
LÄSLOV!
Boktips inför höstens

roligaste vecka!



Om oss

LäroMedia Bokhandel är Sveriges största distributör av läromedel och böcker till skolan.
Drygt 270 av landets 290 kommuner, och en lång rad friskoleorganisationer, har i dagsläget avtal med oss. 
Vi levererar alla de titlar du önskar – oavsett om det gäller läromedel, fortbildning eller som i den här 
broschyren: skönlitteratur.

Ert avtal ger dig fler böcker för pengarna

När din inköpsorganisation tecknade avtal med LäroMedia Bokhandel angående inköp av böcker och 
läromedel gjorde de ett bra val! Tack vare ert avtal med oss får du som kund lägre bokpriser, möjlighet till 
fraktfria leveranser och slipper administrativa kostnader. Du får fler böcker för pengarna helt enkelt!

Försäljningsvillkor
gäller från 2016-10-01

Priser Samtliga priser i katalogen är preliminära (exkl. moms) och kan komma att justeras vid leverans.
Vi reserverar oss för prisjusteringar samt eventuella tryckfel.
Leverans Leverans sker fraktfritt till skolan och utan faktura- och orderavgifter.
Returvillkor Lägsta returantal är fem omärkta, felfria exemplar av en och samma titel.
Returfrakten bekostas av köparen. Returnerade varor krediteras enligt ert avtal.
Kommentar Ovan angivna villkor gäller om ej annat avtalats.

Följ oss gärna i sociala medier! 

  
facebook.com/laromedia    

  
instagram.com/laromedia

Höstlov blir läslov

För ett och ett halvt år sedan föddes idén att förvandla höstlovet till läslovet för att sporra barns och ungas 
lust till läsande, berättande och skrivande i alla dess former. I augusti 2016 blev det verklighet efter ett 
regeringsbeslut.
 
Vi på LäroMedia Bokhandel vill givetvis gärna vara med och hjälpa till att sprida läslusten bland unga.
Därför har vi satt ihop den broschyr som du nu håller i din hand. Här har vi samlat ett femtiotal titlar som
vi gärna vill tipsa om inför årets bästa vecka; 44.

På laromedia.se kan du snabbt och enkelt beställa allt det du hittar i broschyren – och ytterligare någon 
miljon titlar ... Det finns helt enkelt något för alla att läsa: oavsett intresse, kunskapsnivå eller språk.
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VAD ÄR
LÄSLOV?



Tränarbytet

Daniel Zimakoff

Sjätte delen i serien om fotbolls-
klubben FC Mezzi. Laget kämpar 
vidare i serien. Men problem har 
uppstått: Deras superbra tränare 
Kingo ska flytta till USA för ett tag 
och de måste hitta en ersättare, 
vilket inte visar sig vara så lätt ... 

Med många illustrationer i svart-vitt.

ISBN 502-2166-4
Ca-pris: 83:-  KÖP HÄR!

Passa som Staffan Olsson!

Staffan Bjerstedt

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

ISBN 502-2183-1
Ca-pris: 85:-  KÖP HÄR!
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NY SERIE
OM HAND-

BOLL!

Ingrid och Ivar på skattjakt

Katerina Janouch

Ingrid och Ivar har ritat en skatt-
karta. Med kartan i handen och 
en korg på armen ger de sig ut i 
naturen för att finna skatten.

En härlig bilderbok att läsa hemma 
eller på förskolan inför skogsutflykten.

ISBN 638-8798-7
Ca-pris: 79:-  KÖP HÄR!

Katitzi och Lump-Nicke
& Katitzi i skolan

Katarina Taikon

Katitzis pappa är allvarligt sjuk och 
hamnar på sjukhus. Tanten lämnar 
Katitzi ensam i huset. Det tycker 
Katitzi är bra, då slipper hon stryk 
och kan bjuda hem vem hon vill, 
som sin vän Lump-Nicke.

Du hittar alla Katitzi-böcker på 
laromedia.se!

ISBN 27-14633-4
Ca-pris: 132:-  KÖP HÄR!

ÄNTLIGEN I 
NYUTGÅVA!

