter 
från andedjuren de enda som kan 
stoppa ondskan.

Den fjärde delen i den spännande Spirit 
Animal-serien!

ISBN 29-69519-9
Ca-pris: 76:-

Fantasyserie
för slukarna!
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Batman - hur det började
Bob Kane

Bruce hade allt som ett barn kan 
önska sig, tills ett tragiskt brott 
drabbade hans liv. Nu skyddar 
han de oskyldiga från att drabbas 
av samma öde. Här får du veta 
hur allting började.

ISBN 7543-267-0
Ca-pris: 102:-

Superman möter Bizarro
Jerry Siegel

Han är en bakvänd kopia av Super-
man, som vill göra om världen på 
sitt eget sätt. Kan ”mannen av stål” 
rädda världen innan hans ondske-
fulla spegelbild skapar en helt ny 
och främmande jord?

ISBN 7543-264-9
Ca-pris: 113:-

Kusinerna Karlsson
- Pappor och pirater

Katarina Mazetti

I den sjätte boken om Kusinerna 
Karlsson följer vi med på ett 
spännande vinteräventyr i skär-
gårdsmiljö.

Humor med härlig mysrys
- det här är spännande feel-
good för riktiga bokslukare.
Alla delar finns på laromedia.se

ISBN 501-1721-9
Ca-pris: 78:-

Amulett 7
- Eld-fågeln
Kazu Kibuishi 

Emily överlever intrigerna i Celis, men Max stal moderstenen. Älvkungen får allt 
starkare krafter, då han nu kan skapa fler stenväktare tack vare moderstenen. 
Emily och hennes vänner leder Celis soldater i strid för att stoppa Älvkungen 
men Max hindrar dem. Emily vill få hjälp från rösten i sin egen amulett. Men 
hon upptäcker att rösten är mycket mer lömsk än hon någonsin kunnat ana.

ISBN 7543-270-0
Ca-pris: 147:-

Den sjunde
boken i fantastiskt
populära Amulett-
serien!

Kusinerna Karlsson
– Spöken och spioner

Katarina Mazetti

De fyra kusinerna är på sommarlov 
på en skärgårdsö med sin excent-
riska 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: 78:-

Orion. Den sista striden
Benni Bødker

Fjärde och avslutande boken om 
superhjälten Orion och hans kamp 
mot sin ärkefiende.

En klassisk superhjältehistoria med 
mycket action, fräckt illustrerad i 
seriestil. Lättläst med mycket driv för 
både killar och tjejer.

ISBN 7543-165-9 
Ca-pris: 101:-

Supermans superkrafter
Jerry Siegel

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 för-
står Clark att han fortfarande har 
krafter som ingen annan männ-
iska. Han är Superman! Mannen av 
stål! Och nu är det upp till honom 
att använda sina superkrafter – för 
att rädda världen!

ISBN 7543-261-8
Ca-pris: 88:-



Brännmärkta
Lena Ollmark

Mannen satt blick stilla. Så skrattade 
han lite generat för sig själv, rätade 
på sig i sätet och tittade ut mot 
kalhygget. I samma ögonblick ång-
rade han sig. Det han såg där skulle 
för evigt förfölja honom genom 
mardrömmar och under mörka 
ensamma nätter.

Inmurade, del 1 i serien, är nomi-
nerad till Barnens romanpris!

ISBN 32-16637-2
Ca-pris: 98:-

Den ihåliga vålnaden
Jonathan Stroud

Det går äntligen bra för den 
parapsykiska byrån Lockwood 
& Co. De tre medlemmarna 
Anthony, George och Lucy, förgör 
spöken på löpande band. Som till 
exempel i fallet med de blodiga 
små fotspåren eller varuhuset där 
man hör fasansfulla oljud. Men så 
bryter plötsligt en fruktansvärd 
spökepidemi ut ...

ISBN 32-16733-1
Ca-pris: 125:-
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Önskestjärnan
Ingelin Angerborn

Vissa dagar är faktiskt riktiga 
skitdagar. Man bråkar med bästa 
kompisen i skolan och kommer 
sedan hem till en sur och tjatig 
mamma. Då kan tanken slå en
– kanske vore livet bättre om man 
hade fötts som hund. Går man 
sedan ut i vinternatten och ser en 
stjärna falla så ska man tänka sig 
noga för innan man önskar sig 
något. Magiska saker kan hända ...

ISBN 29-69673-8
Ca-pris: 92:-

INGELIN ANGERBORN

Ingelin Angerborn föddes 
1966 i Göteborg. Där 
bodde hon tills hon var nio, 
sen gick flytten till Tranås i 
norra Småland. Hon visste 
redan som barn att hon 
ville skriva men vågade inte 
ta steget fullt ut förrän hon 
var över trettio år. Ingelin 
skriver för att det är roligt 
och för att hon älskade att 
läsa när hon var barn!

”Önskestjärnan” är en 
Ingelin Angerborn-pärla i 
nyutgåva. En rolig, tänkvärd 
och magisk bladvändare 
som ställer allt på ända.

Lite fakta om ...
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Zombie City
- De dödas stad
Benni Bödker

Gatorna i staden ligger öde. I 
den plundrade mataffären, bland 
ruttna frysvaror, vandrar Krille 
ensam på jakt efter mat. Eller är 
han ensam? Det hörs släpande 
steg. Plötsligt står han öga mot 
öga med en man som är lika 
rutten som maten i frysdisken. 
Mannen går rakt mot Krille. Och 
han är hungrig ...

ISBN 7543-149-9
Ca-pris: 112:-

Zombie City
- Ensam i mörkret
Benni Bödker

Krille är tillbaka i sin bunker.
Ensam. Han har mat och armborstet 
som han fick av Lea innan hon blev 
smittad av en zombie. Han tror att 
han är säker. Men zombier börjar 
samlas utanför. De känner lukten 
av honom. Snart bryter de sig in 
genom dörren …

ISBN 7543-185-7
Ca-pris: 112:-

Zombie City
- Under jorden
Benni Bödker

Staden tillhör de levande döda. 
Men Krille är inte ensam. Ihop 
med sitt gäng klarar han sig. De 
måste vara hårda. Det är allas 
kamp mot alla. Till slut får Krille 
nog. Då vill han inte vara med 
längre … 

ISBN 7543-244-1
Ca-pris: 112:-

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:-
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Varelserna: Elias bok
Magnus Nordin

I natt drömde jag att världen var 
en stor och ödslig plats. Det var 
bara du och jag kvar, Emma. Alla 
andra var döda. Men sen. När jag 
vaknar och ser ditt vita ansikte, 
din stumma blick, förstår jag att 
det inte är någon dröm. Världen 
är en stor och ödslig plats. Och vi 
är dom enda kvar.

ISBN 502-2009-4
Ca-pris: 87:-

Hemliga agenter
KG Johansson

Tim har gillat filmer om hjälten 
Max Strong sen han var liten. De 
andra i klassen tycker att han är 
barnslig. Men en dag träffar Tim 
tjejen Ayda. Hon gillar också Max 
Strong. Tillsammans spelar de 
hjältar i kvarteret. Vad händer hos 
Tims granne? Är han en tjuv? Tim 
och Ayda smyger in i grannens 
källare. Ska de våga sig uppför 
trappan och spionera?

ISBN 7543-238-0
Ca-pris: 138:-

Varelserna: Emmas bok
Magnus Nordin

Emma försöker trösta Sebastian, 
som är den enda i sin familj som 
överlevde zombieattacken i ham-
nen. Nu är det upp till Emma att 
rädda honom, liksom storebror 
Elias räddat henne tidigare... 
Emma minns sin bror, hans ord: 
”En dag i taget!” Men var är Elias?

ISBN 502-2045-2
Ca-pris: 92:-

Varelserna: Fristaden
Magnus Nordin

Emma och Sebbe har kommit 
till Visby. De väntar på att få bil-
jetter till tryggheten som väntar 
innanför ringmuren - Fristaden. 
När det är dags för urvalet är det 
bara Emma som får den åtråvärda 
biljetten och Sebbe och Emma 
måste skiljas åt ...

ISBN 502-2076-6
Ca-pris: 92:-

Varelserna: Uppror
Magnus Nordin

Emma tvingas av kapten Grip leva 
som en soldat i fästningen Torsbur-
gen. Men så råkar hon höra att hjälp 
mot det dödliga viruset finns att få 
från fastlandet men att kaptenen 
vägrar att ta emot den. Han inser att 
Emma vet och att hon utgör ett hot. 
Samtidigt är Sebbe på väg för att 
leta efter Emma. Men ska han hinna 
fram i tid ...

ISBN 502-2099-5
Ca-pris: 97:-

Vargtimmen
Camilla Jönsson

Ina vet att hon bär på en farlig 
hemlighet. Den finns i hennes 
gulbruna ögon, och mamma bär 
på samma hemliga arv. Därför 
ber mamma henne vara extra 
försiktig ikväll när det är fullmåne. 
Men Ina vill inte missa festen och 
tillfället att träffa Anton. Ikväll ska 
hon äntligen få honom att förstå 
att de två hör ihop. På riktigt.

ISBN 7543-271-7
Ca-pris: 134:-

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:-

Ny serie
av Kristina
Ohlsson!

Vandraren utan ansikte. 
Skräckhistorier för orädda
Andreas Palmaer

ISBN 501-1781-3
Ca-pris: 90:-

Andreas Palmaer har inspirerats av
nutida skräckhistorier på nätet och
skrivit egna läskiga berättelser. Ibland 
är de övernaturliga, andra gånger 
blodiga. Det enda du kan vara säker
på är att de alltid är krypande läskiga.

Bland annat finns här historien om 
Slenderman, berättelsen om Get-
mannen och om Skype-samtalet
som fick ett obehagligt slut.

Sista delen i
den spännande
serien Varelserna!



83LäroMedia Bokhandel Örebro AB  |  019 – 20 69 00  |  info@laromedia.se  |  www.laromedia.se 

Mörkrets demoner
– Dödliga avslöjanden
Kami Garcia

Kennedys liv har inte varit sig likt 
sedan hennes mamma dog. Till-
sammans med Den svarta duvans 
legion har hon upplevt faror hon 
inte kunnat föreställa sig. Hon har 
bekämpat demoner och onda 
andar. Nu jagas hon av en mäktig 
demon som hotar att öppna hel-
vetets portar. En demon som hon 
själv har släppt fri. En demon som 
kan se ut som vem som helst.

ISBN 552-6206-8
Ca-pris: 109:-

Athenas tecken
Rick Riordan

ISBN 638-8578-5
Ca-pris: 120:-

Dödens port
Rick Riordan

ISBN 638-8577-8
Ca-pris: 120:-

Offerträdet
Magnus Nordin

På Odenviskolan går ingen elev ut med 
dåliga betyg. Så är det bara! När Freja 
inser att hon måste fixa till sina betyg 
tar hon hjälp av Alva. Tillsammans 
bryter de sig in på rektorsexpeditionen. 
Det är fredagkväll och tomt i skolan. 
Tror de i alla fall.

Första delen i en serie fristående
berättelser av skräckmästaren
Magnus Nordin.

ISBN 502-2160-2
Ca-pris: 90:-

Maze runner
– I solstormens spår
James Dashner

När Thomas hamnar i labyrinten är världen utanför i ruiner. Solstormar har bränt 
jorden och ett fruktansvärt virus härjar. Men hur blev världen sådan? Ingen av 
dem vet. Deras minnen har raderats och det förflutna är förlorat.

Den fjärde boken i den sanslöst framgångsrika Maze runnerserien!
Följ med och se hur allting började!

ISBN 552-6276-1
Ca-pris: 101:-

VirtNet-spelen
– Nivå: Dödlig
James Dashner

I framtiden lever de unga sina liv 
på VirtNet – en virtuell värld som 
tar över alla sinnen. Michael är en 
av dem, och han är ovanligt duk-
tig. Han kan alla tricks och tröttnar 
aldrig på att spela. I spelets värld 
kan man vara vem man vill. Allt är 
möjligt.

En hisnande resa av författaren till 
succéserien Maze runner!

ISBN 552-6311-9
Ca-pris: 104:-

Med den klassiska historieberättarens känsla för timing har 
Riordan skapat ännu ett fängslande äventyr, ända fram till 
sista sidans cliffhanger.

De bästsäljande böckerna och Hollywood-
filmerna om Percy Jackson fick Rick Riordan 
ungdomar över hela världen att läsa om 
grekisk mytologi.

Ny spännings-
serie av skräck-
mästaren Nordin!
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Det kryllar av spöken
Antologi

Spökhistorier för modiga barn 
mellan 6-9 år.

En antologi fylld med spännande 
och kusliga berättelser skrivna av 
Amanda Hellberg, Douglas Foley, 
Ewa Christina Johansson och Gudrun 
Wessnert.

