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LäroMedia Bokhandel Örebro

2018 fick Kulturrådet regeringens uppdrag att stärka det läsfrämjande 
arbetet i förskolan. 50 miljoner kronor satsas för att alla förskolor i landet 

ska få beställa böcker gratis. Med böckerna följer också en handledning 

om högläsning och en inspirerande affisch. 

Bokurvalet utgår från Kulturrådets Barn- och ungdomsbokskatalog från 

de senaste två åren, med komplettering av vissa titlar på andra språk än 

svenska. Böckerna har valts utifrån kvalitet och med hänsyn till barns olika 

förutsättningar. Det är böcker inom olika genrer och språk, inklusive de 

nationella minoritetsspråken. Läs mer om urvalsgruppen nedan.

Förskolan når de flesta barn och spelar en viktig roll för att tidigt upp-

muntra barns nyfikenhet och intresse för läsning. Satsningen Bokgåvor till 
förskolan är ett komplement till de läsfrämjande insatser som redan görs 

på förskolor runt om i Sverige, som till exempel Läslyftet och Bokstart.

LäroMedia Bokhandel har fått uppdraget att distribuera de beställningar 

som landets förskolor gör inom ramen för projektet.

Den här broschyren innehåller information om vilka titlar som ingår i

projektet och hur du beställer dem. Vi reserverar oss för att justeringar av 

sortimentet kan ske samt tryckfel. Se hemsidan för aktuella uppgifter.

Litteratururvalet presenteras i sin helhet på laromedia.se/bokgavor
där du också gör din beställning.

För att kunna beställa krävs att du loggar in med det lösenord

som skickats per e-post. Har du inte fått lösenordet kan du

begära ut ett nytt på laromedia.se/bokgavor.

OBS! Beställning måste ske senast 2019-04-15.

Gå in på laromedia.se/bokgavor och beställ så snart du kan.

Kulturrådets urvalsgrupp
I urvalsgruppen sitter Annika Edlund, barnbibliotekarie och litteraturpedagog, Per Israelson, forskare, Salomon Hellman, bibliotekarie, Ingrid Källström, bibliotekarie 

och förskolepedagog från Myndigheten för tillgängliga medier och Erica Ekelöf, språk-, läs- och skrivutvecklare, Halmstad kommun.

Urvalet har också kompletterats genom hjälp av Internationella biblioteket. Umeå bibliotek har tillsammans med de fem specialbiblioteken för de nationella minoritets-

språken bistått med ytterligare böcker på de nationella minoritetsspråken.

Bokstart: stöd och inspiration för små barns
språkutveckling
Bokstart är en nationell insats för att stärka små barns språkutveckling. 

Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och 

förskola. På webbplatsen Bokstart.se hittar du som arbetar inom förskolan 

inspiration och kunskap som hjälper dig i din roll: filmer, artiklar och

kunskapspaket om flerspråkighet, genus och språkutveckling i olika

åldrar. Läs mer på www.bokstart.se och www.kulturradet.se

Läslyftet: arbeta långsiktigt med språk-, läs-
och skrivutveckling
Skolverket erbjuder kompetensutveckling genom Läslyftet i förskolan, där 

du och dina kollegor tillsammans kan fördjupa er i olika områden kopplade 

till språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan med hjälp av bland annat 

forskningsbaserade artiklar och film. Fördjupa er inom områden som: läsa 

och berätta, skapa och kommunicera, flera språk i barngruppen, utforska 

skriftspråket eller natur, teknik och språkutveckling. Kompetensutveck-

lingen sker lokalt, med eller utan statsbidrag, och är tätt knuten till det 

ordinarie arbetet.  Läs mer på: www.skolverket.se/laslyftet-forskolan

Om katalogtexterna
De beskrivande texterna i denna katalog är skrivna av (utan inbördes ordning): Alireza Afshari och Matilda Wallin (Stockholms Stadsbibliotek/Internationella biblioteket), 

Salomon Hellman (bibliotekarie, Stockholms Stadsbibliotek), Paula Högström (bibliotekarie, Lidingö bibliotek), Per Israelson (doktorerat i Litteraturvetenskap Stockholms 

universitet), Annika Edlund (bibliotekarie och litteraturpedagog, Grubbebiblioteket, Umeå), Natalia Tapia Pardo (bibliotekspedagog TioTretton, Kulturhuset/ Stadsteatern, 

Stockholm, Max Elnerud (bibliotekarie, Stockholms Stadsbibliotek), Anna-Klara Ehn Ericson (bibliotekarie Bibliotek Uppsala) samt Amanda Stenberg (bibliotekspedagog, 

TioTretton, Kulturhuset/Stadsteatern, Stockholm)

Bokgåvor till förskolan
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1

Gå in på laromedia.se/bokgavor

Lösenord till sidan har skickats till behörig beställare via e-post.
Saknar ni inloggning? Ansök om nytt på hemsidan.

2

Beställ dina böcker senast 15/4
Efter inloggning kan du se er tilldelade summa och

beställa böcker ur Kulturrådets förutbestämda urval. 
Bidragspengarna får enbart användas till detta.

Beställning måste ske senast 2019-04-15.

3

Få din leverans
Leverans sker under våren 2019.

En avisering skickas till den e-postadress som anges i beställningen.

4

Läs och njut!

Så här funkar det!
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Beställ dina böcker på laromedia.se/bokgavor
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ARNES STORA, LÄSKIGA TÄNDER 
Jarvis

Arne var en väldigt stor och läskig alligator. 
Han var så bra på att skrämmas att han var 
känd i hela djungeln för det. Varje morgon 
putsade han sina tänder. Noga. Och smög 
ut i djungeln för sin vanliga morgonskräm-
ningsrunda. Moa-ha-ha! Jag älskar att 
skrämmas, skrattade Arne. När han skrämt 
djungeldjuren hela dagen brukade Arne gå 
hem till träsket igen för att göra det som 
ingen fick veta, slappa, göra klart korsordet 
och ... ta ut sina löständer! 

ISBN 7779-016-7
Pris: 69:-

EN SUR CITRON 
Emma Virke

Citronen är sur. Om bananen slår på trumma 
kanske det vänder? Han vill låna ett par 
händer. Apelsinen vill få citronen att sluta 
deppa och att steppa. Den vill låna några 
ben. Så kommer äpplet och vill sjunga och 
sudda bort den sura minen. Men äpplen kan 
väl inte sjunga? Joho! Om det får låna en 
mun och en tunga. Hi hi citronen har lurat alla.

Vänd på boken så får ni se. En bok med hål i, 
att leka, rimma, sjunga och snurra.  En bok som 
inbjuder till medskapande, prat och skratt! 

ISBN 88279-93-4
Pris: 53:-

EMMA STANNAR HEMMA
Carl Johanson

Tänk att en liten mask genast känns som 
en pekboksfavorit! Masken Emmas värld är 
vardaglig och spännande på samma gång. 
Följ med henne på upptäcktsfärd bland 
skor, tallrikar och andra ting där hemma. 
Och inte behöver man vara flitig en regnig 
dag. Emma stannar hemma och vilar ut i sin 
sköna fåtölj.

En tuff liten pekbok som är extra fin tack vare 
den femte, fluorescerande neon-färgen!

ISBN 29-70018-3
Pris: 45:-

DUMMA BOKEN 
Siri Ahmed Backström

Dumma kudde! Dumma gröt! Dumma stövlar! 
Dumma snö! Dumma klämmis! Dumma varg! 
Dumma blöja! Jag är arg! Dumma padda! 
Dumma sång! Dumma dumma dagen lång! 

En rolig och färgglad kartongbok på rim för 
de allra yngsta. Och för deras vuxna. En bok 
utan pekpinnar men med stor igenkänning. 
Ibland är inget bra. Ibland är allt och alla helt 
enkelt bara dumma!

ISBN 87208-51-5
Pris: 58:-

LILLA SPÖKBOKEN
Kenneth Andersson

Ballongspöket låter Buuuuuuuuuu!
Hundspöket AAOOO! Glasspöket Dripp 
dropp och Kossamuspöket låter MUUUU! 
Hur låter Bebisspöket, Nappspöket,
Jättespöket, Garderobs-spöket och
Gammelspöket? Det bästa med mörkret
är att man hör så många roliga spöken!

En bok med hårda pärmar och rolig idé. 
Längst bak ett läskigt spegelspöke!

ISBN 501-2038-7
Pris: 42:-

MINA BILDER EFTER STORMEN 
Èric Veillé

Vad händer med ett lejon efter stormen? 
Hans man är en enda röra! Vad händer med 
en tårta när en elefant vandrat förbi?
Tårtklafs!  Efter trolleriet blir en groda en 
prins! Rummet efter kuddkriget?
Totalt kaos!

Roliga ordlekar och galna rim - en bok att 
läsa om och om igen. 

