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Fyll hyllorna
med bra läsning!

I augusti 2016 togs ett regeringsbeslut att förvandla

Enklast beställer du böckerna på laromedia.se/laslov

höstlovet till läslov. Allt för att sporra barn och ungas
lust till läsande, berättande och skrivande i alla dess

Och du: på laromedia.se hittar du ytterligare någon

former. Vi på LäroMedia Bokhandel vill givetvis vara med

miljon titlar! Där finns helt enkelt något för alla att läsa:

och hjälpa till att sprida läslusten bland våra barn och

oavsett intresse, kunskapsnivå eller språk.

ungdomar!
Vi hoppas och tror att ni är lika laddade inför läslovet
Det du nu håller i din hand är en broschyr med lästips

som vi är!

inför årets läslovsvecka. Så se till att fylla upp bokhyllorna med titlar som verkligen lockar till läsning!

LäroMedia Bokhandel

Om oss

Försäljningsvillkor

LäroMedia Bokhandel är Sveriges största distributör av

gäller från 2019-09-01

läromedel och böcker till skolan. Drygt 270 av landets 290
kommuner, och en lång rad friskoleorganisationer, har i dags-

Priser

läget avtal med oss. Vi levererar alla de titlar du önskar

Samtliga priser i katalogen är preliminära (exkl. moms)

– oavsett om det gäller läromedel, fortbildning eller som i

och kan komma att justeras vid leverans.

den här broschyren: skönlitteratur.

Vi reserverar oss för prisjusteringar samt eventuella tryckfel.

Ert avtal ger dig fler böcker för pengarna

Leverans

När din inköpsorganisation tecknade avtal med LäroMedia

Leverans sker fraktfritt till skolan och utan faktura- och

Bokhandel angående inköp av böcker och läromedel gjorde

orderavgifter.

de ett bra val! Tack vare ert avtal med oss får du som kund
lägre bokpriser, möjlighet till fraktfria leveranser och slipper

Returvillkor

administrativa kostnader. Du får fler böcker för pengarna

Lägsta returantal är fem omärkta, felfria exemplar av en och

helt enkelt!

samma titel. Returfrakten bekostas av köparen. Returnerade
varor krediteras enligt ert avtal.

Läsålder
Vid varje titel visas en symbol med förlagets rekommenderade

Kommentar

läsålder. Observera att detta enbart är en rekommendation

Ovan angivna villkor gäller om ej annat avtalats.

för att underlätta ditt inköp.

6-9 år

9-12 år

12-15 år

Följ oss gärna i sociala medier!
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ETT SPÖKE FÖR MYCKET
CORNELIA FUNKE

Läs om Toms och spökexperten Hedvig Hallongrens spökjakt.
Ett rafflande äventyr med hisnande spöken, kalla kårar, djärva
utdrivningsmetoder och tvära kast!

9-12 år

ISBN 502-2347-7
Ca-pris: 104:-

e
älskade berättels
Cornelia Funkes
ke i
spö
ett
ker
täc
om Tom som upp
t nya läskiga och
förrådet har fåt
Lotta Geffenblad.
av
der
bil
roliga

NELL & FREDDIE 2
MONSTERJAKTEN
CARYL HART

Nell och Freddie älskar att tälta.
De äter ALLA marshmallows och
busar med Nells storebror och
hans nördiga kompisar. Men när
ett hårigt monster dyker upp är
det inte lika mysigt längre. Huuu!

6-9 år

ret
Följ med på äventy
grav.
in i Tutankhamuns
t
Lättläst och rik
illustrerad med
fotografier.

ISBN 502-2315-6
Ca-pris: 90:-

6-9 år

ADRESS OKÄND
SUSIN NIELSEN

Felix är tretton år och en
mästare på kuriosakunskap.
Han bor med sin mamma och
sitt husdjur, gerbilen Horatio.
Allt är ganska normalt, men
Felix och hans mamma har en
hemlighet. De bor i en husbil.
Felix har dock en plan för hur
han och hans mamma ska få
pengar till en lägenhet. Allt som
behövs är en frågesport och lite
tur. Tävlingen börjar bra, men
det blir ändå inte riktigt som
Felix tänkt.
ISBN 502-2307-1
Ca-pris: 108:-

TUTANKHAMUN
GILL HARVEY
9-12 år

en
Susin Nielsen är
nsisk
prisbelönt kanade
så
ock
som
e
tar
fat
för
l
skriver manus til
teveserier.

I fem år letade Howard
Carter i den heta öknen efter
Tutankhamuns grav. Det han
till slut hittade överträffade
hans vildaste fantasier!
Han fann en ofattbar skatt
från en svunnen tid – guld,
ädelstenar och den unge
faraonens balsamerade kropp.
ISBN 502-2328-6
Ca-pris: 85:-
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BOB

LUNA OCH LIAM PÅ SIMSKOLA

WENDY MASS
REBECCA STEAD

MALIN STEHN

Bob, en kort grönaktig varelse
i kycklingdräkt, har inte glömt
Livys löfte till honom. Han
har väntat i fem år, gömd i en
garderob, på att hon skulle
komma tillbaka. Han minns
inte vem – eller vad – han är,
var han kommer ifrån, eller
ens om han har någon familj.
Men för fem år sedan lovade
Livy att hjälpa honom att hitta
tillbaka hem. Nu är tiden inne
att uppfylla det löftet. Ledtråd
för ledtråd löser Livy och Bob
mysteriet med var Bob kommer
ifrån och upptäcker en sorts
magi som varar för evigt.