ISBN 87941-74-0
Ca-pris: 95:-
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Australien ISBN 9515794383 Ca-pris: 196:-

Belgien ISBN 9515794673 Ca-pris: 196:-

Brasilien ISBN 9949532247 Ca-pris: 219:-

Danmark ISBN 9515794604 Ca-pris: 196:-

Egypten ISBN 9949532162 Ca-pris: 219:-

Estland ISBN 9515794277 Ca-pris: 196:-

Finland ISBN 9949945115 Ca-pris: 219:-

Frankrike ISBN 9949532131 Ca-pris: 219:-

Grekland ISBN 9515794390 Ca-pris: 196:-

Indien ISBN 9515794109 Ca-pris: 196:-

Irland ISBN 9515794727 Ca-pris: 196:-

Israel ISBN 9949532186 Ca-pris: 219:-

Italien ISBN 9949532063 Ca-pris: 219:-

Japan ISBN 9515794079 Ca-pris: 196:-

Kanada ISBN 9949945160 Ca-pris: 219:-

Kina ISBN 9515794086 Ca-pris: 196:-

Lettland ISBN 9515794710 Ca-pris: 196:-

Nederläderna ISBN 9515794307 Ca-pris: 196:-

Norge ISBN 9515794031 Ca-pris: 196:-

Polen ISBN 9515794703 Ca-pris: 196:-

Ryssland ISBN 9949532018 Ca-pris: 219:-

Schweiz ISBN 9515794291 Ca-pris: 196:-

Spanien ISBN 9515794062 Ca-pris: 196:-

Sverige ISBN 9515794406 Ca-pris: 196:-

Sydkorea ISBN 9949532094 Ca-pris: 219:-

Thailand ISBN 9515794215 Ca-pris: 196:-

Turkiet ISBN 9515794666 Ca-pris: 196:-

Ungern ISBN 9515794284 Ca-pris: 196:-

USA ISBN 9515794055 Ca-pris: 196:-

Österrike ISBN 9515794192 Ca-pris: 196:-

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.

30 länder
beskrivna
i innehållsrika
böcker med
hårdpärm!

K
A

TE
G

O
R

I
Fakta



Den blå barnkammarboken
Antologi

Mysstund, sjunga tillsammans, läsa 
högt. Det finns en Barnkammarbok 
för varje smak och tillfälle.
Nu kommer den allra första delen, 
Den blå barnkammarboken,
i nytappning.

Hipp hurra! Den blå barn-
kammarboken fyller 25 år!

ISBN 638-8218-0
Ca-pris: 190:-

Pelle Svanslös skola
Bokstavsjakten 
Gösta Knutsson / Camilla Nyman

Vill du lära dig mer om bokstäver, 
läsning och stavning? Välkommen 
till Pelle Svanslös skola! Nu kommer 
en aktivitetsbok där Pelle och hans 
vänner med hjälp av roligt pyssel 
lär alla barn om alfabetet. 

ISBN 638-8365-1
Ca-pris: 40:-

Den sjungande
barnkammarboken
Antologi

Den sjungande barnkammarboken 
bjuder på musiken från de popu-
lära Barnkammarböckerna. Du får 
ackompanjemang till ett femtiotal 
av barnkammarböckernas allra 
käraste sånger. Allt du behöver 
göra är att trycka på knappen och 
sjunga med.

ISBN 638-8795-6
Ca-pris: 213:-

Pelle Svanslös skola
Sifferäventyret
Gösta Knutsson / Camilla Nyman

Vill du lära dig mer om siffror, tal 
och räkning? En aktivitetsbok där 
Pelle och hans vänner med hjälp av 
roliga pyssel lär alla barn att räkna. 
En (s)kattkarta visar vägen genom 
Uppsala, och på vägen lär oss Gösta 
Knutssons älskade katter mer om 
siffror i olika roliga aktiviteter, spel 
och utamningar.

ISBN 638-8368-2
Ca-pris: 40:-

Paddor och papiljotter
– hur ser orden ut?
Anna Ribbing

Det finns så väldigt många roliga 
saker att fundera kring när det gäller 
ord och språk. Varför heter saker och 
ting som de gör egentligen?

En bilderbok för alla som tycker om 
att leka med ord och fundera över 
liknelser och uttryck.

ISBN 29-69815-2
Ca-pris: 92:-

Albert Mus berättar om den 
fantastiska atomen
Lena Stiessel

Musen Albert ska förklara för 
nyckelpigan hur det är med ato-
merna. 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 nyckelpi-
gan vad celler är för något och hur 
de fungerar. Efter en introduktion 
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:-
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ANNA RIBBING

Anna Ribbing är född 1964 
och bor i Nacka utanför 
Stockholm. Förutom att skriva 
arbetar hon som kultur-
koordinator och utställnings-
producent. 

Hon debuterade som 
barnboksförfattare med 
”Bananflugor och kramsnö 
- Hur ser orden ut?” som 
belönades med Carl von 
Linné-plaketten 2005.
Just språk- och ordlek är i 
fokus när hon skriver. 

Lite fakta om ...



Beppe testar!
5 experiment i köket
Beppe Singer

Det finns mer än du tror hemma 
i skåpet som man kan göra 
spännande saker med. Gör din 
egen pruttiga saft och upptäck 
vad den kan göra som vanlig saft 
inte kan, mikra marshmallows och 
se vad som händer eller varför inte 
göra din egen skumfabrik! Väldigt 
”viktig” vardagsvetenskap!

ISBN 638-8601-0
Ca-pris: 91:-

Beppes vetenskapspyssel
Beppe Singer

En ovanlig aktivitetsbok med 
massor av överraskande upp-
täckter. Här blir DNA, molekyler 
och grundämnen till pyssel, och 
Albert Einstein kan bli färggladare 
än nånsin! Klistermärken med-
följer. Garanterat underhållande 
forskning av och med barnens 
vetenskapsfavorit Beppe Singer.

ISBN 638-8602-7
Ca-pris: 40:-

Beppe testar
- 15 detektivexperiment
Beppe Singer

I den här boken får du veta hur 
man kan tjuvlyssna genom dörrar, 
avslöja om någon varit inne i ditt 
rum när du varit borta och testa att 
skriva hemliga meddelanden som 
ingen annan än mottagaren kan 
läsa. Du kommer också att få träna 
dina detektivsinnen för att kunna 
beskriva en brottsplats, känna igen 
hårstrån, fingeravtryck, ja, till och 
med läppavtryck!

ISBN 638-8606-5
Ca-pris: 40:-

Vad är grejen med
kroppen?
Martin Svensson

Man undrar över hur många hår-
strån man har på huvudet. Man 
undrar varför hjärtat dunkar. Man 
vill veta varför man måste dricka 
vatten när man ändå kissar ut det. 
Man vill fatta varför man måste 
sova trots att det är roligare att 
vara vaken.

ISBN 32-16577-1
Ca-pris: 85:-

Äckligaste boken
om kroppen 
Emma Dodson

Varför är snor ibland grönt? Hur 
många gånger fiser människan 
på en dag? De hårresande svaren 
finns under flikarna i denna gräs-
ligt underhållande faktabok. 

En rolig bok som samtidigt ger barn 
kunskaper om hur kroppen fungerar. 
Innehåller fina illustrationer och har 
även roliga flikar.

ISBN 32-16680-8
Ca-pris: 115:-

Beppes detektivpyssel
Beppe Singer

Leta dolda meddelanden och 
gömda föremål som bara det 
mest tränade ögat kan upptäcka. 
Upptäck detaljer, lär dig tyda 
spår och lista ut vem som gjort 
vad. En bra detektiv behöver öva 
sina sinnen och tänka logiskt 
och i den här pysselboken får 
du göra det.  Dessutom finns 
här klistermärken för din egen 
brottsplatsundersökning. 

ISBN 638-8865-6
Ca-pris: 40:-

Alla mina sinnen
Valentina Villarreal Thibblin

Valentina berättar lekfullt och 
lättförståeligt om hur de olika 
sinnena fungerar. Hon blandar 
friskt historia, fakta och roliga 
språkliga uttryck allt illustrerat av 
Mia Nilsson på hennes säregna 
finurliga vis. Alla mina sinnen är 
ett måste för den vetgirige!

ISBN 29-69297-6
Ca-pris: 113:-

Frankie Steins laboratorium 
presenterar - kroppen
Helen Rundgren

En fantasifull och informativ 
bilderbok från fem år och uppåt. 
Frank (som brukar kallas Frankie 
Stein) tar reda på hur kroppen 
fungerar, samtidigt som han 
bygger en kropp av det som finns 
till hands hemma. Han börjar 
med en boll som får bli huvud, 
lite kläder blir kropp. 

ISBN 501-1653-3
Ca-pris: 91:-
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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:-

Kalla fakta om is
Lena Sjöberg

Tänk att is kan låta precis som ett flyg-
plan! 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 for-
sande bäckar frysa? Hur bildas istappar?

ISBN 7299-394-5
Ca-pris: 121:-

De fyra årstiderna
Kay Maguire

Naturen finns överallt omkring oss
– utanför dörren sträcker den sig över 
de vilda och underbara skogarna, 
fälten och sjöarna. Allteftersom 
årstiderna skiftar förändrar sig det vi 
ser utanför fönstret. De fyra årstiderna 
låter dig upptäcka naturens magi 
genom att visa åtta olika platser under 
ett helt år, och förklara hur djur och 
natur förändras.

ISBN 7663-048-8
Ca-pris: 104:-

Allt du behöver veta om
din hamster
Susan Meredith

Lättläst guide för djurälskare Per-
fekta boken för dig som tänker 
skaffa hamster.
Ur innehållet: att välja hamster, 
vad den behöver, om man reser 
bort, mat, skötsel och lek m m. 

I Allt du behöver veta-serien finns 
också om hundar, katter samt 
kaniner.

ISBN 502-2100-8
Ca-pris: 76:-

Roliga fakta och otroliga myter 
om djur 
Paul Mason

VARNING! Läs inte denna bok! Du 
riskerar att bli allmänbildad. Här 
hittar du fascinerande skrönor 
och moderna myter. Men framför 
allt massor av häpnadsväckande 
fakta om olika djur. Sant eller falskt? 
Huvudlöss trivs bäst i rent hår? 
Jättestora alligatorer lever i New 
Yorks kloaker? Geparden är världens 
snabbaste djur?

ISBN 502-2124-4
Ca-pris: 81:-

Hilmers tigrar
Lars Rudebjer

Hilmers granne Nisse har skaffat 
en hemlig maskin som kan göra 
djur levande när man stoppar in 
en bild på djuret. Nisse demon-
strerar med en bild på sin katt. 
Nisse försäkrar Hilmer att det 
funkar med större djur också, så 
när Hilmer ska sova funderar han 
över vad som skulle hända om 
han tog dit sin pappas fotoalbum 
med bilder på tigrar från Indien. 

ISBN 7299-800-1
Ca-pris: 104:-
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Slående fakta
om hjärtat

Lena Sjöberg

Visste du att blåvalens hjärta är stort som en bil? Eller att dina hjärt-
slag 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:-

Illustrerad av 
flerfaldigt
prisbelönade 
Lena Sjöberg!

LENA SJÖBERG

Lena Sjöberg är född 1970 
och uppvuxen i bruksorten 
Sandviken och numera 
bosatt i den småländska byn 
Mörtfors.

Hennes första böcker ”Hur
man hittar en skatt” och 
den tecknade vuxenboken 
”Dom är sötast när de 
sover” gavs båda ut 2005. 
Sedan dess har Lena jobbat 
som uppdragsillustratör för 
reklambyråer, tidningar och 
förlag och fortsatt att ge ut 
böcker.

Lite fakta om ...



Möt Fjällräven
Nina E. Eide / Terje Borg

Tidigare fanns det flera tusen 
fjällrävar i de svenska och norska 
fjällen, men nu finns det bara 
några hundra kvar. Den här boken 
handlar om fjällräven, ett djur som 
riskerar att dö ut i Sverige och 
Norge. Berättelsen följer en fjällräv 
under ett år, och vi får reda på vad 
fjällräven äter, var den bor och vad 
den har för fiender.

ISBN 7299-639-7
Ca-pris: 104:-

Expedition Dinosaurier
Élisabeth de Lambilly

Om syskonen Lucas och Louise 
som förflyttas från sitt tv-spel om 
dinosaurier till den verkliga dino-
saurievärlden. Där får de svar på allt 
de vill veta om dessa märkliga djur: 
Vilka var de egentligen? Hur och 
när levde de? Och varför dog de 
plötsligt ut?

Kortfattad informativ text
och rikt illustrerad.

ISBN 502-2159-6
Ca-pris: 94:-

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:-

Viktiga kartor
Sarah Sheppard

Vart ska man åka för att uppleva vulkanutbrott, lösa märkliga mysterier, hitta 
ädelstenar, bestiga de högsta bergen eller ta u-båt till platsen närmast jordens 
kärna? Här finns svaren för den äventyrlige! När du har läst den här boken har 
du fått uppleva riktiga äventyr på ett tryggt sätt.

Jorden runt på 40 sidor - nu finns favoritkartboken i behändigt
reseformat!

ISBN 638-8590-7
Ca-pris: 79:-

Jordens mystiska platser
Jens Hansegård

Från Stonehenge och Atlantis 
till Area 51 och världens mest 
hemsökta by. Efter Jordens 
rekordbok, försvunna skatter 
och tuffa djur kommer nu ännu 
en spännande, lättläst och rikt 
illustrerad faktabok från Jens 
Hansegård och Anders Nyberg. 
Följ med på en fantasieggande 
resa över hela världen!

ISBN 638-8364-4
Ca-pris: 58:-

Jorden runt: Upptäckare och äventyrare
Sarah Sheppard

Läs om rymdfärder, omöjliga expeditioner, spännande forskningsresor 
och kanske en och annan irrfärd. Här bjuds på såväl fakta som intressanta 
anekdoter och humoristiska reflektioner. Ett måste för alla som längtar 
efter äventyr!

