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NäR JAG SKRIVER DETTA 
är jag hos vänner i Tyskland 
och pustar ut efter den årliga 
bokmässan i Frankfurt. Det 
stora spektaklet där boken ofta 
betraktas som en handelsvara, 
men där man också träffar verk
liga entusiaster och eldsjälar.
 På en middag satt jag bredvid 
Stephan Lomp, ung ny illus
tratör från Düsseldorf (Följ 
efter den där bilen!) och Axel 
Scheffler (Gruffalon, Max och 
Maja, Ordspråk från när och 
fjärran mm).
 Snett emot sitter en ameri
kansk agent, som påminner om 
att hon när hon var förläggare 
gav ut Lars Klintings Castor
böcker i usa. Som agent har hon 
kommit i kontakt med Xiaolu 
Guos gripande roman Jag är 
Kina och hon blir glad när hon 
hör att vi snart ger ut den i 
Sverige.

Tidigare på dagen har jag  träffat 
Katarina Mazettis  franska  
förläggare, som entusiastiskt 
berättat om den popstjärne
status namnet Mazetti fått efter 
att de sålt 1,2 miljoner exemplar 
av hennes böcker. Framgången 
fortsätter nu med Les cousins 
Karlsson. Jag möter  kinesiska 
förläggare som är  ivriga över att 
få ge ut AnnaClara  Tidholms 
böcker, förläggare från flera 
länder som är nyfikna på Ingrid 
Hedströms nya serie kriminal
romaner om Astrid Sammils och 
Ole Könnecke, från Hamburg, 
som avslöjar att han på höst
kanten suttit i sin sommarstuga 
i Dalsland och arbetat på sin 
nästa Ordbok.
 Mässans sista dag äter jag 
lunch med den kanadensiska 
förläggare som redan i mitten av 
80talet gav ut Nusse-kudden, 
vår första internationella försälj

ningsframgång. Det känns roligt 
att nu få presentera den för en 
ny generation barn.
 Så knyts på en mässa mängder  
av bokliga äventyr ihop. En 
del av dessa finns med i denna 
katalog. I kommande säsongers 
kataloger kommer du att se vad 
vi hittade, och köpte, på årets 
Frankfurtmässa.

Dag Hernried
Förläggare och vd
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JAG äR KINA är en tragisk kär
lekshistoria och ett fascinerande
och mångbottnat porträtt av det 
moderna Kina. Det är en roman 
som sträcker sig över kontinen
ter och som skildrar ett Europa 
som inte förmår att ge en ung 
man på flykt någon trygghet. 
 I en lägenhet i det trend iga 
Islington i London börjar Iona 
Kirkpatrick översätta ett kine siskt 
brev och snart är hon in dragen i 
ett drama hon inte kan släppa. 
Vem är Kublai Jian och var finns 
han nu? Vem är den älskade 
Deng Mu som han skriver till? 
 Jians och Mus historia blir en 
vindlande berättelse som tar sin 
början i slutet av 80talet och 
fortsätter tjugo år framåt i tiden. 
Jag är Kina är en berättelse om 
kampen för att få tänka fritt, om 
Jians försök att undkomma sina 
fiender och att skapa sig en plats 
i tillvaron i ett stängt Europa.

XIAOLU GUO föddes 1973 i Kina 
och är idag bosatt i London. 
Hennes böcker har översatts 
till över tjugo språk och hennes 
filmer har till delats en rad

priser. För sin bok Kortfattad 
kwesisk -engelsk ordbok för 
 älskande nomi nerades hon 
till det prestige fyllda brittiska 
Orangepriset.

jAg är kinA
SkönLiTTErATur prESEnTBok

EN ROLIG PRESENTBOK för alla
åldrar med ordspråk från hela
världen. Ordspråken är över
satta av Lennart Hellsing och 
bokens charmiga illustrationer 
är gjorda av Axel Scheffler.
Ordspråk speglar olika folks
visdom och sätt att leva, men
mer än något annat visar de hur
lika vi människor egentligen är,
även om vi råkar bo på olika håll
i världen.

