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Döden vittnar

Titel Döden vittnar
Författare Val McDermid
Översättning Lena Karlin
Format 135 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 384
ISBN 978-91-501-1837-7
Utkommer mars

”Den psykologiska thrillerns 
obestridliga mästare; ingen 
kan berätta en historia som 
hon”

Daily Express

”En effektivt utformad 
psykologisk thriller med ett 
slut som kommer att golva 
dig.”

The Independent on 
Sunday

”McDermid förblir 
oöverträffad… Lysande!”

Observer

DÖDEN VITTNAR är en samtida 
psykologisk thriller som tar 
läsaren genom Skottland, från 
Edinburghs gator, vidare till 
Oxford och till sist, tillbaka till 
det forna Jugoslavien.
Ett skelett hittas i en gammal 
förfallen skola i Edinburgh. 
Ett skotthål genomborrar 
skallbenet och kriminalkom-
missarie Karen Pirie, expert på 
cold cases, kallas in. Samtidigt 
blir en man mördad på Kreta 
och bägge dödsfallen tycks ha 
kopplingar till Balkankriget 
på 1990-talet. Den trogna Val 
McDermidläsaren har tidigare 
stiftat bekantskap med krimi-
nalkommissarie Karen Pirie 
i Ett fjärran eko och Mörka 
domäner.

VAL MCDERMID, född i Skott-
land och bosatt utanför 
Manchester, är en av Storbri-
tanniens mest framgångsrika 
och omtyckta deckarförfattare. 
Hennes böcker har filmats 
för TV och hösten 2015 kom 
boken Brottets gåta - kriminal-
tekniken inifrån, en faktabok 
där hon skriver om verkliga 
brottsfall.

foto Charlie Hopkinson
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Titel Lingo – En språkresa genom Europa
Författare Gaston Dorren
Översättning Torun Lidfeldt Bager
Format 135 x 180 mm, inbunden
Antal sidor 256
ISBN 978-91-501-1785-1
Utkommer april

VARFÖR KOMMER ESPERANTO aldrig att 
slå, varför är finska Europas enklaste 
språk och hur kommer det sig att man så 
lätt glömmer polska efternamn? 

Det och mycket annat får du svar på i 
Lingo, en lättsam och spännande bok om de 
europeiska språken.

Gaston Dorren tar oss med på en resa 
genom 60 europeiska språk och dialekter, 
han delar med sig av lustiga berättelser ur 
historien och utforskar språkens likheter 
och olikheter. 

Bli inte förvånad om du kommer att vilja 
lära dig ett nytt språk!

Lingo 
En språkresa genom Europa

Ordförrådet

Titel Ordförrådet. En  
upptäcktsfärd genom 
språket
Författare Johan Althoff
Illustrationer Robert 
Nyberg
Format 135 x 180 mm, 
kartonnage
Antal sidor 288
ISBN   
978-91-501-1784-4
Utkommer april

FÖLJ MED PÅ en hisnande upptäcktsfärd 
genom språkets värld.  En resa fylld av 
funderingar och nya lärdomar. Nu finns 
Ordförrådet i en aktualiserad nyutgåva med 
uppdaterat förord och ett nytt kapitel om 
svenska nyord.

Synonymer, liknelser, ironi, metaforer 
och nya ord är några av de ämnen som tas 
upp här. Allt underfundigt illustrerat av 
Robert Nyberg.

En bok att läsa från pärm till pärm eller 
använda som idébok för utforskning och 
experiment. 

”Lingo är sällsynt nog en 
bok om språk som lyckas 
vara både verkligt intressant 
och enormt kul.”
/Sunday Telegraph Seven

GASTON DORREN är 
journalist och för-
fattare och kommer 
från Nederländerna. 
Han har alltid varit 
intresserad av språk 
och har skrivit två 
böcker i ämnet. foto Bram Petraeus

Recept att räkna med
”Det finns ingen bättre ambassadör 
(eller värdinna, för den delen) än 
Eugenia Cheng.”

/New York Times Book Review

BAKNING SOM GÖR dig smarta-
re. Det låter väl nästan för bra 
för att vara sant? 

Chokladtårta, bagles och 
äppel kaka. Mattesnillet 
 Eugenia Cheng bullar upp 
med kulinariska bakverk och 
tar oss med på en resa genom 
matematiken. Recept att räkna 
med handlar om matte, men 
inte som du känner den. Det är 
en bok full av enkla recept som 
förklarar komplex matematik.