ISBN 638-8864-9
Ca-pris: 91:-

Hajar
Sarah Sheppard

Hajarna började utvecklas för 400 miljoner år sedan. Men till skillnad 
mot dinosaurierna överlevde hajarna den stora meteoriten, flera mass-
utdöenden och istider.

Med nördens brinnande intresse dyker Sarah Sheppard ner i olika ämnen 
och visar oss andra hur fantastisk vår planet är!

ISBN 638-8275-3
Ca-pris: 91:-
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Årets bästa
faktabok 2014!



Lätta fakta om jord-
bävningar och tsunamier
Emily Bone

ISBN 502-2111-4
Ca-pris: 64:-

Lätta fakta om pandor
James Maclaine

ISBN 502-2112-1
Ca-pris: 64:-

Lätta fakta om Antarktis
Lucy Bowman

ISBN 502-2113-8
Ca-pris: 64:-

Lätta fakta om apor
Lucy Bowman

ISBN 502-2114-5
Ca-pris: 64:-

Lätta fakta om oväder
och stormar
Emily Bone

ISBN 502-2144-2
Ca-pris: 64:-

Lätta fakta om myror
Lucy Bowman

ISBN 502-2145-9
Ca-pris: 64:-

Lätta fakta om fladdermöss
Megan Cullis

ISBN 502-1873-2
Ca-pris: 60:-

Lätta fakta om dinosaurier
Stephanie Turnbull

ISBN 502-1569-4
Ca-pris: 60:-

När jag reste till jordens 
medelpunkt: och andra
sanna eller falska historier
Andreas Palmaer

I den här boken berättar Andreas 
Palmaer om tolv märkvärdiga 
och egendomliga människor. 
Några av dem har funnits på 
riktigt, andra är helt påhittade. När 
man läst en berättelse kan man 
fundera på vad man tror själv och 
sen läsa svaret.

ISBN 501-1695-3
Ca-pris: 74:-
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Lättlästa, inspirerande och lärorika
faktaböcker som är rikt illustrerade
med fotografier och teckningar!

Livsfarliga djur
Henry Brook

ISBN 502-2134-3
Ca-pris: 81:-

Lätta fakta plus
– mer fakta och
flera bilder!

Odla!
Trädgårdsbok för nybörjare
Emily Bone

Odla! är full av fiffiga tips och roliga 
projekt som alla kan starta - även 
utan en trädgård! Här får barnen 
själva chansen att läsa och lära sig 
om vad man kan odla, hur man 
ska göra och när man ska så och 
skörda.

Med lekfulla illustrationer och tydliga 
steg-för-steg-beskrivningar blir det 
både roligt och enkelt att odla allt 
ifrån solrosor till jordgubbar.

ISBN 7663-045-7
Ca-pris: 81:-

Professor Astrokatt
i rymden
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, månlandningar 
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:-

Sant eller falskt
Andreas Palmaer

Tänk själv! Är Loch Ness-
monstret världens sista dino-
saurie? Finns det tvillingar som 
sitter ihop? Glömde de första 
människorna på månen kvar en 
astronaut? Man ska inte tro på 
allt vad folk säger. Men det kan 
också vara så att det som låter 
som tidernas värsta rövarhistoria 
verkligen har hänt på riktigt.

ISBN 501-1260-3
Ca-pris: 74:-



Så funkar det!
Hemma och runtomkring 
Mats Wänblad

En allmänbildande faktabibel för 
nyfikna i alla åldrar! Med omsorgs-
fullt skrivna faktatexter och fantas-
tiska illustrationer får vi nyckeln till 
hur det nödvändiga i vår vardag 
fungerar.

En efterlängtad klassiker i helt
ny tappning!

ISBN 638-8033-9
Ca-pris: 150:-

1115 1/5 fiffiga gåtor
& annat finurligt
Reid Persson

Gåtor, logiska utmaningar, tanke-
nötter och annat knepigt och kul! 
Här snirklar du dig fram mellan 
urspårade tågluffare, tjuriga kossor, 
taggade kaktusar och bergsäkra 
geologer. Du kan läsa och lösa 
gåtorna på egen hand eller testa 
dem på familj, släkt och vänner.

ISBN 552-6212-9
Ca-pris: 83:-

Så funkar internet
Karin Nygårds

Vad är det som finns överallt och 
som alla använder hela tiden? 
Internet så klart! Men vad är det 
egentligen? Hur fungerar det och 
vem kom på det? Så funkar inter-
net är en djupdykning i ettor och 
nollor, nätverk, datorer och fiber.

ISBN 638-8775-8
Ca-pris: 102:-

Det var en norrman,
en bagare och Bellman
Antologi

Det är aldrig fel med en rolig his-
toria, särskilt inte om den handlar 
om våra grannar i väster. I denna 
samling med 666 vitsar hittar du 
såväl de bästa dråpligheterna 
om Runar och Vegard och deras 
landsmän som vår egen stolle 
Bellmans mest galna upptåg.

ISBN 552-6205-1
Ca-pris: 91:-

Handbok för molnskådare: 
en faktabok om vad som rör 
sig på himlen
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! 
Alla kan göra det, allt man behöver 
är lite tid och en molnig himmel. 
Och kanske ett paraply.

ISBN 7299-727-1
Ca-pris: 104:-
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En himla massa fler gåtor
Maria Marchner

Vad blir blötare och blötare ju mer 
du torkar? Vad kan du ha på dig 
och ändå vara naken? Vad ligger 
i mitten av Danmark, men också 
i utkanten av Amsterdam? Det är 
förstås handduken, glasögonen 
och bokstaven M!

Här finns över 100 gåtor av alla 
slag. Långa och korta, extra roliga 
och extra kluriga i urval av Maria 
Marchner. 

ISBN 32-16852-9
Ca-pris: 64:-
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Datorer och kodning
– lekande lätt
Rosie Dickins

En interaktiv introduktion till 
informations- och kommunika-
tionsteknologi. Boken förklarar 
på ett pedagogiskt sätt vad som 
försiggår inuti en dator - vad 
som får den att göra det den gör 
- och kan dessutom användas 
som en första guide till att lära 
sig att skapa egen kod. 

ISBN 7663-074-7
Ca-pris: 81:-

Bygg ett skelett

Den mänskliga anatomin är 
verkligen fascinerande, och att 
lära sig hur kroppen fungerar är 
något de allra flesta barn tycker är 
spännande. Med Bygg ett skelett 
blir det mer lättöverskådligt än 
någonsin. I boken finns en bygg-
sats till en modell av ett mänskligt 
skelett med 67 stycken delar. 
Färdigmonterad är modellen 60 
centimeter hög.

ISBN 87503-90-0
Ca-pris: 138:-



Bokstavs-skoj med Klass 1 b
Helena Bross

ISBN 638-7757-5
Ca-pris: 40:-

Siffer-skoj med Klass 1 b
Helena Bross

ISBN 638-7756-8
Ca-pris: 40:-

Skoj med English och Klass 1 b
Helena Bross

ISBN 638-8360-6
Ca-pris: 40:-

Världens första
sportstjärnor
Bengt Fredrikson / Andreas Palmaer

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 fotbollslaget 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:-

Multiplikationstabellen 
lekande lätt
Rosie Dickins

Multiplikationstabellen
– lekande lätt är en innovativ 
och interaktiv bok som gör det 
underhållande för både barn och 
föräldrar att lära sig, och lära ut, 
multiplikationstabellen upp till 12 
gånger 12. På varje uppslag finns 
fantastiska saker att upptäcka

ISBN 87503-43-6
Ca-pris: 68:-

Räkna med mig
Kristin Dahl

ISBN 501-1207-8
Ca-pris: 58:-

Den helt otroliga
matteboken
Jolyon Goddard

Den här unika matteboken visar 
med pedagogiska metoder hur 
man multiplicerar, dividerar och 
förstår geometriska former. Med 
hjälp av bokens smarta ”pop-up”-
sidor kan du själv konstruera olika 
tredimensionella, geometriska 
former. Matte blir roligt och sam-
tidigt begripligt!

ISBN 87503-67-2
Ca-pris: 104:-

Miniräknarboken
Branka Surla

Vad väger ett flygplan fullt av 
passagerare? Hur långt är det till 
Mars? Hur många minuter har du 
levt? De här frågorna och många 
fler hittar du svaren på i Mini-
räknarboken. Du övar upp både 
problemlösarförmåga och logik 
med den här roliga matteboken.

ISBN 87503-66-5
Ca-pris: 104:-
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Sportskolan: Innebandy
Åsa Oxenmyr

Snabba skott, snygga fintar och 
härlig laganda. Innebandy är en 
sport som har allt. Kanske är det 
inte så konstigt att så många vill 
spela innebandy! Men om man 
vill börja spela - vad ska man 
tänka på då?

ISBN 29-69641-7
Ca-pris: 78:-

Öva med kompisarna
i klass 1b! 
Lekfulla övningar sammanställda 
av Helena Bross på rätt nivå för 
alla nyfikna nybörjarläsare.

Riktiga
fylla i-böcker
med hårda
pärmar!

Matte med mening
Kristin Dahl

ISBN 7712-410-8
Ca-pris: 112:-

Roliga och
kluriga matte-
gåtor och
tankenötter!



Stora boken om dinosaurier
John Woodward

Så här har du aldrig tidigare 
upplevt dinosauriernas tid! Stora 
boken om dinosaurier är full av 
fantastiska bilder med 3D-effekter 
som ger nytt liv åt den förhistoriska 
världen. Se dessa imponerande 
varelser porträtterade med större 
detaljrikedom än någonsin förut!

ISBN 7663-042-6
Ca-pris: 138:-

Djur i natten
Camilla de la Bédoyère

Se upp! Vad är det för varelser som 
rör sig i mörkret med alla sinnen 
på helspänn ... Här berättas i text 
och bild om hur olika djur jagar, 
ser och tar sig fram i natten. Läs om 
myrkotten, vombaten, fladdermu-
sen, lysmasken m fl och vad det är 
som gör att dessa fungerar som 
bäst när det är mörkt.

ISBN 502-2108-4
Ca-pris: 97:-

Djur i djupen
Camilla de la Bédoyère

Långt långt ner i havsdjupen, där 
mörkret är kompakt, har de mest 
märkliga varelser sina hem. Vissa 
på flera tusen meters djup. Läs om 
marulken, bläckfisken, maneten 
och hajen. Men även om de med 
fantasieggande namn som pärl-
båten, dolksvansen, havsmusen 
samt törnekronan. Rikt illustrerad 
med foton.

ISBN 502-2109-1
Ca-pris: 97:-
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Berättelsen om lilla L och 
rymdhunden Laika
Helen Rundgren

Berättelsen om hunden Laika, det 
första djuret i rymden. Om hur 
hennes dagar ser ut när hon tränas 
och testas. Hur hon får snurra runt 
i en konstig tunnel, lära sig dricka 
vatten i fast form och hur hon vägs 
och mäts.

Boken har även en faktadel,
illustrerat med autentiska foton.

ISBN 501-1700-4
Ca-pris: 81:-
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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 Staffan 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. 

ISBN 88822-51-2
Ca-pris: 207:-

Illustrationer av
Staffan Ullström
– en av Sveriges
skickligaste djur-
och naturkonstnärer.

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. Berättelser om 
människor som levde under en av de 
mest spännande tiderna i Europas 
historia – riddartiden. 

ISBN 7299-787-5
Ca-pris: 115:-

LINDA LINNSKOG RUDH

Linda Linnskog Rudh är 40 år 
och debuterar som författare. 
Linda är utbildad marin-
arkeolog samtidigt som hon 
har arbetat som redaktör 
och skribent på flera olika 
tidskrifter.

I debutboken ”Riddarliv
– sagor och fakta om 
medeltidens superstjärnor” 
kombinerar hon skrivandet 
med det stora historieintresset. 
Resultatet är en rad lekfulla, 
men samtidigt historiskt korrekta 
berättelser om riddartiden.

Lite fakta om ...



Skriv och berätta med
Riddarskolan
Magnus Ljunggren

Vad skulle hända om en jätte 
kom till borgen? Eller en ond 
trollkarl? I Skriv och berätta 
med Riddarskolan är det du 
som är berättaren! Genom 
praktiska övningar och med 
Rodricks bästa författartips 
i bakfickan kan du hitta på 
egna personer, miljöer och 
händelser. 

ISBN 638-8583-9
Ca-pris: 40:-
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Upptäck antikens Grekland 

Upptäck antikens Grekland 
innehåller så många sevärd-
heter att de nästan tar andan 
ur en. Du kommer att lära dig 
mycket samtidigt som du blir 
rejält underhållen. En lättläst och 
rolig text, intressanta faktarutor, 
teckningar och kartor samt fiffiga 
turisttips som gör resan säkrare är 
kronan på verket.

ISBN 87503-32-0
Ca-pris: 63:-

Upptäck forntida Egypten

Är du på väg till pyramiderna? 
I Upptäck forntida Egypten får 
du omistliga tips om hur du ska 
uppföra dig för att smälta in 
bland de gamla egypterna. Du 
får också nyttig - och ibland lite 
läskig - information om boende, 
mat, resor, festande, seder, lekar 
med mera.

ISBN 87503-34-4
Ca-pris: 63:-

Upptäck romarriket

Upptäck romarriket tar dig till 
sevärdheter som Colosseum 
och Forum Romanum, men ger 
också spännande inblickar i
romarnas vardag. Du får veta 
vad de äter - ibland något 
skrämmande anrättningar – hur 
de bor, vilka kläder de bär, vilket 
språk som talas, hur slavarna har 
det och mycket mer.