ISBN 88279-84-2
Pris: 57:-

Beställ dina böcker på laromedia.se/bokgavor



JAKTEN
Sanna Borell

En frukt blir stulen. Jakten börjar. 
Ta fast tjuven! Genom skogen, över fälten 
och under stjärnorna fortsätter jakten. 

Berättelsen sprakar av färg, samtidigt som 
den ställer viktiga frågor om sådant som vi 
ofta tar för givet.

ISBN 88347-01-5
Pris: 83:-

TITTA PARKEN
Åsa Mendel-Hartvig och Maija Hurme

Löv, spindel, pöl.
Prassla, titta, plaska.
Det är höst i parken!
Vår, sommar, höst och vinter!

Genom vår, sommar, höst och vinter följer vi 
fyra olika barn som på egen hand upptäcker 
naturen. Äventyr med alla sinnen vidöppna. 
Lika enkelt som storslaget!

ISBN 88347-34-3
Pris: 72:-

TITTA SKOGEN
Åsa Mendel-Hartvig

Blomman, humlan, mossan.
Lukta, lyssna, gosa.
Det är vår i skogen!

Genom vår, sommar, höst och vinter följer vi 
fyra olika barn som på egen hand upptäcker 
naturen. Äventyr med alla sinnen vidöppna. 
Lika enkelt som storslaget!

ISBN 88347-41-1
Pris: 72:-

NEJ!
Ingrid Sandsborg

Nej! Duvan får inte äta upp min vagn!
Nej! Bollen får inte bo i min gegga!
Men: Ja! Alla får ... Vadå?

Konstnären Ingrid Sandsborg debuterar
här med en bok om att säga nej. Och ja.

ISBN 87413-43-8
Pris: 83:-

PÅ STRANDEN
Helena Davidsson Neppelberg

Helena Davidsson Neppelbergs färgstarka 
bok är full av roliga saker man kan göra på 
stranden. Gräva i sanden, kasta boll, äta 
glass och sist men inte minst - bada!

Helena Davidsson Neppelberg är illustratör 
och har illustrerat många böcker, både med 
egna texter, och texter skrivna av  tvilling-
systern, författaren Cecilia Davidsson.

ISBN 501-1791-2
Pris: 46:-
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KNOTAN KNAPPAR
Per Bengtsson och Per Gustavsson

Knotan gillar knappar. Bäst när de blinkar 
och låter. Tryck, tryck på pappas telefon. 
Pang i golvet! Å, nej, skärmen sprack! 
Knotan hittar nya knappar. Titta lampan! 
Hjälp, vad mörkt det blev! Ute finns också 
knappar. Hissknappar. Men när hissen 
stannar – vad gör vi då?

 Liten och fin bok med hög igenkänning.
Att knappa är spännande och pappas
tålamod stort. 

ISBN 638-9571-5
Pris: 51:-



MIN SKOG
Katrin Wiehle

Med fina illustrationer i trevliga mjuka
färger inbjuder denna naturpekbok till
att titta på det som finns i skogen.
Korta texter och tydliga bilder lämnar
utrymme att fundera kring det som händer 
på marken och i träden.

En trevlig, miljövänlig naturbilderbok för de 
minsta, tryckt med miljövänliga färger på 
miljövänlig papp. 100 % naturbok!

ISBN 7299-781-3
Pris: 54:-

TACK, JACKSON! 
Niki Daly

En bonde hade en gammal åsna som hette 
Jackson. Varje morgon när det var marknad 
lastade bonden potatis, morötter och 
pumpor på åsnans starka rygg och så gav 
de sig iväg. Men en dag bestämde sig åsnan 
för att stanna halvvägs i backen. Bonden 
blev irriterad och skrek och drog i åsnan. 
Åsnan vägrade gå. Då blev bonden rasande 
och skulle slå åsnan med en käpp. Men 
bondens son rusar till hjälp och viskar något 
i åsnans öra. 

ISBN 85573-59-2
Pris: 97:-

RUT OCH DJUNGELMÖSSAN
Anna Ribbing och Ida Sundin Asp

Rut har tappat bort sin mössa. 
I djungeln! Var är Ruts mössa?
Bland kokosnötterna? Under bananträdet? 
Bakom tigern? I myrstacken? Nej, nej, nej, 
nej! Under boaormen? I apans koja? 
I elefantens mage? Hos krokodilen?
Nej, nej, nej, nej! Men var är mössan?
På Ruts fötter? På Ruts ben? Nej, nej!
På Ruts huvud då? Ja! Och där har den varit 
hela tiden! 

ISBN 87208-47-8
Pris: 68:-
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BOKEN OM ATT GÅ
PÅ FÖRSKOLAN
Josefine Sundström och Mervi Lindman

Dam-Dam är stor. Kan stå. Kan nå. Kan gå. 
Dam-Dam kan säga hej. Kan säga ja.
Kan säga nej. Dam-Dam  går till förskolan. 
Bråttom. Skynda. Snabba. Snabb. Här finns 
kompisar överallt. Dam-Dam säger flera 
hej. Dam-Dam har en egen krok. Dam-Dam 
äter, vilar, leker och slår sig. Fröken tröstar. 

Perfekt läsning för alla småbarn som vill 
bekanta sig med förskolan! 

ISBN 7803-015-6
Pris: 78:-

DET ÄR ORÄTTVIST 
Stephanie Blake

Idag ska Simon och Filip bygga ett FLYG-
PLAN av en kartong. Stick och hämta en 
svart penna så att vi kan göra instrument-
brädan, säger Filip. Bra idé, svarar Simon. 
Stick och hämta en kudde till stol! Simon 
hämtar kudden och sedan ska han hämta en 
papperstallrik till ratt. Varför ska jag hämta 
allting? frågar Simon. Annars får du inte 
vara min kompis, säger Filip. Det är orätt-
vist, tycker Simon och berättar för lillebror 
som ger bästa kompistipset. 

ISBN 502-2246-3
Pris: 83:-

VI GÅR PÅ BABYDISCO 
Moa Eriksson Sandberg

Hoppa, vifta, skaka untz untz untz ...
Vi snurrar! Vi hojtar och vi gungar!
Det är babydisco och Molly, Lolli och Ringo 
är på topp. Ända tills Lolli ramlar ... 

En bok för alla dansglada bebisar som älskar 
att skaka på rumpan till musiken som låter 
untz untz untz.

ISBN 87707-33-9
Pris: 47:-



VARFÖR ÄR STORA APAN
SÅ ARG?
Eva Petrén och Petra Wester Norgren

Stora Apan är jättearg! Han ringer sin vän 
Lilla Nallen och skriker. Men Lilla Nallen 
förstår inte vad han säger så han går hem 
till Stora Apan, som har fastnat med foten 
i en hink.

Lustfyllt berättat om att det är bättre
att lösa problemen istället för att bli arg.
Fint illustrerad med bilder i collageteknik.

ISBN 7299-828-5
Pris: 63:-

BLINDA RÖDLUVAN OCH VARGEN 
Han Xu

Det är mormors födelsedag och Rödluvan 
ska gå igenom skogen för att hälsa på 
henne. Alldeles ensam går hon. Rödluvan 
ber en kanin hjälpa henne att hitta, hon kan 
inte se. Använd öronen att lyssna med! Men 
akta dig för vargen! Igelkotten ber Rödluvan 
att använda händerna att känna sig fram 
med. Men var försiktig, i skogen finns en 
varg! Skunken säger att hon ska använda 
näsan att lukta sig fram med. Så kommer en 
liten grå hund. 

ISBN 88227-27-0
Pris: 69:-

VI ODLAR SMULTRON 
Sarah Vegna och Astrid Tolke

Odla smultron? Hämta grejer. Spika hål. 
Akta fingrarna! Knyta snören. Lite svårt. 
Hälla jorden. Peta ner frön. Vattna. Täcka 
över. Kom nu solen! Vattna. Vänta. Vattna 
igen. Titta! Något grönt! Massa grönt. Flytta 
ut. Jättemånga plantor. Nu är det blommor! 
Ett smultron! Kan vi äta? Nej. Måste mogna. 
Inte goda nu.  Nu är de röda! Smaka. Gott! 
Alla kan smaka! Att odla själv kan vara ett 
helt litet äventyr.

Fin liten pärla om att odla. 

ISBN 88347-26-8
Pris: 72:-
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OM NATTEN 
Wolf Erlbruch

Fons är klarvaken. Han vill ut i natten. Men 
ensam vågar han inte. Pappa måste med. 
Varför vill du ut i natten? På natten sover 
man! Hararna sover. Grönsakshandlaren 
sover. Grodorna sover. Storken sover. 
Mormor och morfar sover helt säkert också. 
Sedan länge. Det är mörkt. Alla sover. Det 
är helt enkelt bara mörkt. Ingenting händer. 
Pappan försöker förklara natten för Fons. 
Men bilderna visar i starka collagebilder att 
mycket händer. Överallt. 

ISBN 85573-60-8
Pris: 89:-

REGN
Anders Holmer

Genom öken och skog, bland berg och över 
hav, går färden runt jorden. I intensiva scener, 
som både rör sig framåt och stannar upp, 
skildras skeenden utan mitten, början eller slut.

