Lästips för
grundskolan 2020
Inspirerande och lärorika böcker

K ata logen är et t s a m a rb ete mel l a n L äroMe d i a B ok ha ndel,
R ab én & Sjög ren o ch B Wa h l st röm s.

En bra bok
är som ett fönster

D u vet väl at t
du ka n b estäl l a
A L L A b öcker
frå n L äroMe d ia
B ok ha ndel!

ALMA-pristagaren Jacqueline Woodson uttryckte vid
ett tillfälle att ”en bra bok skall vara som ett fönster.”
Att läsning handlar om att titta ut och upptäcka nya
världar, men också om att se inåt och kunna känna
igen sig i andras berättelser.
Vi har här samlat en mängd titlar som berör ämnen
som äventyr, sorg, glädje, vänskap, kärlek, utanförskap,
historia och många fler som vi hoppas skall väcka
läslust. Det finns böcker för alla tillfällen och alla smaker!
Och som grädde på moset vet vi ju alla att barn
som hittar läsglädjen får ett oslagbart verktyg
för ett livslångt lärande!
Varmt välkomna med er beställning!
LäroMedia Bokhandel

Försäljningsvillkor, gäller från 2020-04-01
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: Sommarskuggan och kalas-buset, illustratör: Johanna Arpiainen.

Språ kut ve ck l i n g / Sven ska

F J O D O R TA R S I G VAT T E N
ÖVER HUVUDET
Tvätta cykeln, hur svårt kan det vara?
Kan man vara med på danstävling på
skoldiscot utan att dansa? Finns det
genvägar när man måste städa rummet?
Åka pulka är ingen konst, men hur
stannar man? Svar på alla frågor finns
i den nya boken om Fjodor.
Pelle Forshed
ISBN 29-71940-6
Ca-pris: 94:-

/ rek . l äs å lder 6-9 å r

FJODOR HUX FLUX
Hur hittar man nåt gott att äta på
vuxenkalas? Kan det vara kul att gå och
handla? Är det svårt att åka inlines?
Hur kan en slippa högläsa inför klassen?
Alla svaren finns i boken om Fjodor som
går i lågstadiet.
Boken som kom 2017 har nu utökats
med en nyskriven serienovell och återlanseras i nytt format.
Pelle Forshed
ISBN 29-72371-7
Ca-pris: 94:-

Roligt med
högt tempo
och perfekt
tajming!

K L A N T & K O M PA N I 3
K A N I N K ATA S T R O F E N
Den superhemliga klubben AB Klant
& Kompani har tre medlemmar:
Vilma, Viktor och Viking. Vilma är en
riktig klantskalle. Viktor är typ ännu
klantigare. Och Viking, han är klantigast av dem alla. Det är därför han
råkar säga att han är kaninexpert när
Meltem, tjejen som han är kär i, frågar
om någon kan ta hand om hennes
lilla Snövit en helg. Men hur svårt kan
det egentligen vara att passa en liten
kanin? I början går det lätt. Sedan
går det plötsligt snett. För det är inte
klokt hur svårt det kan vara att se
skillnad på små kaniner ...
Ingelin Angerborn
ISBN 29-72237-6
Ca-pris: 90:-

Väck läslusten med
humor i
serieformat!

K L A N T & K O M PA N I 4
K U N G S K ATA S T R O F E N
Viking är kär i Meltem. Han vill att hennes ögon ska tindra
och att hennes kinder ska bli röda när hon tittar på honom.
Men Meltem verkar faktiskt mer intresserad av Albin,
och det blir inte bättre när Albins pappa, som är polis, är
hemlig gäst på roliga timmen. Hur ska Viking kunna bräcka
det? Allt känns rätt hopplöst. Men så kommer han på
det: Han ska bjuda in en ännu mer speciell gäst, en som
kommer att få alla att häpna! Hur svårt kan det till exempel
vara att få kungen att komma?
Ingelin Angerborn
ISBN 29-72238-3
Ca-pris: 90:-
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ANNA-KLARA OCH HERMAN 2
BÄSTISAR IBLAND
Anna-Klara och Herman är bästisar.
I alla fall för det mesta. Om Herman
bara kunde hålla på lite mindre med
sina insekter och framför allt sluta ta
med dem till skolan, då kanske de
andra i klassen inte skulle tycka att han
var så knäpp. Det skulle göra allting
enklare för Anna-Klara. För tänk om
hon inte får komma på Kerstins kalas
bara för att hon är bästis med Herman?

HILDA 3
HILDA OCH
GYMNASTIKDRÄKTEN

Vardagsnära läsning!

