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”Vårdavdelningen för obildbara 
sinnesslöa ter sig under dessa år 
som en veritabel dödsanstalt för 
några av de svagaste och mest 
utsatta i vårt land.”

SÅ INLEDER PRÄSTEN Gösta 
Lidelius 1958 sin skrivelse till 
inspektören för sinnesslövården 
i romanen Gick obemärkt förbi.

På trettiotalet bidrog han 
själv till att sexårige Jan Ivar i 
församlingen togs om hand av 
anstalten Haggården utanför 
Hedemora. Där överlevde Jan 
Ivar bara lite drygt ett år. För att 
sona sin skuld har Gösta genom 
åren gjort otaliga efterforsk-
ningar, och bilden av en dödsfa-
brik har blivit allt tydligare.

Med stor inlevelse skildrar 
Ingrid Hedström en skam-
fläck i den svenska historien. 
Utifrån autentiskt material 

Gick obemärkt 
förbi

• Författare Ingrid Hedström
Format 135 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 537
ISBN 978-91-501-1948-0 | Utkommen

levandegör hon en bit av vår folk-
hemshistoria som borde ha fått långt 
mer ljus på sig.

INGRID HEDSTRÖM har hyllats av såväl 
kritiker som läsare för sina kriminal-
romaner om Martine Poirot och Astrid 
Sammils. Hon är också välkänd som 
tidigare utrikeskorrespondent och 
krönikör för DN.
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Ingrid Hedström blåser liv i de här 
barnen så ömsint och insiktsfullt 

att de vandrar rakt 
in i hjärtat. 

Aftonbladet

Storartad 
Expressen
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HÄR STÅR DEN LEKFULLA och 
experimenterande sidan av 
skapandet i fokus. Att göra är 
huvudsaken, inte resultatet. 
Släpp loss kreativiteteten och 
ha roligt tillsammans!

Skapa tillsammans med 
barnen innehåller 72 tips på 
roliga kreativa övningar som 
vuxna kan göra tillsammans 
med barn, till exempel måla 
med iskritor, göra självlysande 
nattbilder, göra installationer 
utomhus, måla saltmålningar, 
göra lavaexperiment, göra egen 
leklera, spela skuggteater, göra 
skulpturer, gnuggbilder, egna 
kartor och mycket, mycket mer.

Skapa tillsammans med 
barnen är rikt illustrerad med 
färgfoton.

Skapa tillsammans 
med barnen

• Författare Ylva Hillström | Format 195 x 220 mm, inbunden 
Antal sidor 80 | ISBN 978-91-501-1940-4 | Utkommer augusti

YLVA HILLSTRÖM är intendent 
på avdelningen för förmedling 
på Moderna museet i Stock-
holm. Hon debuterade som 
författare med KONST – titta, 
upptäck, gör 2014. Boken 
nominerades både till  
debutantpriset Slangbellan  
och Carl von Linné-plaketten.
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Nyfikna – Vilgot Sjöman  
och Lena Nyman i den politiska  
oskuldens tid 

• Författare Klas Gustafson
Format 170 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 320
ISBN 978-91-501-1923-7
Utkommer september

I ÅR ÄR DET FEMTIO ÅR SEDAN premiären 
av Vilgot Sjömans sensationella film 
Jag är nyfiken – gul, som följdes av Jag 
är nyfiken – blå året därpå. Filmerna 
kom att färga hela världens syn på Sve-
rige som ett sexuellt frigjort land.

Men Nyfikenfilmerna är mycket mer 
än de sexscener som skapade så mycket 
rabalder – den fria synen på sex är en del 
av ett större politiskt engagemang, och 
sättet att göra film var helt nydanande. 

Med boken Nyfikna sätter Klas 
Gustafson in Vilgot Sjömans filmer i sitt 
sammanhang. Han ger en levande bild 
av hur det var i Sverige och världen åren 
före 1968 – med värderingar, tabun, 
diktaturer och en nymornad nyfikenhet 
på en tillvaro med större frihet att vara 
sig själv.

KLAS GUSTAFSON har skrivit en rad 
biografier om några av våra mest  

 Klas Gustafson skildrar 
nyanserat och engagerat  
detta kulturkrig i folkhemmet.

Femina om Schlager  - 
kungens krig

kända kulturpersonligheter såsom 
Gösta Ekman, Cornelis Vreeswijk och 
Monica Zetterlund, och kom senast 
med Schlagerkungens krig – Abba och 
Hoola Bandoola på Stikkan Anderssons 
slagfält 2016.
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FLORA BANKS  
FÖRLORADE MINNE
FLORA BANKS LIDER AV SVÅR MINNESFÖR-

LUST. Hon minns ingenting från dag till 
dag, hennes armar är fullklottrade med 
saker hon inte får glömma. Så kysser 
hon någon hon inte borde kyssa. Det är 
det första hon kommer ihåg sedan hon 
var tio år. Men han är borta. Flora blir 
besatt av att hitta killen hon kysste och 
sökandet tar henne ut på en farlig resa. 
För vem kan man lita på när man inte 
ens kan lita på sig själv? 