ISBN 87503-33-7
Ca-pris: 63:-

JOHAN EGERKRANS

Johan Egerkrans är ett
välkänt namn i barnboks-
världen. Hans senaste verk 
”Nordiska väsen” har fått 
enorm uppmärksamhet och 
spås bli en klassiker.

Han har illustrerat en 
mängd böcker med figurer 
av alla slag, men brinner 
själv för det fantastiska och 
övernaturliga.

Han är uppväxt och bor i 
Stockholm. 

Lite fakta om ...

Nordiska gudar
Johan Egerkrans

Med avstamp i de gamla Eddorna har Johan Egerkrans tolkat de mest 
spännande och fantasifulla sagorna. Från den gruvliga skapelseberättelsen 
där ur-jätten Ymer styckas av Oden och hans bröder, till gudarnas ödes-
mättade 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 upptäckt asagudarnas 
värld - ett storverk som fångar läsare i alla åldrar.

ISBN 32-16411-8
Ca-pris: 167:-

Vikingar
Mats Vänehem

Vilka var vikingarna? Följ med 
på en spännande utgrävning av 
forntidens gravar, hus, båtar och 
offerplatser.

Med sin expertis och sina detalj-
erade, fantasieggande bilder målar 
han upp en omfattande och bitvis 
oväntad bild av den mytomspunna 
vikingatiden.

ISBN 638-8034-6
Ca-pris: 98:-



Vad hände när och var?
Historisk atlas

Från istiden till medeltiden. Från 
franska revolutionen till andra 
världskriget. Från uppfinningen av 
hjulet till landstigningen på må-
nen. Den här boken berättar om 
historia på ett helt nytt sätt. Med 
hjälp av kartor och illustrationer 
får du reda på vad som hände när 
och var, på ett lättöverskådligt 
och fantasieggande sätt.

ISBN 7663-032-7
Ca-pris: 138:-

Städer: Upptäck världen 
med 30 illustrerade
stadskartor
Georgia Cherry

Följ med på ett världsomspännande 
äventyr med denna illustrerade 
kartbok som innehåller 30 av 
jordens mest spännande städer! 
Upptäck berömda byggnadsverk, 
celebriteter, kulturella kännetecken 
och barnvänliga destinationer i 
detaljerade stadsguider som ger 
timmar av underhållning för både 
barn och vuxna.

ISBN 7663-010-5
Ca-pris: 138:-

Atlas för äventyrare
Rachel Williams

Föredrar du en japansk kimono, 
en fransk basker eller kanske en 
bastkjol? Skulle du helst bo i ett 
fyrtorn, på ett undervattenshotell 
eller i en trädkoja i Amazonas?

För dig som längtar efter äventyr 
kommer här en målarbok fylld med 
pyssel och fakta som hjälper dig att 
upptäcka världen!

ISBN 87503-70-2
Ca-pris: 104:-

Pelle och världsarvet
Ann-Sofie Jeppson / Jens Ahlbom

Pelle får höra mycket spännande 
när han frågar sig fram om sin bys 
historia. Han vill veta hur barnen 
hade det. Och han är nyfiken på 
hur människorna kunde bygga så 
stora hus förr i tiden när det inte 
ens fanns elektriskt ljus.

Följ med på en spännande tidsresa!

ISBN 502-2115-2
Ca-pris: 104:-

Kartor. Kul & klurigt
Aleksandra Mizielinska
Daniel Mizielinski

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:-
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70 kartor!
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Kartor
Aleksandra Mizielinska
Daniel Mizielinski

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:-
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Stora pysselboken

Gör roliga saker tillsammans 
med barnen! Ett 70-tal förslag till 
pyssel och småsaker, presenter och 
julpynt av tyg och garn, papper 
och kartong, trolldeg och annat 
som garanterar skaparglädje och 
fint resultat. Instruktiva, färgglada 
teckningar visar steg för steg hur 
man gör.

ISBN 552-6259-4
Ca-pris: 89:-

Konst – titta, upptäck, gör
Ylva Hillström

Konst - titta, upptäck, gör är 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.

ISBN 501-1666-3
Ca-pris: 108:-

Jag grejar alltså finns jag:
fixa, sy, baka, tova, läs, bygg, odla! 
Elin Ek

Degbuffé, armstickning, tovat fodral till paddan, Zlatanbrodyr och 
mobilskal i korsstygn. Jag grejar alltså finns jag är en oumbärlig 
bok som får dig att känna skaparlust, utveckla egna idéer och 
göra grejer – som du vill ha dem!

ISBN 638-7612-7
Ca-pris: 137:-

En rolig
bok för alla 
pysslare!

Vika pappersplan
och rymdskepp
Catherine Ard

12 projekt i olika svårighets-
grad för luften och rymden Här 
visas hur man lär sig vika några 
spännande flygplan som Twistern, 
Skugghöken eller Flygande hajen. 
Och rymdföremål som tefat, 
utomjording, galax. Detaljerade 
instruktioner steg för steg i text 
och bild.

ISBN 502-2121-3
Ca-pris: 85:-

Masker
Elis Saar

En bok fylld av 15 härligt lekfulla, 
roliga, skrämmande masker för alla 
tänkbara tillfällen. Maskerna har 
följande motiv: lejon, räv, barong, 
björn, katt, viking, fjäril, uggla, fågel, 
döskalle, silverräv, rådjur, maskerad-
mask, lodjur, spindel.

Alla masker i boken har egna mallar 
med instruktioner om hur de ska klip-
pas ut, vikas, klistras och monteras.

ISBN 87941-78-8
Ca-pris: 79:-

Rita lätt: fantasifigurer
Esbjörn Jorsäter

En tecknabok för de yngsta, med 
steg-för-steg-instruktioner som 
alla kan följa! Rita lätt: Djur kom 
ut 2010 och den visade sig vara 
just så enkel att ALLA med hjälp 
av den kunde rita fina djur. Här 
kommer uppföljaren, där barn 
och vuxna får lära sig att rita fina 
fantasifigurer som de kan bli 
superstolta över! Busenkelt!

ISBN 638-8277-7
Ca-pris: 58:-

Konst genom enkla
geometriska former
Rosa M. Curto

Oavsett om du är nybörjare eller 
van tecknare kommer du att ha 
mycket glädje av den här boken. 
Genom att utgå från enkla geome-
triska former skapas, steg för steg, 
en mängd olika figurer. 

I boken finns ett stort antal färdiga 
exempel, men den inspirerar även till 
att prova egna idéer.

ISBN 86213-96-1
Ca-pris: 140:-

Rolig origami
med tydliga
instruktioner!
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Vego hela dagen!!!
Vegetariska recept
för unga matälskare
Mattias Kristiansson

Intresset för att äta vegetariskt väx-
er, men det saknas gröna kokböck-
er för yngre. Därför samlar Mattias 
Kristiansson här cirka 50 lättlagade 
vegofavoriter. Från uppiggande 
frukostar och välbehövliga mellan-
mål till mumsiga vardagsrätter och 
spännande bjudmat.

ISBN 32-16722-5
Ca-pris: 118:-

Baka med Alisa
Alisa Bandell

I den här färgglada bokkaramellen 
bjuder Alisa på cirka 25 nya bakverk 
att lära sig. Både superlätta för 
nybörjaren och spännande utma-
ningar för den som har mer vana i 
köket. Dessutom kryddas recepten 
av författarens personliga film- och 
musiktips.

ISBN 32-16729-4
Ca-pris: 104:-

Lilla grönsakslandet.
Odla, skörda, äta!
Bella Linde / Vanja Sandgren

En inspirerande guide för unga 
odlare. Full av tips på hur ni 
tillsammans kommer igång, 
sköter om och lagar till familjens 
grönsaker.

Här finns tips för odling i träd-
gårdsland, pallkrage eller ute på 
balkongen.   

ISBN 501-1703-5
Ca-pris: 108:-

Kreativa Karins
kalas för barn
Karin Andersson

Hattkalas, blomparty eller djurfest 
– varför välja när man kan få allt 
på en gång? I Kreativa Karins 
kalas för barn delar den välkända 
proffspysslaren Kreativa Karin 
med sig av sina bästa pysselknep, 
do it yourself-tricks och festliga 
idéer inför kalaset.

ISBN 638-8745-1
Ca-pris: 91:-

Äntligen en
vegetarisk
kokbok
för barn!

Lustfyllt och 
färgglatt för
stora och små!

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 återvin-
ningsanläggning. I denna 
bok får han lära sig lite om 
järn och metall på ett roligt 
och lättsamt sätt.

ISBN 981710-0-6
Ca-pris: 115:-

Skrot-Sverre
På pappersavdelningen 
Jeff Nilsson

Skrot-Sverre på pappersav-
delningen handlar om en 
liten pojke på nio år som 
får följa med sin pappa till 
hans stora återvinningsan-
läggning. 

ISBN 981710-1-3
Ca-pris: 115:-

Skrot-Sverre
På elektronikskroten
Jeff Nilsson

Skrot-Sverre på elektro-
nikskroten handlar om en 
pojke på nio år och hans 
lillasyster Eva-Lisa som får 
följa med sin pappa till en 
stor återvinningsanläggning 
för elektronikskrot.

ISBN 981710-2-0
Ca-pris: 115:-

Skrot-Sverre
Reser till Lappland
Jeff Nilsson

Skrot-Sverre i Lappland 
handlar om en pojke på nio 
år och hans lillasyster Eva-Li-
sa som i denna bok åker tåg 
upp till Lappland och hälsar 
på sina kusiner. På resan ser 
man både björnar och renar 
och får även följa med ner 
i en gruva och på i en riktig 
lappkåta.

ISBN 981710-3-7
Ca-pris: 115:-

Skrot-Sverre
Matavfall & Biobränsle
Jeff Nilsson

I denna bok får vi följa 
med Skrot-Sverre och hans 
lillasyster Eva-Lisa 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: 115:-Böckerna om Skrot-Sverre är skriven och tecknad av Jeff Nilsson 

som arbetat med miljö och återvinning i över fyrtio år.
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Malala - Flickan som stod 
upp för rätten att gå i skolan 
och förändrade världen
Malala Yousafzai
Patricia McCormick

Malala Yousafzai var bara tio år 
när talibanerna tog kontroll över 
hennes hemstad i Pakistan. De 
sa att musik var ett brott. De sa 
att kvinnor inte längre fick gå till 
marknaden. De sa att flickor inte 
fick gå till skolan. 

ISBN 32-16633-4
Ca-pris: 121:-

Flickornas historia
Kristina Lindström

Här möter vi sjutton flickor från 
olika världsdelar och olika epoker, 
till exempel Juanita i Inkatidens 
Peru, Marie Antoinette under 
franska revolutionen, Michiko i 
bombens Hiroshima och Sandra 
under apartheidregimen i Syd-
afrika. Några av dem har funnits 
på riktigt, andra är påhittade ur 
en historisk verklighet.
 
ISBN 29-66910-7
Ca-pris: 115:-

I mitt namn
- en bok om trans
Moa-Lina 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 skolper-
sonal, vänner och familj.

ISBN 27-14662-4
Ca-pris: 113:-

Böcker inom och omkring oss
Aidan Chambers

Ett slags trolleri som händer inne i 
huvudet. Det är vad litteratur är,
enligt en tioårig pojke citerad 
i denna bok. Men för många 
människor är den magiska världen 
stängd.  Trots att de har ”knäckt 
läskoden” läser de ogärna böcker. 
Att lära sig läsa är en sak, att bli en 
aktiv läsare något annat.

ISBN 86634-54-4
Ca-pris: 246:-

Världens viktigaste bok
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 kärle-
ken och längtan efter att hångla 
blivit större. Pubertetsåren är en 
speciell tid med nya pirriga dröm-
mar, pinsamheter, kärleksknas och 
en stor nyfikenhet på kroppen.

ISBN 7037-631-3
Ca-pris: 132:-

Världens viktigaste
handledning
Nathalie Simonsson

Det här är lärarhandledningen till 
Världens viktigaste bok. Böckerna 
tar upp det som står i skolans 
kursplaner om kroppen, relationer 
och sexualitet. Lärarhandledningen 
innehåller fördjupande texter, 
metoder och lektionsförslag. Den 
ger dig de verktyg du behöver för 
att undervisningen ska bli rolig och 
utvecklande.

ISBN 7037-723-5
Ca-pris: 230:-

Feminism pågår
Sassa Buregren / Elin Lindell

Över hela världen talas det om 
feminism och kvinnors rättigheter. 
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. Jämställd-
heten har kommit olika långt på 
olika håll i världen. Sverige kallas 
världens mest jämställda 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:-
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Döden från skyn
Martin Palmqvist

Det är sommar i staden. Värmen 
är tryckande. En död man hittas 
framför ett höghus. Kriminalpolis 
Ester Hård kommer till platsen. Har 
mannen tagit sitt eget liv? Eller är det 
mord? Trots att Ester Hårds eget liv är 
rörigt försöker hon finna lösningen. 
Ledtrådarna tar henne tillbaka i tiden. 
Till en kyrka, till ett pojkrum i Skåne 
och till ett fängelse för personer som 
är dömda för mord. 