Hildas bästis Bella har börjat med gymnastik och tycker
att det är jätteroligt. Hilda vill också vara med, så hon
följer med till en träning. Där upptäcker hon något
hemskt – alla har superfina gymnastikdräkter! Vissa har
till och med likadana träningsjackor. Plötsligt känner sig
Hilda dum som bara har shorts och en vanlig tröja.
När Hilda kommer hem frågar hon mamma om hon kan
få en gymnastikdräkt, men mamma ser ledsen ut.
Gymnastikdräkter är dyra. Men så kommer Hilda på
– snart kommer pappa på besök från Norge, kanske kan
han köpa en dräkt åt henne?

Sofia Nordin och Kajsa Gordan
ISBN 29-72307-6
Ca-pris: 85:-

Vardagsrealism med
fantastiska
inslag!

Christina Lindström
ISBN 32-21196-6
Ca-pris: 86:-

NINA 5
N I N A I E T TA N

M Å N E N , VA R E L S E N
OCH JAG
Månne är så trött på att förklara. Det här att vara varken kille eller
tjej, utan en hen. Hur svårt kan det vara? Inte ett dugg svårt!
Därför ska hen börja youtuba. Hen ska bli världens yngsta
youtuber ever! Om allt fantastiskt berättar Månne i sina klipp.
Men också om alla jobbiga grejer som händer. Om stora barn på
skolgården som aldrig slutar ställa dumma frågor, om riddardagar
där man måste välja kö efter om man är pojke eller flicka, och om
släktingar som kallar trans för trams. För det finns de som inte tror
att hennar finns. Att Månne alltså inte finns på riktigt.
Ylva Karlsson
ISBN 29-71936-9
Ca-pris: 94:-

4

Det här med att vara lillasyster
är inte något som Nina fått
vara med och bestämma om.
När hon tänker på det blir hon
rasande. För småsyskon är för
små för allt: att gå på storbio,
att vara ensam hemma, att åka
tunnelbana själv. Det enda de
är perfekta för är att gå och
lägga sig först och att ärva sina
storasyskons kläder. Men så berättar mamma något alldeles häpnadsväckande: hon har en bebis i magen! Förutom det här med att hon ska
bli storasyster händer det lite andra grejer i Ninas liv.
Hon börjar i ettan, får en ny lärare som är kille, hon får världens finaste
Spanien-klänning och för första gången får hon känna på hur det är att
växa ifrån gamla kompisar.
Nina-böckerna är de ultimata första kapitelböckerna.
Stora, härliga bilder i fyrfärg kompletterar stämningen perfekt.
Utkommer augusti 2020!
Emi Gunér
ISBN 29-71771-6
Ca-pris: 98:-
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VÅ R T L I L L A L A N D S L A G S P E L A R V M
Milan som driver områdets närbutik har kommit på en
jättebra idé: Han ska ordna en fotbollsturnering!
Norrgården, Tunnelgården och Sveagården ska ställa upp
med varsitt lag. Emi och Ficke blir lagledare för Sveagården.
Men vilka mer ska vara med? Efter många om och men får de
ihop ett lag, och turneringen kan börja. Men blir det verkligen
så kul som de tänkt sig?

Kul och viktigt
om laganda,
samarbete och
kompisar!

Mats Wänblad
ISBN 29-71725-9
Ca-pris: 92:-

VÅ R T L I L L A L A N D S L A G – R E VA N S C H E N
Lagen från Sveagården och Tunnelgården ska mötas igen
och Emi, Ficke och de andra förstår att de måste träna om
de ska ha en chans att slå Jusse och resten av gänget från
Tunnelgården. Men hur gör man egentligen när man tränar
som ett riktigt lag?
Mats Wänblad
ISBN 29-71728-0
Ca-pris: 92:-

Vardagsnära
spänning!
Perfekt serie för
nybörjarläsare!

HUGO OCH VILMA 1
M Y S T I S K T PÅ E N M Å N D A G

FA M I L J E N M O N S T E R S S O N
– S A M L I N G S V O LY M

SPÖKSYSTRAR 9
S P Ö K E I FA R A

Hugo och Vilma är bästa kompisar.
De är nästan alltid tillsammans, och ofta är
även Vilmas storebror Alex med. Alex är
jättebra på att berätta historier, särskilt lite
läskiga sådana. Men är det verkligen så att
allt Alex berättar är sant?

Serien Familjen Monstersson är en modern
klassiker i kategorin lättläst och har älskats
av såväl läsare och föräldrar som bibliotekarier och bokbloggare sedan första boken
kom ut 2011. Boken innehåller de tre första
delarna i serien: Min vän Boris, Monstermaskerad och Ett monster sover över.

Några dagar efter att Nila träffat en gammal man
på kyrkogården kommer inte Maj till skolan.
När skoldagen är slut går Nila och Oliver till
kyrkogården för att se vad som hänt. Där hittar
de Maj alldeles blek och svag. Det verkar som
om mannen Nila pratade med sysslar med något
skumt som gör alla spöken sjuka – dödssjuka ...