Liam är inte alls förtjust i att bada. Han ser inte fram emot att gå
i simskola men det är tydligen något man måste. Luna älskar det.
Hon hoppar från kanten och doppar huvudet. När veckan är slut ska
alla ta märken. Luna tar Guldfisken. Men hur ska det gå för Liam?
ISBN 7299-993-0
Ca-pris: 58:-

6-9 år

ISBN 502-2304-0
Ca-pris: 108:-

6-9 år

SISTA SPARKEN
9-12 år

ANETTE EGGERT

e om hur
En fin berättels
människa
som
a
väx
man kan
ra på det
genom att fokuse
peppa
man älskar och att
et.
lag
i
ra
and
var

Att spela fotboll är det bästa Adam vet! Han älskar spänningen
under matcherna, men under nästan varje match händer något
som gör att han blir sådär arg. Så att han inte kan tänka ordentligt,
och gör något dumt så han blir utvisad. Om du blir sådär arg igen
får du sluta spela fotboll, säger mamma. Sluta spela fotboll?
Det går ju inte! Men hur ska han göra för att inte tappa humöret?

ia
En mäktig histor
om vänskapens
magiska krafter.

ISBN 7299-971-8
Ca-pris: 62:-

FOTBOLLSTVILLINGARNA 6 MÅLSKYTT MED SPELGLÄDJE!
MÅNS GAHRTON

Konrad ska få provträna med Akademia FC! Kim försöker att vara
glad för att Konrad fått chansen. Men det är svårt för hon är missnöjd
med sin egen träning. ”Skjut hårdare”, skriker hon till tjejerna i laget,
”och försök träffa målet!” Samtidigt grubblar Konrad över om han valde
rätt. Spelglädjen vill inte riktigt infinna sig i det nya laget ...
6-9 år

4

ISBN 502-2337-8
Ca-pris: 87:-
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CHARLIE BLIR EN KYCKLING

Första delen i
fantastiskt roliga
serien Valpvarning!

SAM COPELAND

6-9 år

VALPVARNING 1
SITT, PYTON!
ANNA EHN
MIA ÖSTRÖM

Anette har önskat sig en pytonorm hela sitt liv.
När hon tvingas flytta med sin familj till stan där hon
har NOLL kompisar, tror hon att det äntligen är dags.
Men istället får hon en hundvalp som hennes mamma
har köpt på Blocket. En hund! Vem vill ha en hundvalp
istället för en orm? Anette bestämmer sig för att döpa
hunden till Pyton. Allt känns jobbigt och för att göra
det ännu värre tvingar Anettes mamma henne och
Pyton att gå i valpskola, men inte hjälper det, det är
bara pinsamt när Pyton vägrar lyda.

Charlie McGuffin är en helt vanlig pojke.
Fram till dagen då han plötsligt förvandlas
till en spindel och håller på att bli uppäten
av sin katt. Med en svårt sjuk bror på sjukhus är hans tillvaro redan skakig och det här
var det sista han behövde! I skolan försöker
Charlie hålla skenet uppe, men när stressen
och oron kommer åt honom händer det igen,
och igen han förvandlas till olika djur. Minst
sagt obekväma situationer uppstår och
Charlies tre bästa vänner försöker ta reda på
vad som pågår.
ISBN 7226-171-6
Ca-pris: 92:-

Den första boken
av tre i en
ny illustrerad
humorserie!

ISBN 7299-995-4
Ca-pris: 87:-

9-12 år

FINNS DET VARGAR I SVERIGE?
MONICA ZAK

9-12 år

I Afghanistan finns det vargar. Och vi flickor i byn fick
inte spela fotboll. När min syster skulle stenas till
döds för att hon inte ville gifta sig flydde vi och kom
till slut till Sverige. Fanns det vargar här? Och fick
flickor spela fotboll? En dag när jag var ute i skogen
sa någon: Här kommer det visst en varg. Då sprang
jag i panik. Jag sprang rätt mot ett stup ...
ISBN 7226-174-7
Ca-pris: 87:-

ra
Ny bok av populä
Monica Zak!

9-12 år

LABORATORIUM NR 4 HEMLIGT OMRÅDE
DAN HÖJER OCH LOTTA HÖJER

Alex och Shantis föräldrar jobbar på den
hemliga militäranläggningen som har byggts
i den lilla staden Nipplinge. Vad är det egentligen som händer innanför taggtrådarna?
När Wilma träffar Alex och Shanti kan hon
inte låta bli att ta reda på det. Hon övertalar
dem att ta sig in i ett av de hemliga labben,
laboratorium nr 4, och plötsligt har Alex fått
en hemlig uppfinning över sig.
ISBN 7226-150-1
Ca-pris: 92:-

Ny fängslande roman
för slukaråldern.
En berättelse fylld
av spänning och
hemligheter!
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LEGENDEN OM JACK
GASTAR I GÖTEBORG
MARTIN OLCZAK

Livet kommer aldrig mer att
bli sig likt för Jack. Han har
nämligen fått en lillasyster!
Hon är såklart världens
sötaste bebis, men snart
upptäcker Jack att det är
något konstigt med födelsemärket hon har på armen.
Det ser precis ut som en
sjua men nästa morgon när
de vaknar ser det istället ut
som en sexa! Kan det röra
sig om svart magi? Hela
familjen och vätten Rurik
packar in sig i bilen och
beger sig till Göteborg och
spökhotellet Gasten på Liseberg. Där finns någon som
kanske kan hjälpa dem ...