Flora Banks förlorade minne är en 
oförglömlig och gastkramande blad-
vändare som blivit en internationell 
succé.

EMILY BARR arbetade tidigare som jour-
nalist i London och debuterade som 
författare 2001 med den prisbelönade 
thrillern Backpack. Flora Banks förlo
rade minne är hennes första roman för 
unga. Emily Barr är bosatt i Cornwall 
med sin familj.

• Författare Emily Barr | Översättning Lena Karlin
Format 133 x 200 mm, flexiband | Antal sidor 320
ISBN 978-91-501-1916-9 | Utkommer oktober

En gripande och originell 
roman utöver det vanliga, en 
berättelse om hemligheter och 

lögner, kärlek och förlust som lyckas vara 
både hjärtskärande och livsbejakande

Daily Mail 

Smart och originell med en unik hjältinna, 
en uppfriskande kärlekshistoria. 

The Sun

 
Foto: C

ra
ig

 G
re

en
 

U
N

G
D

O
M

6



JOEL OCH SIGNE HAR TRÄFFATS PÅ NÄTET, 

de chattar i timtal, berättar allt för 
varandra. Joel säger att Signe är spe-
ciell, att hon får honom att tänka och 
känna. Problemet är bara att Joel tror 
att han chattar med Frida i Karlstad 
och inte Signe i parallellklassen, hen-
ne som han vanligtvis inte ägnar en 
blick. Snart ska Signe berätta allt och 
då kommer Joel att förstå, och älska 
henne för den hon är. 

Men det blir inte riktigt som Signe 
tänkt sig. För sen dyker Manga-Magnus 
upp. Som är helt igenom fel. Som är 
konstig, mager och älskar fantasy. Men 
som ändå får det att pirra i hela Signes 
kropp. 

Under odjurspälsen är en på samma 
gång humoristisk och mångbottnad 
ungdomsroman om kärlek, förveckling-
ar och vem man är och vill vara. 

KLARA KRANTZ (f. 1985) debuterade 
2013 med den hyllade ungdomsroma-

UNDER  
ODJURSPÄLSEN 

• Författare Klara Krantz
Format 133 x 200 mm, flexiband | Antal sidor 288
ISBN 978-91-501-1931-2 | Utkommer augusti

Krantz skriver med befriande 
självklarhet. 

Pia Huss/DN 

Språket är träffsäkert och tonen genial.
Jonna Lindberg, Litteraturmagazinet
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OM GE MIG ARSENIK: 

nen Ge mig arsenik. Hon jobbar på 
bibliotek och frilansar som skrivpeda-
gog och trädgårdsmästare. 
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PÅ ANDRA SIDAN 
REGLERNA
MOT LUKAS VILJA har hans föräldrar 
bestämt att familjen ska flytta från 
Stockholm. Till en början blir allt jät-
tebra i den lilla småstaden och han blir 
snabbt en del av innegänget i den nya 
gymnasieskolan. 

Men snart fattar han att det är något 
som inte stämmer. Varför är den där 
tjejen Olivia så ensam? Vad hände 
egentligen innan han flyttade hit? 

Efter en episod på en fest sätter Lu-
kas, utan att han själv förstår det, igång 
en ohejdbar kedja av händelser. Inom 
några veckor kommer stora förändring-
ar att ha skett för dem alla.

På andra sidan reglerna är en träffsä-
ker berättelse om hierarkier, oskrivna 
regler och vilka konsekvenser det kan 
få att bryta dem.

EMMA GRANHOLM har tidigare skrivit 
fyra hyllade ungdomsromaner, de  
senaste är Ett nytt liv på köpet (2009) 
och Sjutton år och skitsnygg (2012). 

• Författare Emma Granholm
Format 133 x 200 mm, inbunden 
Antal sidor 336 | ISBN 978-91-501-1938-1
Utkommer september
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Fantastiskt tonsäker 
skildring… UNDERBAR
Gomorron Sverige, SVT om 
Sjutton år och skitsnygg 

Fruktansvärt bra skriven 
Sydsvenskan om Ett nytt liv på köpet 
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NU KOMMER DEN ANDRA BOKEN om Linn. 
Livet med kompisar, skola, olycklig 
förälskelse, innebandy och alla vuxna 
kan vara krångligt ibland. Men det kan 
också vara härligt!

Thomas Halling har en förmåga att 
skriva lättläst och engagerat om allvarli-
ga ämnen, och skapar här ett starkt port-
rätt av Linn som slits mellan vad hon vill 
och vad hon tror att andra förväntar sig 
av henne.

Den första boken om Linn, Glad och 
lycklig? Knappast, kom ut våren 2017. 
Tredje och sista delen, Ihop med honom? 
Aldrig, kommer våren 2018.

THOMAS HALLING har skrivit ett stort 
antal kapitelböcker, som alla har hittat 
hängivna läsare. Bland dem finns 
böckerna om Agnes och Passa, Skjut!, 
Måål! och Eddie 12 och hon som heter 
Elsa. Han gör också många omtyckta 
författarbesök i skolor varje år.

