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Varsågod.

Ingen läsare
kan glömma
sina bästa
läsupplevelser
En verklig läsupplevelse stannar kvar i kroppen för resten
av livet och sökandet efter nästa bok med samma kick
driver en att läsa nya böcker. Endast med riktigt bra
berättelser skapar vi läsglädje och ivriga läsare.
Dessutom behövs insatser som underlättar för barn att
komma i kontakt med bra böcker. Skolans värld är en
sådan plats. En plats där läsupplevelser skapas.
I den här katalogen finns flera exempel på bra berättelser,
från hela årets utgivning. Har du pengar kvar att spendera
av årets budget? Satsa då på läsupplevelser för just
dina elever.
Varmt välkommen med din beställning!
LäroMedia Bokhandel

Katalogen är ett samarbete mellan LäroMedia Bokhandel,
Bonnier Carlsen, Bokförlaget Semic och Bonnier Fakta.

Försäljningsvillkor // gäller från 2019-10-01
Priser Samtliga priser i katalogen är preliminära (exkl. moms) och kan komma att justeras vid leverans. Vi reserverar oss för prisjusteringar
samt eventuella tryckfel. Leverans Leverans sker fraktfritt till skolan och utan faktura- och orderavgifter. Returvillkor Lägsta returantal är
fem omärkta, felfria exemplar av en och samma titel. Returfrakten bekostas av köparen. Returnerade varor krediteras enligt ert avtal.
Kommentar Ovan angivna villkor gäller om ej annat avtalats.
Omslagsbild: Skattjaken i Mundou Onak av Eva Susso och Jali Madi Susso. Illustrationen är gjord av Katsiaryna Dubovik.
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Fyll hyllorna
med bra
läsning!

Foto: Pernilla Sjöholm

16 sidor lästips
för grundskolan!

6-9 år

Hela klassens högläsningsböcker

Gösta och Mona
Hur var det att vara barn före
skärmarnas tid? Då när mamma
och pappa var små – eller kanske
framför allt när far- och morföräldrarna växte upp. Författarna ger en
livfull bild från en spännande tid
när barnen ofta fick rå sig själva,
lekte på gårdarna och udda ställen,
cyklade utan hjälm – och det gällde
att passa sig för tuffa gänget och
helst överlista det ...
Mia André och Martin Widmark
Illustratör: Stina Wirsén
ISBN 638-9980-5 • Ca-pris: 95:-

KÖP HÄR!

Magisk december
Ingenting är som det brukar. Julias bästa kompis har just flyttat och
hennes föräldrar bara jobbar och jobbar. Hon är inte ens säker på att
det kommer att bli någon jul överhuvudtaget i år! Men när Julia gör
en pappersstjärna i guld på fritids börjar allt förändras. Är det den
som visar henne vägen till världens gulligaste hund och till Helmi?
Helmi som ger Julia den magiska globen som får tiden och gränserna
att suddas ut … Det blir starten på en magisk december.
Tjugofyra kapitel fulla av stämning, längtan och förväntan
att läsa tillsammans i magisk december.

Den första gemensamma
boken av Martin Widmark
och Mia André!

Katarina Genar • Illustratör: Lotta Geffenblad
ISBN 7803-427-7 • Ca-pris: 127:-

KÖP HÄR!

En underbar historia i bästa
Ture Sventon- och Agaton
Sax-anda ackompanjerad av
fantasieggande och detaljrika
illustrationer. Augustprisvinnaren
Jakob Wegelius debutbok!

Skattjakten
i Mundu Onak
Lejonet Mfalme är kung över riket Mundu Onak, som sträcker sig från
sandstranden ända fram till Stora skogen. Längre än så har aldrig kung
Mfalme vågat gå. Men en dag spolas grisen Glen upp på stranden
i Mundo Onak, och han har med sig en skattkarta. Glen behöver
skatten för att imponera på sin storebror, men det enda problemet är
att skatten finns på andra sidan Stora skogen. Tillsammans samlar de
nyfunna vännerna mod och ger sig iväg för att se vad som gömmer sig
utanför riket Mundu Onak ...
En spännande, rolig och eftertänksam bok om att söka, och att finna.
Jali Madi Susso och Eva Susso
Illustratör: Katsiaryna Dubovik
ISBN 7803-372-0 • Ca-pris: 106:-

KÖP HÄR!

Spionerna i Oreborg
En främling steg av rälsbussen på järnvägsstationen i Oreborg. Han haltade lätt
och hade en krans av små blommor i hatten. Annars såg han inte underlig eller
mystisk ut på något vis. Men det var bara som det såg ut. Ett par dagar senare
skakades Oreborg av den stora spion- och piratskandalen som i tidningarna har
kallats för ”Blomsteraffärsaffären”. Sanningen bakom denna rysliga brottshärva
har aldrig till fullo avslöjats och än idag frågar sig många i Oreborgs spionkretsar
vem han var, den där haltande främlingen med blommor i hatten ...
Jakob Wegelius
Illustratör: Jakob Wegelius
ISBN 7803-667-7 • Ca-pris: 121:-

KÖP HÄR!
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Bild ur Första Naturhjälpen av Grethe Rottböll. Illustration: Anna-Karin Garhamn

6-9 år

Lättlästa böcker för nybörjare

Utkommer
i december!

RIDDARSKOLAN

Med Lätt att läsa-böcker
tränas läsflytet upp
på ett enkelt och
roligt sätt!

DJURGÄNGET

Hilmas hamstrar

Hipp Hopp

Den femtonde fristående boken
i lättlästa serien Riddarskolan.

Nya serien Djurgänget handlar
om husdjur och kompisar och
har färgbilder av Ingrid Flygare
på varje sida.