Mats Wänblad
ISBN 29-72033-4
Ca-pris: 94:-

Mårten Melin
ISBN 29-72254-3
Ca-pris: 74:-

Emelie Andrén
ISBN 29-72449-3
Ca-pris: 74:-
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D E N S I S TA M Ä N N I S K A N
Människorna försvann för trettio år sedan.
Nu styrs världen av maskiner.
Inga människor = inga krig. Inga föroreningar, ingen växthuseffekt, inga brott.
Maskinerna räddade jorden från utplåning,
det vet alla, även den tolvåriga roboten
XR935. Men en dag får XR syn på en flicka.
Emma är också tolv år gammal. Hon har tillbringat hela sitt liv i en underjordisk bunker,
gömd från maskinerna. Men en sjukdom
har spridit sig i underjorden, och hon måste
skaffa medicin. Mellan XR och Emma uppstår
en osannolik vänskap.

Succéserien
om Jack
fortsätter!

Lee Bacon
ISBN 32-21159-1
Ca-pris: 104:-

Lisa är
tillbaka!

H A N D B O K F Ö R S U P E R H J Ä LTA R 5
FÖRSVUNNA
Lisa och Max, stadens egna superhjältar, kan
inte ta ledigt. Fortfarande finns det några få
skurkar som tror att de kan överlista superhjältarna. Men så en dag händer något som till
och med Lisa och Max har svårt att lösa: Det
börjar försvinna barn på nätterna. Ett efter ett
försvinner spårlöst. Folk blir allt mer rädda och
arga, och de undrar varför superhjältarna inte
hittar barnen. Samtidigt försöker Lisa lära Nick
och Robert superhjältekrafter, men inte heller
det går bra. Plötsligt är alla emot Lisa, och Lisa
själv vet inte längre vem hon kan lita på?
Elias Våhlund och Agnes Våhlund
ISBN 29-71615-3
Ca-pris: 99:-

NINJA KID 2
D E N F LY G A N D E N I N J A N
På sin tioårsdag upptäckte Nelson att han är
en ninja. Så knäppt, han är ju varken cool eller
modig. Tvärtom är han oftast nervös.
Men faktum är att allt hänger på honom när
kaoset hotar.
Ett roligt äventyr från början till slut.
Bokens text är visuellt lekfull med massor av
härliga illustrationer i svartvitt.
Omedelbar, knasig och charmig humor!
Anh Do
ISBN 32-21161-4
Ca-pris: 90:-
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LEGENDEN OM JACK 3
V I D U N D E R PÅ A R L A N D A
Om någon för ett par dagar sedan hade sagt till
Jack att han skulle åka till Norrland i en gammal
skrotbil, tillsammans med en trollunge, skulle
han nog ha trott att det var ett skämt. Men nu
sitter han där, i skrotbilen, med moster Betty,
vätten Rurik och trollungen Nåni, på väg till
grottan där det ökända trollet Bergadrottningen
bor. Allt pekar nämligen på att det är hon som
har kidnappat Jacks lillasyster Ebba. Fast det
verkar som om någon, eller några, tänker ställa
till med vilken katastrof som helst för att Jack
och hans vänner inte ska komma fram.
Böckerna om Jack är perfekta att läsa själv:
lagom långa, högt tempo och cliffhangers
som gör att man bara måste läsa vidare.
Anna Sandlers bilder ger liv åt fantastiska
varelser och spännande miljöer!
Martin Olczak
ISBN 29-71357-2
Ca-pris: 92:-
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Äntligen!
Barnens favorier
Musse & Helium
är tillbaka!

MUSSE & HELIUM 4
I DUVJÄGARNAS KLOR
Tillsammans med katten Sigge är de små
mössen Musse och Helium återigen på väg in i
Djurriket för att fortsätta sitt livsviktiga uppdrag
– att hitta både Guldosten och sina föräldrar.
Med hjälp av prinsessan Frahs flygande hundar
svävar de fram över det snötäckta Lindrizia.
Men de hinner knappt landa förrän de upptäcker att det kryllar av onda Duvjägare inne
i Djurriket, redo att ta dem till fånga så snart
de lämnar Lindrizia. Endast ren och äkta magi
kommer kunna hjälpa dem förbi.
Camilla Brinck
ISBN 32-21226-0
Ca-pris: 101:-

SOMMARSKUGGAN 2
SOMMARSKUGGAN
OCH KALAS-BUSET
- VAR ÄR SOMMARSKUGGAN? Den ilskna rösten ekar genom korridorerna på
barn-tv. Den store superbusaren är försvunnen igen och alla har fått order att leta.
Men kistan finns inte där, den är långt, långt borta.
Sommarskuggan har under flera somrar lurat barn och vuxna i programmet
Sommarlov. Den magiska dräkten är ständigt på jakt efter sin utvalda person, om
den skulle hitta den så blir Skuggan fulländad! Det får bara inte hända, och det är
därför skuggkistan ska låsas in en gång för alla.
Samtidigt sitter Lykke och Isak i staden med utsikt över Danmark. De har läst en
ramsa för att locka fram Sommarskuggan. Tänk vad kul det skulle vara om superbusaren dök upp på Isaks kalas i leklandet! Det är åtminstone vad Lykke och Isak
tror innan kalaset får besök av den magiska dräkten.