Med ett egensinnigt och filosofiskt berättande 
i ord och bild låter Anders Holmer läsaren vara 
med och skapa sina egna historier. På varje 
uppslag sås ett frö i haikuform som av regnet 
gror till en berättelse som spirar långt bortom 
bokens sidor. Augustnominerad 2018!

ISBN 27-15360-8
Pris: 84:-

EN HEMLIG KATT
Katarina Strömgård

Lo vill så gärna ha ett husdjur. Men får inget. 
På kvällen när lampan är släckt hörs ett 
krafsande bakom tapeten i hennes rum.
- Gissa mitt namn, purrar det genom väggen. 
Så kommer jag till dig. Lo tänker en stund.
- Silvring, viskar hon.
Då klöser den ett litet hål i tapeten och 
kryper ut. Det är en katt. En hemlig katt.

En härlig fantasifull bilderbok om att få ett hus-
djur av Augustpris-vinnare Katarina Strömgård.

ISBN 87033-65-0
Pris: 81:-



ELMER DJURDOKTOR 
Ulf Stark och Lotta Geffenblad

Idag är Elmer doktor och botar sjuka djur. 
En fågel som har hosta får sitta i en bur. Han 
ger den femton droppar Elmer-medicin. 
Bredvid finns kaninen som har ont i vänster 
tass. Den har trampat på en glasbit. AJ, vad 
den var vass. Rödmyror och flugor, en gris 
som har svalt grus – alla köar de vid dörren 
till ELMERS DJURSJUKHUS. Alla djuren 
tackar och är friska när de går. Elmer är 
bästa doktorn, fast han bara är fyra år. 

ISBN 502-2268-5
Pris: 83:-

DUMMA TECKNING!
Johanna Thydell och Emma Adbåge

Storebror är så bra på att rita. Mint vill vara 
lika bra, fast helst bättre. Det är bara det 
att hon inte ens vet vad hon ska rita. Till slut 
kommer hon på det: snö får det bli. Det är ju 
en jättebra idé - tills allt går fel. Helt fel.

En humoristisk berättelse om att vara ett yngre 
syskon som vill vara stort och duktigt, om 
ilskan när det inte blir som man tänkt sig
- och om glädjen när man lyckas!

ISBN 501-1932-9
Pris: 81:-

BOSSE & BELLA OCH 
TRUMPNA DONALD 
Måns Gahrton och Amanda Eriksson

Bredvid lekparken, dit Bosse och Bella 
brukar gå, ligger vita huset. Där har en pojke 
som heter Donald flyttat in. Han ska börja på 
deras förskola. Donald inte bara ser arg ut, 
han är det också. Han vill inte sjunga eller 
leka med de andra barnen. Han bygger en  
mur i dörröppningen, av stolar, kuddar och 
mattor. Han vill bestämma allt.  Hela tiden.

Kul replik på känt tema. 

ISBN 502-2266-1
Pris: 81 :-

DE FULA FEM
Julia Donaldson och Axel Scheffler

Gnun, hyenan, gamen, vårtsvinet och 
maraboustorken är savannens fula fem, 
tycker de själva. Men håller alla andra med 
om det? Nej, deras ungar tycker att de är 
savannens fina fem!

En härlig rimmad saga om att vara älskad för 
den man är, fyndigt tolkad av Ulf Stark.

ISBN 501-1964-0
Pris: 81:-

ELI HAR EN STOREBROR
Karin Jacov och Jenny Sjödin

Eli har en storebror. Det är det många som 
har förstås. Men inte många har en storebror 
som Elis. Han är som en gåta tänker Eli 
ibland. Brorsan. En gåta som inte går att 
lösa. Ofta oroar sig Eli för brorsan. Men de 
hör ihop. Brorsan och Eli. Det är bara så. 
Och inte många har en storebror som Elis. 
Så det så. 

En berättelse om syskonkärlek.

ISBN 7577-684-2
Pris: 88:-

DOM SOM BESTÄMMER 
Lisen Adbåge

Det finns dom som bestämmer och dom som 
inte får vara med. På gården bestämmer 
dom som bestämmer att några inte får vara 
med. Stick! säger dom. Så dom som inte får 
vara med gungar istället. Det är så roligt att 
dom nästan trillar av. Så kommer dom som 
bestämmer igen och gapar och bestämmer. 
Gå härifrån! Så där är det hela tiden. Ända 
tills fotbollen kommer fram. Nu behövs alla, 
men man kan säga NEJ!

En symbolisk bilderbok om makt och mod.

ISBN 638-9433-6
Pris: 80:-
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EN TIGER I TRÄDGÅRDEN
Lizzy Stewart

När mormor säger att hon sett en tiger i sin 
trädgård tror inte Nora på henne. Nora är för 
gammal för att leka mormors löjliga lekar! Alla 
vet att tigrar bor i djungeln, inte i trädgårdar. 
Så fast Nora ser trollsländor stora som fåglar 
och växter som försöker äta upp hennes lek-
saksgiraff och en isbjörn som tycker om att 
fiska vet hon att det absolut, DEFINITIVT inte 
kan finnas en tiger i trädgården. Eller?

I den här underbara bilderboken får vi lära oss 
att det aldrig är för sent att leka.

ISBN 7663-170-6
Pris: 69:-

HUNDPROMENADEN
Sven Nordqvist

En hundpromenad kan verkligen bli ett 
STORT äventyr när Sven Nordqvist håller 
i pennan. Ut i vida världen med tåg, över 
broar och vindlande murar, till parker med 
djur och spännande miljöer, över stock och 
sten, över hav och berg, genom affärer och 
sagoslott, frodiga trädgårdar och magiska 
skogar, rakt in i riddarborgen och ut igen, in 
i krocketspel och kattvärld och raka vägen 
hem igen till väntande matte.

En Silent Book med det  ljuvligaste myllret! 

ISBN 7299-983-1
Pris: 168:-

GRODPRINSESSAN
Eugene Trivizas och Agis Agisilaou

Det var en gång en prinsessa som 
vantrivdes med sin tillvaro på det stora 
slottet. Så ofta hon kunde rymde hon 
därför till den förtrollade  skogen för att 
leka med sin guld kula. En dag möter 
hon där plötsligt en trevlig groda som 
påstår sig vara en prins ... Så långt liknar 
Eugene Trivi zas berättelse den klassiska 
sagan om Grodprinsen. Men vad som 
 sedan händer liknar inget annat.

ISBN 88729-08-8
Pris: 88:-

DAGEN DÅ KRIGET KOM 
Nicola Davies och Rebecca Cobb

Dagen då kriget kom stod det blommor i fönstret 
och min pappa sjöng för min lillebror tills han 
somnade. Mamma följde mig till skolan. Den 
morgonen lärde jag mig om vulkaner. Men efter 
lunch kom kriget. Först som ett smattrande 
hagel, sedan som åskan. Rök och eld och ljud. 
Staden förvandlades till grus. Kriget tog allt jag 
hade. Jag sprang tills jag inte orkade mer. Jag 
kom till en skola. Barnen lärde sig om vulkaner. 
Jag fick en stol av en vän.

Den här boken tillägnas alla barn som är vilse 
och ensamma. Och alla som hjälper dem.

ISBN 88167-23-1
Pris: 84:-
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I HUSET DÄR JAG BOR 
Lena Sjöberg

”I huset där jag bor finns alla sorters typer. 
Någon går med käpp och någon annan kryper. 
Någon jobbar hemifrån, andra knegar på 
kontor. Alla är vi olika i huset där vi bor”.
Följ med in i huset och upptäck alla rum 
och människor. Här finns otroligt mycket att 
titta på! Hur många katter har kattdamen? 
Det har varit inbrott hos någon i huset. Hos 
vem? Och vad har blivit stulet?

En titta-hitta-bok med många berättelser. 

ISBN 29-70621-5
Pris: 84:-

FÖRVANDLINGEN
Anna Höglund

Barnet bor på en ö med sin pappa Riddaren. 
Nu ska pappan åka iväg för att kämpa mot 
en jätte som förvandlar människor till sten. 
Barnet får klara sig själv. Hon lagar, spanar 
och längtar. Ett ljus låter hon brinna i fönstret 
för att hennes far ska hitta hem. Efter många 
dagar och nätter bestämmer hon sig för att 
leta reda på sin pappa. Hon ger sig i väg 
med endast en kniv och en spegel som 
vapen. På sin väg möter hon en kvinna som 
är  paraplymakerska.

ISBN 638-9699-6
Pris: 94:-



FASTRARNA
Ebba Forslind

”Idag är det lördag så då är jag hos mamma 
och småsyrrorna och Björn. Vi ska gå på kalas 
för Björns mamma är gammal och fyller 
år.” Hos Björns mamma är det tråkigt och 
fult. Det finns nästan inget att göra där och 
alla bara tittar på småsyrrorna och klappar 
deras lena kinder, men då är det några som 
ropviskar från köket! Det är Björns systrar, 
småsyrrornas fastrar. Vad vill dom? Nu är 
det inte tråkigt på kalaset längre!