Hipp hopp är den fjortonde boken
i serien Djurkompisar, som passar
perfekt för små djurälskare som är
på väg att knäcka läskoden.

Perfekt för husdjursälskaren
som vill träna på att läsa själv!

Lätt läsning i versaler för
pyssliga nybörjarläsare.

Jenny Alm Dahlgren
Illustratör: Ingrid Flygare
ISBN 7803-452-9 • Ca-pris: 58:-

Margareta Nordqvist
Illustratör: Margareta Nordqvist
ISBN 7803-643-1 • Ca-pris: 60:-

Riddare och äventyr i en
lekfull blandning för tjejer
och killar som precis har
börjat läsa själva!
Magnus Ljunggren
Illustratör: Mats Vänehem
ISBN 7803-352-2 • Ca-pris: 58:KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

MYSTISKA SKOLAN

Hjälp! Det var inte mitt fel!
I Hjälp! Det var inte mitt fel tar
Jo Salmson med nybörjarläsarna på
ett vardagsdrama i välkänd skolmiljö.
Omåttligt populär serie som
bjuder på stor igenkänning!
Jo Salmson
Illustratör: Lovisa Lesse
ISBN 638-9742-9 • Ca-pris: 60:KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

Utkommer
i december!

Utkommer
i december!

HJÄLP!

DJURKOMPISAR

Den galna skattjakten

LÄS PÅ EGEN RISK!

Spökdiscot

Skuggan

Följ med till skolan där man
hör väsande andetag, lätta steg
bakom sig och kusliga suckar.
Det är spökena! De gömmer sig
överallt, men det är inte alla
som kan se dem.

En mörk höstkväll när Alvaro går
hem på gångvägen känner han sig
förföljd. Men när han vänder sig om
ser han bara sin egen skugga. Nästa
dag händer det igen, och snart inser
Alvaro: hans egen skugga vill honom
illa! Går det att fly från något som
alltid är bakom en?

Den nionde fristående boken
om Greta, Malte och Teo.
Rysmysigt, lättläst och lagom
läskigt för nybörjarläsare!
Katarina Genar
Illustratör: Alexander Jansson
ISBN 7803-436-9 • Ca-pris: 58:-

Bråkiga bokstäver
Sigge är stor nu och ska börja ettan.
Han tycker att det är roligt med både
gympa och matte. Men när han
tänker på bokstäverna gör det lite
ont i magen. Det där stället i hjärnan
där de ska fastna verkar alldeles halt.
Kanske är det något fel i hans huvud?
Bokstäverna bara bråkar med honom.

Lättläst skrämselhicka!

En både ömsint och rolig bok
om dyslexi – och om att vara olika.

Petrus Dahlin
Illustratör: Johanna Kristiansson
ISBN 7803-538-0 • Ca-pris: 58:-

Helena Bross
Illustratör: Mati Lepp
ISBN 7803-175-7 • Ca-pris: 58:-

KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

KÖP HÄR!
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6-9 år

Lättlästa böcker för nybörjare

Utkommer
i december!

Utkommer
i december!

VÄNNER 4-EVER

JACK OCH KÄRLEKEN

Utkommer
i december!

KLASS 1B

AXEL OCH OMAR

Tjuvar och tjafs

Vara vänner

Blir det kalas?

Titta en kanin!

På-pricken-skildring om relationer,
kompistrassel och vardagsproblem
i femte delen av populära serien
Vänner 4-ever.

Hur gör man när man helt
plötsligt har två bästa kompisar?
Hinner man vara med båda
samtidigt? Och hur bär man sig
åt för att ingen ska bli utanför?

Den här gången är Frank inte som
han brukar vara. Han berättar att
hans föräldrar ska skilja sig.
Om några dagar fyller han år och han
vet inte ens om det blir något kalas!

Axel och Omar drömmer om att få
ett eget husdjur. Då ser de något
som rör sig. En jättesöt kanin!
Tänk om den kunde bli deras?

Träffsäkert om känslor
och vänskap.

Den tjugotredje helt fristående
boken i Helena Bross succéserie!

Perfekta böcker för nybörjarläsare med kort text och enkla
ord i versaler.

Marie Oskarsson
Illustratör: Helena Bergendahl
ISBN 7803-649-3 • Ca-pris: 95:-

Helena Bross
Illustratör: Christel Rönns
ISBN 7803-038-5 • Ca-pris: 58:-

Helena Bross
Illustratör: Kadri Ilves
ISBN 7803-575-5 • Ca-pris: 60:-

Omåttligt populär serie som
bjuder på stor igenkänning!
Marie Oskarsson
Illustratör: Helena Bergendahl
ISBN 7803-647-9 • Ca-pris: 60:KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

Lättläst på arabiska
Böckerna är
på arabiska.
Parallelltext
arabisk-svensk!

AXEL OCH OMAR

KLASS 1B

KLASS 1B

Ensamma i stan
(arabiska)
Lärare Peter får fullt upp när
hela klassen ska åka till stan
och gå på museum …
Helena Bross
Illustratör: Christel Rönns
Översättare: Flora Majdalawi
ISBN 7525-283-4 • Ca-pris: 109:KÖP HÄR!

AXEL OCH OMAR

Hemliga kompisar
(arabiska)

Läshunden
(arabiska och svenska)

Hemliga kompisar är en vardagsnära, varm bok med hög igenkänningsfaktor. En perfekt bok
för alla killar och tjejer som
precis har börjat läsa själva.

I dag är lyckan fullständig när den
snälla hunden Trixi flyttar in i huset
där Axel och Omar bor. Trixi är jättesnäll. Hon har varit polishund och är
bra på att lyssna. Och när Trixi sitter
bredvid går läxläsningen som en dans.