Barnens
favoritbusare!

Sommarskuggan är en av SVT:s absolut populäraste karaktärer. Nu kommer äntligen
böckerna om barn-tv:s främste busare. Härliga, mysrysliga äventyr skrivna av Tina
Mackic, som till vardags skriver tv-manus om – just det, Sommarskuggan.
Tina Mackic
ISBN 29-72514-8
Ca-pris: 90:-
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Anna Janssons

Emil Wern

Illustration: Mimmi Tollerup

10 år!

EMIL WERN – DETEKTIV
G U L D R I N G E N S G ÅTA
Det är sommarlov, och
Emil och Linda har tråkigt.
Alla tjuvar verkar ha tagit
semester och detektivbyrån har
inget nytt brott att lösa. Då tipsar mamma Maria om ett olöst fall som de
kan sätta tänderna i. För över trettio år sen blev en väldigt dyrbar halsring
i guld stulen från museet i Visby. Det fanns inga fingeravtryck, inga vittnen
och låset var obrutet.
Mysteriet med den försvunna Havorringen blir en perfekt utmaning för Emil
och hans vänner. Till sin hjälp tar de Tomas Hartman, polisen som aldrig har
slutat grubbla på hur stölden gick till och vem som var den skyldige.
Anna Jansson
ISBN 29-72498-1
Ca-pris: 90:-

För 10 år sedan kom den första boken
i serien om detektiven Emil Wern som
löser brott ifrån en kiosk i Visby.
Anna Jansson som skriver böckerna är
kanske mest känd för sina vuxendeckare
om Emils mamma, polisen Maria Wern.
– När jag var barn stal jag pengar ur pappas
myntsamling för att köpa godis, säger Anna
Jansson. Jag fick en uppsträckning när jag
blev påkommen och då bestämde jag mig
för att bli detektiv istället. Jag och min bästis
hade en detektivbyrå i Visby innerstad.
Det vill säga jag har lång erfarenhet av det
kriminella Visby. Det första fallet vi hade var
en tant som stal ett skott från en buske i
Botaniska trädgården. Om man är kapabel
att bryta mot trädgårdens regler kan man
begå vilket brott som helst, tänkte vi. Så vi
skuggade henne till Fiskargränd där hon
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bodde och höll henne under bevakning en
hel sommar.
– Det finns så oerhört mycket spännande
att berätta från Gotland. Och så många nya
tankar jag får nu när jag har tre (snart fyra)
barnbarn. Hela bokserien bygger på att det
efter varje bok ska finnas ett dilemma att ta
ställning till – något att diskutera.
Till exempelvis privatliv – får man fotografera
någon och lägga ut bilden på nätet – eller
vad gäller? Och får man lov att ta lagen i
egna händer om man tycker att det behövs?
Berätta om den senaste boken Guldringen
gåta – vad handlar den om?
– Boken bygger på ett verkligt fall som
aldrig blivit löst. Emil Wern får det som ett
cold case. Havorringen var en oskattbar
halsring som vägde 8 hekto rent guld.

Den hittades i Havor på Gotland 1961 och
stals från museet 1986 och en hittelön på
25 000 har utlovats – så långt verkligheten.
Spekulationerna har varit många under åren
och här levererar jag sanningen ;-)
Hur har ditt samarbete med illustratören
Mimmi Tollerup sett ut?
– Jag hade ett gäng manuskript klara när
vi drog igång på Rabén och jag skulle få välja
en illustratör. Så jag kollade alla sajter på
nätet och hittade Mimmi. Jag visste ögonblickligen att hon var precis rätt person,
men värme och humor och stor kreativitet.
Jag skriver texterna först och sen illustrerar
hon och vill hon att något i manus ändras så
gör jag det.
– Jag gör vågen varje gång jag ser
vad hon gjort, hon är helt fantastisk och
överraskande!
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Ny serie!
Ett storslaget
och fartfyllt
rymd-epos!