Vänlig, fin familjehumor! 

ISBN 87208-53-9
Pris: 87:-

HEMMA HOS
HARALD HENRIKSSON 
Uje Brandelius och Clara Dackenberg

Idag är en rolig dag, för flickan och mamman 
ska åka till Harald Henriksson. Han är jätterolig 
att leka med och har en busig hund. De tar 
med sig matsäck och åker länge. Harald
Henrikssons hus är perfekt, för det finns 
miljoners rum att gömma sig i och miljoners lek-
saker och en alldeles särskilt fin grej som flickan 
önskar sig hetast av allt. Och mamma städar. 

Augustnominerad och hyllad bilderbok med 
många lager.

ISBN 88279-98-9
Pris: 83:-

ETT SISTA BREV 
Antonis Papatheodoulou och Iris Samartzi

Det var Herr Kostas sista dag på arbetet. 
Han var den enda brevbäraren på ön och 
han hade delat ut brev i femtio år. Goda 
nyheter som var lätta att bära och ibland 
dåliga nyheter som kunde vara mycket 
tunga att lämna. Men … underligt nog är 
ingen hemma denna sista dag. Herr Kostas 
blir alltmer besviken. Så får han syn på ett 
sista brev i sin väska!

En vacker, vänlig och konstfull brevbok där en 
hel liten värld finns innanför kartongkuvertet. 

ISBN 86095-79-6
Pris: 89:-
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BARR ÄR BÄST 
Anna Bengtsson

I en myrstack kan det bo hundratusen 
myror. Det är myrorna själva som samlar alla 
barren och bygger stackarna. Det gäller att 
samla  mycket barr. Pinnar och strån kan 
duga men barr är bäst. Alla hjälps åt. Inne i 
stacken ligger drottningen. Hon ska kramas 
så att hon blir glad och lägger många ägg. 
Äggen ska flyttas, larverna ska matas och 
få höra en saga. Alla arbetar och står i. 
Vilket spännande liv i den Största Stiligaste 
Stacken i Skogen!

ISBN 501-1999-2
Pris: 81:-

ALLT
Marc Martin

Från Hong Kong till Amazonas och Ulaanbaatur 
till Antarktis – följ med på en guidad resa 
runt hela världen och upptäckt det som 
gör varje plats unik. Sömniga sengångare, 
färgsprakande kossor, fantastiska bakverk, 
svindlande horistonter, trafikkaos och 
människor som brådskar, busiga babianer 

Ett faktaspäckat äventyr för alla nyfikna 
jordenruntfarare, unga som gamla! 

ISBN 983303-5-9
Pris: 85:-

ELLA OCH NOA: 
GLASS PÅ EN ONSDAG
Mattias Edvardsson och Matilda Salmén

Ella ska få följa med Noa hem idag. Det är 
Noas mormor som ska hämta. Ella har lite 
ont i magen. Konstigt att man kan vara rädd 
för något man längtar efter. Hemma hos 
Noa blir det pannkakor med både sylt och 
socker. Och glass. På en onsdag. Alltså, Ella 
får bara äta glass och socker på lördagar. 
Sen bygger de med plusplus och lego. Det 
blir stökigt. Ella blir helt matt. Mormor råkar 
kliva på en legobit och tjuter ett fult ord. 
Aj så in i Helsinki! 

ISBN 7299-962-6
Pris: 77:-



MORGANS MORGON
Maria Nilsson Thore

Morgan har sovit riktigt länge. Sängen är 
alldeles extra varm och mjuk idag. Pyjamasen 
också. Dags att klä på sig! ropar pappa. 
Snart ska vi till förskolan. Pappa har redan 
lagt fram kläder. Gröna mjukisbyxor och 
en stickad tröja. Men… den stickade tröjan 
sticks! Och mjukisbyxorna är för gröna. 
Morgan tar fram alla kläderna ur byrån 
(och undersöker noga). Alla byxor är för 
hårda. Vad ska Morgan välja ..?

En lustfylld berättelse om att klä sig till 
förskolan - vad ska man välja?!

ISBN 7813-017-7
Pris: 71:-

KEDJAN
Sanna Borell

Kedjan är en vindlande råttan-på-repet-
historia som visar hur vi alla, trots vår
brokighet, hänger ihop med varandra.

Ett roligt och överraskande läsäventyr,
perfekt för högläsning!
Vinnare av Castor-priset 2017.

ISBN 501-2039-4
Pris: 78:-

KLAPPA SNÄLLT
Sanna Borell

De är stora och gungar högt och vilt!
De brukar leka i stora huset. För de är stora 
barn. De tycker om samma sorts godis och 
delar lika på allt. De ger katterna namn, och 
vet att man ska klappa snällt. De är snälla mot 
alla. Alla får vara med. Alla utom Börje. Han är 
alltid i vägen. Han är dum och fattar ingenting. 
Om de leker pirater kan Börje få vara med om 
han är fånge. Då får han sitta i det lilla huset. 
Börje är bra på att vara fånge. 

ISBN 7299-942-8
Pris: 73:-

PIMPELFISKE
Ann-Helén Laestadius och Jessika Berglund

Idag ska Malte fiska. Pimpelfiska för första 
gången. Det är mycket snö och de har kört 
skoter till sjön. Morfar har med sig en borr. 
Hålet blir alldeles runt med iskallt vatten i. 
Malte får pimpelspöet, han släpper ner linan 
i hålet och lägger sig på mage på renhuden. 
Mormor visar hur han ska rycka med spöet. 
Han får napp. En stor fin röding. Till middag? 
Nej! säger Malte och släpper ner fisken i 
hålet igen. Pizza till middag blir bra.

En spännande naturskildring från norra Sverige.

ISBN 7813-018-4
Pris: 71:-

PROFESSOR ASTROKATTS 
SOLSYSTEM  
Dominic Walliman och Hanna Milner

Utforska solsystemet tillsammans med 
professor Astrokatt och hans vänner. 
Resans första mål är ett jättelikt eldklot, 
mer känt som solen. Det är solen som är 
huvudpersonen i solsystemet, allt kretsar 
verkligen kring solen. Resan fortsätter till 
de åtta planeterna: Merkurius, Venus, Mars, 
Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och... 
ja vilken är den åttonde planeten?!

ISBN 7299-963-3
Pris: 79:-

JAG HÅLLER OM TRÄDET 
NÄR DET BLÅSER 
Inger Lindahl och Lilian Brøgger

Flickan håller om trädet när det blåser. Så att 
det inte faller. Hon gillar att sitta i trädet och 
spana. Hon ser allt. Katten, Skrället, som göm-
mer sig i gräset. Mojjen när han kommer med 
sin motorcykel. Han är mammas nya kille. Några 
kvällar kan hon se ända ut i rymden! Men nu är 
flickan ledsen. Skrället är borta. Nu har Mojjen 
också stuckit. Så nu är de ensamma igen.
Mamman och flickan. Och det regnar och regnar.

Om styrkan hos ett barn!

ISBN 88279-80-4
Pris: 87:-
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NÄR VI BLUNDAR 
Lotta Olsson och Olof Landström

”Himlen, havet, bergen, stranden, staden, 
bladen, is och sten. Solen, skogen, snöfall, 
sanden, spindlarna med alla ben. Världen 
– det är det vi bor i, allt som är omkring oss 
jämt. Som man växer och blir stor i. Allt vi 
ser och vet bestämt. Här är gris och gräs 
och hundar, här är blommor och en katt. 
Men vad händer när vi blundar? Ett mirakel 
varje natt.”

Med vackra rim och ljuvliga bilder bärs vi 
in i drömmens rike, bortom vakenhetens 
verklighet. 

ISBN 88279-81-1
Pris: 83:-

OVÄDER
Tuvalisa Rangström och Clara Dackenberg

Tussen har tappat sin vante och i skogen 
blåser det upp till storm! Hon letar överallt 
- under stenar och löv, bakom stubbar och 
i små hålor ... - för mitt i stormen kan ju en 
vante vara väldigt bra att ha! Men skogen är 
stor och molnen mörknar snabbt ... Överallt 
pågår de små skogsvarelsernas förberedelser 
inför stormen; dörrar och fönsterluckor ska 
stängas, paraplyen ska fällas upp och vänner 
varnas. Plötsligt faller de första regndropparna!

ISBN 983303-4-2
Pris: 81:-

JAG SKA BARA SÄGA GONATT 
FÖRST
Rachel Isadora

Ute på det afrikanska slättlandet ligger det 
en by. När solen går ner säger mammorna 
och papporna till sina barn att det är dags 
att sova. Lala tar emot sin pappa som varit 
ute och fiskat. Det är dags att sova, säger 
pappa till Lala. Jag ska bara säga gonatt till 
fisken först, säger Lala. Gonatt till fågeln, 
till geten, till apan, till kycklingarna, till de 
små myrorna, till sin hund och till stenen. 
Gonatt, mamma! Gonatt boken!
Gonatt månen! 