ISBN 7543-201-4
Ca-pris: 138:-

Fripassageraren
Christina Wahldén

När Nells och Nicks far plötsligt dör 
inser de att de inte vet så mycket 
som sin bakgrund. Mamman 
försvann tidigt och pappan har 
varit uppslukad av arbete. Fadern 
efterlämnar en lapp med mystiskt 
budskap - syskonen får veta att 
modern befinner sig i Afrika, och de 
inser plötsligt att de är i fara.
De ger sig av till Afrika med båt.
Ett stort äventyr tar sin början. 

ISBN 29-69533-5
Ca-pris: 113:-

Bröder i brott
Sean Rodman

Ett oväntat byte möter de två 
bröderna ombord på färjan på väg 
mot Seattle. Planen var att i lugn 
och ro bryta sig in i de parkerade 
bilarna på bildäcket och stjäla 
pengar. Men i en skåpbil gör de 
ett helt annat fynd – en kidnappad 
flicka. Resan, som skulle bli bröder-
nas väg ut ur kriminaliteten, tar en 
helt annan vändning. Plötsligt blir 
allt på liv och död.

ISBN 7543-233-5
Ca-pris: 138:-

Slavarna
John Flanagan

När tonårspojkarna i Skandia 
utbildas till krigare delas de upp 
i så kallade broderband. Hal 
Mikkelson är ledare för bandet 
Hägrarna, som består av de 
utstötta och bortvalda pojkarna. 
Trots dåliga förutsättningar har 
de visat sig vara skickliga både på 
sjön och i strid.

ISBN 32-16854-3
Ca-pris: 113:-

Den nya världen
Chris Weitz

Donna, Jefferson och de andra i 
Washington Square-klanen är i 
säkerhet hos den amerikanska
armén. Men det är en inbillad 
trygghet och snart står det klart att 
ett dödligt maktspel pågår mellan 
Kommittén för återuppbyggnad 
och en motståndsrörelse.

En del Hungerspelen och en del 
Flugornas herre kryddat med svart 
humor.

ISBN 32-16579-5
Ca-pris: 113:-

Det lånade mörkrets riddare
Dave Rudden

Denizen Hardwick är föräldralös 
och hans liv är - nåja - normalt. 
Visst, i sagorna blir föräldralösa 
barn räddade från eländet när de 
upptäcker att de är trollkarlar eller 
krigare eller förutspådda att bli 
kungar. Men det här är verkligheten 
- där föräldralösa barn bara är barn 
utan föräldrar. I alla fall var det vad 
Denizen trodde ...

ISBN 7645-857-0
Ca-pris: 160:-

Allt som är
Janne Teller

Vad driver en ung man till att 
använda oprovocerat våld? Är 
hämnd ett bra motiv? Kan man 
förstå intolerans och extremism?

Kritikerrosade Janne Teller
vågar ställa obekväma frågor om 
fördomar, identitet, intolerans och 
integration. Frågor som gör ont och 
som tvingar oss att ta ställning.

ISBN 87027-67-3
Ca-pris: 104:-

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 dimensionerna
- tidsresor - är möjliga.

Första boken i Nova-trilogin.

ISBN 7645-548-7
Ca-pris: 160:-
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Halsbrytande 
steampunk-
roman!



Stjärnstenen
Jo Salmson

Nea var inte mer än nyfödd när 
hennes pappa dödades i kriget 
mot häxmästaren. Sedan dess har 
mäster Fenel varit stadens enda 
stjärntolkare. Nu står Nea inför sitt 
stora prov - om hon också visar 
sig ha Gåvan blir hon stjärntolka-
rens lärling.

Ny episk fantasy av Jo Salmson!

ISBN 638-7943-2
Ca-pris: 102:-

Draksången
Jo Salmson

På andra sidan bergen samlar 
häxmästaren sina krigare. Hans 
spioner är redan utplacerade
i riket, och det är de tre Stjärnste-
narna han är ute efter! Med deras 
kraft vill han ta över världen. Nea 
flyr söderut, mot huvudstaden 
Demar, för att ta reda på vad 
som hänt med drakarna. I sin 
packning gömmer hon en av 
Stjärnstenarna.

ISBN 638-8753-6
Ca-pris: 102:-

Tornerspelen i Gorlan
John Flanagan

Spejarkåren i Araluen har alltid haft 
kungens förtroende, men nu har
lojala spejare över hela landet blivit 
av med sina uppdrag. Samtidigt tycks 
kungen bli alltmer beroende av den 
ärelystne baron Morgarath. Snart 
visar det sig också att Morgarath inte 
bara är ute efter mer makt. Han vill ha 
tronen.

Prequel till Flanagans omåttligt popu-
lära serie Spejarens lärling!

ISBN 32-16681-5
Ca-pris: 106:-

Avblattefieringsprocessen
Zulmir Becevic

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, men inte trodde 
han att det skulle få såna här kon-
sekvenser. Men sedan Partiet tog 
makten är det inte så lätt för såna 
som Alen. Partiet har infört nya 
regler och restriktioner, nya tankar 
har tagit fäste.

ISBN 501-1698-4
Ca-pris: 104:-
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Superkrafter – på gott och ont
Karl Modig

Oscar och Klara är två rätt vanliga 
17-åringar i Stockholmsförorten 
Spånga. Men på väg hem från en 
fest träffas de av blixten och när de 
vaknar nästa dag kan Oscar plötsligt 
kontrollera eld och Klara kan fram-
kalla smärta hos andra de har fått 
superkrafter ...

En spännande och rolig ungdoms-
roman förankrad i ett samtida Sverige, 
som både hyllar och driver med den 
klassiska superhjälteberättelsen.

ISBN 87707-54-4
Ca-pris: 115:-

Högaktuell!

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 framväxande 
miljökatastrof femtio år fram i tiden.

ISBN 27-13735-6
Ca-pris: 132:-

Krigarna
Mats Wahl

Poliskvinnan bakom Elin drar 
plasthatten av en injektionsspru-
ta 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:-

K
A

TE
G

O
R

I
Från 12 år

KARL MODIG

Karl Modig är född 1994 och 
bor i Stockholm. När han inte 
skriver så pluggar han och 
DJ:ar, och på eftermiddag-
arna tränar han klättring i 
förhoppningen om att en dag 
kunna bli en superhjälte.

”Superkrafter – på gott och 
ont” är Karl Modigs debut-
roman. En spännande och 
rolig ungdomsroman för-
ankrad i ett samtida Sverige, 
som både hyllar och driver 
med den klassiska super-
hjälteberättelsen.

Lite fakta om ...



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 
och det är svårt att hitta mat. Ett 
tag bor Alex på en soptipp och 
samlar plastpåsar, där hittar han 
en skadad hundvalp som han 
tar hand om. Så får han sitt nya 
namn: Dogboy. 

ISBN 7299-240-5
Ca-pris: 29:-

Pojken på bergets topp
John Boyne

Pierrot är bara sex år när han blir 
föräldralös. Han tvingas lämna 
hemstaden Paris och sin bäste vän 
Anschel för ett nytt liv hos sin fas-
ter i Tyskland. Hon är hushållerska 
i ett välbärgat hem i Alperna, och 
det är inte vilket hem som helst. 
Godset där Pierrot flyttar in tillhör 
Adolf Hitler. Pierrots liv blir en ond 
spiral av hemligheter och svek.

ISBN 32-16731-7
Ca-pris: 106:-

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:-

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! ”Jag vill 
inte gifta mig. Jag vill lära mig att 
skriva. Jag vill se andra platser. 
Mer än den här lilla byn.

ISBN 502-2119-0
Ca-pris: 104:-

Säg Alex, bara Alex
Monica Zak

Dogboy och Zofi är tillsammans 
igen efter att Alex varit i ung-
domsfängelse. 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 7299-579-6
Ca-pris: 29:-
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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 litteraturpriser 
för barn- och ungdomsböcker.

ISBN 501-1728-8
Ca-pris: 101:-

Författaren till
den moderna
klassikern Pojken
i randig pyjamas!

ELISABETH ÖSTNÄS

Elisabeth Östnäs föddes 1974 
i Lund. Hon har en fil mag i 
religionshistoria och litterärt 
skapande. Hennes intresse 
för spöken, det mörka och 
det okända inspirerar hennes 
skrivande.

”Kungadottern” är hennes 
första roman för unga läsare 
och den första delen i trilogin 
Sagan om Turid. Det är en
berättelse förankrad i 
religionshistorisk forskning, 
men i realismen finns drag av 
fantasy och vi kommer hennes 
karaktärer så nära som om de 
levde idag.

Lite fakta om ...

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 7299-680-9
Ca-pris: 97:-



Vilse
Karina Berg Johansson

En grupp på trettio ungdomar ger 
sig ut på en kanotfärd. Till en början 
hänger alla ihop, men så hamnar ett 
par kanoter på efterkälken. När älven 
delar på sig paddlar sex personer 
inte mot det väntande lägret, istället 
väljer de fåran som leder rakt ut i 
ingenstans.

En psykologisk thriller om sex och 
överlevnad i en både främmande och 
livsfarlig miljö.

ISBN 32-16819-2
Ca.pris: 109:-

Hängd mans ö

Lena Ollmark / Mats Wänblad

Karl såg mot Sara, men plötsligt var 
hon skymd, som om något kommit 
emellan dem. Men inget syntes. 
Bara skuggor. De formades ur 
ingenting, men Karl såg att de en 
gång hade varit människor. Barn. 
Omkring dem svävade ett ljud av 
gråt och klagan, och Karl och Sara 
tryckte sig mot brunnsväggen.

ISBN 27-13872-8
Ca-pris: 92:-

Skuggsommar
Mia Öström

Rakel måste tillbringa hela sommar-
lovet på en enslig ö långt ute i havet 
tillsammans med sin kusin, som 
vägrar prata med henne. Utanför ön 
reser sig ett gammalt hopptorn ur 
havet, och på den högsta avsatsen 
står en dag ett par tvillingar med 
blekblå baddräkter och långt rött 
hår. Vad är det för hemlighet de har, 
som de inte vill dela med Rakel?

ISBN 86634-74-2
Ca-pris: 115:-

De dödas källa

Lena Ollmark / Mats Wänblad

En illusionist flyttar in i ett hus i 
Krabbsjögrund. Hon anställer Karl 
och Sara för att sortera alla de 
föremål som husets förre ägare 
samlade på sig innan han försvann 
under mystiska omständigheter. I 
husets källargångar hittar Karl och 
Sara ett altare, byggt kring en källa. 
De förstår att det är källan som ger 
evigt liv men inte på det sätt som 
alla har trott.

ISBN 27-13871-1
Ca-pris: 92:-
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Spökskeppet Vallona
Lena Ollmark / Mats Wänblad

Karl ska tillbringa några höstveckor 
tillsammans med morfar i sin 
sommarlovsstad Krabbsjögrund. 
Men morfar är sig inte lik, han 
verkar orolig, nästan rädd, och det 
vilar något hotfullt och ondsint 
över staden. Vad är det för mystiskt 
med modellen av skeppet Vallona 
som hänger i kyrkan? När så morfar 
plötsligt försvinner, bestämmer sig 
Karl och hans kompis Sara för att 
hitta honom.

ISBN 27-13869-8
Ca-pris: 92:-

Kapten Svarteks grav
Lena Ollmark / Mats Wänblad

Karl har fått nya kompisar i skolan 
och trivs rätt bra. Nu är det jullov 
och på nyårsafton ska man fira 
Krabbsjögrunds 500-årsjubileum. 
Men Karl anar att någonting inte är 
som det ska i stan. Något mystiskt 
pågår i träsket bortom kolerakyrko-
gården om nätterna.

Kapten Svarteks grav är andra delen 
i serien om spökerierna i Krabbsjö-
grund.

ISBN 27-13870-4
Ca-pris: 92:-

Spännings-
läsning för
bokslukar-
åldern!
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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 7299-709-7
Ca-pris: 92:-

Vinnare av
Barnens
Romanpris
2015!

Thriller i 
fjällmiljö!

MIA ÖSTRÖM

Mia Öström är född 1966 
och uppvuxen i Umeå. Idag 
bor hon Uppsala och arbetar 
som kommunikatör på Bibliotek 
Uppsala.

Hon debuterade som för-
fattare 2010 med romanen 
”Den du söker finns inte här”. 
Hon har också skrivit noveller 
och är en av författarna bak-
om barnboksserien om Sally. 

”Skuggsommar” är hennes 
första roman för unga.

Lite fakta om ...



En i laget
Antologi

På initiativ från Sveriges 
författarlandslag kommer en 
antologi med nyskrivna noveller 
om fotboll, för ungdomar.

Bakom texterna står bland
annat Gunnar Ardelius,
Martin Bengtsson, Åke
Edwardson, Patrik Lundberg, 
Johanna Nilsson, Ronnie
Sandahl m. fl.

ISBN 88279-02-6
Ca-pris: 115:-

Stulen
Leif Jacobsen

Petter, Lukas och Krille är i skogen 
för att leka av sig med mope-
derna. Eller ’trekka’, som de själva 
kallar det. Under en paus är det 
någon som snor Krilles moped. 
Mitt framför ögonen på dem! 
Nu börjar en lång och spännan-
de mopedjakt genom skogen. 
Tjuven får helt enkelt inte komma 
undan!

ISBN 7543-283-0
Ca-pris: 138:-

Dödens grupp
Jesper Tillberg

Under ett träningsläger i Italien 
testas den femtonårige Tomas 
tålamod och tränaregenskaper, 
och hemma i Sverige väntar en 
viktig cup. Laget har placerats i 
den allra svåraste gruppen dö-
dens grupp. Toma har mycket att 
bevisa. Och Toma tvingas att fatta 
sitt svåraste beslut hittills.

