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Slutet på världen som vi känner den

Författare Erlend Loe
Översättning Lotta Eklund
Format 135 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 272
ISBN 978-91-501-1906-0
Utkommer augusti
Finns även som e-bok

ERLEND LOE är norsk 
författare och översät-
tare som skriver såväl 
romaner och barnböcker 
som manus för ilm och 
TV. Han debuterade 
1993 med Blåst och ick 
sitt stora genombrott 
med Naiv.Super. I Norge 
är han aktuell med 
dramaserien Kampen for 
tilværelsen, som även är 
köpt av Sveriges Televi-
sion.

”Erlend Loe visar sig i toppform 

med nya romanen om Doppler och 

hans trofasta följeslagare, älgen 

Bongo.” 

Verdens Gang om Slutet på 

världen som vi känner den

”...en av årets bästa boktitlar. Erlend 

Loe är en av de få författarna som 

kan få unga män att öppna en bok.” 
Aftonbladet om Volvo Lastvagnar

DOPPLER ÄR TILLBAKA! Med 
sin kännetecknande torra 
och absurda humor fortsätter 
kultförklarade Erlend Loe sin 
berättelse om Doppler (som 
vi tidigare mött i Doppler och 
Volvo Lastvagnar). 

Efter år i de djupa skogarna 
inser Doppler att han har en 
familj. Han lämnar älgen Bongo 
hos en kennel för hjortdjur och 
vandrar in mot Oslo. Väl fram-
me ser familjens hus annor-
lunda ut. På brevlådan är hans 
namn överstruket och ersatt av 
ett annat: Egil Hegel.

Doppler tror att botten är 
nådd men i själva verket har 
eländet bara börjat. 

Slutet på världen som 
vi känner den bjuder på 
samhälls kritik med stort 
underhållnings värde.

TIDIGARE I SERIEN
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Schlagerkungens krig

Författare Klas Gustafson
Format 170 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 288 sidor + 16 sidors färgbildark
ISBN 978-91-501-1838-4
Utkommer oktober
Finns även som e-bok

Populärmusikhistoria

KLAS GUSTAFSONS Schlager-
kungens krig är musikhistoria, 
och en berättelse om Stikkan 
Anderson – från uppväxten 
med en ensamstående mamma 
i Hova till framgångarna som 
textförfattare, schlager-
kung och skivbolags-
direktör.

Som en av 
landets mest 
framgångsrika 
och kritiserade 
låt skrivare och 
musikförläggare 
spelade Stikkan 
Anderson en både 
kontroversiell och bety-
delsefull roll i 60- och 70-talets 
musiksverige. Han var mannen 
bakom Abba och textförfattare 
till mängder av låtar. Grundare 
av Sweden Music och Polar Mu-
sic och instiftare av Polarpriset.

Här möter vi Stikkan 
 Anderson genom intervjuer 

med personer som arbetade i 
hans närhet. 

Vi får samtidigt en livfull 
skildring av den alternativa 
musikrörelsen, och hur Stikkan 
blev symbolen för den kommer-

sialism som musikrö-
relsen tog avstånd 

ifrån. 
Dessutom 

får vi ta del av 
populärmusi-
kens utveck-
ling under 

senare delen av 
1900-talet.

KLAS  GUSTAFSON är 
journalist och författare. Han 
har skrivit en rad biograier 
om några av våra mest kända 
kulturpersonligheter, såsom 
Marie- Louise Ekman, Cornelis 
 Vreeswijk, Monica Zetterlund 
och Gösta Ekman.

SCHLAGERKUNGENS KRIG
Abba och Hoola Bandoola på Stikkan Andersons slagfält

En  musikhistoria av Klas Gustafson

ALFABETA

Foto: Linda Gren 

Låtlista finns på 
Spotify
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UNDER DE SENASTE två decen-
nierna har en ny typ av hitlåtar 
tagit plats på topplistorna. 
John Seabrook använder sig av 
formuleringen “bliss point”, 
ett uttryck som han har lånat 
från snabbmatsindustrin och 
ett recept som får dagens låtar 
att fungera på samma sätt som 
snacks. För att radiolyssnaren 
inte ska byta kanal lägger man 
in en hook minst var sjunde 
sekund och musikindustrin har 
med andra ord skapat ett behov 
av ständig tillfredsställelse hos 
lyssnarna.

John Seabrook tar oss med 
på en fascinerande resa i sin 
bok Hitmaskinen, där han 
utforskar musikindustrins 
utveckling och branschens nya 
stjärnor – producenterna och 
låtskrivarna. Det blir en resa 
från New York till Los Angeles 
och vidare till Stockholm 

Hitmaskinen
Låtfabriken inifrån

Boken som kommer att förändra 

ditt sätt att lyssna på musik

och Korea. Längs vägen 
möter vi artister som Katy 
Perry, Britney Spears och 
Rihanna och producenter 
som årets Polarpristagare 
Max Martin samt Stargate, 
Ester Dean och Dr. Luke. 
John Seabrook spårar det 
nya sättet att konstruera 
hits till det tidiga 90-talets 
Sverige.

I Hitmaskinen försöker 
John Seabrook besvara 
frågan om vad nya hits gör 
med våra hjärnor och hur 
tjänster som Spotify och 
Apple Music förändrat vårt 
sätt att lyssna på musik.

Foto: C
hris 
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Författare John Seabrook
Översättning Johan Nilsson
Format 170 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 352
ISBN 978-91-501-1910-7
Utkommer oktober
Finns även som e-bok

JOHN SEABROOK är förfat-
tare och journalist på The 
New Yorker, där han ofta 
skriver om musik, tekno-
logi och design. Han bor 
i Brooklyn med fru, två 
barn, en hund och en katt.