Matematik är mer än ekva-
tioner och logaritmer - det är 
ett fantastiskt redskap för att 
förstå vår omvärld. Lär du dig 
att tänka matematiskt så kom-
mer du  aldrig att se på världen 
på samma sätt igen. Eugenia 
Cheng har skrivit en engage-
rande och lättläst bok som visar 
att matematik inte är något att 
vara rädd för. På ett pedago-
giskt och lustfyllt sätt förklarar 

hon allt från enkel matte till 
mer komplexa matematiska 
problem. 

EUGENIA CHENG är matema-
tiker och pianist. Hon älskar 
dessutom att baka. Hennes 
ambition är att göra matema-
tik tillgängligt för en bredare 
publik och motarbeta omvärl-
dens fobi för ämnet.

Titel Recept att räkna med
Författare Eugenia Cheng
Översättning Anders Holmberg
Format 135 x 210 mm, flexiband
Antal sidor 292
ISBN 978-91-501-1839-1
Utkommer mars
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Bryta om

Åter i lager 

Titel Bryta om
Författare Åsa Anderberg Strollo
Format 110 x 178 mm, pocket
Antal sidor 314
ISBN 978-91-501-0976-4
Utkommen

”Den bästa 
ungdomsbok 
jag läst i år!”
Yukiko Duke

Volvo Lastvagnar
”...detta är Loes 
hittills bästa 
bok. Somliga 
passager är 
helt enkelt 
suveräna.”

Svenska 
Dagbladet

Titel Volvo Lastvagnar
Författare Erlend Loe
Format 110 x 178 mm, pocket
Antal sidor 314
ISBN 978-91-501-0791-3
Utkommen

VAD HAR EN utflippad 92-
årig haschrökande kvinna 
som gillar reggae och en 
adlig godsägare gemensamt? 

Erlend Loes hejdlöst 
roliga och absurda roman 
Volvo lastvagnar tar vid där 
romanen Doppler slutade.

Vad betyder Tingo?

Titel Vad betyder Tingo? och 
andra märkliga ord från hela 
världen
Författare Adam Jacot de 
Boinod
Översättning Gösta Svenn
Format 110 x 178 mm, pocket
Antal sidor 224
ISBN 978-91-501-1786-8
Utkommer april

I DEN HÄR boken hittar du 
ord på över 280 språk som 
avslöjar vad som skiljer eller 
förenar människor i olika 
kulturer; våra förhållnings-
sätt till bland annat mat, 
kropp, familj och jämställd-
het.

ADAM JACOT DE BOINOD har 
studerat vid Cambridge och 
även arbetat med research 
för BBC:s frågesportshow 
QI, som leddes av skådespe-
laren Stephen Fry.

AUGUSTNOMINERADE Bryta 
om handlar om sextonåriga 
Minna som bor på Söder 
i Stockholm. Efter myck-
et trassel i nian har hon 
bestämt sig för att börja om. 
Hon börjar i ny skola där 
ingen vet vem hon är. 

Avblattefierings-
processen

Måltavla

ZULMIR BEČEVIĆS Avblatte-
fieringsprocessen är en både 
dystopisk och humoristisk be-
rättelse om att inte ha en plats 
i ett Sverige där ett främlings-
fientligt parti är i majoritet.

”Om jag fick önska något så är 
det att Avblattefieringsprocessen 
skulle bli obligatorisk läsning 
med efterföljande diskussion 
i de svenska högstadie- och 
gymnasieskolorna men också för 
våra politiker.”

Upsala Nya Tidning
Titel Avblattefieringsprocessen
Författare Zulmir Bečević
Format 110 x 178 mm, pocket
Antal sidor 208
ISBN 978-91-501-1782-0
Utkommer april

Rapp satir 

– nu i pocket

Samhällskritisk 

nagelbitare

Titel Måltavla
Författare Ingrid Hedström
Format 110 x 178 mm, pocket
Antal sidor 448
ISBN 978-91-501-1783-7
Utkommer april

”Ska jag välja en aktuell, begåvad 
och fruktansvärt spännande 
samhällsskildrare bland dagens 
deckarförfattare så är det Ingrid 
Hedström.”