Pudlar och Pommes

Pija Lindenbaum

Ullis, Ludde och Katta bor på ett bra 
ställe. Dom har en pool och potatis 
så det räcker. Men en dag ligger en 
bumling i poolen och trädgårdslan-
det har torkat. Med sin sista potatis i 
en glasburk tvingas dom ge sig ut på 
öppet hav för att hitta en ny plats. 
När dom till slut siktar land möts 
dom av tre hundar på stranden. Kan 
det här bli deras nya ställe?

ISBN 88279-13-2
Ca-pris: 97:-  KÖP HÄR!
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Alfred ska hålla tal

Mina Lystad

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

ISBN 7299-852-0
Ca-pris: 58:-  KÖP HÄR!
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Fröken Smith – den elakaste 
häxan i världen

Beverley Nichols

I den fridfulla lilla staden 
Meadowstream dyker det plötsligt 
upp en främling. Hon ser ung och 
vacker ut, men är i själva verket 
en nästan fyra hundra år gammal 
häxa. Hennes favoritsysselsättning 
är att plåga både barn och djur på 
de mest fantasifulla sätt ...

ISBN 32-17026-3
Ca-pris: 98:-  KÖP HÄR!

Ava och hunden som
kom bort

Monica Zak

Ava börjar i en ny skola, har inga 
kompisar och med retad av en av 
killarna, Vilgot. Som tur är har hon 
Vov, hennes hund. Men en dag är 
Vov borta! På bussen hem erbjuder 
sig faktiskt Vilgot att hjälpa henne 
att leta, men de börjar misstänka 
att någon tagit Vov.

ISBN 7299-792-9
Ca-pris: 53:-  KÖP HÄR!

Resan till planeterna

Peter Ekberg

Filosofen och författaren Peter 
Ekberg tar oss med på en spännande 
och medryckande faktaresa. En 
hisnande expedition genom hela 
vårt solsystem. Här finns allt du vill 
veta – och inte visste att du ville 
veta – om solen, planeter, kometer, 
asteroider och mycket mer. En bok 
med dragningskraft! 

ISBN 638-8773-4
Ca-pris: 98:-  KÖP HÄR!

Bruno 3000
Tvillingarna

Åsa Anderberg Strollo

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

Humoristiskt om vänskap, saknad
och stora känslor för lågstadieåldern.

ISBN 501-1793-6
Ca-pris: 87:-  KÖP HÄR!

NY SERIE!

Världens bästa gäng
– Scenskräck

Maja Lunde

Lär känna Världens bästa gäng! 
Den ostoppbara Helena, den söta 
Ivan, ärkenörden Alfred och så 
Bjørg, berättaren, som lite mot-
villigt blir indragen i gänget.

Vänskap, relationer och skol-
situationer gestaltade med
mycket humor och värme!

ISBN 27-14947-2
Ca-pris: 98:-  KÖP HÄR!

Världens värsta resa

Marius Horn Molaug

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

ISBN 502-2186-2
Ca-pris: 92:-  KÖP HÄR!
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Teckna hjältar och monster

Esbjörn Jorsäter

En inspirerande och lättillgänglig 
handledning i hur man steg för steg 
tecknar hjältar och monster från 
myternas värld.

Teckna hjältar & monster är den 
senaste titeln i Esbjörn Jorsäters stor-
säljande serie. De tidigare böckerna 
har sålt i stora upplagor och används 
på teckningskurser och i studiecirklar.

ISBN 502-2169-5
Ca-pris: 83:-  KÖP HÄR!

Livet - en handbok

Farzad Farzaneh

En oumbärlig guide till de viktigaste 
sakerna du kan komma att stöta på 
under livet, skriven av Farzad från 
barnprogrammen i TV. Med tydliga 
exempel och roliga illustrationer 
och serier får du tips och smarta 
förslag på hur du hanterar olika 
situationer.

ISBN 638-8938-7
Ca-pris: 102:-  KÖP HÄR!

19 historiska gåtor:
från Titanic till Dracula

Bengt Fredrikson och Andreas Palmaer

Hur lyckades USA:s mest fruktade 
bankrånare rymma från ett säkert 
fängelse och vad gjorde den verklige 
greve Dracula för misstag innan 
han dödades? Klarar du av att lösa 
gåtorna? All information som behövs 
för att knäcka gåtan finns i texten eller 
bilderna. Man behöver alltså inte vara 
påläst, men det hjälper att vara klurig!

ISBN 501-1911-4
Ca-pris: 87:-  KÖP HÄR!