9-12 år

9-12 år

KOLVINGE
KERSTIN LUNDBERG HAHN
MAUD MANGOLD

HEDENS HELGON
LISE INDAHL

ISBN 29-71355-8
Ca-pris: 92:-

6-9 år

Första boken i en
och
ny serie om Jack
ta
hans värld. Perfek
själv!
böcker att läsa

Jossan fördriver dagarna
med att snatta och hänga
med bästisen Julia. De bor i
samma bostadskvarter på
Heden. Där bor också StumHanna som aldrig säger någonting och Dessi som inte kan
förstå att andra människor
har känslor. Efter ett slagsmål där Jossan ofrivilligt
golvar sin störiga klasskamrat
Goran händer någonting
oväntat. Jossan och Goran
blir vänner, och tillsammans
med Julia och Alex bildar de
Hedens Helgon, en klubb
vars främsta uppdrag är
att göra goda gärningar och
hjälpa folk som har det svårt.

Jorun är tolv på det trettonde.
En kväll på vägen hem
drabbas hon av en konstig
yrsel och hon tycker att det
känns som om stjärnorna
snurrar. Samma kväll hittar
hon och hennes pappa en
halvt förfrusen uteliggare,
översnöad, i trädgården.
De hjälper honom in och
ringer efter ambulans, men
den skäggige mannen flyr
innan ambulansen kommer.
På pläden där han legat
ligger en svart fjäder.
Det blir början på ett farligt
äventyr för Jorun.
ISBN 29-71611-5
Ca-pris: 106:-

tasyNy spännande fan
anter!
gig
två
av
ie
ser

ISBN 29-71581-1
Ca-pris: 101:-

BERÖR OCH FÖRSTÖR – DIKTER FÖR UNGA
ATHENA FARROKHZAD OCH KRISTOFER FOLKHAMMAR (RED.)

Athena Farrokhzad och Kristofer Folkhammar
har gjort urvalet till denna samling med svenskspråkiga poeter. Berör och förstör presenterar
nya dikter för unga och tar död på myten att poesi
är något obegripligt och till för endast ett fåtal.
ISBN 29-70100-5
Ca-pris: 110:-

6
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FRAMTIDSBOKEN
ROBOTAR, VIRTUELLA VÄRLDAR
OCH INSEKTER TILL MIDDAG
MÅNS JONASSON
9-12 år

Tänk dig att du har fått nya robot-armar som gör dig superstark. Eller
opererat in en lins i ditt öga så att du kan se genom väggar och runt
hörn! Det låter kanske otroligt, men i framtiden kan vi få mycket hjälp
av tekniken i kroppen. I Framtidsboken försöker vi spana runt hörnet och
50 år framåt – minst. Så följ med på en hisnande tidsresa!
ISBN 29-71430-2
Ca-pris: 132:-

l!
Brännande aktuel
ga frågor
I boken ställs mån
färdiga svar.
och det ges inga
andledning:
Kostnadsfri lärarh
revet
dda
/ra
.se
dia
larome

9-12 år

ALLT SOM HÄNDER INUTI
REYHANEH AHANGARAN

Fler och yngre barn än
någonsin söker sig till barnoch ungdomspsykiatrin i
Sverige. Både barn och
föräldrar vågar be om hjälp.
Men innebär psykisk ohälsa
att man ”bara” mår dåligt
eller att man faktiskt är sjuk?
Boken peppar och ger enkla
’nycklar’ till vad man kan göra
själv när något svårt eller
när det är dags att våga be om hjälp.
ISBN 32-21060-0
Ca-pris: 120:-

EXPEDITION
RÄDDA REVET
CHRISTINA WAHLDÉN

Alice har fått följa med sin mamma
till den lilla ön Lady Elliot Island i
Stora barriärrevet. Det är ett riktigt
äventyr och en dröm som går i
uppfyllelse, och först ser Alice bara
paradiset. Men jorden har feber,
temperaturen är för hög, och Stora
barriärrevet och djuren som lever
där drabbas hårt. Läget är allvarligt.
Ju mer Alice får veta, desto mer frågor
dyker upp och hon inser att det inte
finns några enkla svar. Är det till
exempel rätt att flyga till andra sidan
jorden för att forska om sköldpaddor?
ISBN 29-72026-6
Ca-pris: 99:-

kul bok med
En intressant och
rationer!
ust
ill
ska
humoristi

9-12 år

Om tankar och
känslor från
A till Ö.

svensk
Bladvändare med
historia i fokus!

9-12 år

POJKEN I GRAVEN
CAMILLA LAGERQVIST

När syskonen Malin och
Bosse upptäcker att deras
mormor smiter ut om nätterna
bestämmer de sig för att
följa efter. De hittar henne
framför en grav. Mormodern
är nästan hysterisk och till
slut går barnen med på att
gräva fram och öppna kistan.
Den är fylld med tegelstenar.
Det blir början på ett äventyr
där Malin och Bosse ger sig
ut på en farlig resa ...
ISBN 32-21053-2
Ca-pris: 98:-
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VI SOM FLYDDE
MIN EGEN RESA OCH
ANDRA UNGA KVINNORS
BERÄTTELSER OM FLYKT
MALALA YOUSAFZAI