”John Seabrooks analytiska 

röntgenblick skär tvärs 

igenom låtarna och avslöjar 

den makalösa manick som 

tillverkar den: sångmaskinen.” 
DN

”Ovärderlig”

Washington Post

”Briljant”

The Guardian

Lyssna på låtarna
johnseabrook.com/playlists
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NY REVIDERAD utgåva av 
efterfrågade Om konsten att 
trycka tyg! Här presenteras 
några av 1900-talets mest 
kända och banbrytande 
textilformgivare, från Willi-
am Morris till 10-gruppen, 
och ett antal nu verksam-
ma formgivare berättar om 
vad som inspirerar dem 
och hur de arbetar.

Boken är uppdaterad 
både i intervjudelen och 
i den praktiska delen, där 
du lär dig mer om att göra 
egna mönster och om hur 
du går tillväga för att skapa 
egna tryck, bland annat med 
hjälp av digital teknik.

ANNA HÄGGBLOM är graisk 
formgivare. Hon designar 
och producerar även egna 
mönster och textiltryck.

Om konsten att trycka tyg

Författare Anna Häggblom
Format 195 x 220 mm, inbunden
Antal sidor 128
ISBN 978-91-501-1919-0
Utkommer september

Mönsterinspiration & 

steg- för steg-instruktioner

Om konsten att 

TRYCKA 

TYG
Anna Häggblom

alfabeta

Manhattan, Josef Frank

Unikko, Maija Isola

Bo Boo, Katsuji Wakisaka

Willow Boughs, William Morris
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På stranden
HELENA DAVIDS-

SON NEPPELBERGS 
färgstarka bok På 
stranden är full 
av roliga saker 
man kan göra på 
stranden. Gräva i 
sanden, kasta boll, 
äta glass och sist 
men inte minst …. 
bada!

HELENA DAVIDSSON  NEPPELBERGS 

illustrationer kan man bland annat 
se i DN, Tidningen Vi och Fokus. 
Hon har även illustrerat många 
böcker, både med egna texter, och 
texter skrivna av tvillingsystern, 
författaren Cecilia  Davidsson.

EGNA BILDERBÖCKER: 

Kom in om du vågar (2010) 
Prinsen och önskestenen (2012) 
Trädet på kullen (2014)

Titel På stranden
ISBN 978-91-501-1791-2 
Titel I min trädgård
ISBN 978-91-501-1792-9
Text och bild Helena  Davidsson 
Neppelberg
Format 160 x 160 mm, kartong
Antal sidor 16
Utkommer juni

EN SOMMARDAG 
i trädgården, vad 
kan man hitta där? 
Jo, till exempel 
en nyckelpiga som 
klättrat, ett bi som 
surrar, en anka 
som badar och en 
blomma som växer. 
Bäst att vattna den!

I min trädgård
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Nisse & Nora säger förlåt

Text Emelie Andrén
Bild Lisa Moroni
Format 175 x 175 mm, kartong
Antal sidor 16
ISBN 978-91-501-1790-5
Utkommer maj

NU ÄR DET dramatik på gång! 
Nisse och Nora ska bada och ha 
kul men allting blir så fel! Då är 
det bra att kunna säga förlåt! 

Böckerna om Nisse och Nora 
är en serie med vardagsnära 
igenkänning för små barn, med 
boksidor i kartong. 

EMELIE ANDRÉN har arbetat i 
bokbranschen sedan 2004 och 
började skriva egna böcker när 
hon själv ick barn.

LISA MORONI har skrivit och il-
lustrerat både egna och andras 
böcker.

TIDIGARE I SERIEN: 
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EN SÖT OCH INTERAKTIV bok för de 
minsta om Lilla kanin, som ska 
bada och behöver din hjälp.

Schamponera hans hår och skölj 
av, men akta så att han inte får vat-
ten i ögonen! Eftersom hårtorken 
är trasig får vi hjälpa till att blåsa. 
”Hårdare!” ropar Lilla kanin. Snart 
är han ren och torr.

En uppföljare till populära 
God natt, min lilla kanin som på 
kort tid har blivit mångas favorit.

JÖRG MÜHLE är prisbelönt för-
fattare och illustratör. Han bor i 
Frankfurt am Main i Tyskland.

Lilla kanin badar

Text och bild Jörg Mühle
Översättning Anna Bogaeus
Format 170 x 170 mm, kartong
Antal sidor 22
ISBN 978-91-501-1912-1
Utkommer augusti

Interaktiv bok för 

de allra yngsta!
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Max och Maja 
Den nya vännen

Sagan om  kossan

Sagan om  grisen

Text och bild Axel Scheffler
Översättning Barbro Lagergren
Format 215 x 220 mm, inbunden
Antal sidor 32
ISBN 978-91-501-1845-2
Utkommer maj

EN BOK OM VÄNSKAP och 
om att kunna leka tre. Med 
tydliga, charmiga bilder med 
många detaljer att titta på.

Passar för åldern 2-4 år.

RIMMAD SAGA om kossan 
som är sömnig. Var ska 
hon sova? Och hur låter 
hon?

GRISEN VILL vara smutsig. 
Var inns det geggamoja? 
Och hur låter den?

AXEL SCHEFFLER är 
en av de mest fram-
gångsrika illustra-
törerna i England. 
Tillsammans med 
författaren Julia 
 Donaldson har han 
bland annat gjort 
bilderböckerna om 
 Grufalon, som har 
sålt i 13 miljoner ex-
emplar världen över.