Funkar det?
Förbluffande uppfinningar

Malgorzata Mycielska

Om drömmar och försök att för-
verkliga dem. Ta vetenskapsmannen 
Leonardo da Vinci till exempel. Han
skissade på en massa olika upp-
finningar. Inte många av idéerna 
genomfördes under hans livstid men 
långt senare gick det bättre. Han var 
helt enkelt före sin tid. Tänk vilken 
tur att han inte gav upp!

ISBN 501-1778-3
Ca-pris: 127:-  KÖP HÄR!

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? Och slogs de verkligen mot 
drakar?

Ett samarbetsprojekt med Livrust-
kammaren, faktagranskat av deras 
experter.

ISBN 7299-787-5
Ca-pris: 115:-  KÖP HÄR!

Roliga fakta och otroliga
myter om jorden, rymden 
och människan

Paul Harrison

Här hittar du fascinerande skrönor 
och moderna myter. Men framför 
allt massor av häpnadsväckande 
fakta om jorden, rymden och oss 
människor. Sant eller falskt?

VARNING! Läs inte denna bok!
Du riskerar att bli allmänbildad.

ISBN 502-2172-5
Ca-pris: 85:-  KÖP HÄR!
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Dimmornas dal

Maud Mangold

Teas äventyr fortsätter i en magisk 
värld som befolkas av skednäsor, 
olyckskorpar och pepparkakshäxor; 
en värld som skulle vara helt under-
bar om det inte var för den mystiska 
grådimman som breder ut sig. 

Andra delen i trilogin Skuggspelet. 
Maud Mangold tillbaka i fantasy-
genren, påhittigare än någonsin.

ISBN 29-69845-9
Ca-pris: 101:-  KÖP HÄR!

Harry Potter och
Hemligheternas kammare

J. K. Rowling

Sommarlovet är äntligen över! 
Harry Potter har längtat tillbaka till 
sitt andra år på Hogwarts skola för 
häxkonster och trolldom. Men hur 
ska han stå ut med den omåttligt 
stroppige professor Lockman?

Illustrerad utgåva, full av fantastiska 
färgillustrationer av Jim Kay.

ISBN 29-70136-4
Ca-pris: 207:-  KÖP HÄR!

Harry Potter och
Det fördömda barnet

J. K. Rowling

Repetitionsutgåvan av manusboken 
Harry Potter och Det fördömda 
barnet, del ett och två, kommer att 
ges ut i oktober. Det ger alla läsare i 
Sverige, som inte kommer att kunna 
se pjäsen i London, möjlighet att ta 
del av den storslagna, åttonde Harry 
Potter-berättelsen.

ISBN 29-70185-2
Ca-pris: 184:-  KÖP HÄR!

I bergets hjärta

Mårten Sandén

Sonja Årberger Lopez, tolv år, har 
fått brev från sin farfar som hon 
aldrig mött. Han är döende och vill 
att hon hälsar på. Det blir en lång 
tågresa upp till Norrland. Snart 
visar det sig att farfar Wilhelm 
inte har skrivit något brev. Och det 
gamla tåget Sonja åkt med finns 
inte, stationen är övergiven ...

ISBN 29-69953-1 
Ca-pris: 99:-  KÖP HÄR!

MAGISK
REALISM!

Den stora häxjakten

Sofi Hjort

Spännande läsning med historisk 
förankring. Boken är en skönlitte-
rär berättelse som bygger på den 
sanna historien om häxjakten på 
Södermalm i Stockholm, då åtta 
kvinnor anklagades för att vara 
häxor och avrättades.

Rikt illustrerad med svartvita bilder 
av  Ola Skogäng.

ISBN 501-1732-5
Ca-pris: 90:-  KÖP HÄR!

Isdraken

George R.R. Martin

Adara kan inte minnas när hon såg 
Isdraken första gången. Det känns 
som om den alltid funnits i hennes 
liv. När hon var fyra år rörde hon vid 
draken för första gången, när hon 
var fem år red hon på dess kalla rygg. 
Men en dag när hon är sju år, sveper 
eldsdrakar in över nejden. Bara ett 
vinterbarn och hennes Isdrake kan 
rädda världen från förgörelse.

ISBN 27-14686-0
Ca-pris: 98:-  KÖP HÄR!
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Bronsdolken – Krigarnas borg

Michelle Paver

Kampen om bronsdolken närmar sig sitt slut. 
Hylas och Pira återvänder hem från Egypten, och 
jakten på dolken fortsätter. Hylas barndomsvän 
Telamon tänker göra allt för att Kråkorna ska ta 
makten och bli oövervinnerliga.