9-12 år

JUNOS VLOGG 1
KAOS OCH KATASTROFER
LINDA SKUGGE

Juno går i skolans stökigaste klass, 7A. Hon är den enda som gör
som lärarna säger, och håller sig mest för sig själv.
Tillsammans med sin kompis Fairy har Juno en Youtube-vlogg,
men ingen annan vet om den. En dag råkar Juno lägga ut fel
video, där hon dissar klassens tuffa tjejgäng. Videon var verkligen
inte menad för andra att se, men snart har verkligen alla sett
den. Allt blir extra jobbigt eftersom hon inte ens känner någon i
klassen och är lite rädd för sina klasskamrater. Juno beslutar sig
för att be en schysst lärare om hjälp och tillsammans med Fairy
startar hon skam-vloggen där folk kan få prata om när de gjort
bort sig och om sina misstag.
ISBN 32-21056-3
Ca-pris: 98:-

dning
Kostnadsfri handle
genus
för samtal kring
på
finns att ladda ned
omdu
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.se
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Hur känns det att förlora allt,
fly för sitt liv och försöka börja
om någon annanstans?
Det vet Malala Yousafzai, och
det vet miljoner andra unga
människor. Malala berättar dels
sin egen historia igen, denna
gång ur perspektivet hur flykten
har förändrat hennes identitet,
längtan och drömmar. Hon upplåter också sin röst till ett tiotal
andra unga kvinnor som hon har
mött under besök på flyktingläger
eller på andra platser världen
över. De får berätta högst personligt, om fruktansvärda strapatser
undan våld och förtryck. Att lämna
allt bakom sig, försöka hitta trygghet på en ny plats, lära sig ett
nytt språk, inse att man kanske
aldrig kan återvända. Krig, folkförflyttning och gränskonflikter
präglar vår tid på ett obönhörligt
sätt. Vi som flydde är en drabbande
och enormt angelägen skildring
som påminner oss om att alla
människor har okränkbara rättigheter, som trygghet och ett hem
och en möjlighet att våga se framåt.
ISBN 32-21076-1
Ca-pris: 120:-

Unga
vuxna

INTE SOM DU
JOHANNA SCHREIBER
IDA ÖMALM RONVALL

Som tjej räcker det typ att vara bra på en grej. Som kille måste
man vara bäst på allt för att ens ha en chans. Ester är skolans
populäraste tjej. Hon är lagkapten i konståkningslaget, blir bjuden
på alla fester och har ett tjejgäng där alla alltid ställer upp för varandra. Vincent är ingen speciell. Han har precis börjat gymnasiet,
spelar hockey på fritiden och satsar allt på att få högsta betyg.
Så att han kan bli något. Men så händer något som förändrar allt.
På en fest blir Vincent indragen i ett rum av Esters bästa kompis
Amanda. Han klarar inte av att säga nej, trots att han vet hur
Amanda är. Kort därefter sprids en nakenbild av honom över hela
skolan. Plötsligt vet alla vem han är.
ISBN 32-21105-8
Ca-pris: 115:-
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12-15 år

Ny bok
av flyktingen,
och
Nobelprisvinnaren
Yousafzai!
förebilden Malala

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

LÄSLOV

2019

Debutroman!

Unga
vuxna

9-12 år

DEN SVARTA BOKEN
PEDER NÄÄS SUNDEMYR

Trettonåriga Gabriel
har nyligen flyttat från
Stockholm till Frösön i Jämtland. På sin tidigare skola blev
han mobbad. Nu har han fått chansen att starta om, så länge
han kan hålla sig någorlunda osynlig på den nya skolan.
En kväll hittar Gabriel en svart anteckningsbok i källaren till
hyreshuset där han bor med sin mamma. I boken står ett
enda namn: Allan Lundmark. När Gabriel försöker söka upp
Allan är det som att han aldrig existerat. Några dagar senare
skriver Gabriel upp en grannes namn i boken. Samma sak
igen: det är som att grannen aldrig har funnits. Då får Gabriel
en idé vad skulle hända om han skrev upp namnen på skolans
värsta mobbare i den svarta boken? Om de försvann skulle
han inte längre behöva hålla sig osynlig ...
ISBN 32-21064-8
Ca-pris: 98:-

ndare!
Spännande bladvä
andledning
Kostnadsfri lärarh
och
kring mansrollen
på
mansnormer finns
artaboken
laromedia.se/densv

SPÖKJÄGARE
MARTIN JERN

Holly och hennes lillebror
är tvungna att bo ett
tag hos sin faster, i den
lilla staden Vilaholm. På
tågstationens anslagstavla
sitter en bild på Flora, en
flicka som är försvunnen.
Strax därpå dyker två killar
upp, och påstår att det är
spöken som tagit henne.
Och berättar att de har en
spökklubb. Holly har aldrig
hört något töntigare. Det är
ju bara weirdos som tror på
spöken ...
ISBN 7813-069-6
Ca-pris: 101:-

En actionladdad,
ig
hårresande och rol
åldern!
roman för slukar

9-12 år

men
En hjärtskärande
tåndligt
samtidigt oemots
e om sorg,
vacker berättels
, skriven
lek
kär
smärta och
sad och
av flerfaldigt pri
e!
hyllad författar

ALLT DU GAV MIG
VAR MINNEN
ADAM SILVERA

När Griffins första kärlek
och ex-pojkvän Theo dör i en
drunkningsolycka är det som
om hela världen imploderar.
Trots att Theo hade flyttat
till Kalifornien och börjat
dejta Jackson hade Griffin
aldrig tvivlat på att det
skulle bli de två igen, när
tiden var inne. Nu kommer
det aldrig att bli så. För att
göra saker och ting ännu
värre är Jackson den enda
som förstår Griffins sorg och
smärta. Men hur mycket de
än öppnar sig för varandra
fortsätter Griffin att famla
allt djupare ner i den mörka
avgrunden. Han förlorar
sig själv i tvångstankar och
destruktiva handlingar, och
hemligheterna han bär på
hotar att förgöra honom. Om
Griffin någonsin ska lyckas
ta sig upp över ytan igen
måste han först konfrontera
sina minnen, och lägga
varenda hjärtskärande bit av
pusslet som utgör hans liv.
ISBN 87879-58-6
Ca-pris: 114:-
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ALLA BÖCKER BARNEN TIPSAR OM FINNS
ATT BESTÄLLA PÅ LAROMEDIA.SE/LASLOV

Nicki, 8 år

Yacoub, 9 år

DEN FÖRSKRÄCKLIGA
HISTORIEN OM LILLA HON
av Lena Ollmark

FLY FÄLTET
DAGBOK FÖR ALLA MINA FANS
av Jeff Kinney

– Jag gillar serien Dagbok för
alla mina fans för att den är så
rolig. Böckerna handlar om
Greg, hans knasiga familj och
hans kompisar. Det händer en
massa konstiga saker i hans
liv. Jag brukar skratta högt när
jag läser böckerna om Greg!
Fly fältet är den tolfte delen i
serien.