Text och bild Axel Scheffler
Översättning Barbro Lagergren
Format 195 x 150 mm, kartong
Antal sidor 14
ISBN 978-91-501-1797-4
Utkommer augusti

Text och bild Axel Scheffler
Översättning Barbro Lagergren
Format 195 x 150 mm, kartong
Antal sidor 14
ISBN 978-91-501-1796-7
Utkommer augusti

Lyssna på djuren!
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Knacka på! Ut och gå!

ANNA-CLARA TIDHOLM är en 
av Sveriges främsta barn-
boksförfattare och illus-
tratörer. Hennes senaste 
bok är Min brorsa heter 
Noa, som illustrerades av 
Joanna Hellgren. Hösten 
2016 släpps även bilder-
boken Vem kan räkna alla 
stjärnorna? Knacka på! 
inns även som målarbok 
och pussel.

Titel Knacka på!
ISBN 978-91-501-1915-2
Titel Ut och gå!
ISBN 978-91-501-1914-5
Text och bild Anna-Clara Tidholm
Format 140 x 201 mm, kartong
Antal sidor 28
Utkommer augusti

SEDAN UTGIVNINGSÅRET 1992 har  Anna-Clara 
 Tidholms interaktiva bilderboksklassiker 
Knacka på! tryckts i otaliga upplagor och den 
inns numera även som app. Nu ger vi ut bok-
en med hårda, knack-vänliga sidor – perfekt 
för ivriga små händer.

BYXOR, JACKA OCH STÖVLAR PÅ! 

Rytmiska Ut och gå! berättar om 
några av de saker man kan få syn 
på när man är ute och går. Hundar 
som leker, maskiner som gräver och 
barn som köper glass.

Nu i kartong!

Nära en 

miljon 

ex sålda 

världen 

över!
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Lisa och monsterhuset

Text och bild Emelie Östergren
Format 210 x 270 mm, inbunden
Antal sidor 32
ISBN 978-91-501-1776-9
Utkommer oktober

VARJE DAG EFTER skolan går 
Lisa förbi ett mystiskt hus. 
Hon undrar vem som bor 
där. En dag sitter en söt katt 
utanför. När katten slinker 
in genom dörren följer Lisa 
efter för att rädda den. Hur 
ska det gå?

EMELIE ÖSTERGREN är 
serietecknare och illustratör. 
Hon brukar också live-teck-
na, det vill säga teckna inför 
publik. Tidgare har hon 
bland annat illustrerat 
Tvåan, med text av Per 
Nilsson.

Pirrigt och lagom läskigt
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Pella och pinnarna

Text och bild Teresa Glad
Format 195 x 240 mm, inbunden
Antal sidor 32
ISBN 978-91-501-1836-0
Utkommer september

KAN MAN VARA AVUNDSJUK på 
ett husdjur? Pella är i alla fall 
det. Helst skulle hon vilja leka 
med storasyster Aya, men Aya 
vill bara vara med sina vand-
rande pinnar. 

En dag när Aya städar 
terrariet gömmer Pella Ayas 
favoritdjur. Aya blir jätteledsen 
och letar överallt. 

Men det går inte riktigt som 
Pella hade tänkt sig.

En färgstark bilderbok, rik på 
känslor.

TERESA GLAD är illustratör, ma-
nusförfattare och animatör. 
Pella och pinnarna är hennes 
debutbok.

Kärleken till ett 

husdjur
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Vem kan räkna alla stjärnorna?

Text och bild Anna-Clara Tidholm
Format 230 x 297 mm, inbunden
Antal sidor 40 
ISBN 978-91-501-1922-0
Utkommer augusti

TIM SITTER I SOFFAN med sin katt och 
sin iPad. Han har hittat en ny app 
som plingar och pratar. Den är rolig, 
men börjar plötsligt bete sig märkligt. 
Skärmen blir svart och sedan ser Tim 
sig själv – inne i spelet! Bland fåglar 
och gigantiska kattdjur, lygandes 
över bilvägar och vilandes under 
stjärnorna. Hur ska han komma hem 
igen?

Vad är verkligt och vad är fantasi?

ANNA-CLARA TIDHOLM har en omväx-
lande och rik produktion bakom sig. 
Mest känd är hon kanske för Knacka 
på! som har blivit en älskad klassiker. 

En iPad-bok!

Vemkanräkna
allastjärnorna?

Anna-ClaraTidholmAlfabeta
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Oj, en polis

Text och bild Eva Lindström
Format 210 x 280 mm, inbunden
Antal sidor 32
ISBN 978-91-501-1846-9
Utkommer september

EVA LINDSTRÖM har med sin humor och sin 
förmåga att berätta en historia i lera lager 
skapat nästan som en egen genre. Nu har 
hon gjort det igen!

Två bröder och en polis, som visar sig vara 
en pilot. Ett skrubbat knä, en tur med ett 
lygplan och ett fallskärmshopp som slutar i 
ett träd. Som vanligt i Eva Lindströms böcker 
inns humorn och en stor del av handlingen 
att hämta mellan raderna. 

Oj, en polis är ett instämt och varmt por-
trätt av kärleken mellan två bröder - en äldre, 
mer känslosam bror, och en uppinningsrik 
och nyiken lillebror.

EVA LINDSTRÖM har 
bland annat tilldelats 
Elsa  Beskow-plaketten, 
 Hefaklumpen, Snöbollen 
och Augustpriset. Hon har 
vid två tillfällen nominerats 
till det stora internationella 
HC  Andersen-priset och 
hon är en inspiration och 
förebild för många bilder-
boksskapare. 