ISBN 552-6038-5
Ca-pris: 101:-  KÖP HÄR!

Cirkusdeckarna och snöbollsmysteriet

Dan Höjer

De två största stjärnorna på Cirkus Pommery är 
de unga tvillingarna Kaspar och Katinka. Publiken 
häpnar när de visar sina fantastiska konster. Men 
Kaspar och Katinka gillar också mysterier. Och när 
de värdefulla medaljerna stjäls inför vinter-OS i 
Malmö, så tar tvillingarna upp jakten på bovarna.

ISBN 552-6299-0
Ca-pris: 78:-  KÖP HÄR!

Modemysteriet

Martin Widmark

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

ISBN 638-8946-2
Ca-pris: 95:-  KÖP HÄR!

Pestan

Åsa Larsson och Ingela Korsell

Fler och fler insjuknar med märkliga symptom i 
Mariefred och ingen kan hitta något botemedel. När 
Alriks och Viggos egen familj drabbas dras killarna in 
i en kamp mot klockan för att finna en lösning. Men 
hur kan en sådan mystisk sjukdom bekämpas?

ISBN 638-7987-6
Ca-pris: 102:-  KÖP HÄR!

SUCCÉ-
SERIER!

Sanningen om Dixie

Martin Svensson

Dag är en helt vanlig tolvåring som 
bor i Mönsterås tillsammans med 
sin pappa (som är rädd för allt), 
och sin storebror, Kristian (som är 
finnig och har flickvän). Dag har 
bestämt sig: Han ska inte bli finnig. 
Han ska inte bli kär. Han ska inte 
vara rädd för någonting. Det sista 
är inte svårt att hålla ...

ISBN 32-16874-1
Ca-pris: 92:-  KÖP HÄR!

Flykten från Kabul

N. H. Senzai

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

ISBN 27-14899-4
Ca-pris: 98:-  KÖP HÄR!

Du hittar alla delar på
laromedia.se
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Stanna

Flora Wiström

Esters Stockholmstillvaro kantas 
av oändliga jobbpass på antikva-
riatet och dimmiga lördagsnätter 
med bästa kompisen. Livet känns 
som en symaskinsnål som hoppar 
fram och tillbaka. Ester kommer 
inte vidare. Men en dag träffar hon 
Eli med den mörka rösten. Det 
blir början på det vackraste men 
svåraste året i Esters liv.

ISBN 638-9008-6
Ca-pris: 112:-  KÖP HÄR!

Brorsan är kung!

Jenny Jägerfeld

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

ISBN 29-69903-6
Ca-pris: 94:-  KÖP HÄR!

Dagbok för utvalda
Jennas första

Pernilla Gesén

Har du någonsin känt dig så ensam
att du tror att du ska falla ner
i ett svart hål? En idiot i din klass
som gör allt för att förstöra ditt
liv? 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:-  KÖP HÄR!

NY SERIE!

Jag är Nellie 

Nellie Berntsson

En av Sveriges största bloggare 
skriver öppet och ärligt om att vara 
tonåring, hästtokig, framgångs-
rik och utan vänner. Och om sitt 
motto #jagägermigsjälv. Nellie 
Berntsson är tjejen som jobbar 
stenhårt för sina drömmar och 
för att vara en positiv förebild för 
andra ungdomar.

ISBN 638-8814-4
Ca-pris: 127:-  KÖP HÄR!

Min knäppa knasiga
bonusfamilj

Anja Hitz

Rose har äntligen börjat anpassa 
sig till livet som en del i en ny stor 
familj. Hon tycker om mammas nya 
kille Frank, och hans fem barn är 
oftast okej de med, det är faktiskt 
inte så dumt att ha syskon. Trots 
det är hon tveksam när det blir 
bestämt att hon och mamma ska 
flytta in till Frank och alla barnen.

ISBN 7299-737-0
Ca-pris: 92:-  KÖP HÄR!

Ingen normal står i regnet 
och sjunger

Sara Ohlsson

Varför finns det inga kvinnliga 
trubadurer? Varför är det alltid Ella 
som ska skriva när det är grupp-
arbete? Varför förväntas tjejer vara 
på ett sätt och killar på ett annat, 
och hur gör en egentligen för att 
vara tvärtom?