KÄR OCH GALEN? 
SÄLLAN

• Författare Thomas Halling
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 112
ISBN 978-91-501-1950-3
Utkommer september

Med en 
med
ryckande 

rytm och väl regisserade 
episoder tecknar 
Thomas Halling ett 
engagerande porträtt 
av en ung flickas 
problematiska vardag.
Peter Grönborg i Ystads 
Allehanda om Glad och 
lycklig? Knappast
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ANROP FRÅN  
INRE RYMDEN
Den första kyssen och sen är 
ingenting mer sig likt.

En bästis som en dag inte är 
din bästis längre.

Ett syskon som behöver mer 
än du kan ge.

Ett stökigt klassrum, en vika-
rie, och något händer.

Lyckan i att smälla av värl-
dens mäktigaste fyrverkeri.

ANROP FRÅN INRE RYMDEN är en 
samling noveller för unga om 
kärlek och vänskap. Glädje och 
sorg. Konflikter och lojaliteter. 
Om livet, när det är som svårast 
och enklast på samma gång.

ELIN NILSSON har tidigare gett 
ut ungdomsromanerna Istället 
för att bara skrika (2011) och 
Flyt som en fjäril, stick som 
ett bi (2013) som båda hyllats 
av kritikerna. För den senare 

• Författare Elin Nilsson
Format 133 x 200 mm, inbunden
Antal sidor 160
ISBN 978-91-501-1935-0 | Utkommen

tilldelades hon Göteborgs stads 
litteraturpris 2014.

 
Foto: N
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En femma till den här 
boken… en otroligt fin och 
skarpt skriven novellsamling.

Magnus Utvik, Gomorron Sverige, SVT
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JULEN ÄR RÄDDAD

UPPFÖLJAREN TILL förra årets julboks-
succé Jakten på julen.

Högt upp under takåsarna i ett smut-
sigt London bor Amelia med sin sjuka 
mamma. De jobbar som skorstensfejare, 
men på sistone har hennes mamma 
blivit allt svagare. När julen närmar sig 
har Amelia bara en enda önskan – att 
hennes mamma ska bli frisk igen. Så hon 
skriver ett brev till Jultomten.

Men han har fullt upp med arga troll 
och upprörda alver. Tänk om Jultomten 
tvingas ställa in julen helt? Nej, julen 
måste räddas till varje pris och det finns 
bara en som kan hjälpa honom …

MATT HAIG är en bästsäljande och kriti-
kerrosad brittisk författare som skriver 
för både barn och vuxna.

CHRIS MOULD är prisbelönad författare 
och illustratör med en stor bokproduk-
tion bakom sig.

• Författare Matt Haig | Illustratör Chris Mould
Översättning Helena Sjöstrand Svenn och Gösta Svenn
Format 130 x 195 mm, inbunden | Antal sidor 336
ISBN 978-91-501-1929-9 | Utkommer oktober

PRESSRÖSTER OM 
JAKTEN PÅ JULEN:

Fantastisk 
julberättelse 
(…) En bok 

som strålar i juletid.
Allas Veckotidning 

Den mest tidlösa och oförglömliga 
julberättelsen som publicerats på 
årtionden. Stephen Fry
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TOM GATES ÄR HELT 
SUVERÄN (PÅ VISSA GREJER)
TOM BLIR ÖVERLYCKLIG när magister 
Fullerman meddelar att klass 5F ska 
åka på lägerskola. Nu gäller det bara 
att han hittar blanketten som hans 
föräldrar ska fylla i. (Nånstans måste 
den ju ligga!) Lägerskolan låter helt 
fantastisk – där kan man bygga flottar, 
ha midnattsfest, klättra klättervägg  
och akta sig för vampyrer. Det finns 
bara ett problem: att den störiga Marcus 
Meldrew ska med. Hoppas, hoppas att 
Tom slipper dela rum med honom …

Tom Gates är helt suverän (på vissa 
saker) är den femte delen i den populära 
serien om Tom Gates, det är en bok att 
sträckläsa och att skratta högt till.

LIZ PICHON har 
bland annat 
skrivit tio böck-
er om Tom Ga-
tes, och vunnit 
en rad priser för 
sin bokserie. 

• Författare och illustratör Liz Pichon | Översättning Helena 
Sjöstrand Svenn och Gösta Svenn | Format 150 x 190 mm, häftad 
Antal sidor 262 | ISBN 978-91-501-1924-4 | Utkommer juni

För barn som 
inte gillar långa 
kapitelböcker är 

detta räddningen. Boken är 
fullproppad med roliga bilder och 
galna upptåg. 

Norra Skåne
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VÅR FANTASTISKA TRÄD -
KOJA MED 78 VÅNINGAR  
– FILMPREMIÄREN
HÄNG MED PÅ ÄVENTYR i Andy och Terrys 
fantastiska trädkoja med 78 våningar!  
I den sjätte boken kommer ett film-
team som ska göra en film om Andy 
och Terrys liv i trädkojan. Filmteamet 
gillar Terry men tycker att Andy är 
alldeles för tråkig och ersätter honom 
med Mel Gibbon, en apa. Och det har 
Andy såklart svårt att acceptera … 

Med sin gränslösa fantasi och prick-
säkra tilltal har böckerna om trädkojan 
har nått stora framgångar världen över, 
och i mars 2017 gjorde Andy Griffiths 
ett bejublat Sverigebesök.