Helena Bross
Illustratör: Christel Rönns
Översättare: Flora Majdalawi
ISBN 7525-282-7 • Ca-pris: 109:KÖP HÄR!

Helena Bross
Illustratör: Kadri Ilves
Översättare: Flora Majdalawi
ISBN 7525-284-1 • Ca-pris: 109:-

Passa lillasyster
(arabiska och svenska)
Omar ska passa sin lillasyster
Heba. De blåser såpbubblor och
har jättekul. Ända tills Heba tappar
burken och hela tröjan blir blöt.
Omar springer in och hämtar en
ny. Men när han kommer ut igen
är Heba borta!
Helena Bross
Illustratör: Kadri Ilves
Översättare: Flora Majdalawi
ISBN 7525-285-8 • Ca-pris: 109:KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

Beställ dina böcker hos LäroMedia Bokhandel | tel 019-20 69 00 | e-post info@laromedia.se | www.laromedia.se
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6-9 år

Mer böcker för den lässugne

DUNNE

SIGGE

Kärlek är bättre
än ingen kärlek
Det är vår och Dunne reser till Rom
för att gå på pappas bröllop. Det
är tack vare henne det blir av, det
är i alla fall vad hon tror själv. Men
till hennes bestörtning blir inte Ella
Frida bjuden. Pappa har sagt nej.
Det ska inte bli någon stor tillställning, säger han, bara en liten familjehistoria. Vad ska Ella Frida säga?
Sjunde berättelsen om Dunne.
Om trohet. Och en besvärlig
kärlek. Men kärlek är bättre
än ingen kärlek ...

LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ

Tävla med Sigge

Filmmysteriet

Elina är skötare på sin favorithäst Sigge och när Ingela blir
sjuk får hon vara med honom
extra mycket. Då får nämligen
Elina, hennes mamma och de
andra ponnytjejerna sköta
stallet själva i en hel vecka.
Och det är mycket som ska fixas
inför hopptävlingen på Lunda ...

Den berömda filmregissören Omar
Rauk kommer till Valleby för att
spela in film och bjuder in Vallebyborna till en audition. Muhammed
Karat, Dino Panini och Rune Andersson
söker samma statistroll, men filmteamet nobbar dem. Istället erbjuds
rollen till polismästaren, under förutsättning att han låter sig bli inlåst
i en bur under natten – för att få
kontakt med sina känslor. Han antar
tveksamt utmaningen.

En serie om Elina och hennes
kompisar i det mysiga stallet i
Broby. Och om Sigge såklart ...

Del tjugoåtta i succéserien om
detektiverna Lasse och Maja av
Martin Widmark och Helena Willis.

Lin Hallberg
Illustratör: Margareta Nordqvist
ISBN 7803-321-8 • Ca-pris: 95:-

Rose Lagercrantz
Illustratör: Eva Eriksson
ISBN 7803-335-5 • Ca-pris: 93:-

Martin Widmark
Illustratör: Helena Willis
ISBN 7803-559-5 • Ca-pris: 99:-

KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

NELLY RAPP
– MONSTERAGENT

Nelly Rapp och det
hemliga biblioteket
Agentvännerna Nelly Rapp och Valle
är mästare på att tackla monster
och andra farligheter med hjälp av
de ”tre L:en”. När greve Hattenröök
ger dem i uppdrag att forska i hans
släkthistoria kastas de tillbaka till
riddartiden och deras kunskaper
sätts på prov. De befriar en tillfångatagen kung och listar i farten ut vem
som egentligen startade Monsterakademin! Allt utan att ändra för
mycket i historien …
Mysläskigt, roligt och lättläst!
Martin Widmark
Illustratör: Christina Alvner
ISBN 7803-322-5 • Ca-pris: 86:KÖP HÄR!

Rymdpiloterna
och kapten Zenoks onda önskan
Välkommen ombord på rymdstationen BrT-22Xz-9! Här bor de tre
barnen Max, Kim och Sam, som en vacker dag ska bli rymdpiloter
men än så länge går i skolan. Här bor också den makthungrige Zenok,
som vill bli kapten till varje pris.

I rymden kan allt hända – och det gör det också!
Knasig och actionspäckad rymdserie!

Magnus Ljunggren
Illustratör: Johanna Kristiansson
ISBN 638-9278-3 • Ca-pris: 95:-

KÖP HÄR!

Rymdpiloterna
och kapten Zenoks
onda önskan

Rymdpiloterna
och svarta hålets fångar
De tre rymdpiloterna vill bara titta liiite på det
mystiska svarta hålet som öppnats i närheten av
deras rymdstation. Det låter ju så spännande att
allting blir tvärtom i svarta hål! Men när de ser de
stackars söta enhörningarna som fastnat i det svarta
hålet kan de förstås inte låta bli att släppa ut dem …
Magnus Ljunggren
Illustratör: Johanna Kristiansson
ISBN 638-9358-2 • Ca-pris: 95:-
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Boken är på arabiska. Texten
är genomgående försedd
med vokaliseringstecken.
Utkommer
i januari!

Magnus Ljunggren
Illustratör: Johanna Kristiansson
Översättare: Fatma Almassri
ISBN 7525-276-6 • Ca-pris: 155:KÖP HÄR!

KÖP HÄR!
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6-9 år

Böcker att diskutera i klassrummet

Modigast i världen

Tusen stjärnors ö

Stella och hemligheten

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!