ISBN 32-16466-8
Ca-pris: 104:-

Razzia
Leif Jacobsen

Polisen är i byn. Det är slut med 
trimmande mopeder! Med både 
bilar och motorcyklar sätter de 
upp en kontroll ... Det blir början 
på en händelserik och spännande 
kväll. Och en razzia som tjejerna 
och killarna i den lilla byn sent ska 
glömma.

Första boken i den populära
mopedserien av Leif Jacobsen.

ISBN 7543-284-7
Ca-pris: 138:-

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, veten-
skapsmannen, har försvunnit efter 
att ha jobbat med ett experiment. 
Den mystiska 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:-

Bänkad
Annica Wennström

Sebastian går i nian. I hans liv har 
fotbollen alltid stått i centrum. 
På träningarna finns gemenskap 
och Karsten, tränaren som vägrar 
nivåindelningar och elitsatsningar. 
Men sammanhållningen i laget 
börjar krackelera när Janne och 
hans son Ethan dyker upp. Det 
tvivel som gror inom Sebastian 
växer sig starkare, vem är han utan 
fotbollen?

ISBN 29-69646-2
Ca-pris: 104:-

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

Uppföljare
till Hög press!

Flyt som en fjäril,  
stick som ett bi

Elin Nilsson

Miranda är en tävlingsmänniska, 
hon är fixerad av att kämpa. Hon 
tränar nio gånger i veckan, tar 
i så att det känns som hon ska 
sprängas och lassar i sig mängder 
av skolbespisningens pasta. Medan 
hennes bästa kompis som driver 
en blogg med mottot fake it til you 
make it, bara bryr sig om sin kille.

ISBN 501-1552-9
Ca-pris: 104:-

Om fotboll, 
svek och 
kärlek!

MADELEINE L’ENGLE

Madeleine L’Engle (1918–
2007) är en amerikansk 
författare mest känd för sina 
ungdomsromaner. Hon var 
långt före sin tid när hennes 
klassiska science fiction-
roman ”Ett veck i tiden” 
publicerades 1962. Boken 
blev en enorm succé inter-
nationellt, inte minst för att 
den hade en kvinnlig huvud-
person. Boken kommer att 
filmatiseras av Disney, med 
manus av Jennifer Lee, som 
bland annat ligger bakom 
succén Frost.

Lite fakta om ...



Att vara jag
Anna Höglund

I Att vara jag får vi möta Rosa 13 
år. Rosa vill inte se sig själv utifrån, 
genom någon annans ögon. Hon 
vill se själv och söker förklaringar. 
Vad är det för känsla av skam som 
har kletat sig fast på hennes kropp? 
Och varför får killar göra fel - utan 
att vara fel?

En hyllad bok om jämställdhet i 
vardagen, gestaltad med hjälp av text, 
måleri, collage och tecknade serier.

ISBN 87707-37-7
Ca-pris: 104:-

Den kallaste flickan
i Coldtown
Holly Black

För att rädda sitt eget och de andras 
liv måste Tana ta sig in i Coldtown. 
Där lever monster och människor 
sida vid sida. Staden är farlig. Den är 
en bur, ett fängelse för de dömda 
och alla som vill vara med.

En berättelse om raseri och hämnd, 
om skuld och skräck och om kärlek 
och avsky, skriven av succéförfattaren 
Holly Black.

ISBN 29-69492-5
Ca-pris: 113:-

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:-
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Lyssna på mig
Martin Jonols

Minna spelar hiphop tillsammans 
med sin kompis Jossan. Och hon 
är faktiskt rätt grym på att sjunga 
och skriva texter. Musiken blir 
Minnas flykt från allt som snurrar i 
huvudet. Som att hennes mamma 
dejtar en sjukt störig snubbe. Och 
att prylar på ett mystiskt sätt har 
börjat försvinna där hemma.

ISBN 7543-111-6
Ca-pris: 143:-

Minna & Hugo
Martin Jonols

Det här med kärlek …
… är inte alltid så lätt. Minna har 
börjat hänga mer och mer med 
Jossans brorsa Hugo. De lyssnar 
på musik och fikar. Men hon vet 
inte vad han egentligen tycker 
om henne. Det är svårt att veta 
vad allt betyder.

En varm bok om känslor, kärlek 
och sorg.

ISBN 7543-191-8
Ca-pris: 143:-

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 nomi-
nerades till Augustpriset.

ISBN 501-1722-6
Ca-pris: 101:-

Efterlängtad 
nyutgåva!

SARA LÖVESTAM

Sara Lövestam är född 
1980 och bosatt i Stockholm. 
Hon har tidigare arbetat 
som lärare i svenska för 
invandrare, men är i dag 
författare på heltid.

Sara debuterade som för-
fattare 2009, efter att ha 
vunnit tävlingen Bok- SM
med sitt manus för debut-
romanen ”Udda”. Sedan 
dess har hon utkommit med 
ytterligare fyra romaner, 
samt en grammatikbok. 
”Som eld” är Sara Lövestams 
första ungdomsbok.

Lite fakta om ...

Kritikerrosad
kärleksroman!

Det ringer det ringer
Anna Holmström Degerman

Isa åker till sin mormor över 
sommaren. Hon ser fram emot ett 
vanligt sommarlov på landet. Men 
det är något som inte stämmer 
hemma hos mormor. Någon 
spelar på ett piano som inte finns 
och telefoner ringer av sig själva 
när det åskar. Isa har aldrig trott på 
det övernaturliga, men hon börjar 
sakta tvivla … 

ISBN 7543-152-9
Ca-pris: 143:-
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Resan som började med ett slut

Zulmir Becevic

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 träffar en tjej. Allt i väntan på det viktiga beskedet: Stanna 
eller inte?

Resan som började med ett slut är 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:-
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Manifest för hopplösa
Åsa Asptjärn

Emanuel Kent har insett vikten av 
att ha mål i livet. Även ett oupp-
nått mål är ett mål. Så han gör ett 
manifest för sig själv (och andra 
hopplösa). Främst går manifestet 
ut på att undvika förändring, 
att ducka. Det var den yttersta 
visdomen han tog med sig från 
höstterminen.

ISBN 638-8403-0
Ca-pris: 101:-

Svenhammeds journaler
Zulmir Becevic

Följ med femtonårige Svenhammed på en odyssé genom den 
svenska småstaden med bästa polarna, mexaren Chino och 
skilsmässobarnet Miell. Polarna som aldrig sviker när allt annat 
verkar gå åt skogen.

Svenhammeds journaler nominerades till Augustpriset 2009. 

ISBN 501-1300-6
Ca-pris: 33:-

Högaktuella
ämnen!

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: 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:-

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 
mystiske 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 501-1417-1
Ca-pris: 106:-

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 501-1369-3
Ca-pris: 97:-



Girl online
Zoe Sugg

Pojke från New York möter flicka 
från Brighton och kärlek uppstår.

En debutroman, ”söt som en 
cupcake”, av vlogg-ikonen Zoella 
(Zoe Sugg). Hennes videobloggar 
om mode, skönhet och livsstil har 
7 miljoner följare på YouTube och 
romanen satte försäljningsrekord 
första veckan i England.

ISBN 638-8536-5
Ca-pris: 113:-

Mornitologen
Johanna Thydell

Moa har det utmärkt, tack så mycket. Hon bor med sin pappa, pappas fru 
Susanne och sin älskade lillebror Lucas. Livet leker, himlen är blå. Moas mamma 
Hedvig försvann visserligen utan ett spår när Moa var två år gammal, men det 
är inte direkt något Moa går och grubblar över. En dag berättar hennes pappa 
att Hedvig har hört av sig. Moas försvunna morsa vill hux flux träffa Moa, men 
aldrig i livet att hon tänker skutta in i en famn som försvann för fjorton år sedan. 
Ett möte ska det bli, inget mer. 

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:-

Släppa taget
Katarina von Bredow

Elsa och Stella är tvillingar 
och står varandra nära. De blir 
ständigt hopblandade vilket 
irriterar dem. Bara för att de ser 
likadana ut är de inte samma på 
insidan! Trots att de är lojala mot 
varandra pågår det en ständig 
och outtalad tävling. Om betyg 
och prestationer men även om 
kärlek och vänskap.

ISBN 29-69639-4
Ca-pris: 108:-

Var är Audrey?
Sophie Kinsella

Audrey lider av social fobi, ångest-
syndrom och depressiva episoder. 
Hon går hos en psykolog och gör 
hela tiden framsteg, men det är inte 
förrän hon träffar Linus som hennes 
tillfrisknande tar fart på riktigt. Linus 
får henne att våga göra saker hon 
aldrig trodde att hon skulle kunna 
göra igen.

Sophie Kinsellas första
ungdomsbok!

ISBN 32-16630-3
Ca-pris: 109:-
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5768 visningar på Youtube
Ralf Novák-Rosengren
Anita Santesson

Att sjunga är det bästa Rosita 
vet! Men det är mest något hon 
drömmer om. I vanliga fall försö-
ker hon att inte synas, inte höras, 
inte märkas i skolan. Hon hör till 
de resande, ett folk som enligt 
vissa inte finns alls och som enligt 
andra inte är värt något. Inte lätt 
att stå ut i skolan då!

ISBN 7299-720-2
Ca-pris: 92:-

Vinnare
av Barnens
Romanpris
2014!

Jack
Christina Lindström

Jack är den snygga och coola 
killen, som är grym på innebandy 
och får alla tjejer han vill ha. Freja 
har en lite för stor näsa, en rosa 
stickad mössa och tycker om att 
titta på sälar. De är ett omaka par 
på papperet, men när de träffas i 
ett badrum på en fest kan ingen av 
dem värja sig. De faller handlöst för 
varandra och allt känns helt rätt.

ISBN 32-16709-6
Ca-pris: 104:-

Skrivsätt.
Handbok för unga skrivare
Sigbritt Ernald

Att skriva är förfärligt, underbart 
och arbetsamt. Det här är en bok 
som vänder sig direkt till tonår-
ingar 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:-
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ny bok av
Johanna
Thydell!
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Askfödd
Sabaa Tahir

I Krigarnas imperium straffas 
olydnad med döden. Intellekt 
slås i bojor och skönhet blir till 
ruiner. Det som en gång var ett 
blomstrande rike är nu en värld 
av aska. Laias föräldrar är döda, 
och hennes bror sitter fängslad 
för landsförräderi. I ett desperat 
försök att rädda sin bror ber Laia 
motståndsrörelsen om hjälp och 
ingår ett ödesdigert avtal.

ISBN 32-16715-7
Ca-pris: 150:-

Bårhuset
Douglas Foley

17-åriga Amanda som sommar-
jobbar som bårbärare på sjukhuset. 
Hon trivs bra och arbetskamraterna 
är trevliga, men så är det Bosse. Det 
är något med honom som känns fel 
förutom att det tunna mörka håret 
alltid är otvättat och de mörkgula 
tänderna ser äckliga ut är det 
sättet han glor på som känns mest 
obehagligt. När Oliver träffar sin 
drömtjej Julia råkar han ta livet av 
henne. Av misstag. 

ISBN 87769-36-8
Ca-pris: 104:-

Drömgångare
Samantha Shannon

Paige Mahoney vet inte själv grän-
serna för sin förmåga. Hotad i en 
kontroll i t-banan råkar hon döda 
en vakt. Att undkomma kommer 
i princip att vara omöjligt. Ingen 
är efterlyst av Scion särskilt länge. 
Året är 2059. Det är tvåhundra år 
sedan Scion inrättades i Storbri-
tannien; som ett säkerhetssystem, 
men alla vet vad det i själva verket 
är en ockupationsmakt, ett växan-
de imperium.

ISBN 7499-256-4
Ca-pris: 33:-

Glastronen
Sarah J. Maas

I ett land i avsaknad av magi, 
där kungen styr med järnhand, 
kallas en lönnmördare till ett 
slott. Hon reser dit, inte för att 
döda kungen utan för att vinna 
sin frihet. Om hon besegrar tju-
gotre motståndare i en tävling 
mördare, tjuvar och soldater blir 
hon frigiven från fängelset och 
kommer att få tjäna som kungens 
Mästare. Hennes namn är Celaena 
Sardothien.

ISBN 7645-842-6
Ca-pris: 160:-

Första delen
i den hypade
fantasyserien!

Eldbärare
Anders Björkelid

Tvillingarna Sunia och Wulf har 
tillbringat ett år i domarringen 
och lärt sig mycket om sitt arv. 
Under tiden har hotet från Kylan 
trappats upp och hirdjägarna tror 
att ett krig är oundvikligt. Sunia 
och Wulf blir sända till en stad 
långt hemifrån. 

Andra delen i serien.

ISBN 27-13823-0
Ca-pris: 31:-

Ondvinter
Anders Björkelid

Ondvintern kommer med en 
kyla som tränger in i människors 
hjärtan och sinnen. Ingen kan 
veta vem som ännu inte är i 
Vinterkungens våld. Tvillingarna 
Sunia och Wulf har en speciell 
kontakt och kan känna det den 
andra känner.

Första delen i serien  
Berättelsen om Blodet.

ISBN 27-13822-3
Ca-pris: 31:-

Guldkompassen
Philip Pullman

ISBN 27-11707-5
Ca-pris: 31:-

Den skarpa eggen
Philip Pullman

ISBN 27-11708-2
Ca-pris: 31:-

Berättelsen om krig, politiska intriger, mysterievetenskap och 
en ung flicka som letar efter sina föräldrar.