ISBN 7089-210-3
Pris: 114:-

SYSTER PLUS OCH 
DOKTOR MINUS
Lotta Geffenblad

Syster Plus har plåster i sin väska. Doktor 
Minus har en sax. Nallen har fått ont i magen! 
Det hjälper med plåster, säger Doktor
Minus. En krokodil har bitit av sin svans!
Det blir plåster! En tång i näven och en 
racerbil som har kört för fort! Plåster! Så 
händer en olycka, det kommer tårar och 
blod. Och alla plåster är slut!

En plåstersaga om att leka, laga och läka. 

ISBN 88279-90-3
Pris: 71:-

VALDEMAR I STORA SKOGEN
Maria Jönsson

Valdemar är stor varg nu. Han ska få gå själv till 
farfar med en korg nystekta kotletter. Pappa sätter 
på Valdemar den röda luvan. Den måste han ha 
på sig i Stora Skogen. Följ stigen och gå raka 
vägen, tjatar pappa. Jag är stor varg i Stora Sko-
gen, tänker Valdemar. Han ser några underbara 
röda blommor och glömmer vad pappa har sagt. 
Plötsligt hörs ett förfärligt Braaaak! Vad gör en 
liten varg här i min Stora Skog! dundrar en röst.

En modern tolkning av Rödluvan och vargen
- full av humor och spänning!

ISBN 88279-54-5
Pris: 81:-

JOJJE 5 ÅR
Ellen Karlsson

Nu ska du få höra om Jojje och hans dagar. 
Inte om alla hans dagar förstås, men en 
vecka i alla fall. Under den tiden hinner faktiskt 
ganska mycket hända. Man hinner flytta 
från sitt gula rum hemma hos mamma till sitt 
gröna rum hemma hos pappa, göra pärl-
halsband på förskolan med bästa kompisen 
Uma, bli osams och sams med favoritfröken, 
se brandrök från grannhuset, få ett sår och 
behöva vara hemma hela nästa dag för att 
vila. Och när allt känns  jobbigt, då hjälper 
det att somna nära pappa. 

ISBN 27-15441-4
Pris: 84:-

LäroMedia Bokhandel Örebro

Beställ dina böcker på laromedia.se/bokgavor

13



RÖDJEANSAN OCH VARGEN
Eugene Trivizas

Det var en gång en flicka som var på väg 
till sin  mormor med en kaka som hennes 
mamma hade bakat. Väl framme hos 
mormor upptäcker hon till sin förvåning att 
hennes mormor har fått  väldigt stora ögon, 
öron och tänder ... Så långt liknar Eugene 
Trivi zas berättelse den klassiska sagan om 
Rödluvan. Men vad som sedan händer liknar 
inget annat.

ISBN 88729-07-1
Pris: 88:-

VEMS BAJS?
Sarah Watson

Stopp! Stanna där du är! Vem är det som har 
bajsat här? Vissa bajsar på stenar, andra 
bajsar från grenar. Stort som smått, lär dig 
känna igen vem som bajsat där du gått!

Med sagolika illustrationer av Emma Jansson 
och text av Sarah Watson lär du dig på ett 
lekfullt sätt känna igen hur olika djur i skogen 
bajsar och på så sätt också vem det är som 
varit där före dig..!  

ISBN 88549-53-2
Pris: 78:-

ÄGGET 
Sanna Sofia Vuori och Linda Bondestam

Brie älskar att hoppa i vattenpussar. Hennes 
kompis Maus Mustelin älskar att spionera. 
Lilla Lu älskar att vara minst. Då vinner man i 
kurragömma. De tre vännerna hittar ett stort 
ägg på gården! Men hur har det kommit dit? 
Bor det någon däri? Hoppashoppashoppas!
Ägg måste ha det varmt och tryggt och 
säkert något annat också. De letar ledtrådar 
och frågar och får veta att familjer kan bli till 
på olika sätt. Till slut blir det äggkläcknings-
kalas!

ISBN 502-2284-5
Pris: 95:-

STIG 
Annica Hedin och Per Gustavsson

En vanlig fiskpinnemiddag kan vara helt fel. 
För det är ett hål vid middagsbordet. Där 
Stig brukade sitta. Stig hade ketchup på allt 
utom glass. Stig dog på sommarlovet för han 
var jättesjuk. Det var samma dag som jag 
lärde mig simma. Vi firade inte, istället blev 
det ett hål där Stig skulle vara. På kvällarna 
och på helgerna finns hålet där. Hålet följer 
med överallt. På Stigs födelsedag är hålet i 
vägen. Vi köper Stigs favorittårta och sjunger. 

ISBN 29-70779-3
Pris: 83:-

KOM HEM LAILA 
Eva Lindström

Kom hem Laila! Du får en luftmadrass, en 
sjö, en stig. En hallonyoghurt och ett berg. 
Du får en  lägereld, en utsikt och ett paraply.  
Ett stup? Du får en bro, en egen hållplats 
och en väg, en buss, ett hus, en dörr. Du får 
din älsklingsrätt. Om du bara kommer hem 
till oss.  

I heltäckande bildsidor och med sparsmakad 
text leder bilderbokskonstnären oss vidare 
in i mysteriet med Laila och hennes väntande 
vän. Ett konstäventyr á la Eva Lindström.

ISBN 501-2009-7
Pris: 81:-
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JAG OCH ALLA
Ylva Karlsson och Sara Lundberg

Janina sitter bakom mamma på motorcykeln 
och tänker på hur det skulle vara att vara 
ett barn som  hälsar på en ko. Noa står på 
en  kyrkogård framför farmors gravsten och 
undrar om det sitter någon på ett tåg och 
har en farmor som lever och inte alls är död. 
Sam sitter på ett tåg och ritar en prinsessa 
med blå klänning.

En filosofisk, mycket vacker bok om tio barn 
med olika erfarenheter. Alla tänker de på hur 
det skulle kännas att vara någon annan.

ISBN 29-71596-5
Pris: 84:-



SÅNGEN FRÅN
ANDRA SIDAN HAVET 
Emma Virke och Fumi Koike

Det är en sån där magisk kväll då himlen färgas 
rosa och man inte vill gå och lägga sig. Farmor 
Räv går långsamt uppför berget. Bakom henne 
springer en liten en på kvicka fötter. Snart är 
han ikapp. Månen svävar ovanför som en mogen 
apelsin. Farmor nynnar på en sång. Sen kommer 
orden. Farmor berättar för barnbarnet Risto om 
familjen och flöjten, om jägarna och flykten.

En äventyrshistoria om hur man kan bygga ett 
nytt hem på en ny plats. 

ISBN 7813-027-6
Pris: 87:-

SOMMAR
Cao Wenxuan och Yu Rong

Det är sommar. En stor sol brinner på 
himlen. I den stora vildmarken söker en 
grupp djur otåligt efter en sval och skuggig 
plats. Det blir en kapplöpning om att först 
nå skuggan under trädet. Den allra minsta, 
åkersorken, börjar nästan gråta. Djuren 
grälar och knuffas. Men trädet är nästan 
dött och ser ut som ett paraply utan duk.
Det ger knappt någon skugga alls. Djuren 
får en idé. Tillsammans hjälps de åt för att 
ge varandra skugga. 

ISBN 86589-96-7
Pris: 87:-

VILDA GRANNAR
Ulrika Kestere

Kanin har köpt ett sommarhus, men semestern 
blir inte riktigt som han har tänkt sig. När 
han kommer fram står vilda katter och 
dricker vatten ur hans fontän. När de har 
druckit färdigt blir vildkatterna helgalna.
De klöser och river och äter upp Kanins 
blommor. Läskigt tycker Kanin, och inte be-
talar de hyra heller. Vad ska han nu ta sig till?

En härlig bilderbok med vackra och färgglada 
illustrationer om att det okända faktiskt inte 
är så läskigt som det först kan verka.

ISBN 7299-907-7
Pris: 73:-

VÅR SKATTKAMMARE
Antologi

Generationer av barn minns sina skattkammar-
antologier som det första mötet med litte-
raturen. Min skattkammare var banbrytande 
och blev en av den svenska bokvärldens 
största succéer genom tiderna. 

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

ISBN 27-14205-3
Pris: 168:-

KNUTTES HUS
Barbro Lindgren och Emma Adbåge

Knutte är trött på mammas tjat. Han 
bestämmer sig för att flytta till ett hus där 
det är det lugnt och skönt. Knutte går ut 
och sätter sig på trappen och drömmer om 
att det ska komma en katt. Då gör det det! 
Sen kommer en hund och en gris och en 
noshörning och en massa andra roliga djur. 
Alla vill bo hos Knutte. Men hur många får 
egentligen plats?

En oemotståndlig bilderbok av två av våra 
mest älskade bilderboksskapare.