Tigris och hennes pappa har levt ensamma i
nästan alla år. Och pappan saknar Tigris mamma
så mycket att han inte kan fungera utan henne.
De har precis flyttat till en mindre lägenhet när
Tigris upptäcker en märklig låda med mammas
namn i flyttröran. En magisk låda? Tigris kryper
ner i den och somnar ... och vaknar upp i en helt
annan värld! Tusen stjärnors ö liknar inget hon
sett förut. Och det bästa av allt – där finns spår
av Tigris mamma!

När nioåriga Stella och hennes pappa flyttar till
Sverige känns allt nytt och lite konstigt: språket,
skolan och fritidsaktiviteterna, allt är annorlunda
och tar tid att vänja sig vid. Så en dag berättar
kompisen Elena en fruktansvärd hemlighet för
Stella. Något som Stella inte får berätta för någon.
Lova det! Men Elenas hemlighet skaver som en
tung sten i magen på Stella. Vad ska hon göra?

En varm och rolig högläsningsbok
om att kliva ur någons skugga,
och om att hitta styrkan inom sig själv.

Med absolut gehör för Tigris tankar skildrar
Emma Karinsdotter en familjs sorgeprocess
efter en älskad familjemedlem.

Alexander Karim och Malin Karim
Illustratör: Andrea Femerstrand
ISBN 7803-460-4 • Ca-pris: 106:-

Emma Karinsdotter
ISBN 7803-334-8 • Ca-pris: 106:-

En vardagsnära berättelse att läsa tillsammans,
men också en bok med ett viktigt ämne att prata om.
Lärarhandledning finns på: laromedia.se/stella
Madeleine Bernadotte,
Karini Gustafson-Teixeira och Marie Oskarsson
Illustratör: Stina Lövkvist
ISBN 7803-172-6 • Ca-pris: 98:-

KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

Jobba med värdegrund och vänskap
Hurra för Pelle Svanslös
Hurra! Det är stadsfest och Uppsala kattförening ska dela ut pris
till Årets katt. Pelle Svanslös leder, men den avundsjuka Måns
har en plan för att själv ta hem priset ...
Festlig och fartfylld berättelse om det älskade kattgänget,
som än en gång visar att det viktigaste är att våga vara snäll.
Åsa och Michael Rönn efter Gösta Knutssons berättelse
Illustratör: Ingrid Flygare
ISBN 7803-510-6 • Ca-pris: 93:-

KÖP HÄR!

Pelle Svanslös på Kattis
Pelle Svanslös: Lärarens idébok
Att börja skolan är spännande, men också lite läskigt, och att våga
vara snäll kräver mycket mod. I detta idématerial som bygger på
Pelle Svanslös börjar skolan och Våga vara snäll får du förslag på
hur du kan arbeta med berättelserna och de olika karaktärerna
och hur du kan lyfta in Pelles grundvärderingar i ert arbete.
Materialet ger eleverna verktyg till att välja den snälla vägen.
Linda Engvall och Jessica Fidani • Illustratör: Ingrid Flygare
ISBN 7823-002-0 • Ca-pris: 403:-

När Majas mamma Gunsan blir sjuk hoppar Pelle och
Maja in i hennes ställe som lärare på förskolan kattis.
Det blir en spännande dag för alla kattungarna.
Men när de leker kurragömma försvinner plötsligt
den minsta kattungen Frallan och Pelle får skulden.
Alla katter börjar leta. Alla utom Måns …
Åsa och Michael Rönn efter Gösta Knutssons berättelse
Illustratör: Ingrid Flygare
ISBN 7803-577-9 • Ca-pris: 91:-

KÖP HÄR!

KÖP HÄR!
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9-12 år

Succéserien!

DAGBOK FÖR ALLA MINA FANS

På ny kula

ATHENA

Greg Heffleys familj har fått ett oväntat arv och tänker rusta upp huset
för pengarna. En tillbyggnad för att få ett större kök vore väl fint?
Så blir det bestämt, och snart kör byggjobbarna in på tomten med
sina stora maskiner. Men allt går inte så lätt som familjen trodde,
problem dyker upp: murket virke, giftigt mögel, ovälkomna kryp ...
Och när det avslöjas att tillbyggnaden står för nära tomtgränsen
knäcks de nästan. Fast nu kan det väl ändå inte bli värre? Eller?
Jeff Kinney
Översättare: Thomas Grundberg
ISBN 7803-424-6 • Ca-pris: 106:-

Strålkastare tack!
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!
Elin Ek
ISBN 7803-531-1 • Ca-pris: 106:-

KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

MORRIS

Morris Mohlin på iskallt uppdrag
Sloganmästare, mobilglaskrossare, leklandsvärd - och kattmördare ...
Morris Mohlin har mycket att stå i. Han extrajobbar både som lejon
på Teos lekland och betald låtsaspojkvän till Mirre. Allt för att tjäna
ihop pengar för att kunna laga sitt spruckna mobilglas! Men med
en död katt i frysen och föräldrar som tror att Morris ställt till med
nakensuparfest blir saker lite VÄL jobbiga.

Brutalhumor
när den är
som bäst!

Möt Morris – en tonårskille med en
osviklig förmåga att trassla till det för
sig. Författaren Maria Frensborgs och
illustratören Kalle Landegrens nya serie
är perfekt läsning för alla som älskar
”Dagbok för alla mina fans”.

Maria Frensborg
Illustratör: Kalle Landegren
ISBN 7803-430-7 • Ca-pris: 106:-

KÖP HÄR!