Allt detta i en märklig värld som i mycket påminner om sent 
artonhundratal, men är något helt annat.
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Ceremonin
Kiera Cass

För trettiofem tjejer är The Selection 
deras livs chans, en möjlighet att 
fly det liv och den kast de är födda i 
och istället leva i lyx och rikedom.

Ceremonin är första boken av fem i 
Kiera Cass enormt populära fantasy-
serie. Hungerspelen möter The Bachelor 
i denna internationella bästsäljare.

ISBN 32-16882-6
Ca-pris: 127:-

Mistborn – 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 Överstehärs-
karen 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: 160:-

Den unga Eliten
Marie Lu

Adelina Amouteru överlevde blod-
febern, denna dödliga sjukdom 
som svepte över hennes land. De 
flesta som smittades dog, medan 
de barn som överlevde blev märkta 
av sjukdomen på egendomliga 
sätt och började kallas malfetto. 
Några av de som överlevt febern 
sägs ha mystiska och kraftfulla 
förmågor, och även om deras 
identiteter förblir hemliga har de 
kommit att kallas Den unga eliten.

ISBN 7645-093-2
Ca-pris: 160:-

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:-

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 förhopp-
ningen 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:-

Ny serie av 
författaren till 
Legend-trilogin! 

Bästsäljare
världen över 
- nu på svenska!

CHARLOTTE CEDERLUND

När Charlotte var liten såg 
hon sig själv som en skrivande 
människa. Hon skrev vad som 
helst, var som helst och när 
som helst. Efter studenten tog 
det stopp, kreativiteten sögs 
ur henne och istället för att 
skriva tog hon sin univer-
sitetsexamen och började 
jobba. Men 2012 bestämde 
hon sig för att ta tag i sin 
gamla hobby igen. Målet 
var ett romanmanus med 
fantasyvibbar för ungdomar 
och unga vuxna, resultatet 
blev boken ”Middagsmörker”.

Lite fakta om ...

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:- 

Röd drottning
Victoria Aveyard

I sjuttonåriga Mare Barrows värld är 
samhället uppdelat efter blod. De 
Silverblodiga, supermänniskor med 
häpnadsväckande förmågor, regerar 
över de vanliga Röda och använder 
dem som soldater, arbetare och tjä-
nare. 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:-



Röta 
Siri Pettersen

Hon hade lämnat Rime. Han hade 
kysst henne och hon hade hejdat 
honom. Utan anledning. Hon var 
inte rötan. Hade aldrig varit det. 
Och nu var det för sent. Hirka den 
svanslösa är inte längre kvar i Ym-
slanden, istället är hon fast i en 
värld som är döende, som saknar 
Kraften och som ruttnar inifrån.

ISBN 32-16619-8
Ca-pris: 138:-

Kraften
Siri Pettersen

Dreysil, det första landet, är en kall 
värld där svaghet föraktas. Det är 
också en del av Hirkas arv, hennes 
fars hemland, dit hon har återvänt 
för att rädda Ymslanden och Rime.

Den tredje och avslutande delen i 
serien Korpringarna, en storslagen 
berättelse om makt, hat, högmod
– och brinnande kärlek. 

ISBN 32-16621-1
Ca-pris: 138:-

Nattbuss 198
Niklas Krog

Johan vaknar upp rejält bakis, 
med ett stort, kliande sår på 
halsen. Hur kom han hem i 
natt? Långsamt börjar minnen 
tränga sig på. Av busskraschen, 
lågorna, skriken. Smärtan. Vad var 
det egentligen som hände på 
nattbuss 198?

Niklas Krog skriver äntligen för 
ungdomar igen!

ISBN 32-16626-6
Ca-pris: 102:-

Änglamakerskan
Camilla Läckberg

Ebba och hennes man Mårten 
flyttar tillbaka till Valö, den ö 
som Ebba kommer ifrån. Genast 
händer det obehagliga saker. 
Men egentligen började det 
långt tidigare. När Ebba var ett 
år gammal försvann hela hennes 
familj spårlöst ...

Säkert kort för att väcka läslusten hos 
lite äldre ungdomar och vuxna.

ISBN 7543-121-5
Ca-pris: 143:-
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I ljusets makt
Leigh Bardugo

Alina Starkov är ingen särskild, 
bara en av alla fattiga, föräldralösa 
ungdomar i landet Ravka. Hon 
förs genast till landets magiska elit, 
Grishan, och en helt ny värld öpp-
nar sig för henne. En värld av magi 
och gnistrande överflöd, men där 
Alina inte vet om hon kan lita på 
någon - inte ens Grishans mäktige 
ledare, Skuggmästaren.

ISBN 86634-68-1
Ca.pris: 115:-

Stormens öga
Leigh Bardugo

Alina flyr från Ravka, jagad av det 
hon gjort och aldrig kan glömma. 
Tillsammans med Mal försöker 
hon börja ett nytt liv i ett land på 
andra sidan havet, men det är svårt 
för henne att hålla sin kraft gömd 
och låtsas vara någon annan än 
Solbringaren. Skuggmästaren har 
överlevt och reser sig starkare än 
någonsin med en ny, skräckinja-
gande kraft.

ISBN 86634-76-6
Ca.pris: 115:-

Ur askan
Leigh Bardugo

Skuggmästaren har intagit 
huvudstaden och styr Ravka 
från en tron av mörker. Alina och 
Mal gömmer sig i underjorden. 
Snart börjar jakten på Morozovas 
tredje främjare, eldfågeln. Den är 
Ravkas enda hopp om räddning, 
men att använda den skulle 
kunna kosta Alina allt. Men har 
hon något val?

ISBN 87707-53-7
Ca.pris: 115:-

Grisha-trilogin
– oavbrutet
spännande och 
händelserikt!

LEIGH BARDUGO

Leigh Bardugo är född i 
Jerusalem, uppvuxen i Los 
Angeles och bor idag i 
Hollywood. Hon utbildad vid 
Yale och har vid sidan om sitt 
författarskap även arbetat 
inom journalistik och reklam 
samt med mask och kostym i 
filmbranschen.

Grisha-trilogin har sålts till ett 
tjugotal länder och filmrättig-
heterna har plockats upp av 
Dreamworks och producen-
ten till Harry Potter-filmerna. 

Lite fakta om ...

Den enorma 
succéserien
Korpringarna!
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Blå tråd
Lois Lowry

Kira växer upp i ett brutalt och primi-
tivt samhälle där de sjuka och svaga 
lämnas att dö. Hon är född med ett 
deformerat ben och när hon blir för-
äldralös vänder staden sitt hänsynslösa 
ansikte mot henne och hon tvingas 
kämpa för sitt liv. Kiras hopp står till 
vänskapen 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 hård-
nar även i hans by. Röster höjs 
för att bygga en mur som håller 
främligar ute. Samtidigt tätnar 
skogen och blir en ogenomträng-
lig och livsfarlig plats. Matt måste 
göra en allra sista resa. 

ISBN 27-14452-1
Ca-pris: 132:-

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 27-14480-4
Ca-pris: 132:-

Hemsökta
Magnus Nordin

En drömsommar väntar Elin och 
Denise. Sol, bad och ett lyxhus på 
en udde långt ute i havsbandet. 
Men de hinner inte njuta speciellt 
länge innan dröm förvandlas till 
mardröm. 

Magnus Nordin är tillbaka i facket 
där han briljerar - krypande
spänningsläsning med över-
naturliga inslag.

ISBN 638-8849-6
Ca-pris: 108:-

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 
kvarlevorna av en ung flicka och 
det monster som ätit henne 
förändras hans värld för alltid.

ISBN 7645-302-5
Ca-pris: 160:-

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 kanadensiska 
vildmarken. Han begav sig dit för att 
hitta Wendigon, en fruktad, livsfarlig 
och högst mytomspunnen varelse.

ISBN 7645-975-1
Ca-pris: 160:-
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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 enklaven 
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: 148.-

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: 160:-

För alla Hunger-
spelen- fans!



Lögner
Sara Shepard

För tre år sedan försvann Alison efter 
en övernattningsfest och har inte synts 
till sedan dess. Hennes vänner vid 
elitskolan i Pennsylvania sörjde henne, 
men i hemlighet drog de också en lätt-
nadens suck: de bar alla på varsin hem-
lighet som bara Alison kände till. När 
de så börjar få anonyma meddelanden 
och sms växer paniken. Har de blivit 
förrådda av någon i den egna kretsen? 
Eller ännu värre: Är Alison tillbaka?

ISBN 7645-574-6
Ca-pris: 148:-

Felfri
Sara Shepard

Signaturen A att sätta skräck i de 
forna bästisarna Spencer, Aria, 
Emily och Hanna. De fyra var 
oskiljaktiga tills den gemensamma 
kompisen Alison försvann spårlöst 
för tre år sedan. Nu har Alisons 
döda kropp hittats nergrävd i 
en trädgård, men A fortsätter att 
trakassera dem. Om det inte var 
Alison som skickade alla hotfulla 
meddelanden - vem är det då?

ISBN 7645-826-6
Ca-pris: 148:-
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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.

Vinnare av Augustpriset och Slang-
bellan. Filmen vann flera Guldbaggar 
2009.

ISBN 501-1305-1
Ca-pris: 36:-

Här ligger jag och blöder
Jenny Jägerfeld

”Klockan var kvart i ett torsdagen den 
tolfte april, dagen för den interna-
tionellt inbillade olycksdagen, och 
jag hade just sågat av den yttersta 
toppen av min vänstertumme med en 
elektrisk sticksåg.” Maja skulle aldrig 
skada sig själv, aldrig avsiktligt som 
folk verkar tro. Ska man inte få såga 
av sig en tumspets utan att alla 
börjar oroa sig? 

ISBN 86634-08-7
Ca-pris: 36:-

Pretty Little
Liars-serien
har sålt i över
fyra miljoner
exemplar!

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 oroligheter 
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:-

Four
Veronica Roth

Fyra nya noveller ur Divergent-
trilogins värld. Var och en av dessa 
utforskar Veronica Roths dystopiska 
framtid genom ögonen på den 
mystiske, karismatiske Tobias Eaton, 
även kallad ”Four”.

ISBN 7499-413-1
Ca-pris: 137:-

Augustpris-
vinnare 2010!
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Änglafall
Susan Ee

Sex veckor har gått sedan under-
gångens änglar nedsteg för att 
utplåna den moderna världen som 
vi känner den. Brutala gatugäng 
regerar på dagarna, rädsla och 
vidskepelse styr på nätterna. När 
krigaränglar för bort en hjälplös liten 
flicka tänker Penryn, hennes sjutton-
åriga syster, göra allt för att få henne 
tillbaka. Allt, inklusive att slå sig ihop 
med Raffe, en skadad fiendeängel.

ISBN 7645-552-4
Ca-pris: 148:-

Världen efter
Susan Ee

I uppföljaren till succédebuten 
Änglafall börjar de som överlevt 
den stora ängla-apokalypsen 
skrapa 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. 
Paige försvinner. 

ISBN 7645-839-6
Ca-pris: 148:-
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Svart som ebenholts
Salla Simukka

Eleverna på teaterhögskolan är 
mitt uppe i repetitionerna av en 
modern version av Snövit och 
Lumikki Andersson har fått huvud-
rollen. Premiären närmar sig och 
rätt som det är börjar Lumikki 
få meddelanden från en hemlig 
beundrare, men den spännande 
flirten utvecklas snart till en farlig 
besatthet. Beundraren hotar 
med att förvandla premiären 
till ett blodbad om inte Lumikki 
lyder honom.

ISBN 29-69081-1
Ca-pris: 110:-

Athena
Marta Söderberg

Maya lever i zonernas gränder, 
ständigt på sin vakt. Benjamin 
har ingen och inget, och längtar 
bort från sitt kriminella liv. Makten 
kallar dem nummerlösa. En natt 
kidnappas Maya och Benjamin, 
och vaknar upp på Athena, en 
hemlig agentorganisation. Till-
sammans med andra nummerlösa 
ungdomar ska de genomgå ett 
rekrytprogram.

ISBN 86634-67-4
Ca-pris: 115:-

En Annan

David Levithan

Rhiannon vet vem hon är, och vem 
hon vill vara med. Hur dryg Justin än 
kan vara, är det ändå de två. Men en 
morgon är Justin inte som vanligt. 
Rhiannon känner att han för första 
gången verkligen ser henne, och de 
tillbringar en fantastisk, romantisk 
dag tillsammans. Dagen därpå är 
Justin sitt vanliga svårtillgängliga jag, 
och Rhiannon förstår ingenting.

ISBN 87707-55-1
Ca-pris: 109:-

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:-

Outtalat
Sarah Rees Brennan

På sista tiden har konstiga saker 
börjat hända. Från skogen hörs 
illavarslande skrik om natten och 
bakom fönstren på Aurimere slott 
är lamporna plötsligt tända igen. 
Familjen Lynburn, som styrt staden 
i många generationer, har återvänt 
efter flera års gåtfull frånvaro.

ISBN 7499-586-2
Ca-pris: 114:-

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 behandlings-
hemmet träffar han Julie och Nico.