AXEL SCHEFFLER är en av de
mest uppskattade illustratörerna
i England. Han är bland annat 
en av upphovsmännen bakom
bilder boksklassikern Gruffalon,
som har sålts i mer än 5 miljoner 
exemplar.

ordSpråk Från när  
och FjärrAn
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Författare Xiaolu Guo
Titel Jag är Kina
Översättning ulla Danielsson 
/lotta Danielsson
Format 135 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 368
Utkommer mars
ISBN 978-91-501-1662-5

Om Kortfattad kinesisk-engelsk  
ordbok för älskande:  
Ypperlig ... den troligen allra bästa 

kinesiska roman som publicerats i svensk 
översättning sedan de svenska förlagen fått 
upp ögonen för denna marknad. 
                          GÖTEBORGS-POSTEN 

Text och bild axel Scheffler
Titel ordspråk från när och fjärran
Översättning lennart hellsing
Format 135 x 180 mm, inbunden
Antal sidor 128
Utkommer mars
ISBN 978-91-771-2836-6

Efter- 
längtad  

nyutgåva

25 000   
ex sålda 
i Sverige

Fängslande
kärleks-
historia

Granta
Best Young

British
Novelist



NISSE OCH NORA är knappt 
två år och kompisar. De är lite 
allmänt knasiga och knäppa, 
job biga och charmiga, envisa 
och vilje starka. Alltså två helt 
vanliga barn.
 Det här är de första två böck
erna i en ny serie full av vardags
dramatik och stora känslor. Med 
sidor i tuggvänlig kartong vänder 
de sig till de allra yngsta läsarna, 
som får vara med när Nisse och 
Nora upptäcker världen.

NISSE & NORA PLÅSTRAR OM. 
Finns det något mer fascinerande 
än plåster för ett barn? Nora kör 

Elefanten i vagnen men så ramlar 
hon och Elefanten far iväg. Aj! 
Nora får en bula och Elefanten 
får en bula. En sådan tur att 
Nisse kommer. Han vet hur man 
tröstar. 

NISSE & NORA STäDAR. Nisse 
och Nora ska städa. Hela huset 
är smutsigt. De tvättar och torkar 
och svabbar och stoppar undan. 
Men vad konstigt, när pappa 
kommer hem är han inte helt 
nöjd med resultatet!

EMELIE ANDRÉN har arbetat i 
bokbranschen sedan 2004. När 

hon fick barn började hon hitta 
på berättelser och snart märkte 
hon att de skulle kunna bli 
böcker. Hon har tidigare skrivit 
Vera och Vilgot fixar bygget och 
Vera och Vilgot i byggvaruhuset, 
utgivna på annat förlag.

LISA MORONI har skrivit och 
illustrerat både egna och andras 
böcker. Hon debuterade 2013 
med hela tre titlar och böckerna 
om Nisse & Nora är de första hon 
gör på Alfabeta Bokförlag.
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niSSE & norA STädAr
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FöLj EFTEr dEn där BiLEn!
BiLdErBöckEr

Titel nisse & nora städar
Titel nisse & nora plåstrar om
Text emelie andrén 
Bild lisa moroni
Format 175 x 175 mm, board book
Antal sidor 14
Utkommer mars
ISBN 978-91-501-1696-0
ISBN 978-91-501-1697-7

En  
interaktiv  
& lekfull  

labyrintbok

EN STOR OCH LEKFULL bok full 
av myllriga bilder med massor 
att titta på. Hjälp musen att 
hinna ifatt Gorillan genom att 
välja rätt väg, förbi alla hinder. 
Jakten går genom städer och 
byar, byggarbetsplatser och tåg
korsningar, över berg och broar. 
En fest för små bilälskare!

LUCY FEATHER är en pseudo
nym för en grupp förlagsmed
arbetare som gillar att hitta på 
roliga berättelser. Och såklart 
finns det en berättelse även om 
Lucy Feather. Om hon funnits 
så hade hon bott i England med 
sin man, sina barn och en hund. 
Hon skulle ha ogillat att laga 
mat men älskat att baka.

STEPHAN LOMP är illustratör, 
animatör och webdesigner som 
jobbat med grafisk design och 
illustration inom reklam, tid
ningar och på nätet innan han 
på senare år har börjat illustrera 
bilderböcker. Han är bosatt i 
Düsseldorf i Tyskland.

BiLdErBöckEr

Titel följ efter den där bilen!
Text lucy feather
Bild Stephan lomp
Översättning caroline Bruce
Format 295 x 295 mm, inbunden
Antal sidor 32
Utkommer april
ISBN 978-91-501-1706-6

Stort 
format!

Ny serie  
för de  

minsta!

niSSE & norA pLåSTrAr oM



KIM FUPZ AAKESON och Eva 
Lindström ger oss skapelse
berättelsen i bilderboksform.  
En uppfriskande och humoris
tisk bok med mycket värme.
 Gud har just skapat hela 
världen men känner sig ensam. 
Han bestämmer sig för att skapa 
en kompis, Adam. Tyvärr är han 
ganska jobbig så Gud bestäm
mer sig för att skapa en män
niska till, Eva. Men hon är lika 
frågvis och besvärlig som Adam. 