ANDY GRIFFITHS OCH TERRY DENTON kom-
mer från Australien och har gjort böck-
er tillsammans i över 20 år. Böckerna 
om trädkojan har belönats med massor 
av priser, och är översatta till ett stort 
antal språk.

• Författare Andy Griffiths | Illustratör Terry Denton
Översättning Katarina Kuick och Sven Fridén
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 384 | ISBN 978-91-501-1975-6
Utkommer november

382 sidor med text och bild 
där fantasin och upptågen 
flödar – liksom humorn.

Eskilstuna-Kuriren om Vår megastora 
fuskbyggda trädkoja med 65 våningar 

Fulla av humor och  
galenskaper  

och precis 
som när två 

barn leker med 
varandra.

 Martin Widmark 
om serien
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KUSINERNA KARLSSON – 

FÄLLOR OCH FÖRFALSKARE
KUSINERNA KARLSSON är tillbaka på 
Doppingön igen. Den här gången är de 
ensamma eftersom moster Frida håller 
på med något hemligt projekt i Östhamn. 
Men snart börjar det hända mystiska 
saker. 

Vem har gillrat den läskiga fällan 
som Alex går rätt i? Vilka är det som 
rör sig på ön om nätterna och vad har 
egentligen hänt med Frida? Och vem har 
målat den hemska tavlan av kusinerna 
avbildade som monster som plötsligt 
står utanför huset? 

Alex, Julia, Humlan och George får 
många gåtor att lösa – men däremellan 
hinner de ändå njuta av sol, sommar, 
segling och Alex goda mat! 

KATARINA MAZETTI har en diger lista av 
böcker inom olika genrer bakom sig. 
Böcker som också gör stor succé i län-
der som Frankrike och Tyskland.

• Författare Katarina Mazetti
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 144 | ISBN 978-91-501-1956-5
Utkommer juni

TIDIGARE I SERIEN:

 … serien är ändå en av mina 
favoriter med ovanligt piggt 
språk och mycket humor.

Lotta Olsson, DN
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21 SANNA  
DECKARGÅTOR
TRION BAKOM SUCCÉBOKEN 19 historiska 
gåtor är tillbaka med 21 sanna deckar
gåtor. En spännande och lättläst text 
beskriver brotten, som alla är häm-
tade ur verkligheten, och leder fram 
till en gåta att lista ut. Här finns både 
nyare och äldre brott, som Lasse-Maja 
och silverstölden, Helikopterrånet i 
Västberga 2009 och Det stora tågrånet 
i England. Alla ledtrådar som behövs 
för att knäcka gåtan finns i texten eller 
bilden. Man behöver alltså inte veta nå-
got om ämnet sedan tidigare, men det 
hjälper att vara klurig! Och man lär sig 
en massa, utan att man vet om det. 

ANDREAS PALMAER är journalist, redak-
tör och författare till en lång rad böck-
er för unga, den senaste var Vandraren 
utan ansikte (2016).

BENGT FREDRIKSON är journalist och 
författare. Han har skrivit många lätt-
lästa böcker. Med Titanic – katastrofen 

vann han bokjuryns förstapris inom 
kategorin faktaböcker. 

ELIN JONSSON är illustratör med för-
kärlek för science fiction. Hon har 
bland annat tecknat för Fantomen  
och Agent X9. 

• Författare Bengt Fredrikson och Andreas Palmaer
Illustratör Elin Jonsson 
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 112 | ISBN 978-91-501-1947-3
Utkommen
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TIDSRESAN – HISTORIEN  
FRÅN BIG BANG TILL IDAG

TIDSRESAN – HISTORI-

EN FRÅN BIG BANG TILL 

IDAG är en bok i stort 
format full av detalj-
rika illustrationer 
som ger en spännan-
de introduktion till 
världshistorien för 
hela familjen. 

Här presenteras 
upptäcksresande och 
kungar, myter och 

legender, konstnärer 
och artister, böcker 
och filmer samt fan-
tastiska uppfinningar 
som förändrat världen! 

PETER GOES är en 
belgisk illustra tör  
och animatör. Tids
resan har översatts  
till 17 språk.

 Fakta för  
 hela familjen 

• Författare och illustratör Peter Goes | Översättning Birgit Lönn
Format 270 x 370 mm, inbunden | Antal sidor 80
ISBN 978-91-501-1942-8 | Utkommer augusti

En riklig och 
lättillgänglig  
guldgruva 

… Enormt informativ,  
enormt underhållande.

 Financial Times
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STORA BOKEN  
OM BIN 
STORA BOKEN OM BIN är ett 
praktverk i stort format som 
lämpar sig för nyfikna läsare 
i alla åldrar. Boken innehåller 
fakta och kuriosa om bin och 
biodling genom historien. 
Stora vackra illustrationer 
visar allt om biets anatomi 
och levnadsmiljö. 