ISBN 29-70434-1
Pris: 79:-
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JAG VAKTAR ALLAN 
Johanna von Horn och Charlotte Ramel

Allan är sex månader och behöver barnvakt. 
Barnvakten är fem år och bor i samma hus 
som Allan. Tyvärr är Allans båda mammor 
alltid hemma så det blir mest att provbarn-
vakta. Hemma är det ett evigt tjat om att få 
syskon, tycker mamma och pappa och köper 
till slut en docka till födelsedagspresent.
En docka som ser ut som en riktig bebis.
Det hjälper inte ett dugg. En riktig syskon-
bebis ska det vara! Tur att Allan finns!

ISBN 87208-49-2
Pris: 87:-



DET FINA MED KERSTIN 
Helena Hedlund

Kerstin har varit kompis med Fatima sedan 
dagis. Men Fatima ska alltid bestämma, 
och sitter mest och spelar dataspel.
När Gunnar flyttar in i det övergivna grann-
huset blir allt annorlunda. Han älskar också 
guldfärgade saker. Gunnar och Kerstin 
bildar en guldletarklubb. Men ringen de 
hittar i stenmuren bär på en hemlighet.
En hemlighet som hotar att förstöra allt. 
Om inte Kerstin och Gunnar hittar ett sätt 
att trolla bort den, förstås.

ISBN 27-15447-6
Pris: 87:-

JAG HETER BEATA
Katarina Kieri

Det är ingen som pratar om Sven. Beatas 
storebror. Han som är död. Men Beata kan inte 
sluta tänka på honom. Trots att de aldrig har 
träffats. Stor blev han förresten aldrig.
Ett år bara. Sedan dog han. Långt innan Beata 
föddes. Ändå finns Sven kvar i familjen. Men 
mest som en tystnad. Beata måste få prata 
om Sven även om ingen annan vill. Då kanske 
allt det svåra blir lättare. Som kompisar, och 
kärleken, och sånt.

Högläsningsbok fylld av humor och värme.

ISBN 88279-75-0
Pris: 87:-

AKIM SPRINGER
(TVÅSPRÅKIG SVENSK-ARABISK)
Claude K. Dubois

I Akims by tror människorna att kriget är 
långt borta. Men så kommer flygplanen och 
bombar sönder allt …

”Akim springer” berättar i uttrycksfulla, 
känslomättade bilder om ett enda barns 
hemska upplevelser i ett land i krig. Men det 
är också en berättelse om många tusentals 
andra barn, kvinnor och män som drivits på 
flykt undan svält, våld och krig.

ISBN 7089-288-2
Pris: 134:-

MINA TVÅ FILTAR
(TVÅSPRÅKIG SVENSK-ARABISK)
Irena Kobald

Lilla Hjulet har tvingats fly med sin moster 
från kriget i sitt hemland till ett annat land.
Allt i det nya landet känns kallt och främmande. 
Lilla Hjulet vill bara gömma sig under sin 
älskade ”gamla filt”, som är vävd av minnen 
hemifrån och av tankarna på hur det varit.

En vacker och gripande bok om det svåra i 
att komma till en främmande kultur med ett 
främmande språk, men också om begynnande 
vänskap mellan barn från olika bakgrunder.

ISBN 7089-297-4
Pris: 124:-

BRUNO 3000: RYMDEN
Åsa Anderberg Strollo

Under segelsemestern börjar Bruno fundera 
på rymden. Vad är egentligen ett svart hål? 
Hur kan det sluka allt, till och med ljuset? 
Som en enorm dammsugare. Det går inte 
riktigt att begripa. Ungefär som sommar-
fritids. Det är annorlunda, inga kompisar. 
Bruno känner inte igen sig. Han är hos kusin 
Rasmus istället. Där är också annorlunda, 
och liksom spännande. Men när pappa 
måste åka till jobbet, vad händer då? Kan 
Bruno sova över hos Rasmus ensam?

ISBN 501-1994-7
Pris: 75:-

EN DUKTIG HUND 
Meg Rosoff

En dag tröttnar mamma Peachey på att ta hand 
om allt i hemmet. Hon slutar. Börjar med yoga 
istället. Pappa Peachey och Bettys syskon vet 
inte vad de ska ta sig till. Vem ska nu städa, 
laga mat och tvätta kläder? Familjen förfaller i 
ett träsk av skräp, smutstvätt och hämtmat.
Tur då att Betty fattar att familjen behöver 
hund. Med terriern McTavish under trappan 
kanske det finns hopp, ändå. En duktig hund 
vet vad en familj behöver.

En högläsningsbok om jämställdhet i familjen!

ISBN 88279-99-6
Pris: 71:-
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MAJKEN MAJKEN 
Lisa Hyder och Louise Winblad

Majken har just flyttat till ny lägenhet. 
Börjat i ettan i ny skola. Det var lite pinsamt 
att presentera sig för klassen, var det 
någon som lyssnade ens? Hemma i nya 
huset verkar tanten på bottenvåningen lite 
konstig. Varför smetar hon grädde i ansiktet 
och gömmer sig bakom soffan? Kanske är 
hon ensam, gammal och glömsk? Majken 
knackar på och presenterar sig. Tanten 
heter också Majken. Hon är inte alls gammal 
och glömsk. Utan världens coolaste tant.

ISBN 7299-949-7
Pris: 75:-

HILDA 1
HILDA OCH ÅRETS KALAS 
Christina Lindström

Wilma ska ha bowlingkalas. Wilma med 
snygga ryggsäckar och en ny mobil. Alla i 
klassen är tydligen bjudna. Alla utom Hilda. 
Hur är det möjligt? Hilda har aldrig bowlat 
och hennes mamma har inte råd att köpa så 
mycket nya saker hela tiden. Plötsligt känns 
det som om Wilma försöker ta över allt. Till 
och med Hildas vänner. Hilda gör saker som 
hon aldrig skulle ha gjort tidigare. Som att 
fråga chans på Zack. Tänk om allt bara är ett 
missförstånd?

ISBN 32-20529-3
Pris: 74:-

LIVAT PÅ LINGONVÄGEN 
JAG VILL OCKSÅ RIDA 
Janina Kastevik och Sarah Utas

Det är klart att Igor också vill rida. Inte minst 
efter att ha sett Zorro rida på sin svarta häst 
Tornado. Dessutom, storasyster Olga går 
redan till stallet hela tiden. Hon rider en häst 
som heter Una. Ibland får Igor hjälpa till att 
ta hand om Una. Det är superkul. Men pappa 
säger att det är kö till ridskolan. Varför 
måste man alltid vänta på det som är roligt? 
Igor cyklar ändå till stallet, helt ensam, utan 
att veta vägen. 

ISBN 88295-10-1
Pris: 78:-

HJÖRDIS
Jujja Wieslander

Att Solgatan 1 är det bästa stället i hela världen, 
det hör man nästan på namnet. Där bor Hjördis 
med sin syster, sina föräldrar, katterna Mick 
och Prick och sin farmor ibland. I tolv kapitel 
skildras vänskap, lek och vardag, precis 
så rysligt, roligt och spännande som det 
kan vara. Det handlar om bästisar, hemliga 
klubbar och kärleken till en katt. 

Perfekt högläsning av Jujja Wieslander,
författare till bland annat böckerna om
Mamma Mu. Med bilder av Lotta Geffenblad.

ISBN 29-70403-7
Pris: 81:-

HARRIET OCH CHARLES
Helen Rundgren

Under en resa till Galapagosöarna räddar 
Charles Darwin fyra sköldpaddor.
En av dessa, Harriet, blev 175 år gammal. 
Detta är hennes berättelse.

Helen Rundgren utgår ifrån den troligtvis myto-
logiska men underbara berättelsen om Charles 
Darwins sköldpadda Harriet (som hette Harry 
från början eftersom de tog fel på kön under 96 
år) för att ge barn en ingång till att lära sig om 
evolution. I slutet av boken finns en faktadel. 
Boken är illustrerad av Cecilia Torudd.

ISBN 88303-04-2
Pris: 84:-

FAMILJEN KNYCKERTZ
OCH GULDDIAMANTEN
Anders Sparring

Mamma Fia och pappa Bove planerar ett 
besök på diamantutställningen i huvudstaden. 
Eftersom Ture inte kan ljuga avslöjar han planen 
för Paul Isman som beslutar sig för att stoppa 
dem. Ture och lillasyster Ellen måste bryta sig 
in hos mormor i finkan, för att be om hjälp.

Här möter vi drastisk humor och färgstarka 
bilder som skapar den perfekta bryggan mellan 
bilderbok och kapitelbok. Förbered er på 
många skratt!

ISBN 27-15424-7
Pris: 94:-
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LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ  27
SILVERMYSTERIET 
Martin Widmark

Varför drabbas den arkeologiska utgräv-
ningen utanför kyrkan av ett olovligt nattligt 
besök? Inget verkar ha försvunnit, men 
det finns gott om fotspår. Är det spår efter 
inkräktaren? Det finns en del som inte gillar 
utgrävningen, och det finns de som har ett 
överdrivet intresse för den. Lasse och Maja 
inser att de måste gräva djupt för att komma 
till botten med det här!