Gud blir så trött på dem att han 
måste sova en stund. Gör vad 
ni vill, bara ni inte rör det där 
äpplet, säger han. Men det är 
just det de inte kan låta bli …

KIM FUPZ AAKESON är en 
mycket produktiv författare 
som är känd och älskad för 
sina barn och  ungdomsböcker. 
Han har fått flera stora priser i 
Danmark och är bosatt i Köpen
hamn.

EVA LINDSTRÖM är illustratör 
och författare. Bland hennes 
böcker hittar vi Limpan är 
sugen, Min vän Lage, I skogen, 
Jag tycker inte om vatten, Apan 
och jag, Olli och Mo och Vi är 
vänner. Eva Lindström har fått 
en rad priser och 2013 tilldela
des hon Augustpriset för sina 
illustrationer i Ellen Karlssons 
kapitelbok Snöret, fågeln och 
jag, utgiven på annat förlag.

TVÅ BARNBOKSFAVORITER är 
tillbaka i hyllan! Nu återutger 
vi två av AnnaClara Tidholms 
mest efterfrågade pekböcker, 
Hela natten och Lite sjuk. 
Böckerna vänder sig till barn 
i tvåordsåldern och den här 
gången ger vi ut dem i ett lite 
större format. 

Andra böcker i tvåordsserien: 
Apan fin
Lilla grodan

9

gud och AdAM och EvA hELA nATTEn

8

BiLdErBöckEr

Titel Gud och adam och eva 
Text Kim fupz aakeson
Bild eva lindström
Översättning Barbro lagergren
Format 230 x 250 mm, inbunden
Antal sidor 48
Utkommer januari 
ISBN 978-91-501-1715-8

Titel hela natten
Titel lite sjuk
Text och bild anna-clara tidholm
Format 200 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 32
Utkommen
ISBN 978-91-501-1188-0
ISBN 978-91-501-1189-7

BiLdErBöckEr

Nu i  
större  
format

Efter-
längtad  

åter- 
utgivning

LiTE Sjuk



1984 KOM NUSSE-KUDDEN ut 
för första gången. Den hyllades 
som sinnebilden för den nya 
svenska bilderboken och fick 
kultstatus. Den blev en försälj
ningsframgång såväl på svenska, 
engelska, tyska som på flera 
andra språk.
 En rolig och tankeväckande 
bok för både barn och vuxna. 
Kalle är galen i kuddar. Sånt 
går över. Det trodde i alla fall 
Kalles pappa och mamma och 
Kalles fru och några till. Och det 
trodde faktiskt Kalle också – tills 
det förskräckliga hände …
 Det här är berättelsen om 
Kalle och hans Nussekudde, den 
som han bara inte kan vara utan.

HÅKAN JAENSSON är författare 
och f.d. kulturchef på Afton
bladet. Han har bland annat 
skrivit kapitelboken Dödsknäpp 
och bilderböckerna Paraply-
resan och Kikis alla människor.

ARNE NORLIN är journalist och 
författare och har bland annat 
skrivit serien Fans, om fotboll, 
fans och omöjlig kärlek (tillsam
mans med Andreas Palmaer). 

GUNNA GRäHS är en av våra 
mest populära barnboks
skapare. Hon står bakom en 
mängd barnböcker och har även 
illustrerat för tidningar som 
Kamratposten, Aftonbladet 
och Dagens Arbete. 2010 fick 
hon Expressens ungkulturpris 
 Heffa klumpen.

kALASBöckEr

LILLA LENA äR EN charmig och 
kul bilderbokskaraktär för barn 
i åldern 25 år. För varje ny bok 
ger hon sig på ett nytt yrke och 
den här gången vill hon prova 
på att vara polis. Men styrka och 

listighet hjälper inte alltid när 
det är tjuvar i farten. 

Nu till lågpris i kalasserien! 
Andra böcker om Lilla Lena:
Lilla Lena är doktor
Lilla Lena är fröken

Lilla Lena är sportstjärna
Lilla Lena är frisör

MAX HAR FÅTT en stor, röd 
ballong som han och Maja leker 
med. Men plötsligt går den 
sönder och Max blir jätteledsen. 
Då får Maja en bra idé!
 Enkla berättelser med mycket 
igenkänning och en lagom dos 
spänning.