IMPERIETS ARVINGAR 1
BORTFÖRDA
Alice och Elias bor med sina föräldrar i
ett villaområde utanför Uppsala. De lever
ett liv som liknar alla andras. Men en kväll
försvinner mamma, och pappa blir tagen
av polisen, misstänkt för att vara inblandad.
Alice och Elias bestämmer sig för att rädda
sina föräldrar. De beger sig ut i Lunsenskogen för att leta efter mamma, men de
hittar någonting helt annat. För i samma
skog befinner sig Brock, en azkalor från
rymdskeppet Stillheten, som är ute på uppdrag för att rädda en förlorad besättningsman. Och det ska snart visa sig att Brock
och syskonen har en gemensam fiende ...
Oskar Källner
ISBN 29-71988-8
Ca-pris: 106:-

IMPERIETS ARVINGAR 2
JÄRNROSEN
Alice och Elias färdas genom galaxen tillsammans med besättningen på
rymdskeppet Stillheten. De jagar efter skeppet där deras mamma hålls fången.
Målet för resan är rymdstationen Järnrosen. Väl framme lyckas de hitta och
identifiera fiendeskeppet. Problemet är bara att det är fullt med kraokrigare.
En räddningsaktion planeras och Elias och Alice är i full färd med att sätta den
till verket, när allting plötsligt tar en oväntad vändning.
Oskar Källner
ISBN 29-71989-5
Ca-pris: 106:-
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Serierna
du inte kan
sluta läsa!

AV G R U N D E N 2

SPÖKKAMERAN 2

SIGNE HOLM 1

SIGNE HOLM 2

BESTEN

LJUSKLOTETS MYSTERIUM

FESTEN

CASINO

Vi får följa fyra tolvåringar som
av en slump hamnar mitt i en
lockande men farlig lek med det
övernaturliga. Efter alla skrämmande upplevelser som barnen
har gått igenom, så vill de helst
bara ta det lugnt. Men de kan inte
hålla sig borta från den övergivna
husbåten med alla dess märkliga
artefakter och burkar och förstås
Avgrunden själv ...

Vanessa är alldeles pirrig, tillsammans med Martins familj ska
hon och pappa bo på Katthamra
gård, som sägs vara hemsökt.
Hon tar med sig kameran, den
som kan filma spöken, trots
varningarna hon fått. Kanske kan
hon lyckas fånga ett spöke på
film igen och bli Youtube-kändis
på riktigt! Men resan blir läskig
på ett helt annat sätt än väntat.

Det är fest i villaområdet. Elsas
föräldrar har bjudit alla grannar
och dansen är i full gång ute
på terrassen. Dagen efter får
familjen ett otäckt dödsbesked.
Sebastian, en av gästerna från
festen, har blivit påkörd på
vägen hem. En olycka tror man,
men Elsas kusin Signe är inte
övertygad. Hon ser spåren leda
åt ett helt annat håll ...

Elsa har rest till London för att
hälsa på sin kusin Signe, som bor
där med sin pappa och hans nya
familj. På kvällen går hela familjen
på restaurang, men när pappan
ska betala notan fungerar inte
betalkortet. Någon har spelat upp
alla pengar på olika nätcasinon.
Ingen av de vuxna förstår hur det
kan ha gått till, men Signe fattar
snart misstankar.

Ally Condie och Brendan Reichs
ISBN 32-21178-2
Ca-pris: 99:-

Tobias Söderlund
ISBN 29-72445-5
Ca-pris: 101:-

Petter Lidbeck
ISBN 29-72031-0
Ca-pris: 101:-

Petter Lidbeck
ISBN 29-72032-7
Ca-pris: 101:-

DE TRE TIGRARNA 1
DIAMANTKUNGEN

Försommarvindarna sveper över takåsarna.
I vindsrummet på Åsögatan sitter Esther,
Harry och Sigge – medlemmarna i den
nystartade deckarklubben De tre tigrarna.
De funderar över gåtan som de just fått
höra av portvakten Alfred: Att det en gång
i deras kvarter bott en stormrik diamanthandlare, vars förmögenhet var som bortblåst den dagen han dog. Samtidigt pågår
det mystiska saker i källaren i deras hus.
Skumma personer smyger omkring och
ingen verkar vilja kännas vid det krossade
källarfönstret.

Ny spännande
deckar-serie!

Peter Lindström
ISBN 29-72153-9
Ca-pris: 101:-
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Ny spännande
fantasy-serie
skriven av två
giganter!

BLIXTBARN

MIO, MIN MIO

BLÄCKFISKARNAS DAL

Under en förödande storm och det första
åskovädret på evigheter träffas Eli av blixten.
Huset hon bor i börjar brinna och hon
förlorar såväl sina föräldrar som sin hand.
Kvar finns bara en stump som ger ifrån sig
en kraftfull strålning, och en svart röta som
äter sig upp längs armen ...

Var det någon som hörde på radion den
femtonde oktober förra året? Var det någon
som hörde att de frågade efter den försvunne
Bo Vilhelm Olsson? Han var borta, och ingen
fick någonsin veta vart han tog vägen?