MORRIS

Morris Mohlin är levande måltavla
Livet blir sannerligen inte lätt när skolans värsting Kringlan tvingar
Morris att gömma en påse vitt pulver i skåpet i skolan. Och inte blir
det bättre av att Morris misstolkar Mirres Chewbacca-imitation för
ett kyssförsök. Eller att Mirres pappa anklagar honom för att vara
en stalker. Men NÅGON verkar i alla fall tycka om Morris – eller hur
ska han annars tolka det när granntanten Erna ger honom en virkad
penis i julklapp?
Maria Frensborg
Illustratör: Kalle Landegren
ISBN 7803-558-8 • Ca-pris: 106:-

8

KÖP HÄR!
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9-12 år

Mysteriet på Ödeborgen

Skräckmästaren

Kristina Ohlsson
är tillbaka!

Ellie och Walter måste hålla ihop nu. Ensamma skickas de iväg till
Stormön där de ska stanna tills deras föräldrar kommer tillbaka.
Men ingenting blir som de tänkt sig. Deras nya hem är en stor, gammal
stenborg som döljer mörka hemligheter. Öborna varnar dem genast:
Håll er borta från Ödeborgen, barn! Det pratas om gastar och spöken,
men vem tror på sånt? Inte Ellie och Walter ...

Utkommer
i december!

Kristina Ohlsson är en mästare på spänning av det krypande, rysliga
slaget. Med böcker som ”Glasbarnen”, ”Zombiefeber” och ”Mysteriet
på Hester Hill” har hon fångat – och skrämt – många tusentals barn!
Kristina Ohlsson
ISBN 7803-786-5 • Ca-pris: 109:-

KÖP HÄR!

HÄSTVISKAREN

Indra Larssons inte särskilt
lyckade ridlektioner
Halvlyckade ridlektioner, före detta bästisar och trångt i zebrafinksburen
– Indra Larsson har mycket att tänka på. Och när Sander, westernryttare
och djurkommunikatör, berättar att han ska leda en clinic för problemhästar på jullovet och lovar att Indra ska få komma dit och hjälpa till, blir
det inte direkt mindre grejer. Ska Indra klara av att hjälpa den strejkande
ridskoleponnyn Dexter? Kan man förlåta en vän som svikit?
Och vad händer med kompisen Rubens filmprojekt?

STAR STABLE

Ödesryttarna
Fyra berättelser från Jorvik
I den här novellsamlingen får vi lära känna de fyra Ödesryttarna bättre.
Vi möter Lisa, Linda, Alex och Anne i personliga och starka berättelser,
där vi för första gånger får komma Ödesryttarna riktigt nära!
Onlinespelet Star Stable är världens snabbast växande datorspel om
hästar, och har bara i Sverige 1 miljon registrerade spelare.
I världen är de över 13 miljoner.

En bok om att drömma stora
drömmar, vara tvungen att
se dem falla i kras men att
sen kanske få något ännu
bättre i slutändan.
Lin Hallberg
ISBN 7803-521-2
Ca-pris: 106:- KÖP HÄR!

Novellsamling i väntan på tredje boken i Ödesryttar-triologin!
Helena Dahlgren
ISBN 7803-650-9 • Ca-pris: 106:-

KÖP HÄR!
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9-12 år

KUNG POW

Game over
Tolvårige Sam har tränats upp till att bli en av
världens starkaste och skickligaste agenter.
Tillsammans med Kung Pow-mästaren Ju och
datageniet Aisha arbetar trion för att sätta
käppar i hjulet för världens onda krafter.
Och det blir många käppar, för skurkarna
finns överallt ibland oss.
Böcker som bjuder på underhållning,
fartfyllda scener och action!

KUNG POW

Dödens dal
Sam och mästare Ju tvingas att resa till
Uganda för att ta reda på varför djungeln
plötsligt tömts på alla gorillor. Spåren
leder rakt mot Dödens dal, dit ingen
människa vågat sig på årtionden ...
Ett spel på liv och död!
Ola Lindholm och Johan Lindqvist
Illustratör: Kevin Olberg
ISBN 7803-313-3 • Ca-pris: 106:-

Ola Lindholm och Johan Lindqvist
Illustratör: Kevin Olberg
ISBN 7803-360-7 • Ca-pris: 106:-

KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

NEVERMOOR

CURLY BRACKET

Wundersmeden
– Morrigan Crow &
den hemliga kraften

Kan en ensam tjej vinna över ett allsmäktigt system? I den avslutande delen
i den dystopiska trilogin om Curly Bracket riskerar hon allt i sin kamp mot
företaget Corpuratus förtryck. Infångad och ensam förs hon till Corpuratus
högkvarter, och väl på insidan hoppas hon kunna sätta sin plan i verket.
Men hur vinner man över en fiende som inte är mänsklig?

Morrigan Crow har besegrat sin förbannelse. Hon har klarat utmaningarna
och ska få gå i Nevermoors magiska skola, Wundersamfundet. Äntligen
har hon chansen att för första gången i sitt liv vara med i en gemenskap och få vänner. Men allt blir fel. När de andra eleverna får veta vad
Morrigans hemliga talang är vill ingen ha med henne att göra. Och när
flera personer mystiskt försvinner får hon genast skulden ...

Actionfyllda serieböcker som lär läsaren att tänka som en programmerare!
Curly Bracket är en serie böcker som utspelar sig i en framtid där storföretaget
Corpuratus kontrollerar människors liv genom avancerad teknik – ett tema
som är högst aktuellt även idag.

Äntligen! Andra delen i succéserien Nevermoor är här!
Morrigan Crows magiska äventyr fortsätter.
Ladda ner kostnadsfri lärarhandledning: laromedia.se/nevermoor

Johan Wendt och Tor Moström
Illustratör: Peter Bergting

Jessica Townsend
Översättare: Carina Jansson

Game over

ISBN 638-9641-5 • Ca-pris: 113:-
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KÖP HÄR!

ISBN 552-6605-9 • Ca-pris: 109:-

KÖP HÄR!
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9-12 år
Utkommer
i december!