AXEL SCHEFFLER är en av de 
mest uppskattade illustratörerna 
i England. Förutom succéböck
erna om Gruffalon, med text 
av Julia Donaldson, ligger han 
bakom böcker som Fågelskräm-
mornas bröllop, Lilla Spigg och 
Herr Pinnemans äventyr.

Nu till lågpris i kalasserien!
Andra böcker om Max och Maja:
Den lilla pölen
Den snabba sparkcykeln
Det läskiga monstret
Den snöiga dagen
Godnattgrodan
Titta och hitta! En bok för  
små sakletare

11

nuSSE-kuddEn

10

LiLLA LEnA är poLiS

MAx och MAjA – dEn STorA BALLongEn

Titel nusse-kudden
Text håkan Jaensson 
och arne norlin
Bild Gunna Grähs
Format 165 x 195 mm, inbunden
Antal sidor 48
Utkommer april
ISBN 978-91-501-1719-6 80-tals-

klassiker  
i nyutgåva

Charmig  
favorit – nu 
som kalas -

bok!
älskad  

och efter-
längtad

Skvallrar Nusse-kudden med dess humoristiska och 
kärleksfulla allvar, insiktsfulla och tankeväckande dikt 
om att bilderboken inträtt i en ny utvecklingsfas?

     DN, 1984

BiLdErBöckEr

Kul för  
2–5 år

Titel lilla lena är polis
Text och bild Åsa Karsin
ISBN 978-91-501-1709-7

Titel max och maja  
– Den stora ballongen
Text och bild axel Scheffler
Översättning Barbro lagergren
ISBN 978-91-501-1714-1

Format 170 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 32
Utkommer januari
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ANDRA DELEN I DEN LäTT-
LäSTA serien Autografjägarna 
 –  spännande och roliga böcker 
för nybörjarläsare som är redo 
för mer innehåll.
 Hårdrocksbandet Battle, som 
omges av stor mystik och alltid 
uppträder i skrämmande mas
ker, är autografjägarna Malva 
och Marius idoler. Men ingen 
vet hur de egentligen ser ut eller 
vad de heter. Deras autografer är 
verkligen, verkligen åtråvärda. 

Men hur ska Malva och Marius 
lyckas komma så nära att de kan 
få bandets autografer? Det hela 
verkar hopplöst …

ANDREAS PALMAER är förfat
tare, redaktör och journalist. 
Han har bland annat skrivit den 
hyllade trilogin Fans (Motstån-
darna, Förföljda och Uppgö-
relsen), tillsammans med Arne 
Norlin, och hösten 2014 kom 
den humoristiska bilderboken 

Hamstern är borta! ut, med 
bilder av Ingela P Arrhenius. 

OLA SKOGäNG är mest känd 
som serieskapare, men hans 
illustrationer har även synts i 
filmerna Hälsoresan och Sunes 
värld. 2009 belönades han med 
Adamsonstatyetten och samma 
år nominerades han till Urhun
den för bästa svenska original
serie – albumet Theos ockulta 
äventyr.

6–9 år

131312

AuTogrAFjägArnA – värLdEnS 
hEMLigASTE BAnd

Min BrorSA hETEr noA
6–9 år

MIN BRORSA HETER NOA är en 
berättelse om vänskap. Och om 
rasism, sedd genom en 8årig 
flickas ögon.
 Saga bor tillsammans med sin 
mamma och sin 16årige brorsa 
Noa. En dag kommer Saga och 
hennes bästa kompis Anisa på 
Noa med att spraya en svastika. 
Han säger att nazister är det 
bästa som finns och att de hatar 
såna som Anisa.
 Dörren till Noas rum är nästan 
alltid stängd men en dag ser 
Saga att väggarna där inne är 
täckta av hakkors och hon hittar 
knivar i Noas garderob. 

ANNA-CLARA TIDHOLM är en   
av Sveriges främsta barnboks
författare och illustratörer. 
Hennes Knacka på!serie har 
rönt stor framgång världen 
över och hon har bland annat 
fått Elsa Beskowplaketten, 
Deutscher  Jugendliteraturpreis 
och August priset.

JOANNA HELLGREN är serie
skapare och illustratör. Hennes 
serietrilogi Frances (Galago) 
utkom först i Frankrike och 
hon har under de senaste åren 
illustrerat en rad svenska barn
böcker.