ISBN 7803-036-1
Pris: 85:-

TÅGRESAN 
Hannah Arnesen

När det kommer löv på träden åker barnet 
och pappan tåg. Förbi allt som är hemma, 
förbi staden och bilarna som tutar, de höga 
husen och hamnen där båtarna bor, förbi 
tågstationer där alla vill till en annan plats 
som inte är här. Där är en bro i regnbågens 
alla färger. Titta där! Där är framme, framme 
vid det ensamma huset och vid stationen står 
farmor och vinkar. Titta där! Där är ju DU!

En stillsam  och inspirerande tågresa genom 
barnets ögon.

ISBN 27-15108-6
Pris: 84:-

SVANTE 4
FESTEN KAN BÖRJA
Pia Hagmar

Svante är smartaste hästen i stallet. Det är 
ju bekant. Han är också den äldsta hästen. 
Men ingen verkar lägga märke till hans 
födelsedag. Ingen tårta. Ingen present. 
Bara stallkatten Stella verkar bry sig. Svante 
berättar om stormnatten när han föddes för 
38 år sedan. Födelsedagar är spännande, 
pirriga och fantastiska. Det blir lätt att 
förväntningarna tar över. Men det viktigaste 
är ha någon att dela den med. Även om du är 
stallets smartaste häst.

ISBN 32-20794-5
Pris: 69:-

ENSAMMA I STAN 
Helena Bross

Klassutflykten till dinosauriemuseet kantas 
av olyckor. Läraren Siv ramlar i trappan. 
Hon måste åka ambulans med bruten fot. 
Peter tar ändå med eleverna i klass 1b på 
utflykten, trots att det egentligen måste var 
två vuxna. Det kanske inte var en så bra idé. 
Vicke och Lova fastnar i ett skyltfönster med 
böcker om dinosaurier. Plötsligt är klassen 
borta! Vad ska de ta sig till? Vad händer om 
du blir lämnad ensam i stan?

ISBN 638-9705-4
Pris: 50:-

MITT FÖNSTER MOT RYMDEN 
Oskar Kroon

Gurkan sitter i fönstret och tittar ut över 
gården. Snön faller. Där leker de andra 
barnen. Men Gurkan begrundar universums 
oändlighet, evolutionens oöverskådliga 
tidsdjup, den stundande värmedöden. Inne 
i lägenheten hostar pappa. Mamma skriver 
sin avhandling om rymden. Hon är stressad 
jämt.  En dag tar hostan över. Pappa åker 
till sjukhuset. En döende stjärna skiner så 
länge dess ljus färdas genom rymden. Hur 
är det med en pappa?

ISBN 7337-984-7
Pris: 79:-
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ADA LÖSER EN TAND
Malin Clausson och Cissi Welin

Det här är berättelsen om en lös tand. 
Ada både vill och inte vill tappa den. Hon 
tycker att det är läskigt och så kan hon 
inte äta gröna äpplen längre, för då gör 
det ont. Ada tänker på den där lösa tanden 
hela tiden. Hur ska hon göra för att tappa 
den utan att det gör ont? Och helst utan 
att hon märker det alls ... 

En perfekt högläsningsbok för den som 
snart ska tappa sin första tand.

ISBN 88167-11-8
Pris: 84:-



ÅSKAN
Ulf Stark

Ulfs mamma spelar piano en stund varje 
kväll och på helgen cyklar hon till Ensamheten, 
en liten koja i skogen där hon får vara ifred 
och tänka. Alla människor har behov av att 
vara ensamma ibland, förklarar mamma. 
Men när en storm blåser bort kojan, blir hon 
olycklig och slutar spela piano. Och när Ulf 
råkar avslöja Bernts pinsamma hemlighet 
blir de båda kompisarna osams. Dagarna blir 
långa och trista. Hur ska Ulf göra sin mamma 
glad igen och få Bernt att förlåta honom?

ISBN 7337-863-5
Pris: 77:-

TOVA I TORNET 1
TOVA EXPLODERAR
Katrine Marie Guldager

Tova bor i vattentornet. Hon har ett hätskt 
humör. Plötsligt är det bara som om allt 
exploderar. I skolan blir det extra knepigt. 
Om det är något som Tova inte klarar av, 
som en del mattetal. Det är jobbigt om Tova 
blir arg inför klassen. Särskilt om bästisen 
Nina blir rädd. Tovas granne, fiskhandlaren, 
säger att alla blir arga ibland. Men att man 
också måste vara försiktig så inte hjärtat tar 
stryk. Vreden tål att tänkas på.

ISBN 7543-707-1
Pris: 93:-

VÄRLDENS MESTA ESTER
Anton Bergman

Ester är ny i klassen. Signe tycker att hon 
verkar spännande. Hon har egen nyckel och 
får gå hem själv. Och så är hennes mamma 
skådespelare och bor i New York. Hon heter 
Greta Garbo!? Det händer mycket kring 
Ester hela tiden. Hon är nog världens mesta 
Ester, tänker Signe. 

Pricksäker vardagsdramatik! 

ISBN 87033-56-8
Pris: 77:-

MULLES DAGBOK 1
MULLE OCH PONNYKLUBBEN
Lena Furberg

Världens coolaste och slöaste ponny känner 
du kanske redan från serien Mulle. I Mulles 
dagbok avslöjar han, med lite hjälp från sina 
vänner, alla hemligheter från hästgården. 
Äntligen får vi veta allt om Mulles passion 
för tulpaner. Och hur han tänker när han 
rymmer hela tiden. Eller snarare, hur han 
inte tänker. Här avslöjas också de bästa 
knepen för att knipa vinsten i hopptävlingen. 

Befriande knasigt!

ISBN 7621-340-7
Pris: 69:-

DUNNE 1
MITT LYCKLIGA LIV
Rose Lagercrantz

Den här natten kan Dunne inte sova. ”Räkna 
får!” säger pappa. Men Dunne räknar andra 
saker i stället: alla gånger hon varit lycklig 
– och olycklig.  Dunne har längtat efter 
att börja skolan i hela sitt liv. Men när det 
äntligen är dags blir hon knäsvag – tänk om 
hon inte får nån kompis! Att gå i skolan utan 
att ha kompisar är ju värsta mardrömmen.
Vilken tur att Dunne och Ella Frida hittar 
varandra på skolgården redan nästa dag.

ISBN 638-6630-2
Pris: 80:-

MONSTERDECKARNA 1
MYSTERIET PÅ MUSEET 
Mårten Melin

En del saker om vampyrer är det viktigt att 
veta. Som att de sover i kistor, ogillar kors, 
och avskyr lukten av vitlök. Tur då att Leo 
hade köpt pizza med vitlökssås när han 
stötte på Dracula på vägen hem. Men, var 
det verkligen Dracula? Ett vaxmuseum är 
på besök i staden. De ställer ut monster och 
andra otäcka varelser. Det måste ha varit 
ett missförstånd bara. Monster finns inte, 
eller? Leo och Loretta får en del att tänka på. 
Läsaren också.

ISBN 29-70638-3
Pris: 50:-
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NINAS SOMMARLOV 
Emi Gunér

Det är Ninas första sommarlov. Men det 
betyder inte att hon är ledig. Då är det 
tydligen sommarfritids som gäller. Tur att 
Jim är där. Allt blir lite roligare med Jim och 
liksom lite pirrigt. När Jim och taxen Blixten 
följer med Ninas familj på midsommar-
firande är det extra pirrigt. De ska sova 
över. Hur perfekt kan inte en sommar bli! 
Sju sorters blommor eller sju sorters glassar 
under kudden, det är frågan. Vad vill du 
drömma om på lovet?

ISBN 29-70646-8
Pris: 84:-

SELMA OCH PAPPA
Katja Tydén

Första klass är så mycket bättre än för-
skoleklass, tycker Selma. Egna skåp och 
bänkar. Men så blir pappa sjuk i cancer.
Han förändras. Tappar håret och är trött 
hela tiden. Selmas kompisar förstår inte. 
Hon måste förklara. Men hur förklara något 
som man själv inte förstår? Selma ber pappa 
bygga en lekstuga på landet. Han börjar 
bygga. Men det tar tid och han orkar inte. 
Mamma och pappa verkar bara bråka. När 
våren kommer åker de ändå ut till ön. 

ISBN 32-20064-9
Pris: 74:-

SPÖKSYSTRAR 6
DET FÖRHÄXADE HUSET
Mårten Melin

I stan där Maj och Nila bor finns ett över-
givet gammalt trähus. En dag lurar Matilda 
och Rosa med sig Maj och Nila dit. Det sägs 
nämligen att det bor en livs levande häxa i 
det, och Maj är rädd för häxor. Fast häxor 
finns väl inte på riktigt?