Unik berättarton och 

massor mellan raderna
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Vi smular vi härmar en gök

Text Lina Ekdahl
Bild Emma Hanquist
Format 195 x 240 mm, inbunden
Antal sidor 32
ISBN 978-91-501-1907-7
Utkommer september

Vi kan ha namn som börjar på K. Vi kan ha en faster, 
vi kan ha en bror. 
Vi sjunger bye bye love och hunden Spider hänger på. 
Vi är ensamma, men tillsammans. Nu och här, idag 
och imorgon.

BILD OCH TEXT lödar över sidorna. Det är en härligt 
myllrande ström av barn i olika miljöer. Inne och 
ute, ensamma och tillsammans. Och ofta tillsam-
mans med en hund.

LINA EKDAHL skriver även lyrik och dramatik och 
hennes poesi inns översatt till lera språk.

EMMA HANQUIST är utbildad vid HDK och i USA. 
Hon har illustrerat för bland annat Dagens  Nyheter, 
Spotify och Boston Globe Magazine.

Årets Castorpristagare

Ur juryns motivering:

”Det är inte ofta man ser så 

välskrivna bilderbokstexter som 

Lina Ekdahls tävlingsbidrag. 

En roligt rytmisk text som man 

snabbt dras med i, med ibland 

halsbrytande vändningar. Emma 

Hanquists inkännande och 

humoristiska bildsättning tillför 

mycket utöver texten. Hon är 

också formmässigt säker och 

disponerar bildberättandet väl 

över uppslagen.”
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Text Solja Krapu-Kallio
Bild Anna Bengtsson
Format 230 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 32
ISBN 978-91-501-1647-2
Utkommen

JOJO SKA FÅ GRÖT. Och en lillasyster! 
Vad kul, tänker Jojo och gör plats 
för lillasyster i sitt rum. Här ska 
lillasyster sova och i den stolen ska 
de läsa böcker tillsammans. Men det 
blir inte alls som Jojo hade tänkt sig! 

Solja Krapu-Kallios rytmiska text 
är perfekt för högläsning och bildar 
tillsammans med Anna Bengtssons 
bilder i mättade färger en härlig 
bilderbok att läsa inför ankomsten av 
ett syskon.

SOLJA KRAPU-KALLIO är författare, 
estradpoet och föreläsare. Hon är 
bland annat tvåfaldig svensk mästare 
i Poetry Slam och 2002 tilldelades 
hon debutantpriset Slangbellan.

ANNA BENGTSSON är författare och 
illustratör, både av egna och andras 
texter och har en lång rad böcker 
bakom sig. 2005 Augustnominerades 
hon för Gummi-Lisa hittar hem.

En melodisk berättelse 

om att få syskonDu ska få gröt och en  lillasyster

”... kan bli en riktig 

favorit för både små och 

stora läsare.” 

BTJ
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Tre modiga
DET ÄR MORGON och de tre 
vännerna Kaninen, Räven och 
Lilla Björn diskuterar vad de 
ska hitta på. Plötsligt är de 
Tre Modiga och deras uppdrag 
är att ge sig ut för att rädda 
en person undan fara. Med 
hjälp av vännernas samarbete 
utvecklas leken till ett fantasi-
fullt äventyr.

JOHAN ALTHOFF skriver böcker 
i olika genrer för både barn 
och vuxna. Många av dem 
handlar om språket, vad man 
kan göra med det och hur det 
hänger ihop med vårt tänk-
ande. Han har även skrivit 
lera teaterpjäser och föreläser 
om språk.

ROBERT NYBERG är teckna-
re, barnboksillustratör och 
föreläsare. Hans samtidskom-
menterande bilder syns ofta i 
fack- och dagspress.

Text Johan Althoff
Bild Robert Nyberg
Format 205 x 240 mm, inbunden
Antal sidor 48
ISBN 978-91-501-1921-3
Utkommer september

Påhittigt äventyr
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Zogg och de flygande 
doktorerna

Zogg den lilla draken

Text Julia Donaldson
Bild Axel Scheffler
Översättning Ulf Stark
Format 280 x 250 mm, inbunden
Antal sidor 32
ISBN 978-91-501-1920-6
Utkommer september

DU KAN BLI vad du vill! 
Rolig bilderbok av succéparet 

bakom klassikern Grufalon. 
Lekfullt översatt av Ulf Stark. 
Draken Zogg lyger runt världen 
med doktorerna prinsessan Soi 
och riddare Banér på ryggen. 
Soi delar ut medicin och Banér 
opererar i lygande läng. Dess-
värre tycker inte Sois farbror 
kungen att det passar sig för en 
prinsessa att vara doktor, så han 
låser in henne i slottet. Zogg och 
Banér gör allt för att rädda sin 
vän, men det är förgäves. Tills 
en dag, då kungen blir sjuk och 
det behövs en duktig doktor!

FAVORIT I REPRIS! 

Zogg har börjat i drakskola för att lära sig 

allt en fullvuxen drake bör kunna. Av misstag 

råkar han sätta eld på sin egen vinge. Men 

med lite hjälp från rätt person så löser sig allt 

till det bästa till slut!

Text Julia Donaldson
Bild Axel Scheffler
Översättning Lennart Hellsing
Format 210 x 170 mm, inbunden (kalasbok) 
Antal sidor 40
ISBN 978-91-501-1901-5
Utkommen
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Castor
Baka, sy och måla med Castor och Frippe
NU SAMLAR VI tre av Lars 
 Klintings älskade böcker om 
Castor i en stor samlingsvolym. 
Här får vi vara med när Castor 
och Frippe bakar en kaka, syr ett 
förkläde och målar och i slutet av 
varje berättelse inns en beskriv-
ning av hur du gör om du vill 
prova på att baka en kaka, sy ett 
förkläde eller måla ett skåp.