Titel autografjägarna – Världens 
hemligaste band
Text andreas palmaer
Bild ola Skogäng
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 96
Utkommer april 
ISBN 978-91-501-1723-3

Tidigare i serien: 
Autografjägarna  
– Min bästa ovän

Titel min brorsa heter noa
Text anna-clara tidholm
Bild Joanna hellgren
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 64
Utkommer mars 
ISBN 978-91-501-1712-7

Anna-Clara  
Tidholm och 

Joanna Hellgren  
i spännande 
samarbete

Varm  
vänskaps-
skildring

Vi går ut med Majsy

     I vårt hus bor en ganska gammal tant. 
Hon ser ut ungefär som min mormor. 
Men hon heter Kerstin. Min mormor he-
ter Ulla.
Kerstin har dåliga ben. När hon går måste 
hon hålla i sig i en sån där grej med hjul 
på. Den heter visst rollator, men vi brukar 
säga rullator. Den rullar ju faktiskt.
Kerstin har en hund som heter Majsy. 
Majsy är också  gammal. Anisa och jag 
brukar gå ut med Majsy nästan varje dag. 
Då blir Kerstin glad. Hon orkar inte gå ut 
så mycket.
Majsy går jättesakta för hon har så korta 
ben. Och dom är kanske också dåliga, pre-
cis som Kerstins. Hon vill nosa på allting. 
Så Anisa och jag får stå och vänta. Men vi 
tycker Majsy är gullig och vi vill gärna gå 
ut med henne.
Det som är tråkigt är att man måste plocka 
upp hundbajset. När Majsy har bajsat tar vi 
fram bajspåsarna som vi har med oss. 
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THOMAS HALLINGS IHOP-SERIE 
blev både läst och hyllad när 
den kom. Serien består av fem 
böcker, alla med hög igenkän
ningsfaktor för läsarna och ett 
roligt och rafflande innehåll. 
Böckerna har tryckts i flera 
upplagor och är ständigt efter
frågade och nu finns hela serien 
nyutgiven, den här gången med 
illustrationer i färg.
 Inspirationen till böckerna 
fick Thomas Halling fram för
allt under sina många år som 
klassföreståndare på mellan
stadiet. Böckerna är både lätta 

att läsa och fungerar utmärkt 
som högläsningsböcker.

THOMAS HALLING har bland 
 annat skrivit Ihopserien, 
 böckerna om Agnes och serien 
Trio i trubbel. Nu har han på
börjat en ny serie om fotboll i 
skolmiljö. 

8–11 år

15

THOMAS HALLINGS NYA lätt
lästa serie handlar om fotboll   
– men inte i klubb utan i skol
miljö och här spelar killar och 
tjejer i samma lag. Men det 
handlar också om kompisar, 
rivalitet och spirande kärlek.
     I skolans fotbollscup har 
klass 5b gått vidare till semi
final! Och det tack vare Wille. 
Wille som egentligen inte gillar 
att spela fotboll. Men när det 
var som jobbigast med fotbollen  
hände något. Han hittade 
likheter  mellan att tänka schack 
och fotboll. Och han blev kom
pis med Moa. Moa som är bra 
på fotboll. Och väldigt söt ... THOMAS HALLING har skrivit 

både kapitel och bilderböcker 
och han är ofta ute och pratar 
om sina böcker i skolklasser. 
Den tredje boken i serien om 
Wille, Mål!, utkommer hösten 
2015.

JONAS KäRN är illustratör, 
animatör och 3Dgrafiker. Han 
har jobbat med reklam, spel och 
animationer men börjar alltid 
skissa med penna och papper.  
Den här bokserien är hans 
första.

15

SoMMAr ihop
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SkjuT!

Titel Sommar ihop
Text thomas halling
Bild maria Jönsson
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 80
Utkommer april
ISBN 978-91-501-1690-8

Titel Skjut!
Text thomas halling
Bild Jonas Kärn
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 96 
Utkommer mars
ISBN 978-91-501-1720-2

Nyutgiven  
med  

illustrationer  
i färg – nu  
är serien  
komplett!