Lättläst spänning där ord och bilder är som 
hand i handske.

ISBN 29-70773-1
Pris: 63:-

TILL MORFAR,
OM DU BLIR HUNGRIG
Nicolas Jändel

Morfar är död. Elliot kan inte tro att det är 
sant. De träffades ju alldeles nyss. Spelade 
fotboll. Morfar hade just lärt honom att finta 
en straff. Nu kommer morfar aldrig mer 
skruva upp hyllor och tapetsera, aldrig mer 
hjälpa mamma, aldrig mer styra sin älskade 
fiskebåt Dagny. Hur är det möjligt? Hur kan 
morfar försvinna när så mycket av honom 
finns kvar? Hur kan morfar vara död när 
Elliot fortfarande lägger hans straff-fint?

ISBN 638-9406-0
Pris: 85:-

NÅGOT LITET OCH FLUFFIGT 
Tove Jonstoij

Gunnar vill ha ett husdjur. Helst en katt. 
Som kompisen Mollys katt som dessutom 
just har fått kattungar. Vad ska han göra, 
när mamma har sagt nej? Gunnar lurar till 
sig en kattunge. Säger till Mollys pappa att 
han visst får, och gömmer den lilla fluffiga 
varelsen i en kartong. Först i en buske, 
sedan i tvättstugan. Det är förstås ohållbart, 
men när man verkligen behöver en katt-
unge, vad ska man göra? Gunnar står inför 
sitt livs största utmaning.

ISBN 27-15408-7
Pris: 84:-
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SPRÅK  TITEL FÖRFATTARE ISBN PRIS

ALBANSKA

Albanska Guldlock och de tre björnarna Kate Clynes 87547-16-4 149:-

AMHARISKA

Amhariska Vem vinkar Ines till? Maria Petersson 86899-51-6 79:-

ARABISKA

Arabiska Akim springer Claude K. Dubois 7089-288-2 134:-

Arabiska De små barnens bok Siv Wideberg 7221-765-2 60:-

Arabiska Den vackraste och kungen Razak Aboud 86589-87-5 85:-

Arabiska Det är en gris på dagis Johanna Thydell 87333-75-0 187:-

Arabiska Då är jag glad Hiyam Abdulas 7525-239-1 84:-

Arabiska Knacka på! Anna-Clara Tidholm 87333-47-7 168:-

Arabiska Mina två filtar Irena Kobald 7089-297-4 124:-

Arabiska Rolf på fotboll Rune Fleisher 7567-645-6 83:-

Arabiska Ronja Rövardotter Astrid Lindgren 87333-73-6 243:-

DARI

Dari Känner du Pippi Långstrump? Astrid Lindgren 87333-72-9 198:-

Dari Pappa mörker Mohammad Husain Mohammadi 983377-5-4 183:-

FRANSKA

Franska Mamy Wata och monstret Veronique Tadjo 87547-31-7 149:-

Franska Världens finaste torn Kristina Murray Brodin 86899-34-9 79:-

KALDERASH

Kalderash Daniels dag Gunilla Lundgren 983621-1-4 149:-

MEÄNKÄLI

Meänkäli Vår i Bullerbyn Astrid Lindgren 88615-05-3 99:-

PASHTO

Pashto Fröken spöke Lundbergh Hahn 7567-760-6 108:-

PERSISKA

Persiska Dumma teckning Johanna Thydell 87333-96-5 187:-

Persiska Guldlock Kate Clynes 87547-19-5 149:-

Persiska Om du skulle fråga Micha Viveka Sjögren 87921-15-5 119:-

Persiska Vasaskeppet – katastrofen Mikael Rosengren 86899-74-5 94:-

POLSKA

Polska Guldlock och de tre björnarna Kate Clynes 87547-20-1 149:-

MÅNGSPRÅK
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MÅNGSPRÅK

SPRÅK  TITEL FÖRFATTARE ISBN PRIS

RYSKA

Ryska Varför ingen klappar igelkotten Andrej Kurkov 984242-2-5 69:-

SOMALISKA

Somaliska Fiffiga kroppen och finurliga knoppen Josefin Sundström 638-9995-9 64:-

Somaliska Idrottsdag i djungeln Jill Newton 87547-61-4 149:-

Somaliska Pinoccio och de riktiga pojkarna Magda Brol 88701-11-4 149:-

Somaliska Ökensagor Oscar Trimbel 7910-753-6 178:-

SPANSKA

Spanska Guldlock och de tre björnarna Kate Clynes 87547-18-8 149:-

SWAHILI

Swahili Den lilla röda hönan Henriette Barkow 87547-41-6 149:-

TIGRINSKA

Tigrinska Kackel i grönsakslandet Sven Nordqvist 980342-9-5 149:-

Tigrinska När prinsessor vaknar om natten Per Gustavsson 980342-4-0 119:-

Tigrinska Vem vinkar Ines till? Maria Petersson 86899-51-6 79:-

TURKISKA 

Turkiska Hubert - den rosa krokodilen Fredrik Bergdahl 86899-66-0 79:-

ÖSTASSYRISKA

Östassyriska Guldlock och de tre björnarna Kate Clynes 87547-24-9 149:-

SPRÅK  TITEL FÖRFATTARE ISBN PRIS

FINSKA

Finska Hillas värld = Hillan maailma Päivi Hällström 88362-63-6 69:-

Finska Hyvää yötä maa Linda Bondestam 9518519112 166:-

Finska Kesä Koiramäessä Mauri Kunnas 9511288008 213:-

Finska Numerosoppa Juha Virta 9527105269 166:-

Finska Oma maa mansikka Katariina Heilala 9513189587 76:-

Finska Pikku hiiren puolukkamatka Riikka Jäntti 9520401672 149:-

Finska Pupu tykkää Karoliina Pertamo 9515244321 177:-

Finska Siiri ja Heppa Huoleton Tiina Nopola 9513190774 114:-

Finska Tatu ja patu, elämä ja teot Aino Havukainen 9511326151 207:-

Finska Tomppa ja Kerttu-kirjatoukka Kristiina Louhi 9520401696 149:-

MINORITETSSPRÅK
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SPRÅK  TITEL FÖRFATTARE ISBN PRIS

JIDDISCH

Jiddisch Der gliklekher mentsh Kobi Weitzner 983518-7-3 119:-

Jiddisch Di Frukhtn - A yiddish bikhl far di same yingste Ida Olniansky 983518-2-8 82:-

Jiddisch Hintern Gardin: In a yidisher heym Niklas Olniansky 983518-6-6 89:-

Jiddisch Nöten – Dos Nisele Sarah Schulman 88241-02-3 74:-

MEÄNKIELI

Meänkieli Meän pikku kirja 5 Monika Pohjanen 87899-53-9 45:-

Meänkieli Moa ja Varis Kerstin Tuomas Larsson & Isabella Jakobsson 639-4798-8 74:-

Meänkieli Plypin kotona Inga Borg 9529406555 74:-

Meänkieli Totte mennee tohturhiin Gunilla Wolde 27-16035-4 84:-

Meänkieli Vilma och skolan/Vilma ja koulu Lina Stoltz 88843-04-3 89:-

ROMANI

Romani Barnen på Tanto Fred Taikon 983621-0-7 149:-

Romani Malva dre stanjan Malin Eriksson 88613-03-5 88:-

Romani Najimaskebombi & usimaskoxutjipe Marin Salto 87413-28-5 97:-

Romani Nandopa & nandolattjopa Marin Salto 87413-27-8 97:-

Romani O kamping & kheliba phanle jačha Marin Salto 87413-34-6 97:-

Romani O Totte grižil Gunilla Wolde 27-15482-7 84:-

Romani Tšelibako bušos & tortakobańiba Marin Salto 87413-30-8 97:-

SAMISKA

Lulesamiska Guhti l válldám guovsagisáv? Cecilie Lanes 8282631945 204:-

Lulesamiska Sarvvamiehttse Samuel Gælok 8282632430 205:-

Lulesamiska Slåbbågáhkko Sven Nordqvist 8292649190 222:-

Lulesamiska Sune åhtså ja åhtså Tord Nygren 88569-03-5 146:-

Nordsamiska Baháneahkkánis bustávat Elle Márjá Vars 8276012323 337:-

Nordsamiska Finddoža riegádanbeaivi Sven Nordqvist 8292649183 222:-

Nordsamiska Gaskaijagirjerájus Kazuno Kohara 8232900305 159:-

Nordsamiska Sune moriha árrat Tord Nygren 88569-06-6 146:-

Sydsamiska Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja Anne-Grethe Leine Bientie 8276012200 285:-

Sydsamiska Paannelaejpiesmeele Sven Nordqvist 8292649206 222:-

Sydsamiska Pluppe jïh miesie Inga Borg 8293402282 159:-

Sydsamiska Sune orre steeblegh Tord Nygren 88569-11-0 146:-

Umesamiska Muarra = Moere Kari Stai 8293402138 126:-
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