Följ med in i bikupan och lär 
dig allt om bin och honung, och 
varför de små insekterna är så 
viktiga för oss. 

PIOTR SOCHA är en prisbelönt 
illustratör från Polen. Han gör 

illustrationer för bilderböck-
er, tidningar, magasin och 
tv- program. Stora boken om 
bin har blivit en stor succé och 
har hittills kommit ut i ett 
femtontal länder.

 Fakta för 

 hela familjen 
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• Författare och illustratör Piotr Socha
Översättning Tomas Håkanson
Format 272 x 370 mm, inbunden
Antal sidor 80
ISBN 978-91-501-1955-8 
Utkommen
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TUFFA GÄNGET  
– EN GOD GÄRNING
– EN RUGGIG HISTORIA
TUFFA GÄNGET ÄR EN NY HUMOR ISTISK SE-

RIE om ett gäng värstingar – Herr Varg, 
Herr Haj, Herr Orm och Herr Piraya 
som har tröttnat på att alla blir rädda 
så fort de får syn på dem. Nu vill de 
vara hjältar, och det ska de bli genom 
att göra goda gärningar. Men det är 
lättare sagt än gjort. Så bered er på 
roliga och actionfyllda berättelser!

Böckerna om Tuffa gänget har blivit 
en stor internationell succé, belönats 
med Australia’s children’s indie book 
award, och den första boken är nomine-
rad till Deutsche Jugend literaturpreis!

AARON BLABEY (f 1974) är en austra-
lisk författare och illustratör. Han har 
skapat flera prisbelönta bilderböcker 
för barn och har tidigare arbetat som 
skådespelare.

• Författare och illustratör Aaron Blabey | Översättning Helena Sjöstrand Svenn och  
Gösta Svenn | Format 150 x 190 mm, inbunden | Antal sidor 144 | Utkommer augusti
ISBN En god gärning 978-91-501-1968-8 | ISBN En ruggig historia 978-91-501-1969-5

Om din åttanioåring inte självmant 
plockar upp en bok eller om din unga 
läsare är på väg mot kapitelböcker men 
ännu inte riktigt kommit igång, är det här 
boken för dem. Readings 

Det här är en fantastisk story!
The Weekend Australian 

En härlig högläsningsbok.
ABC National Radio
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SUPERKORTA 
SKRÄCKISAR 
I SUPERKORTA SKRÄCKISAR blir mar-
drömmar verklighet, skyltdockor får 
liv och barn förvandlas till slemmiga 
grodor. Och så får man svaret på vad 
myggorna egentligen gör med allt blod 
de suger i sig … 

Här får nybörjarläsaren roliga, över-
raskande och lagom läskiga berättelser 
med bara några raders text och mycket 
bild.

ANDREAS PALMAER är journalist, redak-
tör och författare till en lång rad böck-
er för unga, den senaste var Vandraren 
utan ansikte (2016).

PETER BERGTING är författare, serie-
tecknare och illustratör. Han har  
tidigare bland annat illustrerat  
Andreas Palmaers böcker Sant  
eller falskt och När jag reste  
till jordens medelpunkt.

Palmaer tar inte i så förbaskat 
med effekterna, det behövs 
inte eftersom barn fyller i med 

sin fantasi. Han skräms helt enkelt inte för 
mycket, men han lyckas ändå undvika att 
skriva töntigt. 

Gunilla Brodrej i DN om  
Vandraren utan ansikte

• Författare Andreas Palmaer
Illustratör Peter Bergting | Format 145 x 205 mm, 
inbunden, fyrfärgsillustrationer | Antal sidor 48
ISBN 978-91-501-1962-6 | Utkommer augusti
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TVILLINGARNA TIM OCH TOM 

är två nyfikna och påhittiga 
lintottar som gärna hjälper till 
att ställa saker till rätta – som 
att rädda en björn på IKEA, 
skjutsa en kvinna till BB eller 
vikariera för pappa på jobbet.

I elva korta berättelser får vi 
följa tottarna som är med om 
en massa knasiga, spännande 
och kanske lite farliga äventyr. 
Men det ordnar sig alltid till 
slut. ”Tur att vi finns!” säger 
tottarna.

HÅKAN JAENSSON är författare 
och före detta kulturchef på 
Aftonbladet. Han har bland 
annat skrivit kultböckerna 
om Nussekudden, vars första 
del kom i en nyutgåva 2015. 
Hans senaste bok på Alfabeta 

var Morfar till salu, farmor på 
köpet (2016). 

IDA BJÖRS är illustratör, förfat-
tare och konstnär, utbildad på 
Konstfack. Hennes bilder har 
synts i bland annat Dagens 
Nyheter, Kamratposten, Polis-
tidningen, Läkartidningen och 
Tidningen Vi.

TUR ATT VI FINNS!  
TIO BERÄTTELSER OM TOTTARNA. 
OCH EN EXTRA

• Författare Håkan Jaensson
Illustratör Ida Björs
Format 140 x 190 mm, inbunden,  
färgillustrationer | Antal sidor 160
ISBN 978-91-501-1970-1
Utkommer september

 Bra högläsningsbok 
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BOSSE GÅR TILL  
DOKTORN
NÄR LEAS BUSIGA HUND BOSSE 
sätter ett kycklingben i halsen 
blir det bråttom till veterinä-
ren. Hur ska det gå? 