Andra delen  
i lättläst serie  

av Thomas  
Halling

Barnens känslor skildras  
på ett insiktsfullt sätt
          Kristianstadsbladet

Tidigare i serien:
Passa!
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9–12 år

Titel tom Gates bästa ursäkter
Text och bild liz pichon
Översättning helena Sjöstrand 
Svenn och Gösta Svenn
Format 150 x 190 mm, häftad
Antal sidor 340
Utkommer mars
ISBN 978-91-501-1665-6

TOM GATES äR TILLBAKA i en 
ny lättläst och rikligt illustrerad 
bok, full med galna upptåg och 
plågsamma pinsamheter.
 Det bästa Tom vet är fort
farande att rita, äta kolarån och 
reta sin storasyster Delia. Och så 
gillar han bästisen Derek och att 
öva med sitt band, The DOG
ZOMBIES. 
 På det hela taget är Tom 
 ganska nöjd med sin tillvaro. 
Om det inte vore för de där läx
orna som alltid glöms bort (vilket 
gör hans magister Fullerman en 
smula utmattad) och att rektorn 
har fått för sig att Tom och  Derek 
ska vara med i skolorkestern  (och 
spela på instrument av återvunna 
 gum misnoddar). 
 Så för att komma ur dessa, 
och andra knipor, behöver han 
en stor portion fantasi och en 
uppsättning av sina allra bästa 
ursäkter.

LIZ PICHON är en engelsk 
 författare och illustratör. Hon 
har skrivit åtta böcker om 
Tom Gates, och vunnit en rad 
priser för sin bokserie. Bland 
andra Roald Dahl Funny Prize, 
Waterstone’s Children’s Book 
Prize och Blue Peter Book 
Award.
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Tom Gates fantastiska värld är kul, fartfylld och synnerligen 
lätt- och snabbläst.   Svante Ors, BTJ

ToM gATES BäSTA urSäkTEr
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kuSinErnA kArLSSon – pAppor  
och pirATEr

9–12 år

I DEN SJäTTE BOKEN om 
 Kusinerna Karlsson följer vi 
med på ett spännande vinter
äventyr i skärgårdsmiljö. Precis 
som i Katarina Mazettis tidigare 
böcker blandas humor med 
härligt mysrys.
 Moster Frida har hamnat på 
sjukhus med ett brutet ben och 
eftersom det är lov ska kusinerna  
vara på ön och ta hand om 
 hennes häst, Gervir, några dagar 
tills Frida är tillbaka igen.
 Men vad är det för ljussken 
som kommer från lotstornet? 
Och de mystiska fotspåren i 
snön? Frågorna hopar sig och 
kusinerna bestämmer sig för att 
ta reda på det när de plötsligt 
står öga mot öga med en … pirat!

KATARINA MAZETTI har en diger 
lista av böcker bakom sig. Allt 
från bilderboken Här kommer 
tjocka släkten (med bilder av 
Gunna Grähs), kapitelböcker 
och ungdomsböcker till roman
succéerna Grabben i graven 
 bredvid och Berättelser för   
till- och frånskilda.

Titel Kusinerna Karlsson   
– pappor och pirater
Författare Katarina mazetti
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 144 
Utkommer januari
ISBN 978-91-501-1721-9

Storsäljare 
även i 

Frankrike  
och Tyskland

Moderna 
fem- 

böcker

För alla
som gillar

Dagbok för 
alla mina 

fans!

Såld i  
över en  

miljon ex  
i England
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EN INSPIRERANDE guide för 
unga odlare. Full av tips på 
hur ni tillsammans kommer 
igång, sköter om och lagar till 
familjens  grönsaker.
     Med hjälp av bokens steg för 
steginstruktioner blir det enkelt 
att odla allt från potatis och 
bönor till jordgubbar och rabar
ber. Här finns tips för odling i 
trädgårdsland, pallkrage eller 
ute på balkongen och ni får svar 
på frågor som: vilka redskap 
behövs, vilka växter trivs ihop 

och hur mycket vatten ska de ha. 
Sen kan ni så småningom njuta 
av den häftiga känslan att ha 
odlat er egen mat!

BELLA LINDE är journalist och 
författare. Hon skriver för bland 
annat Lantliv, Allt i Hemmet, 
Allt om Fritidshus, Sköna hem 
och Svenska Dagbladet och 
våren 2013 klättrade hennes 
och Lena Granefelts bok Rätt ur 
jorden – handbok i självhushåll-
ning på försäljningslistorna.

VANJA SANDGRENär utbildad 
journalist och arbetar som 
redaktör och kommunikatör på 
Sveriges lantbruksuniversitet, 
slu.
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FAkTA och FAnTASi

1918

BArnEnS STorA ordBok  
oM djur och nATur

odLA, SkördA, äTA!