– Klasskompisarna berättar spökhistorier om vinden, och om
Lilla Hon går upp på vinden så får Lilla Hon vara med i kuddrummet. På vinden händer det spännande saker... Den var lite
läskig i mitten och spännande så man inte kan sluta läsa!
ISBN 88279-34-7
Ca-pris: 90:-

Mika, 6 år

ISBN 638-9655-2
Ca-pris: 102:-

HEMMA HELA SOMMAREN
av Elin Johansson

– Hemma hela sommaren handlar om en tjej och hennes
mamma som hittar på en massa kul saker under sommarlovet. Mamman i boken har så bra idéer och fantasi! Jag tycker
mycket om när någon vuxen läser boken för mig men också
att titta i den själv för den har så roliga och fina bilder!
ISBN 29-70849-3
Ca-pris: 92:-

10
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NELLY RAPP OCH GASTARNA I SKOLAN
av Martin Widmark

– Nelly och Valle ska tälta på en äng,
men hör mystiska ljud från ett övergivet
hus. Lite läskig, mystisk, mycket
spännande och roliga i personer boken!

Albin, 12 år

ISBN 638-9359-9
Ca-pris: 91:-

WUNDERSMEDEN
– MORRIGAN CROW
OCH DEN HEMLIGA KRAFTEN
av Jessica Townsend

– Jag har läst boken Wundersmeden Morrigan
Crow och den hemliga kraften. Den handlar
om en tjej som heter Morrigan som har en
hemlig kraft och går i en magisk skola. Flera
personer försvinner mystiskt och då skyller
alla på henne. Jag tycker att boken är jättebra därför att den är ganska spännande och
lagom lätt att läsa.
ISBN 552-6605-9
Ca-pris: 109:-

Alex, 8 år

Valter, 11 år

INMURADE
av Lena Ollmark

VEM ÄR DU JOHANNA?
av Lin Hallberg

– Inmurade är en spännande bok som
handlar om tre elever på en skola.
I den skolan fanns det en ny slöjdsal.
Där händer det en massa spökliga saker.
En tjej fastnar oförklarligt i en slöjdmaskin
till exempel. Då börjar de tre eleverna
undersöka saken och hittar någonting
fasansfullt. Jag vill rekommendera den här
boken därför att det är en bra bok som är
värd att läsa!
Nora, 11 år

ISBN 32-16398-2
Ca-pris: 98:-

– Vem är du Johanna? är en av mina favoritböcker. Den handlar om Johanna och hennes
älskade häst Kasper som blir sjuk… Det är en
spännande bok och dessutom kan man lära sig
lite om hästar.
ISBN 29-68954-9
Ca-pris: 36:-
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bok
En hjärtknipande
skap!
om mobbing och vän

2019

terieNya serien om Mys
klubben bjuder på
och
spänning, action
po!
äventyr i högt tem

MYSTERIEKLUBBEN
OCH DET HEMLIGA RUMMET
PATRIK BERGSTRÖM
FILIPPO VANZO

Amanda flyttar med sin familj till
Vilunda. En helt vanlig, tråkig,
mellanstor stad där inget händer.
Eller? Amandas nya rum visar sig
gömma en hemlighet, en hemlighet som kräver att en mysterieklubb bildas! Som tur är möter
Amanda en ny kompis, Carl, som
bor på Kanterbergs slott. Och
när en brinnande tankbil riskerar
att explodera hamnar de mitt i
händelsernas centrum.
ISBN 7813-035-1
Ca-pris: 94:-

6-9 år
6-9 år

ISABELL,
MIN BÄSTA VÄN
LIN HALLBERG
KARIN ÅSTRÖM BENGTSSON

MAX OCH MINIRIDDARNA

Isabell bor i hagen bredvid Nisses
hus. Där finns en gran att krypa
in under och mjuk mossa att vila
på. Nisse har precis börjar skolan
och de andra killarna retas.
De säger att Nisse har tjejstövlar,
och att man inte kan vara kompis
med en häst. Men Isabell som
också blivit mobbad är bra på att
lyssna och hon tycker att Nisse
ska lära sig rida. Vilken tur att
storasyster Linda kan visa hur
man gör och att Isabell alltid
finns där för Nisse.

LINCOLN PEIRCE

ISBN 7813-101-3
Ca-pris: 90:-

ISBN 7813-091-7
Ca-pris: 101:-

9-12 år

Max vill bli riddare! Synd
bara att den drömmen
är lika osannolik som att
möta en vänlig drake. Men
när Max farbror Budrick
blir kidnappad av en elak
kung så måste Max agera
både snabbt och modigt!
Tillsammans med sitt gäng,
Miniriddarna, beger sig Max
ut på sitt farliga uppdrag: att
rädda farbror Budrick!

attEn unik bok och skr
s
fest! Med hundratal
hämtar
som
er
ion
rat
illust
omanen.
mycket från serier

roman
Illustrerad skräck
nning.
spä
av
tar
bul
som
slukande
En garanterad upp
läsupplevelse!