ISBN 88279-25-5
Ca-pris: 109:-  KÖP HÄR!

SKARPSYNT, 
KRITISK,
OCH MED 
HUMOR!
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Feminism pågår

Elin Lindell och Sassa Buregren

Över hela världen talas det om 
feminism och kvinnors rättigheter. 
Jämställdheten har kommit olika 
långt på olika håll i världen. Sverige 
kallas världens mest jämställda 
land men har aldrig haft en kvinnlig 
statsminister till exempel.

Vad är feminism egentligen och var 
kommer de feministiska idéerna ifrån?

ISBN 27-14417-0
Ca-pris: 98:-  KÖP HÄR!

Kampen mot superbitcharna

A. Audhild Solberg

Anne Bea är tolv och ett halvt
och ligger nästnästsist på pop-
ularitetslistan i sjuan. Utan bästa
kompisen Nils hade hennes liv
varit en total katastrof. Anne Bea 
går in i möbler, får elaka blickar i 
korridoren och är ljusår från att ha 
någon chans hos Magnus ...

ISBN 32-16674-7
Ca-pris: 98:-  KÖP HÄR!

VINNARE
AV ARKS 

BARNBOKS-
PRIS 2014!

Det är bara jag som är så 
fucking dålig

Marie-Chantal Long

Vladi är lite missnöjd med sin kropp 
och börjar träna på gym. Ungefär 
vid den tiden kidnappas hans pappa, 
en frilansjournalist, i Syrien. Vladis 
mamma blir ett nervvrak och kan 
knappt ta hand om sig själv medan 
Vladi mest tänker på sin träning och 
kalorier samtidigt som han får ta 
hand om sin mamma och sig själv.

ISBN 7299-834-6
Ca-pris: 92:-  KÖP HÄR!

Du är inte ensam Stargirl

Moa Eriksson Sandberg och Eva Susso

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

ISBN 87707-45-2
Ca-pris: 97:-  KÖP HÄR!

Mornitologen

Johanna Thydell

Moa har det utmärkt, hon bor med 
sin pappa, pappas fru Susanne och 
sin älskade lillebror Lucas. Moas 
mamma Hedvig försvann visserli-
gen utan ett spår när Moa var två 
år gammal, men det är inte något 
Moa går och grubblar över. En dag 
berättar hennes pappa att Hedvig 
har hört av sig. Moas försvunna 
morsa vill hux flux träffa henne ...

ISBN 501-1506-2
Ca-pris: 106:-  KÖP HÄR!

Ingenting och allting

Nicola Yoon

Maddy lider av en extremt ovanlig 
sjukdom som i princip innebär att 
hon är allergisk mot världen. På sjutton 
år har hon aldrig varit utanför huset. 
En dag flyttar den jämnårige Olly in i 
huset bredvid. Fascinerade betraktar 
de varandra från varsitt fönster. Men 
när de börjar chatta inser Maddy 
att hon måste få träffa honom, vilka 
riskerna än är ...

ISBN 638-8944-8
Ca-pris: 106:-  KÖP HÄR!

STARK
DEBUT-
ROMAN!
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Varm vinter

Åsa Anderberg Strollo

Det är vinter, Annie är tillbaka i 
skolan med kompisarna, men det är 
allt annat än lugnt och roligt. Brand-
larmet går hela tiden, samma person 
dyker upp på olika konstiga ställen, 
någon lägger ett gammalt halsband 
i Annies låsta skåp. Kan det vara så 
hemskt att hon satte igång allt själv, 
när hon öppnade dörren till det 
gamla skyddsrummet i källaren?

ISBN 501-1917-6
Ca-pris: 90:-  KÖP HÄR!

Luridiumtjuven

Bobbie Peers

William Wenton löser världens 
mest komplicerade kod och blir 
skickad till ett forskningscenter i 
England. Där tar hans liv tar en ny 
och oväntad riktning ...

Spännande och actionfyllt!

ISBN 32-16829-1
Ca-pris: 98:-  KÖP HÄR!

Dödsdömda

Camilla Lagerqvist

När Ben hittar ett kodat med-
delande i sin pappas plånbok 
blir det inledningen på ett nytt 
äventyr för Ben, Hilde och Maja. 
En liten fiskeby i Norge hotas av 
de tyska nazisterna och de enda 
som har möjlighet att varna dem 
är motståndsgruppen Svarta 
rosorna.