LARS KLINTING (1948 - 2006) var 
snickaren som blev en älskad 
barnboksförfattare. De sju böck-
erna om Castor och Frippe är 
enormt uppskattade, såväl i Sveri-
ge som i många andra länder.

Härlig 
samlingsvolym

Volymen innehåller:

Text och bild Lars Klinting
Format 220 x 220 mm, inbunden
Antal sidor 112
ISBN 978-91-501-1913-8
Utkommer augusti
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Funkar det?
Förbluffande uppfinningar
MÄNNISKOR HAR DRÖMMAR och 
försöker förverkliga dem.

Ta Leonardo da Vinci som lev-
de för 500 år sedan och var en stor 
vetenskapsman. Han skissade på 
en massa olika uppinningar - ett 
lygplan, en helikopter och skor 
att gå på vatten med. Inte många 
av idéerna genomfördes under  
hans livstid men långt senare gick 
det bättre. Han var helt enkelt 
före sin tid. Tänk vilken tur att 
han inte gav upp!

I FUNKAR DET? Förblufande 
uppinningar hittar du ler 
berättelser om liknande oförväg-
na människor. Här inns också 
massor av exempel på uppin-
ningar, både lyckade och mindre 
lyckade.

MALGORZATA MYCIELSKA är 
konsthistoriker och lektor. Hon 
bor i Warszawa.

Författare Malgorzata Mycielska
Illustratörer Aleksandra Mizielinska 
och Daniel Mizielinski
Översättning Tomas Håkanson
Format 200 x 250 mm, inbunden
Antal sidor 122
ISBN 978-91-501-1778-3
Utkommer oktober

Våga misslyckas!

ALEXANDRA MIZIELINSKA och DANIEL 

MIZIELINSKI är illustratörer och formgi-
vare. Deras böcker Kartor, Kartor. Kul 
& klurigt, Leta och räkna: Bokstäver och 
Leta och räkna: Sifror inns tidigare 
utgivna på Alfabeta.
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19 historiska gåtor
Från Titanic till Dracula

Författare Andreas Palmaer och Bengt Fredrikson
Illustratör Elin Jonsson
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 112
ISBN 978-91-501-1911-4
Utkommer augusti
Finns även som e-bok

HUR LYCKADES USA:s mest fruktade bankrånare 
rymma från ett säkert fängelse och vad gjorde 
den verklige greve Dracula för misstag innan han 
dödades? 

Klarar du av att lösa gåtorna?
All information som behövs för att knäcka gåtan 

inns i texten eller bilderna. Man behöver alltså 
inte vara påläst, men det hjälper att vara klurig!

ANDREAS PALMAER är journalist, redaktör och 
författare till bland annat Fans, en serie som han 
skrev tillsammans med Arne Norlin. Han skriver 

Lättläst 

och klurigt

regelbundet om barnböcker i DN Kultur.

BENGT FREDRIKSON är författare och chef-
redaktör för MTM/LL:s lättlästa tidning 
8 sidor. Han har bland annat vunnit 
Bokjuryns första pris i kategorin fakta-
böcker för boken Titanic – katastrofen.

ELIN JONSSON är illustratör. Hon har 
bland annat jobbat för Fantomen, Agent 
X9 och Utopi Magasin.
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Upphittat: Tiger och  silverfisk
”Vissa dagar händer ingenting. 
Man kanske äter potatisbullar och 
petar näsan lite. Det är allt. Andra 
dagar händer hur mycket som 
helst på samma gång. Man råkar 
förgifta rektorn, blir utskälld av 
fyra nakna tanter, ljuger för sin 
pappa och får en ny kompis. 

Exakt allt det där hände mig en 
torsdag i maj. ”

KAPITELBÖCKERNA OM Jördis 
bjuder på massor av humor och 
värme, en hel del spänning och 
lagom mycket allvar. 

Jördis har en förmåga att trassla 
in sig i lögner, missförstånd och 
pinsamheter.

TIDIGARE I SERIEN

Författare och illustratör Elin Lindell
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 120, bilder i 4-färg
ISBN 978-91-501-1799-8 
Utkommer juni
Finns även som e-bok

”Jördis är skitrolig, och jag 

gillar hennes helt vanliga men 

ändå på sitt sätt ovanliga liv 

med kompisar, skola och familj 

i fokus. 

Johanna Lindbäck, 

Västerbottens-Kuriren

”För att travestera boktitlarna, så 

är Elin Lindell: Lätt, smart och 

rolig.”

Lotta Olsson, Dagens Nyheter

”Jördis är en rolig unge som jag 

gärna skulle vilja träffa! ” 

Boktjuven

”Väldigt rolig”

Magnus Utvik

ELIN LINDELL är för-
fattare och illustratör.  
Hennes illustrationer 
går att se i Kamratpos-
ten och varje vecka har 
hon en spalt med klu-
righeter i DN Junior. 

Foto: Max Palm
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                Tvillingarna

BRUNO 3000 är en ny serie humoristiska  
böcker om vänskap, saknad och stora 
känslor för lågstadieåldern. 

Bruno och hans bästisar, tvillingarna 
Tom och Ture, leker jämt. Men helt plöts-
ligt ska de lytta till USA!

Hur ska det bli då?

8-ÅRIGE BRUNO gillar Lego, Minecraft, att 
samla på saker, att träna judo och att vara 
med kompisar.  Åsa Anderberg Strollos 
välfunna berättarton, tillsammans med 
Julia Thorells humoristiska serieliknande 
bilder för tankarna till serier som Dagbok 
för alla mina fans och Tom Gates. ÅSA ANDERBERG STROLLO har 

tidigare skrivit ungdomsböcker och 
böcker för mellanåldern. Serien om 
Bruno är hennes första för 6-9 år.