HUSETS HJÄRTA
MÅRTEN MELIN OCH MATTIAS OLSSON

Ninni och Signe tar sig in i ett till synes öde hus.
De upptäcker snart att saker inte står rätt till, det är
som om huset lever, har en puls och en egen vilja.
Och huset vill att tjejerna ska stanna kvar. För alltid …
9-12 år

ISBN 7813-074-0
Ca-pris: 94:-
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VAR KOMMER DU IFRÅN, EGENTLIGEN?
TNKVRT

Var kommer du ifrån, egentligen? Den frågan får många
människor regelbundet, på grund av hudfärg, hårfärg
eller anletsdrag. I boken Var kommer du ifrån, egentligen?
får vi ta del av en mängd berättelser om vardagsrasism
i Sverige.
ISBN 7813-103-7
Ca-pris: 127:-

TNKVRT
Instagramkontot
ism och förtryck
ras
r
mma
ksa
mär
upp
att publicera
om
gen
n,
i världe
ättelser, dela
ber
a
följarnas egn
kunskap!
nyheter och sprida

Unga
vuxna

Unga
vuxna

40

noveller!

Unga
vuxna

NOVELLIX KLASSRUMSBIBLIOTEK
I Novellix klassrumsbibliotek har vi valt
ut 40 olika noveller som vi verkligen gillar.
Och framför allt som vi tror att unga
läsare gillar!
Så låt dina elever få botanisera i en
härlig blandning av klassiker och nyskrivet,
kärlek och skräck – allt från Astrid
Lindgren och Agatha Christie till
Stina Stoor och Stephen King.
I paketet ingår även en lärarhandledning
och ett elevmaterial.
ISBN 7589-327-3
Ca-pris: 1402:-

SKRÄCKNOVELLER
FRÅN NOVELLIX
Möt fyra författare som alla är mästare på att fånga det
krypande obehagliga, men på helt olika sätt.
Berättelserna sträcker sig från 1800-talets gotiska skräckromantik i Edgar Allan Poes klassiker Den svarta katten,
fram till John Ajvide Lindqvists alldeles nyskrivna novell
Nattrodd. Däremellan en aldrig tidigare översatt Stephen
King-novell och nya stjärnskottet Karin Tidbecks mörka
fantasyhistoria Lussiferda.
Paketet innehåller sex exemplar av fyra olika noveller,
totalt 24 böcker.
ISBN 7589-422-5
Ca-pris: 907:-

Väck läsglädjen
med noveller!

när höstmörkret
Perfekt läsning
över landet.
sig
ka
börjar sän
för skolan!
box
En rysligt bra
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skrivit
Camilla Kuhn har
ny,
en
at
rer
och illust
abok
extra lätt att läs
hos
som går direkt hem
a!
arn
läs
sta
de yng

6-9 år

HUNDEN
EXTRA LÄTT ATT LÄSA

6-9 år

GLENN OCH SKURKARNA
LÄTT ATT LÄSA

ANETTE V. HEIBERG

Mormor har fått en ny hund.
Men den ser lite konstig ut.
Och den uppför sig konstigt.
Det är inte en hund! säger Milla.
Jo men visst! säger moromor.
Klart Fido är en hund.
Men Milla är inte säker på det.

CAMILLA KUHN

ISBN 88549-32-7
Ca-pris: 68:-

ISBN 88549-76-1
Ca-pris: 68:-

Alla poliser lyckas fånga skurkar, alla förutom Glenn.
”Pilutta dig”, säger de andra poliserna. Men i morgon ...
Då kommer Glenn att visa dem. Mycket kan sägas om polisen
Glenn. Han mår bra. Han är snygg. Han är alltid hjälpsam.
Men är han egentligen särskilt uppmärksam?

tilldelats
Djurdeckarna har
sandsäventyret
Grä
och
s
pri
tur
kul
urskyddspris.
nat
och
jöäven mil
6-9 år

6-9 år

rekommenderas av
Gräsandsäventyret
I ur och skur.
och
gg
Fla
n
bl.a. Grö

DJURDECKARNA 3
GRÄSANDSÄVENTYRET
DJURDECKARNA 2
KATTHEMSÄVENTYRET
MARI BISTER

Björkvikens katthem hotas och bröderna
Jakob och Joakim blir indragna i jakten på
den skyldige. Men hur har någon kunnat göra
inbrott utan att det syns? Vem är det som
har skrivit lappen? Och vem är det egentligen
som vill skada katterna? Tiden börjar ta slut.
Hinner de avslöja skurken och rädda katterna
innan det är för sent?

MARI BISTER

Björkvikens katthem hotas och bröderna Jakob och
Joakim blir indragna i jakten på den skyldige. Men
hur har någon kunnat göra inbrott utan att det syns?
Vem är det som har skrivit lappen? Och vem är det
egentligen som vill skada katterna? Tiden börjar ta
slut. Hinner de avslöja skurken och rädda katterna
innan det är för sent?
ISBN 7577-921-8
Ca-pris: 102:-

ISBN 7577-643-9
Ca-pris: 102:-
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stin,
Första delen om Ker
n vann
Det fina med Kersti
ngbellan 2018!
Sla
et
ris
ntp
uta
deb

6-9 år

Tredje delen
i succéserien
Rekordskolan är
nu äntligen här!
6-9 år

REKORDSKOLAN 3
TÄVLINGEN MOT TOPPSKOLAN

ATT VARA
KERSTIN

KATARINA EKSTEDT OCH ANNA WINBERG

HELENA HEDLUND

Kerstins mamma har en 40-årskris och har
klippt tuppfrilla och tatuerat ett hjärta med
ett K i mitten. Kan det vara K som i Kenneth
Kerstins lärarvikarie? Eller kanske Kakan som
mamma åkt till Mallorca med? Det enda Kerstin
vet är att hon ogillar 40-årskriser och att mamma
borde skärpa sig. Till på köpet har Gunnars
mamma hotat med att hon och Gunnar ska
flytta tillbaka till Stenungssund om vildsvinen
fortsätter att böka i deras trädgård. Nu är goda
råd bokstavligt talat dyra, för en flaska vargkiss
kostar 400 kr och det är det enda som kan hålla
vildsvinen borta och Gunnar kvar.