Bosse går till doktorn är den 
tredje boken i Åsa Karsins 
lättlästa, lärorika och roliga 
serie om Bosse. Böckerna har 
mycket bilder, korta texter och 
pratbubblor i versaler. Perfekt 
för den som precis har börjat 
läsa och är nyfiken på hundar.  
I serien ingår också Bosse flyt
tar in och Bosse börjar skolan.

ÅSA KARSIN är författare och 
illustratör till bland annat bil-
derböckerna om Lilla Lena och 
pekböckerna om Doddi (Var är 
mina skor? Var är min hink?).

• Författare och illustratör Åsa Karsin
Format 145 x 205 mm, inbunden | Antal sidor 60
Utkommen | ISBN 978-91-501-1946-6

TIDIGARE I SERIEN:
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VÅGAR NÅGON SÄGA IFRÅN när 
en kompis är orättvis? Vem 
ska få leka med sparkbilen 
idag? Och hur gör man när 
man hittar en död fågel som 
måste begravas? Häng med 
och upplev tre vanliga dagar 
hos Småtrollen på Förskolan 
Täppan – fulla av vardags-
äventyr. Perfekt högläsning 
för barn i förskoleåldern,  
med mycket igenkänning  
också för föräldrar och  
personal.

SUSANNE GÖHLICH är en av 
Tysklands främsta illustratö-
rer. Hon bor i Leipzig med sin 
familj.

SMÅTROLLEN PÅ  
FÖRSKOLAN TÄPPAN 

• Författare Meyer/Lehmann/Schulze
Illustratör Susanne Göhlich | Översättning Barbro Lagergren
Format 140 x 190 mm, inbunden | Antal sidor 96
ISBN 978-91-501-1974-9 | Utkommer augusti

Böckerna om Småtrollen 
älskas hett hemma hos oss. 
Jag hoppas att barn i många 

länder ska få glädjas åt dem.
Axel Scheffler, Gruffalons skapare
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DUMMA 
TECKNING!
STOREBROR ÄR SÅ BRA PÅ ATT 

RITA. Mint vill vara lika bra, 
fast helst bättre. Det är bara 
det att hon inte ens vet vad 
hon ska rita. Till slut kommer 
hon på det: snö får det bli. Det 
är ju en jättebra idé – tills allt 
går fel. Helt fel.

Dumma teckning är en 
humoristisk berättelse om att 
vara ett yngre syskon som vill 
vara stort och duktigt, om il-
skan när det inte blir som man 
tänkt sig – och om glädjen när 
man lyckas!

JOHANNA THYDELL har skrivit 
ungdomsromanerna I taket 
lyser stjärnorna, Det fattas en 
tärning, Ursäkta att man vill 
bli lite älskad och Mornitolo
gen. Det är en gris på dagis (il-
lustrerad av Charlotte Ramel) 
var hennes första bilderbok. 

• Text Johanna Thydell | Bild Emma AdBåge
Format 210 x 260 mm, inbunden | Antal sidor 32
ISBN 978-91-501-1932-9 | Utkommer oktober

Den har blivit en stor succé 
med närmare 50 000 ex-
emplar sålda i Sverige och 
som givits ut i 15 länder. 

EMMA ADBÅGE har  
på Alfabeta bland 
annat gett ut Sven 
käkar mat, samt 
illustrerat Rally 
och Lyra och 
Rally och Lyra 
och Limpa, med 
text av Marie 
Norin.
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KUNGEN OCH  
DROTTNINGEN
I ETT ÖKENLANDSKAP kommer 
en häst gående. Maj och 
Lennart blir lite rädda, men 
de tar hand om den i alla fall. 
Så hittar de ett par stövlar. De 
tar varsin och sätter dem på 
huvudet. Nu blir de Kungen 
och Drottningen!

På sitt oefterhärmliga vis 
har Eva Lindström skapat en 
minimalistisk och humoristisk 
berättelse.

EVA LINDSTRÖM har gjort en 
lång rad hyllade bilderböcker. 
Hon är en förebild för många 
bilderboksskapare. 

Eva Lindström har bland an-
nat tilldelats Elsa Beskow-pla-
ketten, Expressens barnboks-
pris Heffaklumpen, En bok för 
allas humorpris, bilderboks-
priset Snöbollen, Augustpriset 
(som hon har nominerats till 

• Text och bild Eva Lindström
Format 210 x 280 mm, inbunden
Antal sidor 32 | ISBN 978-91-501-1965-7
Utkommer september

tolv gånger), Axel Theofron 
Sandbergs akvarellpris samt 
Svenska Tecknares pris Kolla.
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PELLA OCH  
LÄNGTAN 
PELLA ÄR KATTVAKT åt farmors katt 
Längtan. Det är mysigt tills katten 
börjar stöka omkring. Då släpper Pella 
ut den fast hon inte får och katten 
är ute hela natten. Bra att den kom 
tillbaka igen! Sen blir katten bara 
tjockare och tjockare.