JULIA THORELL är serietecknare och 
illustratör. Bruno 3000. Tvillingarna 
är hennes första bok för barn.

Författare Åsa Anderberg Strollo
Illustratör Julia Thorell
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 96
ISBN 978-91-501-1793-6
Utkommer augusti
Finns även som e-bok

Foto: Magnus Liam Karlsson

Fartfyllt, 

eftertänksamt 

och roligt
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Bosse börjar skolan

Författare och illustratör Åsa Karsin
Format 145 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 64
ISBN 978-91-501-1900-8
Utkommer augusti
Finns även som e-bok 

ÅSA KARSINS böcker om Bosse är 
läsning för alla som gillar hundar. 
Och för alla som letar efter lättlästa 
men roliga böcker, så att man får 
skratta lite. Böckerna innehåller 
mycket bild och pratbubblorna är 
skrivna i versaler. En lärorik och 
kul mix av fakta och iktion!

Bosse hoppar i sängarna med 
leriga tassar och bajsar i pappas 
tolor. När han till slut äter upp 
järrkontrollen till tv:n får mamma 
nog: Det blir hundkurs för Bosse! 
Hur ska det gå?

Bosse lyttar in sändes som God-
nattsaga i Sveriges Radios Barnradi-
on under januari 2016.

TIDIGARE I SERIEN

”Boken har många fina 

bilder och är riktigt 

lärorik, för här får man 

lära sig mycket om små 

valpar och hur man 

uppfostrar dom. (...) Bra 

tips och kul läsning!” 

Norra Skåne

”Lockar till läslust”

Härliga hund

ÅSA KARSIN är barn-
boksförfattare och 
illustratör. Hon har 
bland annat skrivit 
och illustrerat bil-
derböckerna om Lilla 
Lena och pekböcker-
na om Doddi.

Foto: Stefan Tell
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Vilmas riktiga kompis

Författare och illustratör   
Abby Hanlon
Översättning Caroline Bruce
Format 140 x 190 mm, inbunden
Antal sidor 160
ISBN 978-91-501-1761-5
Utkommer september
Finns även som e-bok

NÄR SKOLAN BÖRJAR propsar 
Vilmas äldre syskon, Emelie 
och Lukas, på att hon ska läm-
na sin hemliga kompis Mary 
hemma, eller ännu bättre, 
lämna hela sin fantasivärld 
hemma.

Men, redan första dagen 
träfar Vilma en kompis, en tjej 
vars fantasi är minst lika vild 
som hennes egen! Nu måste 
hon bara försöka övertyga sina 
syskon om att hon inte hittat 
på alltsammans...

TIDIGARE I SERIEN

ABBY HANLON är lärare 
och barnboksförfattare 
från Brooklyn. Böck-
erna om Vilma är hen-
nes första på svenska. 
Våren 2016 utkom den 
första boken, Vilmas 
vilda värld.  
Läs mer på:  
abbyhanlon.com

”Det här är en halsbrytande 

berättelse med stor humor och 

många blinkningar. Språket flyter 

på enkelt och drivkraften gör att 

det aldrig blir tråkigt.”

BTJ om Vilmas vilda värld

”Smittar med sin humor och sitt 

goda humör”

Smålandsposten om Vilmas 

vilda värld

”Välskriven, rolig och 

medryckande. Ett perfekt tillskott 

till vilket bibliotek som helst.”

School Library Journal

Foto: Sophie E
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Jakten på julen

Författare Matt Haig
Illustratör Chris Mould
Översättning Helena Sjöstrand 
Svenn och Gösta Svenn
Format 130 x 195 mm, inbunden
Antal sidor 272
ISBN 978-91-501-1795-0
Utkommer oktober
Finns även som e-bok

JAKTEN PÅ JULEN är ett fartfyllt 
och varmt äventyr med magis-
ka inslag. 2015 utkom boken 
i Storbritannien och den blev 
genast en stor succé med över 
30 000 exemplar sålda. Boken 
har hyllats av läsarna och 
beskrivits som en blivande 
klassiker.

Nikolas bor med sin pappa i 
de djupa inska skogarna. När 
kungen utlyser en belöning till 
den som kan bevisa att Alvernas 
by existerar antar Nikolas pap-
pa utmaningen och ger sig av. 
Kvar blir Nikolas med sin elaka 
faster. Till slut beslutar han sig 
för att leta reda på sin pappa.

Det blir ett halsbrytande 
äventyr fullt av magi, fantasi 
och humor.

”Den mest tidlösa och oförglömliga 

julberättelse som publicerats på 

årtionden.”

Stephen Fry

”En strålande och vansinnigt 

rolig berättelse om hur det 

goda besegrar det onda, med 

exploderande huvuden, magiska 

krafter och en smula vemod.”

Daily Mail Online

”En fröjd – fylld av den värme och 

charm som borgar för att vissa 

barnböcker får ett långt, långt liv.”

Independent on Sunday

MATT HAIG är en bästsäljan-
de och kritikerrosad brittisk 
författare som skriver för både 
barn och vuxna. Han har vun-
nit the Blue Peter Book Award, 
the Smarties Book Prize och 
har blivit nominerad tre gånger 
till the Carnegie Medal för sina 
böcker för barn och ungdomar.

CHRIS MOULD är prisbelönad 
illustratör. Han älskar sitt arbe-
te och vill helst illustrera den 
sortens böcker som han själv 
hade velat läsa som liten.