De tre vännerna Kostas, Rurik och Silje återvänder
till Rekordskolan för en ny termin och får veta
att hela årskursen ska tävla mot Toppskolan i en
stor rekordtävling. De kommer att bli tävlingar
som trampolinhopp, hinderbanor och försök till
världens längsta tuppkam. Kompisarna är både
taggade och lite nervösa, men efter en spännande
och omtumlande färd med skolans zeppelinare
upptäcker de att de flesta eleverna på Toppskolan
använder sig av allt annat än schyssta metoder för
att vinna ...
ISBN 88549-85-3
Ca-pris: 98:-

ISBN 27-15658-6
Ca-pris: 101:-

6-9 år

BOKEN OM SELMA
ELLEN KARLSSON

Selma är sju år och spenderar sommaren på ön hos
mormor och morfar. Inuti Selma sitter en fågel som
pickar och påminner om allt Selma inte kan. En dag
dyker en figur i keps upp. Det är Snöret och Snöret har
precis som Selma längtat efter någon att leka med.
Det blir långa dagar och kvällar med spiggfiske och
salamanderdiken och en hemlig klubb.
ISBN 27-16122-1
Ca-pris: 109:-

av de tidigare
En samlingsvolym
Snöret, fågeln och
na:
ker
böc
a
ivn
utg
ustpriset 2013),
Aug
av
re
nna
jag (vi
ian och Bästisar
Fab
er
het
En fisk som
och hemligheter.
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författaren
Ingela Korsell –
bakom Paxböckerna!

VÄSENOLOGI
EN FAKTABOK OM VÄSEN I NORDISK FOLKTRO

9-12 år

INGELA KORSELL

I alla tider har människor försökt förklara det de
inte förstått. I gammal folktro kunde saker som
naturfenomen och olyckor förklaras med väsen.
Folktron hjälpte människor att förstå och hantera det
skrämmande och okontrollerbara i livet. Så uppstod
berättelser om väsen som troll, mylingar och maror.
Här presenteras tolv väsen ur den nordiska folktron,
med fakta, förklaringar om vad de kan ha betytt för
människor som levde förr och med varsin sägen som
har berättats om dem. Det är läskigt, sorgligt, roligt
och lite snuskigt! Här finns också fakta om magiska
växter och magiska föremål som sägs ha kunnat
hjälpa mot faror och sjukdomar. Spännande och
faktaspäckat för mellanstadiebarn!
Texten är skriven av Ingela Korsell och faktagranskad
av etnologiprofessor Ulf Palmenfelt och har maffiga
färgillustrationer av Reine Rosenberg.
ISBN 27-16189-4
Ca-pris: 132:-

16

ustrerad
En utmärkt, välill
unga läsare som
sägensamling för
.
ur- och sagoväsen
fascineras av nat
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Nominerad till
s 2019!
Barnradions bokpri

9-12 år

9-12 år

Om livet i 6:an,
en tid då mycket
er
förändras och sak
ts.
ställs på sin spe
En trilogi för
mellanstadiet!

ELLINOR, LEO OCH VIKTOR 3
VIKTOR
KATARINA VON BREDOW

VITTRAN
ANNALENA HEDMAN

Hannes och Emil går ut i skogen
och möts av en överraskning. I en
glänta träffar de Sveriges mest kända
fotbollsspelare genom tiderna:
Herman Manieri. Efter VM-finalen
mot Tyskland där Herman fick
hjärnsläpp och slog in ett självmål,
gömmer han sig nu i en Västerbottnisk skog. Där har han byggt
sig några kojor och gömmer sig
från press och besvikna fans. Snart
är hela byn engagerad i Hermans
hemlighet. Bente som är veterinär
syr ihop ett sår, för i byn finns
doktorn bara en dag i veckan.
Aruba ger honom tre höns och
Mimmi och Henry kommer förbi
med en gitarr så att han har något
roligt att göra. Hembygdsföreningen
lär honom att fläta korgar. Men det
är något som håller Herman vaken
om nätterna, något som sjunger i
skogen.
ISBN 27-15646-3
Ca-pris: 98:-

Ingen vet sanningen om hur Viktor har det hemma och så ska
det förbli om han får bestämma. Men hur ska han klara det
under sommarlovet när man måste träffas hemma hos varandra
istället för i skolan? Till Ellinor har han sagt att mamma har
cancer. Han var tvungen att hitta på något för att förklara varför
Ellinor inte fick hänga med in. Mamma måste ha lugn och ro för
att bli frisk, sa han. Vad skulle han annars ha sagt? Måste han
göra slut med Ellinor för att inte bli avslöjad?
ISBN 27-15335-6
Ca-pris: 109:-

9-12 år

agi
Äventyr och skogsm
i en förtrollad
berättelse!