Titel odla, skörda, äta!  
lilla grönsakslandet
Författare Bella linde  
och Vanja Sandgren
Fotograf Bella linde
Format 195 x 240 mm, inbunden
Antal sidor 64
Utkommer mars
ISBN 978-91-501-1703-5

Titel Barnens stora ordbok  
om djur och natur
Text och bild ole Könnecke
Översättning fanny hernried 
forslind
Format 260 x 340 mm, kartong
Antal sidor 22
Utkommer december 2014
ISBN 978-91-501-1704-2

FAkTA och FAnTASi

Inspirerande 
odlingstips för 

hela  
familjen

Av författaren  
till succéboken  
Rätt ur jorden  
– handbok i  

självhushållning

FRÅN ÖKEN TILL tropisk regn
skog, ishav och savanner, berg 
och skogar, floder och vulkaner. 
Med hjälp av Barnens stora 
ordbok om djur och natur reser 
vi över hela jordklotet.
 En bildordbok i stort, gene
röst format med sidor i kartong. 
En perfekt första ordbok för de 
minsta. Men också kul för äldre 
syskon eftersom orden står på 
svenska och engelska och det 
dessutom finns plats för eget 

hemspråk eller favoritspråk på 
de streckade linjerna.

OLE KÖNNECKE är illustratör 
och författare från Tyskland. 
Sina fem första år bodde han i 
Sverige och han återvänder hit 
varje sommar. Könnecke har fått 
en rad priser för sina illustra
tioner och böcker, bland annat. 
Deutscher Jugendliteraturpreis. 
På svenska finns även böckerna 
om Anton.

Tidigare i serien:
Barnens första ordbok

Illustrerad 
bildordbok 

om djur

Svenska,  
engelska och 
med plats för 

ett favorit-
språk
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EN FANTASIFULL och informativ 
bilderbok från fem år och uppåt. 
Frank (som brukar kallas Frankie 
Stein) tar reda på hur kroppen 
fungerar, samtidigt som han 
bygger en kropp av det som finns 
till hands hemma. Han börjar 
med en boll som får bli huvud, 
lite kläder blir kropp. Sedan 
gäller det att komma på hur man 
får till hjärta, lungor, tarmar, 
hjärna, skelett – allt som gör en 
människa till en människa.

HELEN RUNDGREN är utbil
dad zoolog och arbetar som 
författare och tvproducent på 
ur. 2006 tilldelades hon ne:s 
Kunskapspris för sina roliga och 
informativa tvprogram för barn 
om naturvetenskap. Hennes 
senaste bok Berättelsen om Lilla 
L och rymdhunden Lajka kom 
ut på Alfabeta hösten 2014.

MATTIAS ADOLFSSON är serie
tecknare och illustratör. Han har 
bland annat gett ut serieboken 
The second in line för vuxna, 
en bok som 2013 prisades av 
Svensk Bokkonst.

FrAnkiE STEinS LABorAToriuM 
prESEnTErAr – kroppEn

Titel frankie Steins laboratorium 
presenterar – kroppen
Text helen rundgren
Bild mattias adolfsson
Format 210 x 260 mm,  
inbunden
Antal sidor 32
Utkommer april
ISBN 978-91-501-1653-3

FAkTA och FAnTASi

Rolig fakta- 
bilderbok  

om kroppen

ungdoMSroMAn

kuLor i hjärTAT

Titel Kulor i hjärtat 
Författare cilla naumann
Format 135 x 210 mm,  
inbunden
Antal sidor 144
Utkommer januari
ISBN 978-91-501-1722-6

CILLA NAUMANNS EFTERLäNG-
TADE novellsamling Kulor i 
hjärtat, nu återutgiven med en 
nyskriven novell – Solvargen.
 Kulor i hjärtat är en sam
ling berättelser som balanserar 
på gränsen mellan lycka och 
skräck. Alla noveller har samma 
huvud person, men är olika till 
sin  karaktär. En handlar om 
 mystiska och skrämmande 
händelser under en cykelfärd 
i mörka kvällen. En annan om 
att utsätta någon för fara utan 
att mena det, en tredje berättar 
om kärlek och en fjärde om en 
incident på ikea. Vitt skilda 
ämnen som tillsammans bildar 
ett liv och en helhet. 
 Novellsamlingen utkom för 
första gången 2009 då den även 
nominerades till Augustpriset. 
Boken har hyllats i pressen och 
används flitigt i skolundervis
ningen. Huvudpersonen Tom 
är även med i Cilla Naumanns 
 romaner Bästa brorsan, 62 
dagar  och 17 timmar härifrån.