Magisk
julberättelse
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Varm vinter

Författare Åsa Anderberg Strollo
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor ca 192
ISBN 978-91-501-1917-6
Utkommer oktober
Finns även som e-bok

ÅSA ANDERBERG STROLLO för-
fattare, dramatiker, föreläsare 
och krönikör. Hösten 2016 är 
hon även aktuell med Bruno 
3000. Tvillingarna, en bok för 
åldern 6-9 år.

Feelgood-skräck

DET HAR BLIVIT vinter. Annie och 
hennes familj är tillbaka i stan 
och i skolan pågår en renove-
ring. En renovering som verkar 
ha väckt gamla krafter till liv.

Annie börjar se saker som 
ingen annan uppfattar. Vad var 
det egentligen hon skymtade 
innanför dörren till det gamla 
skyddsrummet? 

Läskigt, men även härligt. För 
i skolan inns det en kille som 
Annie gillar. De ses nästan bara 
när brandlarmet går och varje 
gång möts deras blickar. 

TIDIGARE I SERIEN

Foto: Magnus Liam Karlsson

”Bladvändare 

med fint mejslade 

porträtt.”

DN om  

Svart sommar
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Kusinerna Karlsson 
Skurkar och skatter
DET ÄR SOMMARLOV och 
kusinerna Karlsson har just 
kommit ut till Doppingön igen. 

Det börjar lugnt och int 
med sol, bad och segling, men 
det dröjer inte länge innan det 
börjar hända mystiska saker. 
Humlan hittar en riktig skatt-
karta med kryss på. Kan det 
vara gamla nedgrävda skatter 
vid kryssen? Och vad är det för 
en gammal risig iskebåt som 
dyker upp runt ön hela tiden? 
Inte verkar det vara iskare 
ombord i alla fall…

Det här är den sjunde boken 
om Kusinerna Karlsson -  spän-
ning, äventyr och massor av 
god mat.

KATARINA MAZETTI har en diger 
lista av böcker bakom sig. Allt 
från bilderboken Här kommer 
tjocka släkten (med bilder av 
Gunna Grähs), kapitelböcker, 

Författare Katarina Mazetti
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 144
ISBN 978-91-501-1902-2
Utkommen

Finns även som e-bok

”…serien är ändå bland mina 

favoriter, med ovanligt piggt språk 

och mycket humor.” 

Lotta Olsson, DN

ungdomsböcker till romansuc-
cén Grabben i graven bredvid, 
som även blev en mycket 
uppskattad långilm. Serien 
om Kusinerna Karlsson har 
sålt i 25 000 ex och gör succé 
i länder som Frankrike och 
Tyskland.

TIDIGARE I SERIEN
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Det är Flanagan och jag

Författare Bo R Holmberg
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 112
ISBN 978-91-501-1831-5
Utkommer september
Finns även som e-bok

BJARNE BOR TILLSAMMANS 
med sin mormor på landet. I 
hans klass går Lenny Karlsson, 
en stökig kille som trakasse-
rar Bjarne och hans kompis 
Flanagan på vägen hem från 
skolan. Vännerna gör allt för 
att undvika Lenny, de smiter 
tidigare från lektioner och väl 
hemma tränar de boxning för 
att härda sig, bli starkare, och 
förhoppningsvis kunna ge igen. 
Och en dag har de fått nog!

VÄNNERNA SÄTTER HOPPET till 
en besvärjelse, som  Bjarnes 
mormor lärt dem. Den an-
vänds för att stjäla modet ur 
människor. 

Men trollformeln verkar 
fungera lite för bra?

BO R HOLMBERG är prisbelönad 
författare med en lång rad 
böcker bakom sig i olika gen-
rer och för både barn, ungdom 
och vuxna. Han har tidigare 
arbetat som lärare, men är nu 
pensionerad och skriver på 
heltid.

Foto: M
arkus S
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Morfar till salu, farmor på köpet

Författare Håkan Jaensson
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor ca 112
ISBN 978-91-501-1908-4
Utkommer oktober
Finns även som e-bok

”Jag har faktiskt funderat på 
det. Att lägga ut morfar på 
Blocket. ’Före detta korvfabri-
kant med för lite att göra. Änk-
ling, rätt tjock. Flintskallig som 
en falukorv. Snäll. Säljes billigt. 
Ring Nicole på stört.’

Den som ville kunde få farmor 
också. Pigg änka. Rik men 
rökare.

Paketpris för båda. Fast man 
kan inte ha dem i samma rum.”

NICOLE ÄLSKAR SIN bestämda 
och roliga farmor och sin lite 
tjocka och snälla morfar som är 
så förtjust i korv. Och de älskar 
henne. Över allt annat. Men 
när de plötsligt vill vara med 
Nicole varje dag och dessutom 
bråkar och konkurrerar om 
hennes kärlek får hon nog!

En charmig berättelse om 
vänskap och svartsjuka men 
framförallt om kärlek mellan 
olika generationer.

HÅKAN JAENSSON är författare 
och före detta kulturchef på 
Aftonbladet. Han har bland 
annat skrivit kultböcker-
na om Nussekudden. Hans 
senaste böcker på Alfabeta 
är Dödsknäpp och Kikis alla 
människor.
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Vår enormt stora trädkoja 
med 39 våningar

Författare Andy Griffiths
Illustratör Terry Denton
Översättning Katarina Kuick och 
Sven Fridén
Format 145 x 205, inbunden
Antal sidor 352
ISBN 978-91-501-1763-9
Utkommen

Finns även som e-bok

ANDY OCH TERRYS charmiga 
trädhus har vuxit sig ännu 
högre! Nytt är bland annat en 
chokladfors, en aktiv vulkan, 
ett operahus, en park med 
bebisdinosaurier, en boxande 
elefant, ett röntgenrum, ett 
diskotek med självlysande 
golv, världens farligaste berg- 
och dalbana och ett topphem-
ligt våningsplan som fortfaran-
de inte är färdigbyggt.