Några veckor efter att farmor har 
hämtat Längtan ringer hon till  
Pella. Farmor har något att 
visa …

En charmig berättelse med 
härligt färgstarka bilder.

TERESA GLAD är illustratör, 
manusförfattare och ani-
matör. Pella och Längtan är 
hennes andra bok efter  
Pella och pinnarna som  
kom ut 2016.

• Text och bild Teresa Glad
Format 195 x 240 mm, inbunden
Antal sidor 32
ISBN 978-91-501-1936-7
Utkommer augusti
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MIN HEMLIGA 
FARBROR
MALTE SKA FÅ ÅKA och hälsa 
på sin farbror Luigi i Italien, 
alldeles själv. Det som mamma 
och pappa inte vet är att Luigi 
har en liten cirkusbil som han 
åker omkring med och uppträ-
der på gator och torg.

Malte skickar bilder med sin 
mobil så föräldrarna ska se att 

allt är lugnt. Men bilderna visar 
inte riktigt hela sanningen …

Ett färgstarkt och roligt 
äventyr om cirkus och konsten 
att leva livet.

KENNETH ANDERSSON arbetar 
som illustratör och formgiva-
re. På Alfabeta har han bland 
annat gett ut Lilla pussboken, 
Lilla födelsedagsboken, Lilla 
monsterboken med flera.

• Text och bild Kenneth Andersson
Format 210 x 260 mm, inbunden
Antal sidor 32 | ISBN 978-91-501-1976-3
Utkommer september
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DE FULA FEM
”Vi är de fula fem.
Vi är de fula fem.
Inga ville ha oss i sina hem.
Andra är vackra, vi vill vara som dem.
Vi är de fula fem.
Vi är de fula fem…”

GNUN, HYENAN, GAMEN, vårtsvinet och marabou-
storken är savannens fula fem, tycker de själva. 
Men håller alla andra med om det? Nej, deras 
ungar tycker att de är savannens fina fem!

De fula fem är en härlig rimmad saga om att vara 
älskad för den man är, fyndigt tolkad av Ulf Stark.

 

• Text Julia Donaldson
Bild Axel Scheffler
Översättning Ulf Stark
Format 285 x 218 mm, inbunden
Antal sidor 40
ISBN 978-91-501-1964-0
Utkommer september

JULIA DONALDSON OCH AXEL SCHEFFLER 
har sam arbetat kring många roliga 
bilderböcker till exempel böckerna om 
Gruffalon.

Tillsammans har de vunnit många stora 
priser och i ursprungslandet England 
ligger deras böcker alltid högt upp på 
topplistorna och trycks i stora upplagor. 
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NATTKATTEN
NÅGON SMYGER UT mitt i nat-
ten… Då händer något märkligt 
– det växer ut spetsiga öron 
och en lång svans!

Hela figuren växer och blir 
större och större och större!

Så spännande att kunna 
smyga runt och kika på fåglar 
i trädtopparna och dyka ner i 
sjön och titta på fiskarna …

Vilken härlig natt för en 
nattkatt!

Ett mysigt mystiskt nattligt 

äventyr med vackra skym-
ningsbilder.

EMELIE ÖSTERGREN är serie-
tecknare och illustratör. Hon 
brukar också live-teckna, det 
vill säga teckna inför publik. 
Tidigare har hon bland annat 
illustrerat Tvåan, med text av 
Per Nilsson. Lisa och monster
huset som kom 2016 var 
Emelie Östergrens första egna 
bok på Alfabeta.

• Text Julia Donaldson
Bild Axel Scheffler
Översättning Ulf Stark
Format 285 x 218 mm, inbunden
Antal sidor 40
ISBN 978-91-501-1964-0
Utkommer september

• Text och bild Emelie Östergren
Format 200 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 32
ISBN 978-91-501-1972-5
Utkommer september
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NISSE OCH NORA 
HAR KALAS 
IDAG ÄR DET FÖDELSEDAGSKALAS! 

Nisse och Nora plockar blom-
ma och dukar fint. De bakar 
tårta och blåser ballonger så de 
blir alldeles slut. Men vem är 
det som fyller år egentligen?

Den sjätte boken om charmi-
ga och busiga Nisse & Nora.

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 är bosatt i 
Träslövsläge. 

LISA MORONI bor i Tyresö med man, barn 
och hund. Hon har gått Barn- och ung-
domslitteraturlinjen på Skrivarakademin 
och skriver och illustrerar både egna 
böcker och andras.

• Text Emelie Andrén | Bild Lisa Moroni 
Format 175 x 175 mm, kartong | Antal sidor 16 
ISBN 978-91-501-1966-4 | Utkommer augusti

TIDIGARE I SERIEN:
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AJ! LILLA KANIN HAR RAMLAT. Det gör ont. 
Vi måste hjälpa honom – blåsa och 
sätta på plåster, och stryka honom över 
ryggen. Det gör susen. Till slut är Lilla 
kanin glad igen!