LEGENDEN OM ÖGONSTENEN

Pärlfiskaren

Miranda är den skickligaste pärlfiskaren av alla. Hon hittar de vackraste pärlorna i djupen och vet att ögonstenen, den mytomspunna
och värdefullaste pärlan, kan bli hennes. Men vad ska hon ta sig
till med Syrsa, barnet hon tvingas göra sällskap med? Syrsa som
pladdrar och som inte ens kan dyka utan att röra upp sand!
Pärlfiskaren vann Runeberg Junior-priset 2018,
nominerades till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2018 samt Arvid Lydecken-priset 2018.
Karin Erlandsson
ISBN 7803-782-7 • Ca-pris: 106:KÖP HÄR!

PERCY JACKSON

Percy Jackson
och de grekiska gudarna
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?

LEGENDEN OM ÖGONSTENEN

Fågeltämjaren

Miranda och Syrsa förbereder sig för vintern. Med samma
skicklighet som Miranda dök efter pärlor, klättrar hon nu
högt uppe i smaragdkronorna där hon träffsäkert svingar
sin yxa. Men vintern kommer tidigt och med vintern onda
krafter, som snart har staden i sitt grepp ...

Utkommer
i januari!

Karin Erlandsson
ISBN 7803-826-8 • Ca-pris: 106:-

Om du gillar bloddrypande
action är detta boken för dig!
Rick Riordan
Översättare: Torun Lidfeldt Bager
ISBN 7803-371-3 • Ca-pris: 132:-

KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

Allt du vill
veta om
drakar!

KRÖNIKAN OM JARMALAND

KRÖNIKAN OM JARMALAND

Slaget om Salajak

Jakten på hwitrerna

Runt krigshären i norr sammanflätas olika öden. Oundvikligen
dras de mot den bottenlösa
avgrund bortom Salajak där
Hel härskar – Jarmaland.
En värld av mörker och is.

Slaget om Salajak är över, men
inte kampen mot hwitrerna.
Krigaren Ristin och hwiterprinsen
Dhor tar sig sakta ned i avgrunden
kallad Jarmaland ...

Följ med på ett äventyr i 1300talets Sverige. En blivande fantasyklassiker i historisk tappning.

Följ med in i en tid fylld av krig
och maktkamp och där hwitrer,
ravner och lindormar är lika verkliga och farliga som digerdöden!

Johan Theorin
ISBN 638-9916-4 • Ca-pris: 114:-

Johan Theorin
ISBN 638-9942-3 • Ca-pris: 114:-

KÖP HÄR!

Drakar: Stora boken
om bevingade bestar
– från Smaug till Katla
En uppslagsbok med helt otroliga
bilder av Peter Bergting, Sveriges
kanske mest etablerade fantasytecknare. I den här boken finns
de allra mest kända drakarna från
böcker, filmer och populärkultur
samlade.
Peter Bergting
ISBN 552-6732-2 • Ca-pris: 178:KÖP HÄR!

KÖP HÄR!
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12-15 år

Planeten Frank
Hålla andan
I romanen möter vi en syskonskara om tre: Mina, Daria och
Sam. En dag är Daria försvunnen.
Garderoben är tom, passet är
borta och Mina hänvisas bara till
hennes röstbrevlåda. Vart har
hon åkt, och varför? Oron gräver
sig djupt i Mina. Hon cyklar till
simhallen för att söka efter svar.

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.

Om kroppslighet och sexuellt
maktutövande, prestationskrav
och förbundet mellan syskon.

En smart, romantisk och
samtida utvecklingsroman om
första kärleken och om att vara
sann mot sig själv.

Flora Wiström
ISBN 7803-425-3 • Ca-pris: 115:-

David Yoon
ISBN 7803-223-5 • Ca-pris: 144:-

Ebba och Didrik
I boken om Ebba och Didrik får vi
följa Didriks vackra men omöjliga
kärlek till Yrla och Ebba som slits
mellan Philip och Mårten. Skolan,
familjetrassel och kompisar vävs in
i deras berättelser på ett insiktsfullt
och medkännande sätt.
Kritikerrosade Christina Herrström
skriver lyhört om kärlek och
vänskap för unga läsare.
Christina Herrström
ISBN 7803-327-0 • Ca-pris: 83:-

Glappet
Ella och Josefin är 17 år och lever
i glappet mellan den kvinna de
förväntas vara och de kvinnor de
egentligen är. Det är inte lätt, men
det är spännande.
En modern klassiker för en ung
läsargeneration. En roman som
genom kvalitet och tidlöshet har
alla möjligheter att leva länge till.
Christina Herrström
ISBN 7803-328-7 • Ca-pris: 83:KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

KÖP HÄR!

Det blir kärlek, vrede,
vänskap och skratt
när ungdomsromangiganterna John Green
och David Levithan
skriver tillsammans.

Will Grayson,
Will Grayson

Sexstrejken

Det är en kylig kväll, i en helt otippad del av Chicago, som Will Grayson
träffar ... Will Grayson. Två tonårskillar med samma namn, som rör sig
i diametralt olika miljöer, tvingas inse att deras liv håller på att ta nya
oväntade riktningar. Den ene Will Grayson är en ganska vanlig kille som
försöker gå under radarn, den andre Will Grayson är deprimerad och vill
antingen skjuta sig själv eller alla andra. För båda killarna blir det här ett
livsomvälvande möte.

Det är mycket som inte står rätt till
i Smultronkullen, men de flesta
barn sover åtminstone inomhus.
Det gör inte Nina. Hon sover på
balkongen. Inne i lägenheten
bryter nämligen Ninas styvpappa
långsamt ner familjen. Om Nina ska
ha en chans att överleva vintern
måste han försvinna ...