CILLA NAUMANN är författare 
och journalist, bosatt i Stock
holm och på Österlen. 2010 
erhöll hon Nils Holgersson
plaketten och hennes senaste 
roman för vuxna Springa med 
åror blev Augustnominerad 
2012. Den skildrar bland annat 
händelserna i boken 62 dagar 
fast ur de vuxnas perspektiv. 
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Texter fyllda av liv, längtan, rädsla och berusande 
lycka. En stor berättelse i högkoncentrat.     DN

…svindlande läsning för vilken läskunnig 
generation som helst.      Borås Tidning

Nu med 
bonus-
novell!

20 21
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ERLEND LOE HAR SKRIVIT en 
galet rolig och absurd berättelse 
om en poet som går bärsärka
gång. 
 Nina Faber har aldrig varit i 
takt med sin samtid. Trots att 
det fanns de som ansåg att hon 
borde fått Nordiska Rådets 
 litteraturpris hade hennes  sköra 
naturlyrik egentligen ingen 
chans mot 70talets 

politiska diktning, 80talets 
form experiment eller 90talets 
dubbla metadiktning. 
 Nu är hon tillbaka med en ny 
diktsamling, Bosporen och när 
hon redan på första recensions
dagen får sågningar får hon nog. 
Det är Pay Back Time …

ERLEND LOE är född 1969 och 
bosatt i Oslo. Han debuterade 
som skönlitterär författare 1993 
och har sedan dess etablerat 
sig som en av Norges främsta 
författare. Även i Sverige har Loe 
gjort stor succé med sin absurda 
humor  och underfundiga sam
hällskritik i böcker som Naiv. 
Super, Doppler och Fvonk.

MUMIN OCH TILLVARONS GÅTA 
är en populärfilosofisk bok 
där författaren diskuterar livet 
genom att läsa Tove Janssons 
Muminböcker mot en bakgrund 
av existentialismen enligt t ex 
Kirkegaard, Heidegger, Sartre 
och Camus.

JUKKA LAAJARINNE har skrivit 
mestadels barn och ungdoms
böcker, men han har även jobbat 
som lärare i filosofi. 

invEnTEring

MuMin och TiLLvAronS gåTA

Titel inventering 
Författare erlend loe
Översättning lotta eklund
Format 110 x 178 mm, pocket
Antal sidor 140
Utkommer april
ISBN 978-91-501- 1716-5

pockET
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Dramaturgin är effektiv som ett skillingtryck 
och färggrann som ett cirkusnummer. 
    Verdens Gang

Humor på hög nivå 
Nerikes Allehanda

Jukka Laajarinne skriver 
lika lätt som lärt, nästan 
lika vist, humoristiskt och 

underfundigt (om det fåniga ordet 
tillåts) som Tove själv.    Expressen

Titel mumin och tillvarons gåta
Författare Jukka laajarinne
Översättning Janina orlov
Format 110 x 178 mm, pocket
Omfång 224
Utkommer april
ISBN 978-91-501-1718-9

pockET

BorTFALL

Titel Bortfall
Författare ingrid hedström
Format 110 x 178 mm, pocket
Antal sidor 432 
Utkommer april
ISBN 978-91-501-1717-2

BORTFALL äR DEN FÖRSTA 
delen i en ny serie om diploma
ten Astrid Sammils och precis 
som tidigare böcker tar den 
avstamp i mörka hemligheter 
och hemska händelser från det 
förflutna. 
 Bland sin avlidne morbror 
Lars tillhörigheter hittar Astrid 
Sammils en mössa som hon vet 
har tillhört Mikael Granberg, en 
pojke som försvann för trettio 
år sedan. Snart pekar spåren 
mot läkemedelsjätten Calmed
BelabSteiner och hon finner en 
mystisk koppling till den sinnes

slöanstalt där Lars satt under 
större delen av sin barndom. 
Astrids efterforskningar sätter 
farliga krafter i rörelse och snart 
har  hon själv blivit ett hett ville
bråd.

INGRID HEDSTRÖM är välkänd 
utrikesjournalist och krönikör 
på Dagens Nyheter. Hon har 
skrivit sex kriminalromaner om 
undersökningsdomaren Martine 
Poirot. 

Ingrid Hedström får högsta betyg, både när det gäller 
intrig och språk.                      Dalarnas tidningar

Ingrid Hedström kan både skrämmas ordentligt och levandegöra 
människor och miljöer … Som mångkunnig journalist förmår hon 
också göra handlingen otäckt trovärdig. Man biter på naglarna 

fram till den snyggt oväntade upplösningen                   Katarina Mazetti
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Måltavla, den  
andra kriminal- 

romanen om  
Astrid Sammils,  

utkommer  
i maj 2015
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