ARLO FINCH
VID MÅNSJÖN
JOHN AUGUST

Arlo har bott i Pine Mountain ett år och börjat vänja sig vid att
det är en speciell plats. Men precis när han tror sig förstå hur
den fungerar, upptäcker han att uråldriga mörkerkrafter inte
bara lurar i skogen utan närmre än han tror. Kanske till och med
i hans eget hem. När Arlo och hans bästa vänner Wu och Indra
hittar ledtrådar till ett mystiskt försvinnande för många år sedan,
verkar de leda tillbaka till Arlos familj.
ISBN 27-16233-4
Ca-pris: 113:-
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LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ 28
FILMMYSTERIET
MARTIN WIDMARK

6-9 år

Den berömda filmregissören Omar Rauk kommer till Valleby för att spela in
film och bjuder in Vallebyborna till en audition. Just denna natt sker ett inbrott
i optikerbutiken. Inget har stulits förutom en klocka, men golvet i källaren är
uppbrutet. Och filmen i butikens övervakningskamera är för suddig för att man
ska se vad som hände under inbrottet. Letade tjuven efter något? Det är något
skumt över alltihop, tycker Lasse och Maja. Dags för spaning!
ISBN 7803-559-5
Ca-pris: 99:-

fartigt!
Roligt, klurigt och
läsningsbok
äck
str
st
tlä
lät
En
stor!
för både liten och

6-9 år
9-12 år

högläsningsbok
En varm och rolig
ons skugga,
om att kliva ur någ
styrkan inom
ta
hit
att
om
och
sig själv.

engagerad bok
En rolig, smart och
av fenomenalt
för alla tweenies
tonsäkra Elin Ek!

ATHENA 2
STRÅLKASTARE, TACK!
MODIGAST I VÄRLDEN

ELIN EK

ALEXANDER KARIM OCH MALIN KARIM

18

Alba bor på en ö långt bort med sina vilda syskon.
Själv är hon rädd för nästan allting. Efter en våldsam
storm försvinner alla hennes syskon och hon är
plötsligt ensam i stugan med sin matglada get Yanko.
Tillsammans måste de ge sig av för att hitta Albas
pappa. Det blir en lång vandring med många läskigheter, men också äventyr och nya bekantskaper.
Och kanske handlar mod inte alls om att inte vara
rädd – utan att vara rädd men försöka ändå!

Möt Athena: Döpt efter vishetens gudinna,
tolv år, kompis, syster och aktivist. Nu i
sexan är det mycket som snurrar: läxor, en
massa snack om betyg och allt fix inför den
traditionella luciashowen. Men i år är showen
i fara. Musikläraren har brutit båda armarna
och det är oklart om showen blir av. Athena
inser att det hänger på henne att fixa det här.
Hon är ju luciashowens viktigaste person:
konferencieren!

ISBN 7803-460-4
Ca-pris: 106:-

ISBN 7803-531-1
Ca-pris: 106:-
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MYSTISKA SKOLAN
SPÖKDISCOT
KATARINA GENAR
6-9 år

Greta älskar sin mystiska skola. Nästan varje dag händer det något
spännande. I kväll är det halloween, spökenas afton, och det är disco
i matsalen. Men vad är det som hörs från vinden? Är det några som
har fest? Följ med till skolan där man hör väsande andetag, lätta
steg bakom sig och kusliga suckar. Det är spökena! De gömmer sig
överallt, men inte alla kan se de dem …
ISBN 7803-436-9
Ca-pris: 58:-

st och lagom
Rysmysigt, lättlä
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PERCY JACKSON OCH DE GREKISKA GUDARNA
RICK RIORDAN

9-12 år

Vem skulle du vilja ha som guide till den grekiska mytologin? Percy Jackson
såklart! Rick Riordan har skrivit en oumbärlig faktabok med Percy som
ciceron. Har inte du alltid undrat hur ett barn kunde växa i Zeus ena lår?
Eller hur många av sina barn som Kronos egentligen åt upp? Och varför
bokstavligen exploderade Athena ur en annan guds huvud? Här får du
svaren! Sätt på dig regnjackan och skyddsglasögonen, för det här kommer
att bli blodigt.
ISBN 7803-371-3
Ca-pris: 132:-

PLANETEN FRANK

ypande action
Om du gillar bloddr
dig!
är detta boken för

och samtida
En smart, romantisk
första kärleken
om
n
utvecklingsroma
mot sig själv.
n
och om att vara san

DAVID YOON

Frank Li går sista året i high school och är en ”Limbo”, hans ord
för koreansk-amerikanska tjejer och killar som hamnar i glappet
mellan sina föräldrars traditionella värderingar och den egna
uppväxten i södra Kalifornien. Hans föräldrar har en tydlig regel
när det gäller dejting: träffa bara koreaner, vilket ska visa vara
knepigt när Frank blir kär i Brit Means, som är smart, vacker
– och vit. Franks Limbokompis, Joy Song, är i en liknande knipa,
så de två ingår en pakt: De ska låtsas att de dejtar varandra så
att deras föräldrar lämnar dem ifred. Till en början tycker Frank
att det är en oslagbar plan, men snart börjar han undra om hans
fejk-dejting-idé verkligen är så bra och om han någonsin har
förstått det här med kärlek, eller sig själv, över huvud taget.

Unga
vuxna

ISBN 7803-223-5
Ca-pris: 144:-
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älla på
Alla böcker finns att best
laromedia.se/laslov

FÅ ÄNNU MER
INSPIRATION!
Besök våra Inspirationsdagar i vår
och få ännu fler tips på läromedel,
skönlitteratur och fortbildning.
Du hittar mer information och alla
orter och datum på laromedia.se
Varmt välkommen!

FRI
ENTRÉ!

bokmässa,
Vi bjuder på stor
g
aktuell föreläsnin
och gott fika!

LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB
Hos oss kan du som avtalskund beställa alla de böcker du önskar,
läromedel såväl som skönlitterära titlar, året runt!
www.laromedia.se
info@laromedia.se
019-20 69 00