Majken har fått nog av att
bli kallad hora i skåphallen,
i korridoren, i matsalen, nog av
anonyma dickpics. Nog av att
de schysta killarna håller käften
när tjejerna trakasseras. När hon
tillsammans med den blyga Vilda
och skolans drömtjej Belle utlyser
en sexstrejk blir det upptakten till
något som ingen kunnat förutse.

John Green och David Levithan
ISBN 7803-127-6 • Ca-pris: 138:-

Mian Lodalen och Maria Ahlsdotter
ISBN 7803-167-2 • Ca-pris: 121:-

Åsa Hellberg
ISBN 7803-168-9 • Ca-pris: 115:-

KÖP HÄR!
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I döden för dig

KÖP HÄR!

KÖP HÄR!
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Fakta

Det finns
inga regler,
inga rätt
eller fel!

Saga och fakta
om kost och
rörelse!

Parkour
Parkour är en rolig och spännande
träningsmetod som går ut på att ta
sig förbi hinder och förflytta sig från
en plats till en annan.
I boken ger Maria Frensborg
nybörjartipsen, visar sju grundläggande rörelser (rollar, vaults,
hopp), samt berättar om viktiga
saker man behöver tänka på och
hur man kan hitta bra ”spots”.
Bli inspirerad och kolla in Viktor
Engholms snygga illustrationer som
också visar hur man utför rörelserna.
Varför inte testa en monkey, dash
eller underbar!
Parkour är ett kul sätt att hålla
igång och få bättre kroppskontroll.
Och det enda du behöver är sköna
kläder, bra skor och någonstans
att vara!
Maria Frensborg
Illustratör: Viktor Engholm
ISBN 7803-457-4 • Ca-pris: 93:KÖP HÄR!

Utökad
utgåva!
Utkommer
i november!

Sagasagor
Fiffiga kroppen
och finurliga knoppen
Bästisarna Saga och Samir bygger en hinderbana åt den trötta hunden
Lars-Laban, men upptäcker att de vill testa banan själva. Här samsas fiktion
och lätta fakta om kroppen i en bok om hur kul och bra det är att röra på
sig. Boken är ett samarbete med den icke vinstdrivande organisationen
Generation Pep, vars initiativtagare är kronprinssessparet Viktoria och
Daniel. Förutom berättelsen om Saga och Samir ingår en faktadel om vad
som händer i kroppen när vi rör på oss.
Det här är en inspirationsbok som passar perfekt för den
som älskar högläsning med många bilder och för den som
vill veta mer om hur kroppen fungerar när vi rör på oss.
Josefine Sundström
Illustratör: Emma Göthner
ISBN 7803-629-5 • Ca-pris: 86:-

KÖP HÄR!

Sagoyoga

övningar för barn i yoga, andning, avslappning och meditation
Andas som ett lejon, balansera som en surfare och bli smidig som en kobra!
Sagoyoga innehåller fem berättelser som på ett lekfullt sätt introducerar barn
till yoga. Genom att kliva in i sagans värld och härma allt från flygplan till fjärilar
tränas styrka, smidighet och balans. Förutom den mer fysiska yogan finns här
också sagor med övningar för att träna avslappning, andning och enkel meditation. Det här är en bok för såväl nybörjare som erfarna yogautövare som vill
hitta ett roligt och tillgängligt sätt att introducera yoga till sina barn.
Filippa Odevall • Illustratör: Karin Lundström
ISBN 638-9922-5 • Ca-pris: 102:KÖP HÄR!

Sagoyoga

övningar för barn i nedvarvning, mindfulness, meditation och massage
Filippa Odewall och Karin Lundström är tillbaka med en lugnande bok för både
stora och små yogisar. Boken innehåller fem sagor som på ett enkelt och lekfullt
sätt introducerar barnen till avslappning (nedvarvningsyoga, massagesaga,
mindfulnessövning, meditationsfokus samt andningsyoga). Förutom sagorna finns
utförliga beskrivningar och illustrationer av en mängd yogapositioner. Med boken
som hjälpmedel kan såväl nybörjare som erfarna yogautövare introducera yoga till
sina barn på ett roligt och tillgängligt sätt.
Filippa Odevall • Illustratör: Karin Lundström
ISBN 7803-428-4 • Ca-pris: 102:KÖP HÄR!
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Fakta

Så funkar det!

Beppe testar!

Fordonsfakta för nyfikna i alla åldrar – som lär dig om fordon på ett
nytt sätt! Finns det likheter mellan ett snabbt tåg och en snabb cykel?
Vad har fordon i extrema miljöer gemensamt? Många frågor får svar.
Läs om den tekniska utvecklingen, om miljötänk och framtidens fordon
och lär dig bygga din egen lådbil.

I denna fantastiska samlingsvolym hittar du Beppe Singers härliga köksexperiment, detektivexperiment, godisexperiment och utomhusexperiment
från de fyra tidigare böckerna i Beppe testar!-serien. Men här finns också
nya badrumsexperiment! Med inspirerande foton och förklarande illustrationer är det här en guldgruva med tips för roliga aktiviteter.

Här finns rymdfarkoster, helikoptrar, ubåtar, snöskotrar, traktorer, monstertruckar och mycket mer. Dessutom kan du frossa i knasiga och spännande
fakta i denna praktutgåva med massor av snygga och förklarande bilder.

Instruktionerna är lättlästa och enkla att följa. Och till experimenten behöver
du bara vanliga saker som oftast redan finns hemma i speceriskåpet.
Med lite bakpulver, mjöl, vinäger, olja, salt, socker, vatten, karamellfärg
och diskmedel kan man göra fantastiska saker.