Efter att ha kastats ut från skolan skickas
Ostara iväg till Dunkelskär, en avlägsen och
dimmig ö mitt ute i havet. Ostaras mamma,
som av öborna kallas för ”den tokiga
professorn”, bor i en gammal fyr på ön.
Men när Ostara kommer fram är hennes
mamma bortrest. Det visar sig att hon forskar
på jättebläckfiskar och nu har hon rest ner i
havet, till Bläckfiskarnas dal ...

En modern och samtidigt tidlös saga, om
kampen för överlevnad och en bättre värld.
David Renklint
ISBN 32-21104-1
Ca-pris: 99:-

”Mio, min Mio” i helt ny tolkning med
fyrfärgsillustrationer av Johan Egerkrans.
En storslagen, vacker och poetisk saga som
väcker tankar om livet och döden, gott och
ont, och kärlekens makt.

Utkommer i september 2020!

Filip Lindkvist
ISBN 32-21204-8
Ca-pris: 101:-

Astrid Lindgren
ISBN 29-71721-1
Ca-pris: 138:-

DÖDENS TIVOLI

Nours äldre syster brukar åka på spökjakter
och nattliga utflykter till läskiga ställen
En kväll följer Nour med, till ett nedlagt tivoli.
Hon blir tillsagd att stanna i bilen, men lyssnar
inte på det utan smiter ut. Hon börjar gå in i
skogen och en kort stund senare hör hon hur
bilar startar och kör därifrån. Nour är lämnad
kvar. Snart visar det sig att en kille i Nours
parallellklass, Fabian, också är kvar. De två
är nu ensamma på ett nedlagt tivoli, mitt i
natten, utan täckning på mobilerna. Men är
de verkligen helt ensamma?
Camilla Lagerqvist
ISBN 32-21191-1
Ca-pris: 99:-

ZODIAKSERIEN 2

T I D E N S VÄV 2

E T T B ÄT T R E J A G : P R O J E K T L I B R A

VA L A B L O D

Amanda och Bim har haft några veckors
semester i Thailand tillsammans med
Rasmus och Amandas tvillingsyster Juanita.
På hemvägen tvingas de nödlanda i Bangladesh och på lyxhotellet de tar in på får de
syn på en fattig pojke som inte tycks passa
in. Genom en härva av lögner skymtar Bim
och ungdomarna en verklighet som är bra
mycket värre än någon av dem kunnat ana.

Jorun är kvar i vikingatiden, dit hon rest
med hjälp av en magisk nyckel i sällskap av
Kolvinge, mannen som kan förvandla sig
till en korp. Hennes uppdrag var att föra
tidsnyckeln till valan Disa, hennes egen
förmoder. Men när det är dags att resa hem
igen genom Tidens väv försvinner Disa med
nyckeln, och utan hennes hjälp kan Jorun
inte återvända ...

Petter Lidbeck och Carin Gerhardsen
ISBN 29-72559-9
Ca-pris: 101:-

Kerstin Lundberg Hahn och Maud Mangold
ISBN 29-72306-9
Ca-pris: 106:-
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F L I C K A N U TA N A N S I K T E

Ny bok
av populära
Ingelin
Angerborn!

”Hur ser hon ut egentligen, den där flickan?” frågade Fanny.
Ines la huvudet på sned och tittade länge på en punkt borta vid
dörren. Ungefär i höjd med handtaget.
”Jag vet inte”, sa hon till slut. ”Hon har liksom inget ansikte.”
Signe och Fanny sitter barnvakt åt Fannys kusin Ines, i ett
gammalt, knarrande hus med kyrkogården som närmsta
granne. Först går allting jättebra, men i takt med att
mörkret faller börjar märkliga saker hända. Vad är det
som dunsar på ovanvåningen? Varför kan Signe inte
komma ut från badrummet? Och vem är egentligen
den där flickan som bara Ines har träffat? Flickan utan
ansikte är en minimysrysare av Ingelin Angerborn.
Högklassig spänning med fantastiska illustrationer av
Elin ”Eplet” Sandström.
Ingelin Angerborn
ISBN 29-72674-9
Ca-pris: 101:-

BENNYS HEMLIGA
RAPPORTER 4
O P E R AT I O N U T P L Å N I N G

DRÖMMARNAS SKEPP

T I C K TA C K

I den parallella världen har
barn-armén från Svarta berget
krossats. Trygghetsministeriet
har lanserat ett djävulskt
övervakningssystem. Om du
säger eller gör något förbjudet
förs du till deras underjordiska
uppfostringsanstalter. All fri lek
har förbjudits. Åsiktsskillnader
bestraffas, ofta med medicinering. Fast hur hänger allt ihop?
Den här gången är det allvar.
Det här sista chansen att vinna
slaget om Frihetszonen.