ISBN 32-16971-7
Ca-pris: 98:-  KÖP HÄR!

Skuggan som försvann

Torsten Bengtsson

Olof måste flytta med sin mamma 
till en annan lägenhet i en ny stad. 
En dag, på väg till sin nya skola 
genar Olof genom en gångtunnel. 
Där träffar han en tjej som heter 
Amina. Hon säger att ingen går 
igenom tunneln. Inte på dagen, 
inte på kvällen och absolut inte 
på natten... Vad är det som finns 
där nere?

ISBN 7299-848-3
Ca-pris: 76:-  KÖP HÄR!

Djupgraven

Camilla Sten och Viveca Sten

Tuva har alltid känt sig hemma i 
skärgården och på Harö, där hon 
bor. Hon kan alla kobbar, skär och 
och grund utan och innantill. Men 
den här hösten har något föränd-
rats. Människor försvinner spårlöst 
i havet, mörka skuggor böljar under 
vattenytan och övernaturliga väsen 
visar sig bland träden ...

ISBN 638-9004-8
Ca-pris: 102:-  KÖP HÄR!

RYSAR-
SERIE FÖR 
SLUKAR-
ÅLDERN!

Maze runner – Dödlig kod

James Dashner

Berättelsen om pojken Thomas och 
hur han byggde en labyrint som 
bara han själv kunde bryta sönder. 
En historia av hemligheter, lögner 
och händelser som ingen kunde ha 
förutsett. Allt kommer att avslöjas, 
alla frågor kommer besvaras.

Boken alla Maze runner-fans
väntat på!

ISBN 552-6282-2
Ca-pris: 101:-  KÖP HÄR!
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Det magiska hjärtat

Kristina Ohlsson

Robertas bästa vän Charlotte är 
svårt sjuk. Hon behöver ett nytt 
hjärta och det är bråttom. På en 
auktion hittar Roberta en jordglob 
som hon får veta är magisk. Om 
man lyckas utföra ett mycket 
speciellt uppdrag kan den uppfylla 
en önskan. Genast ser Roberta en 
chans att rädda Charlotte!

ISBN 88279-11-8
Ca-pris: 99:-  KÖP HÄR!

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:-  KÖP HÄR!

Det vita huset

Petter Lidbeck

Det är sommarlov och Yussef har 
inget att göra. Anna och Hellman 
lurar honom att gå hem till Anna 
och hämta hennes plånbok. 
Men det är inte alls hennes hus, 
och han blir anklagad för att ha 
gjort inbrott. När Hellman sedan 
försvinner, går Yussef tillbaka till 
huset. Och snart inser han att hans 
liv är i fara.

ISBN 88279-08-8
Ca-pris: 99:-  KÖP HÄR!

Becca

Petter Lidbeck

Barnhemmet är en hemsk plats. 
Värst är det för flickan som fötts 
med en missbildning och som ingen 
vill ha. En dag möter hon av en 
händelse filmstjärnan Max Winther 
som tar henne med sig hem till 
sitt slott. Väl där väntar slottsfrun 
Judith och ett öde värre än flickan 
någonsin kunnat föreställa sig.

ISBN 29-69910-4
Ca-pris: 94:  KÖP HÄR!

KRYPANDE 
RYSARE!

Jordkällaren

Magnus Nordin

Simone och Alex är på cykelsemester 
när de överraskas av ett skyfall. 
De söker skydd i ett övergivet hus 
och mitt i natten börjar den gamla 
telefonen att ringa. Och en röst hörs 
säga: Mamma släpp ut mig!

Andra delen i Magnus Nordins nya 
serie med skräcknoveller. 

ISBN 502-2188-6
Ca-pris: 90:-  KÖP HÄR!

Olyckornas tid

Moira Fowley-Doyle

Det händer vid samma tid varje år. 
Bulor och blåmärken, skärsår och 
stygn, lungor som fylls av vatten. 
Så länge sjuttonåriga Cara kan 
minnas har olyckornas tid varit 
en del av hennes liv. Olyckornas 
tid är här, och varje hemlighet är 
en möjlig olycka. Men det här året 
börjar Cara ställa frågor.

ISBN 27-14752-2
Ca-pris: 109:-  KÖP HÄR!
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