Fordon och farkoster

Den stora experimentboken

Mats Wänblad
Illustratörer: Filippa Widlund, Anders Nyberg, Oskar Jonsson och Kjell Thorsson
ISBN 7803-248-8 • Ca-pris: 178:- KÖP HÄR!

Beppe Singer
ISBN 638-9535-7 • Ca-pris: 127:-

KÖP HÄR!

Samlingsvolym!

Var beredd
på att tappa
hakan!

Guinness World Records 2020
Årets Guinness World Records är sprängfylld med nya häpnadsväckande
rekord från allra första sidan! Alltifrån den största pizzan till de rikaste
människorna, den första roboten ”Robby”, den tokigaste äventyraren,
den längsta statyn, de coolaste såpbubblorna och annan rolig rekordologi.
Inte nog med det, för alla sportfantaster därute så finns det även ett
spännande uppslag med smakprov på Olympiska spelen 2020.
Allt detta och mycket mycket mer, presenterat med helt nya bilder.
Välkommen till en rafflande, extraordinär och helt otrolig ny rekordbok!
Inget är för litet eller för stort för att få plats här!
Ltd. Guinness World Records
Översättare: Tilda Appelberg
ISBN 7887-029-5 • Ca-pris: 173:-

KÖP HÄR!

Jordens fantastiska
fakta

Jordens fantastiska
byggen

Det handlar om jordens tuffaste
djur, försvunna skatter, mystiska
platser, utdöda djur och rekord
av olika slag – allt knutet till
geografiska platser på jorden.

Här kan du läsa om allt från
jättegamla till sprillans nya byggnadsverk som är något alldeles
extra. Eller vad sägs om världens
längsta bro, högsta skyskrapa,
mäktigaste mur, högsta torn,
äldsta bevarade pyramid ...
Ja, du hittar dem alla här och
det är fascinerande läsning.

Lättillgänglig och rolig
läsning, fascinerande och
detaljrika illustrationer som
genast fångar intresset!
Jens Hansegård
Illustratör: Anders Nyberg
ISBN 7803-536-6 • Ca-pris: 129:-

Jens Hansegård
Illustratör: Anders Nyberg
ISBN 7803-444-4 • Ca-pris: 58:KÖP HÄR!

KÖP HÄR!
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Fakta

Aktuell med
programserien
”Din hjärna”
på Svt!

Lär dig ta hand om din hjärna
i vår digitala värld!

Hjärnstark

Hur motion och träning stärker din hjärna
Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne och bli mer
kreativ och intelligent? Se då till att röra på dig! Regelbunden träning
har nämligen visat sig vara den bästa hjärngympan som finns, bättre
än sudoku, korsord och alla tänkbara kosttillskott tillsammans.

Skärmhjärnan

Hur en hjärna i osynk med sin tid kan göra oss
stressade, deprimerade och ångestfyllda

I Hjärnstark visar Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare
till boken Hälsa på recept (tillsammans med Carl Johan Sundberg),
vilka mekanismer i din hjärna som omvandlar promenaden eller
löprundan till inget mindre än en mental ”uppgradering”.

Den psykiska ohälsan håller på att ta över som det stora hälsohotet i vår tid.
Ett högt tempo, konstant stress och en digital livsstil med ständig uppkoppling
börjar få konsekvenser för vår hjärna. Men det betyder inte att du står maktlös
och att det saknas lösningar – med lite mer kunskap om hur hjärnan fungerar
kommer du snart att inse att det egentligen handlar om ganska enkla och
basala saker. Så följ med på en spännande resa och få en helt ny bild av det
som händer och sker i ditt huvud!

Anders Hansen
ISBN 7363-109-9 • Ca-pris: 83:-

Anders Hansen
ISBN 7424-796-1 • Ca-pris: 173:-

KÖP HÄR!

I boken Värsta bästa nätet
vänder sig kriminologen
Maria Dufva direkt till barnen
för att berätta om hur man
kan bli mer nätsmart och
undvika farliga och jobbiga
situationer.

KÖP HÄR!

Värsta bästa nätet

Bli säker och trygg på sociala medier, i chattar och spel
I Värsta bästa nätet vänder sig kriminologen Maria Dufva till barnen för
att berätta om hur man undviker otäcka situationer på nätet. Här finns
konkreta råd som hur man ska agera när någon som vill videochatta säger
att kameran är trasig eller när man fått ett otäckt kedjebrev. Boken talar
om vad som är brott och vem man kan vända sig till. Barnen får också lära
sig hur man är en schyst kompis. Vad gör man när man fått veta en jobbig
hemlighet? Och när är det okej att ta bilder?
Maria Dufva
ISBN 7424-820-3 • Ca-pris: 104:KÖP HÄR!

Mitt barn på nätet
Maria Dufva guidar dig i
hur du kan skapa trygga
förutsättningar för att ditt
barns liv på nätet ska bli
just så härligt, roligt och
lärorikt som det faktiskt
kan – och ska – vara.

I den här boken guidar kriminologen Maria Dufva dig som förälder i hur du
kan skapa trygga förutsättningar för att ditt barns liv på nätet ska bli just
så härligt, roligt och lärorikt som det faktiskt kan – och ska – vara. Hur kan
vi vuxna skapa en nyfiken hållning? Hur pratar vi med våra barn om deras
liv på nätet? Var befinner de sig alla timmar de sitter med mobilen eller
surfplattan och vilka faror finns det? Och hur hjälper vi dem att hitta rätt
och inte kliva snett?
Maria Dufva
ISBN 7424-648-3 • Ca-pris: 155:KÖP HÄR!
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