Jossan är uppvuxen på en husbåt. Båtar och sjöfart har alltid
varit en stor del av familjens liv.
Nu är pappan död, och Jossan
och hennes mamma kanske
måste flytta från båten; det
är bara anställda vid museet
som har rätt till kajplatserna på
Skeppsholmen. Men Jossan
tänker inte ge sig utan strid.
Husbåten Vivan har alltid varit
hennes hem, hon tänker inte
gå med på att den säljs, bara
så där!

Tillys familj har precis flyttat till
ett nytt hus och av en slump
hittar Tilly en klocka på vinden.
Det är ett gammalt fickur med
tunna, guldfärgade visare. Tilly
skruvar upp klockan och den
börjar genast ticka. Med uret i
handen sätter hon fötterna på
den första stegpinnen för att
klättra ner från vinden igen.
Klockan slår tolv, stegen går
sönder och Tilly faller handlöst
till golvet. Tilly inser att det är
något ondskefullt med klockan.

Det är sommarlov och Bleckmossen ligger öde. Uppmuntrad
av vännerna Amir, Siri och Amanda
söker Emil jobb i zoo-affären på
torget. Men vem är den mystiska
ägaren och vad händer inne på
det hemliga lagret? Samtidigt
har pizzerian bredvid uppdaterat
sin vanliga meny med specialiteter från exotiska djur. Nånting
är inte som det ska! Och snart
befinner sig gänget i ett sällsynt
farligt äventyr…

Per Lange
ISBN 32-21181-2
Ca-pris: 99:-

Johanna Wilson
ISBN 29-70703-8
Ca-pris: 110:-

Ewa Christina Johansson
ISBN 32-21233-8
Ca-pris: 90:-

Oskar Ekman
ISBN 29-71396-1
Ca-pris: 101:-

BLECKMOSSEN
GIFTGRODANS HÄMND
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K Ä R L E K : 1 1 B E R ÄT T E L S E R F Ö R M E L L A N S TA D I E T

Hur känns det egentligen, det där som alla pratar om? Det som alla böcker, låtar och filmer
handlar om? Det som är hemligt och lite pinsamt men samtidigt så spännande och underbart
att man inte vill något hellre än berätta för ALLA!
Elva pirriga noveller för dig som går på mellanstadiet. De är ganska olika varandra,
men alla handlar egentligen om en och samma sak: kärlek.
Antologi
ISBN 29-71582-8
Ca-pris: 99:-

Äntligen
som pocket!

DU & JAG 2
HON & HAN
DU & JAG 1
DU & JAG

Katarina von Bredow
ISBN 29-72229-1
Ca-pris: 40:-

Katarina von Bredow
ISBN 29-72230-7
Ca-pris: 40:-

Språ kut ve ck l i n g / Sven ska

DU & JAG 3
HAN & DOM

I Katarina von Bredows trilogi
om livet på mellanstadiet
saknas inget. Med känslig
hand och starkt driv skildrar
hon kärlek som knoppas,
vänskap som utvecklas och
föräldrar som krackelerar.

Katarina von Bredow
ISBN 29-72231-4
Ca-pris: 40:-

/ rek . l äs å lder 1 2-15 / Un ga v u x n a

GANSKA NÄRA SANNINGEN

Nico har bytt namn och stad och färgat håret rosa.
Hen har blivit inneboende hos sin faster och hennes
minitax i Uppsala, och det är nu det nya livet ska börja.
Ett liv där Nico går estet, skapar saker och är den där
sortens person som folk dras till. Men att ändra sig är
tyvärr inte riktigt så enkelt som hen trott.
Anna Ahlund
ISBN 29-71036-6
Ca-pris: 110:-
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Cirkeln möter
Ondskan
i ny serie!

Pocketutgåva!

Klassiker
i nytt
format!

FINNS DET BJÖRKAR I SARAJEVO?

Kevin ska ta hand om sin bror Charlie, som har en funktionsnedsättning, när deras föräldrar för första gången ska åka
tillbaka till sitt hemland Bosnien. Men så ringer Hannes och
bjuder med Kevin till Liseberg. Hannes är Kevins enda
kompis och besöket på Liseberg känns livsviktigt. Kvar hemma
lämnas Charlie, med ett löfte om att Kevin snart är tillbaka.
På Liseberg finns även Hannes flickvän Linn och hennes kompis
Amanda och de fyra har en magisk försommarkväll tillsammans.
Men när Kevin kommer hem är Charlie försvunnen.
De fyra vännerna ger sig ut för att leta efter honom och under
sökandet testas deras relationer och känslor kommer upp till
ytan. Allt kommer att förändras.