En uppföljare till de mycket populära 
God natt, min Lilla kanin och Lilla kanin 
badar.

JÖRG MÜHLE illustrerar böcker, tidning-
ar och tidskrifter. Han bor i Frankfurt 
am Main i Tyskland.

TIDIGARE I SERIEN:

• Text och bild Jörg Mühle 
Översättning Anna Bogaeus
Format 170 x 170 mm, kartong 
Antal sidor 22
ISBN 978-91-501-1959-6 
Utkommer augusti

OM LILLA KANIN BADAR:

Otroligt fyndig 
och rolig bok 

Vi föräldrar

Vilken charmig liten kanin! 
Norra Skåne

En oemotståndlig godnattsaga
Femina

KAN DU TRÖSTA 
LILLA KANIN? B
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VI KÖR! 

BRANDBILEN TUTAR, sopbilen 
hämtar, bussen brummar … 
Oj vad många bilar det finns – 
och vad roligt det är att köra! 

I Vi kör! får alla små fordon-
sälskare sitt lystmäte. 

Sju bilar finns med: ambu-
lans, brandbil, buss, lastbil, 
sopbil, polisbil och en vanlig 
liten personbil. 

En färgstark pekbok att läsa 
många gånger! Tidigare delar i 
serien: På stranden och  
I min trädgård.

HELENA DAVIDSSON NEPPEL-

BERG är illustratör och grafisk 
formgivare och har illustrerat 
många böcker, både med egna 
texter, och texter skrivna av 
tvillingsystern, författaren 
Cecilia Davidsson. Helena 
Davidssons illustrationer kan 
man bland annat se i DN, Vi 
och Fokus, i olika läromedel 
och på Arlas mjölkpaket.

• Text och bild Helena Davidsson Neppelberg
Format 160 x 160 mm, kartong
Antal sidor 16
ISBN 978-91-501-1949-7
Utkommer juni
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BOLLAR TAR 
SEMESTER 
EN HUMORISTISK OCH FARTFYLLD 
berättelse för de allra yngsta. 
Fotbollen, pingpongbollen och 
badbollen behöver semester 
och åker till stranden. Allt 
är toppen ända tills en vild 
studsboll dyker upp och stör 
friden. 

Bollar tar semester är den 
tredje boken i Anna Bengts-

sons omtyckta bilderboksserie 
”Små resor”.

ANNA BENGTSSON är författare 
och illustratör. Hennes senaste 
böcker på Alfabeta är Farfars 
mammas soffa (2014), Kaffe
kanna åker bort (2013) och 
Vart ska napparna? (2015).

• Text och bild Anna Bengtsson
Format 180 x 180 mm, kartong
Antal sidor 24
ISBN 978-91-501-1937-4
Utkommen
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KNACKA PÅ!  
JUBILEUMSUTGÅVA 

DEN ÄLSKADE KLASSIKERN Knacka på! fyller 25 år och det 
firar vi med att ge ut en jubileums utgåva i stort format 
med två bilder att sätta upp på väggen. 

Vi ger även ut Hitta på! och Varför då? på nytt, nu i 
tåligt kartongformat – perfekt för ivriga små fingrar.  
I samma format finns även Knacka på! och Ut och gå!  
Därmed finns hela Knacka på!-serien i detta format.

• Text och bild Anna-Clara Tidholm
Format 196 x 288, inbunden
Antal sidor 32 | ISBN 978-91-501-1978-7
Utkommer september

Text och bild Anna-Clara Tidholm | Format 140 x 200 mm, kartong 
Antal sidor 28 | ISBN Hitta på! 978-91-501-1960-2
ISBN Varför då? 978-91-501-1961-9 | Utkommer juni
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DET ÄR EN GRIS  
PÅ DAGIS 
BERÄTTELSEN OM DEN ENSAMMA GRISEN 
som vill börja på dagis har blivit en 
modern klassiker. Nu ger vi ut den till 
lågpris i Kalas-serien.

• Text Johanna Thydell | Bild Charlotte Ramel
Format 170 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 32 | ISBN 978-91-501-1963-3 
Utkommen

Johanna Thydell och 
Charlotte Ramel 
har åstadkommit en 

grisig liten pärla.
Dagens Nyheter

En charmfull historia som startar 
i ensamhet och slutar i glad 
gemenskap.

 Svenska Dagbladet
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GUMMI-LISA 
HITTAR HEM
ÄVENTYRET OM GUMMI-LISA nominerades 
till Augustpriset första gången den 
gavs ut (2005). Berättelsen bygger på 
en tidningsnotis om en grupp gummi-
ankor som siktats på havet. Var kom 
de ifrån? Hade de fallit från en båt? 
Det här är ankornas historia! 

Nu ger vi ut en efterlängtad nyutgåva.

Den färgglada 
bilderbokens 
bärande och 

obestridliga känsla är hur 
självklart det är att ta hand om 
dem som behöver det. Det måste 
inte vara konstigare än så.

Expressen.
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• Text och bild Anna Bengtsson
Format 170 x 210 mm, inbunden | Antal sidor 32
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