ISBN 7299-700-4
Ca-pris: 115:-



Uppstigandet
Karen Bao

Femtonåriga Phaet har levt hela 
sitt liv i en koloni på månen. 
Hon tar hand om plantorna i 
Växthus 22, låter sin bästa vän 
föra hennes talan, och håller sig 
borta från regeringens radar. 
Så arresteras en dag hennes 
mamma. Enda sättet för Phaet 
att rädda sina yngre syskon från 
det förnedrande Skyddsboendet 
är att ta värvning i milisen.

ISBN 7499-584-8
Ca-pris: 114:-

När hundarna kommer
Jessica Schiefauer

Den här sommaren älskar Ester och Isak varandra vettlöst. Den här sommaren 
kommer deras kärlekshistoria att solkas, falla sönder och återuppstå. Den här 
sommaren misshandlas en ung pojke till döds vid en stilla insjö. Och Isaks 
lillebror var där när det hände. Jessica Schiefauers roman är en förtätad och 
aktuell berättelse om kärlek, besatthet och om våld.

ISBN 638-8035-3
Ca-pris: 109:-

Flykten från Kabul
N.H Senzai

Elvaårige Fadi har aldrig drömt 
om att börja skola i Kalifornien, 
tusentals mil Kabul. Men nu är 
han här, långt borta från sin lilla-
syster, 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:-
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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:-

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 Sam-
väldet. 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.

ISBN7645-312-4
Ca-pris: 38:-

Vinnare av August-
priset i kategorin 
bästa barn- och 
ungdomsbok 2015!

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. 

Med Om det var krig i Norden 
bjuder Janne Teller 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:-
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Utkommer
augusti 2016!

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: 160:-



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 ungdo-
mar som har cancer. Den handlar 
inte om another kille som är kär. 
Den här boken handlar om oss”.

ISBN 27-14390-6
Ca-pris: 109:-

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:-

Vad gör man inte
Maja Hjertzell

Det är augusti, luften dallrar i 
värmen. Tre syskon är på väg till 
sin mammas födelsedags-
firande. Sensommardagen
kokar, det bubblar under ytan. 
När dagen är slut kommer ingen-
ting längre att vara som förut.

ISBN 86634-73-5
Ca-pris: 115:-

Lasermannen
Gellert Tamas

I Lasermannen, som belönades 
med Guldspaden 2002, berättar 
Gellert Tamas inte bara historien 
om en sjuk människas förvridna 
blick på samhället utan han fångar 
en hel tid, en tidsanda som i prin-
cip skapar denna människa.

Med nytt förord av Gellert Tamas.

ISBN 7037-869-0
Ca-pris: 83:-

En annan gryning
Camilla Sten

Isa vet hur man ska vara. Man 
håller huvudet nere. Man håller 
käften. Man drar ingen uppmärk-
samhet till sig. Kanske var det 
annorlunda en gång i tiden, men 
det spelar ingen roll nu. Isa är 
Klass B, och hon kan spelreglerna. 
Om nätterna är sanningen en 
annan. Om nätterna gör Isa och 
hennes vänner uppror i det tysta. 

ISBN 7037-859-1
Ca-pris: 155:-

Djupa ro
Lisa Bjärbo

I det lilla småländska samhället 
Ingelstad hittas nittonåriga Jonathan 
död. Det är mitt i sommaren, och 
hans kropp ligger livlös vid Djupa 
Ro. När beskedet når de närmsta fyra 
vännerna å tervänder de en efter 
en till sin barndomsort, och samlas 
igen för första gången på nästan 
ett år. På pappret är det för att gå 
på begravningen. Men egentligen 
handlar det nog minst lika mycket 
om att överleva.

ISBN 29-69638-7
Ca-pris: 110:-
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Skrämmande 
framtids-
skildring!

Lex bok
Sara Kadefors

Lex tycker att alla utom Jonatan är 
idioter, såna som till varje pris måste 
synas och har planerat hela sin fram-
tid innan de hunnit gå ur skolan. 
Hon dagdrömmer hellre till tung 
musik än odlar sina ”entreprenöri-
ella 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:-

Nominerad
till August-
priset 2013!

LISA BJÄRBO

Lisa Bjärbo är född 1980 
och uppvuxen utanför Växjö. 
Hon är journalist, författare 
och bloggare, och bor 
numera i Stockholm.

Lisa är ofta ute på skolor 
och pratar om hur det är 
att jobba som författare. 
Mest träffar hon elever på 
högstadiet och gymnasiet.

2010 fick hon Nils Holgersson-
plaketten för boken 
”Allt jag säger är sant”.

Lite fakta om ...



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 tillhörigheter 
upptäcker hon att det är mycket 
Meg inte har berättat.

ISBN 7645-556-2
Ca-pris: 148:-
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Jag lever, tror jag
Christine Lundgren

Jag har alltid tänkt att man 
kommer få någon slags förvarning 
innan hela ens liv går i tusen bitar. 
Jag hade aldrig trott att det skulle 
vara en dag som alla andra. Fast 
det är klart, jag borde ha anat. 
Tisdagar är alltid jävliga dagar.

En sorglig, hjärtskärande
berättelse, men den är också
rolig och mycket träffsäker.

ISBN 29-69807-7
Ca-pris: 108:-

Debutant!

17 timmar härifrån

Cilla Naumann

Tom är med en kompis och hans 
familj i Sydamerika. Hans möte 
med Colombia blir omtum-
lande på många sätt. Värmen, 
fattigdomen, det paradisiska, allt 
i en enda röra, och hela tiden har 
han sina föräldrars prat om alla 
farligheter i bakhuvudet. 

ISBN 501-1572-7
Ca-pris: 99:-

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:-

Tusen bitar saknas
Katja Timgren

Tusen bitar saknas handlar om 
längtan efter liv, att kasta sig ut, 
möta den första stora kärleken. 
Men också om förlust och hur 
man blir vuxen i en bitvis mörk, 
orättvis och obegriplig värld.
På den nya skolan möts Elis och 
Mirjam. Mirjam är fascinerande, 
och har sidor som Elis inte kom-
mer åt. Vad är det Mirjam döljer?

ISBN 501-1561-1
Ca-pris: 104:-
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Jag och Earl
och tjejen som dör
Jesse Andrews

Greg Gaines har räknat ut hur man överlever. Hans strategi är att smälta 
in. Hålla en sjukt låg profil. Den enda han umgås med är Earl. Tillsammans 
tillbringar de sin lediga tid med att spela in filmer. Ärligt talat är filmerna 
ganska usla, och Greg har inga planer på att någonsin visa dem för någon 
annan. Tills han lär känna Rachel. 

Filmen Me and Earl and the Dying Girl hade premiär på Sundance Film 
Festival i januari 2015, där den fick stående ovationer, och vann i kategorierna 
Audience Award och Grand Jury Prize.

ISBN 32-16695-2
Ca-pris: 102:-

Det här är den 
roligaste bok om 
döden du någonsin 
kommer att läsa!



Som stjärnor i natten
Jennifer Niven

Alla är övertygade om att populära 
Violet Markey räddar skolans ”freak”, 
Theodore Finch, från att hoppa, den 
där dagen uppe i skolans klocktorn 
- men sanningen är egentligen en 
annan. Ända sedan hennes syster 
dog i en trafikolycka har Violets liv 
varit skevt. När hon lär känna Finch 
öppnas dörren till något nytt. Men 
samtidigt som Violets värld växer, 
börjar Finchs värld krympa.

ISBN 87707-13-1
Ca-pris: 105:-

En sång till Ella
David Almond

Dagarna på stranden är precis så 
härliga som Claire och hennes 
vänner drömt om. De sjunger 
och dansar, äter och dricker, leker 
och älskar. Plötsligt dyker den 
underliga men vackra Orfeus 
upp och trollbinder alla med 
sin sång. Mest hänförd blir Ella 
som uppslukas av kärleken och 
försvinner bort.

ISBN 502-2090-2
Ca-pris: 104:-
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Framröstad
som Årets bästa 
Young Adult-bok
på Goodreads!

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 träffande, ifrågasättande, het ung-
domsroman om att lyssna mer på sin 
kropp än på ryktena som sprids.

ISBN 86634-19-3
Ca-pris: 36:-

Kickar
Staffan Cederborg

Joel glider runt med kompisar 
och i väntan på ”vaddetnuär” 
hittar han och Kaspar på egna 
små pranks. När Cornelia flyttar till 
stan blir Joel fullständigt förhäxad 
av henne. Hon ritar om hans 
stjärnhimmel. Men kompisen Linn 
gör allt för att fånga Joel och är 
ibland för svår att motstå. 

ISBN 7299-701-1
Ca-pris: 113:-

Lyrisk
skildring om
att bli vuxen!

Ljug för mig
Becca Fitzpatrick

ISBN 32-16749-2
Ca-pris: 121:-

Ljug för mig är en het, 
romantisk thriller av den 
bästsäljande författaren 
Becca Fitzpatrick, som rönt 
enorma framgångar både i 
Sverige och utomlands med 
sin serie Fallen ängel.

Ingen återvändo
Douglas Foley

Ett gäng killar och tjejer ger sig iväg 
på en kanotfärd. De ska egentligen 
ha lärare med sig, men de har blivit 
sjuka och utflykten har ställts in. 
Ungdomarna trotsar ordern och 
ger sig iväg, friheten lockar trots de 
eventuella konsekvenser rymningen 
kan föra med sig.

ISBN 87941-57-3
Ca-pris: 104:-

Douglas Foleys 
fantastiska debut-
bok i nyutgåva!

Vi ses i mörkret
David Wiberg

Vi ses i mörkret är en skildring av 
förhållandet som betyder allt, 
som man riskerar att tappa bort 
sig själv i och som omvärlden 
aldrig kan förstå. 

Fristående uppföljaren till
kritikerrosade Dagboksan-
teckningar från ett källarhål!

ISBN 87707-14-8
Ca-pris: 115:-

DAVID WIBERG

David Wiberg föddes 1973 
i Lund och är i dag bosatt i 
Stockholm. Mellan åren 1992 
och 2003 var han medlem 
i humorkollektivet Varan-
teatern, som även blev en 
populär tv-serie på SVT.

David är verksam inom scen- 
och bildkonst, arkitektur och 
illustration och är utbildad 
vid Chelsea College of Art 
and Designi London, Lunds 
tekniska högskola och Escuela 
Técnica Superior de Madrid.

Lite fakta om ...



Smillas smink
Smilla Norryd

16-åriga Youtubaren och 
makeup-artisten Smilla Norryd 
har på sin vlogg Smillasbeauty 
hundratusentals visningar och 
över 30.000 följare.  Nu kommer 
vloggfenomets bok Smillas smink 
som innehåller 11 lyxiga och 
roliga makeupteman.

ISBN 87941-71-9
Ca-pris: 115:-
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Jag ger dig solen
Jandy Nelson

Noah och Jude är tvillingar, bästa 
vänner, och olika som natt och 
dag. Alla vill vara Judes vän, 
ingen vill vara Noahs. Tills Brian 
dyker upp, Brian som samlar på 
meteoriter och får Noahs kropp 
att vibrera. Men då inträffar det 
otänkbara – en tragedi som slår 
tvillingarnas liv i spillror. Och allt 
förändras.

ISBN 88279-01-9
Ca-pris: 38:-

Sedan du försvann
Morgan Matson

Emily är på väg att ta en del ovan-
liga 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:-

Himlastormande
kärlek och mörka 
hemligheter!

Lola och pojken i huset 
bredvid
Stephanie Perkins

ISBN 7645-566-1
Ca-pris: 148:-

Stephanie Perkins är en stor-
säljande amerikansk författare,
med flera titlar på New York Times 
best-sellerlista.

Vald till en av Årets bästa tonårs-
böcker av NPR och nominerad 
till en Cybils Award för Bästa 
ungdomsroman.

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 hen-
nes pappa bestämmer sig för att 
skicka henne till Paris för att hon 
ska gå sitt sista skolår där.

ISBN 7645-072-7
Ca-pris: 114:-

Uppkopplad! En guide till 
sociala mediers möjligheter
Felicia Margineanu

Det pratas fortfarande ofta om 
ungas användning av sociala 
medier i negativa termer, om att 
ungdomars internetanvändande 
skulle vara skadligt och om 90-
talisterna som ”den egocentriska 
generationen”. I Uppkopplad gör 
Felicia Margineanu - fotograf, inspi-
ratör och social entreprenör - upp 
med den bilden.

ISBN 7499-598-5
Ca-pris: 137:-

K
A
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G

O
R

I
Från 15 år

M varken mer eller mindre
Petra Backström

Maj är 19 år och tycker om när 
saker är lättkategoriserade och 
logiska. När man efter en kort 
överläggning kan komma fram 
till ett klockrent beslut genom att 
väga fördelar mot nackdelar. Då 
är kärleken en svår nöt att knäcka. 
Nu har Maj trasslat in sig i fyra 
kärlekshistorier samtidigt. Och hur 
hon än försöker reda ut tillvaron blir 
det bara värre.

ISBN 29-69713-1 
Ca-pris: 110:-

PETRA BACKSTRÖM

Petra Backström är född
1989 och uppvuxen på 
Söder i Stockholm där hon 
fortfarande bor.

Hon jobbar som copywriter
och gillar de flesta bokstäver, 
men har överlag ett bättre 
förhållande till konsonanter. 
Alltid tyckt att de mjuka 
vokalerna känns hårdare 
än de hårda: O är ju runt 
medan I är vasst.

”M varken mer eller mindre” 
är Petras debutroman.

Lite fakta om ...
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