TIDIGARE I SERIEN
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Vår överdrivet gigantiska 
trädkoja med 52 våningar

ANDY GRIFFITHS och TERRY DEN-

TON kommer från Australien. De-
ras serie om trädkojan har gjort 
succé i alla länder den hittills 
utkommit och hyllats för att den 
lockat annars ovilliga läsare till 
bokhyllan.

Författare Andy Griffiths
Illustratör Terry Denton
Översättning Katarina Kuick och 
Sven Fridén
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor ca 336
ISBN 978-91-501-1764-6
Utkommer augusti
Finns även som e-bok

Fler än 4 miljoner 

exemplar sålda

DET FINNS INGA tecken på att 
trädkojan ska sluta växa. Nytt är 
bland annat ett minnesbås, en 
träningsakademi för Ninja-sniglar 
och en högteknologisk detektiv-
byrå! Lyckligtvis, för plötsligt är 
Herr Stornäsa spårlöst borta! Hur 
ska Andy och Terry kunna lämna 
in sin senaste bok när deras för-
läggare är försvunnen? 
Böckerna om trädkojan är över-
satta till 24 språk och på topplis-
tor världen över.
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Författare Sofi Hjort
Illustratör Ola Skogäng
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor ca 96
ISBN 978-91-501-1732-5
Utkommer augusti
Finns även som e-bok

DEN STORA HÄXJAKTEN bjuder på 
spännande läsning med historisk 
förankring.

Boken är en skönlitterär be-
rättelse som bygger på den sanna 
historien om häxjakten på Söder-
malm i Stockholm, då åtta kvinnor 
anklagades för att vara häxor och 
avrättades. 

Den är rikt illustrerad med 
svartvita bilder av serietecknaren 
och illustratören Ola Skogäng. 

SOFI HJORT är författare och histori-
ker och hon har skrivit lera fakta-
böcker för barn. 

Soi arbetar även som musei-
pedagog.

OLA SKOGÄNG är mest känd som 
serieskapare, men hans illustrationer 
har även synts i ilmerna Hälsoresan 
och Sunes värld.

Han har även illustrerat bokserien 
Autograjägarna, skriven av Andreas 
Palmaer. 

Den stora häxjakten
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Författare Kathryn Littlewood
Översättning Caroline Bruce
Format 145 x 205 mm, kartonnage
Antal sidor 271
ISBN 978-91-501-1903-9
Utkommer augusti
Finns även som e-bok

FAMILJEN BLISS har ett bageri. Och de har 
en magisk kokbok som har gått i arv i ge-
nerationer. I hemlighet bakar de magiska 
kakor som får folk att må fantastiskt bra! . 

Familjen Bliss 
magiska bageri

Författare Kathryn Littlewood
Översättning Caroline Bruce
Format 145 x 205 mm, kartonnage
Antal sidor 265
ISBN 978-91-501-1904-6
Utkommer augusti
Finns även som e-bok

Familjen Bliss och den 
förtrollade kokboken

Familjen Bliss och den 
mystiska bagerifabriken

DEN FÖRTROLLADE KOKBOKEN är på villo-
vägar och familjen är förtvivlad. För att få 
tillbaka kokboken tvingas Rose ställa upp i 
en baktävling.

Författare Kathryn Littlewood
Översättning Caroline Bruce
Format 145 x 205 mm, kartonnage
Antal sidor 300
ISBN 978-91-501-1905-3
Utkommer augusti
Finns även som e-bok

ROSE HAR FÅTT den berömmelse hon läng-
tat efter, men hinner knappt komma hem 
förrän hon kidnappas av den ondskefulle 
herr Butter.

Nu i lågprisutgåva!
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(M)ornitologen Ny ungdomsroman

av Johanna Thydell

MED ETT OMISSKÄNNLIGT språk och med 
tonvis med humor skildrar  Johanna Thydell 
tonårens känslomässiga kaos, i brytpunk-
ten mellan barndom och vuxenblivande, i 
gränslandet mellan normalitet och galen-
skap.

Moa har det utmärkt, tack så mycket. Livet 
leker, himlen är blå. Moas mamma Hedvig 
försvann visserligen utan ett spår när Moa 
var två år gammal, men det är inte direkt 
något Moa går och grubblar över.

En dag berättar hennes pappa att Hedvig 
har hört av sig. Moas försvunna morsa vill 
hux lux träfa Moa, men aldrig i livet att hon 
tänker skutta in i en famn som försvann för 
jorton år sedan. Det vore visserligen bra med 
en förklaring. Men Hedvig ska inte få inbilla 
sig att Moa vill ha något med henne att göra. 
Ett möte ska det bli, inget mer.

JOHANNA THYDELL har tidigare skrivit tre 
ungdomsromaner: Augustvinnande I ta-
ket lyser stjärnorna, Det fattas en tärning 
och Ursäkta att man vill bli lite älskad. 
2012 utkom den prisbelönta bilderboken 
Det är en gris på dagis (bild: Charlotte 
Ramel). Tillsammans med Jenny Jäger-
feld har hon podcasten Superältarna.

Författare Johanna Thydell 
Format 135  x  210  mm, flexiband
Antal sidor ca 256
ISBN 978-91-501-1506-2
Utkommer september
Finns även som e-bok
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