J Ä R V H Ö G AT R I L O G I N 1
B E R G TA G E N

En elev försvinner från Järvhöga Läroverk, en gammal
internatskola belägen i Jämtlands skogar. En kedja av
skallgångar, polisutredningar och ryktesspridning drar
igång. Julia, som går på ortens gymnasium, deltar i
sökandet först av ren tristess, men snart blir hon alltmer
indragen. Det visar sig snart att det inte är första gången
en ung pojke från skolan har försvunnit ut i skogen för att
aldrig mer återvända.

14

Anne Franks dagbok är en tidlös klassiker som får nya läsare i varje
generation. Den tar sin början på hennes 13-årsdag när hon får en
efterlängtad dagbok, och avslutas abrupt i augusti 1944.
Den skildrar drygt två år i hennes tonåriga liv, då hon lever gömd
i ett gårdshus i Amsterdam.
I den här boken får man möta hennes texter på ett helt nytt sätt,
i serieform. Bildberättelsen utgår från den oavkortade utgåvan och
är sann mot originalet, samtidigt som bilderna tillför något helt nytt.
Ari Folman och David Polonsky
ISBN 1-310585-7
Ca-pris: 173:-

Christina Lindström
ISBN 32-21141-6
Ca-pris: 40:-

Camilla Sten
ISBN 29-72156-0
Ca-pris: 132:-

ANNE FRANKS DAGBOK

C R E E P Y P A S TA – S P Ö K H I S T O R I E R F R Å N I N T E R N E T

Äntligen kommer den unika nätskräckantologin Creepypasta
– spökhistorier från internet ut i en omarbetad nyutgåva.
I denna nyutgåva har Werner omarbetat och uppdaterat sin bok,
och kompletterat den med ett kapitel om Sveriges största skräckpodd.
En perfekt bok för lyssnaren, läsaren eller vem som helst som dras
till tillvarons mörkare hörn.
Jack Werner
ISBN 32-21142-3
Ca-pris: 115:-
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Fa kta / Nat u r
K Ä N S L O B O K E N – F Ö R D I G S O M G Å R I L Å G S TA D I E T

Ibland är man ledsen utan att förstå varför, ibland är man så glad att man inte kan sluta skratta,
ibland är man så orolig att man får ont i magen ... och då hjälper det nästan alltid att sätta
ord på hur det känns!
Reyhaneh Ahangaran, barnpsykolog, har skrivit en bok för barn mellan ungefär 6 och 9 år,
som grubblar över sådant som hur det är att sova över hos en kompis för första gången,
hur man ber en lärare om hjälp fast man är nervös eller vad man ska göra om man bär på
en hemsk hemlighet.
Reyhanehs första bok ”Allt som händer inuti”, om psykisk hälsa för mellanstadiebarn,
blev fint mottagen och har använts av såväl lärare som psykologer, föräldrar och barn
Utkommer september 2020!
Reyhaneh Ahangaran
ISBN 32-21290-1
Ca-pris: 110:-

K L I M AT K R I S E N S S V E R I G E – S Å F Ö R Ä N D R A S
VÅ RT L A N D F R Å N N O R R T I L L S Ö D E R

Sverige blir grönare, varmare och blötare. Faktum är att
uppvärmningen går dubbelt så snabbt här jämfört med
det globala genomsnittet eftersom vi är ett arktiskt land.
Kalfjällen växer igen och den nya fjällfågeln kommer
att heta bofink, gäddan slår ut rödingen när fjällsjöarna
värms upp. Och detta är bara början, om hundra år
kommer tusentals öar i Stockholms skärgård att vara
utplånade när vattennivån stigit.

Fåglar på
ett nytt sätt!

Erika Bjerström
ISBN 1-310589-5
Ca-pris: 173:-

S V E N S K A FÅ G L A R
– JÄMFÖR OCH LÄR KÄNNA 40 ARTER

Lär känna koltrasten, rödhaken och kråkan. Hur ser dom ut,
hur stora är dom och vad äter dom? En nyskapande faktabok om
våra vanligaste fågelarter. Spännande faktatext kombineras med
lekfulla illustrationer, snygga symboler och överskådlig grafik.
Martin Emtenäs
ISBN 29-72455-4
Ca-pris: 120:-

V I R R I G T V Ä D E R – V A R F Ö R F Ö R Ä N D R A S K L I M AT E T ?

De vuxna pratar ständigt om klimat och klimatförändringar.
Lottas mamma tycker att det är väl bara att flyga till snön om man vill ha en vit
jul, medan Kaspers pappa pratar om att världen kommer att svämmas över,
torkas ut och att en ny istid är på väg. När Lotta och Kasper vill veta mer, får de
inga bra svar. Därför bestämmer de sig för att reda ut det hela på egen hand.
Geologen Laura Ertimo ger tydliga och hoppfulla svar på barnens frågor om
klimatförändringar, utan att försköna verkligheten.
Laura Ertimo
ISBN 29-72631-2
Ca-pris: 92:-
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