Lotta Olsson, DN

”Det är så spännande och 
uppslukande att man bara inte kan 
sluta.”

Ingalill Mosander, Aftonbladet

ASTRID SAMMILS, protokollchef 
på UD, har börjat få oroande 
hatmejl och hon utgör måltav-
la på ett internetbaserat hat-
forum. Vad är det som triggar 
männens vrede?

Måltavla är en fristående 
fortsättning på Bortfall.
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Leta och räkna: 
Bokstäver

Leta och räkna: 
Siffror

LÄRORIK, LEKFULL OCH ORDLÖS bokstavs-
bok med myllrande uppslag.

På varje sida finns en bokstav och en 
siffra. Siffran visar hur många saker du ska 
försöka hitta som börjar på den utvalda 
bokstaven. Titta noga på sidorna och se vad 
du finner bland roliga figurer och knasiga 
situationer. 

LÄR DIG RÄKNA från 1-10.
Här får du en siffra. Försök att hitta saker 
eller figurer i just det antalet. Det är luri-
gare än man tror.

Ett roligt sätt att 

öva på bokstäver 

och siffror

ALEKSANDRA MIZIELIŃSKA och DANIEL 

MIZIELIŃSKI är formgivare och illustratö-
rer från Polen. Myllrande bilder är något 
av deras specialitet och de har gjort flera 
uppmärksammade och prisbelönta böcker 
tillsammans. Inte minst Kartor, som har 
utkommit i ett tjugotal länder över värl-
den och sålt i stora upplagor.

Tidigare på Alfabeta:

Titel Leta och räkna: Bokstäver 
Titel Leta och räkna: Siffror 
Text och bild Aleksandra Mizielińska och Daniel 
Mizieliński
Format 230 x 150 mm, kartong
Antal sidor 24
ISBN 978-91-501-1779-0
ISBN 978-91-501-1780-6
Utkommer mars

0–3 
år

0–3 
år

                eg tror ikke på det de sier om faren din.
                Hva skal til for å bli en tyv?» sier Anna.

    «Nesten ingenting,» svarer Morkel.
 
 Han skrur på primusen og tenner den med
 en fyrstikk. «Du må ikke tro alt du hører.    
 Stæren kan herme etter andre lyder.  Jeg har   
 hørt den bjeffe som en hund og gråte som
 en baby.»

Morkels alfabet

           e! Plogen med gjess,» sier Morkel.
           «De siste som drar. Lurer på hvordan de
      finner veien uten kart.» 
«Ser du bokstaven?» sier Anna. «U eller V?»
«U,» svarer Morkel og trekker pusten:
«Uflaks, uheldige, uhøflige, utakknemlige unge!»

«Fortell mer om fuglene,» ler Anna.
«Inni knoklene til fugler er det luft,» sier Morkel.
«Og vet du hvorfor linerlene vipper med halen?»

En vacker berättelse 
om vänskap

NÅGON LÄGGER UT ord på åkern. Anna 
hittar den första papperslappen upp-
trädd på ett fruset halmstrå. Där står tre 
bokstäver: ”Hej.”

Nästa dag ligger en ny lapp på åkern 
och dagen därpå ännu en. Anna vänder på 
en papperslapp och skriver: ”Vem är du?”

I Stian Holes nya, underbart vackra 
bok, Morkels alfabet återser vi Anna från 
Annas himmel.

STIAN HOLE är en norsk grafisk 
formgivare, illustratör och 
barnboksförfattare bosatt i 
Oslo. Hans prisbelönta bilder-
böcker är översatta till ett stort 
antal språk och hans speciella 
collageteknik har han förfinat 
och gjort till sitt kännemärke. 
Tidigare böcker är bland annat 
Den gamle mannen och valen 
och Hermans sommar.

Foto André Løyning

isbn 978-82-02-45183-7

www.cappelendamm.no
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Hvem er det som legger lapper med ord

ut på åkeren?

Alle mennesker har sitt eget alfabet,

tenker Anna. Det kan ta lang tid

å tyde bokstavene.

Titel Morkels alfabet
Text och bild Stian Hole
Översättning Barbro Lagergren
Format 210 x 270 mm, inbunden
Antal sidor 48
ISBN 978-91-501-1750-9
Utkommer januari
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Kalle fyller år

IDAG ÄR DET en alldeles 
speciell dag, Kalle fyller år! 
Och när Kalle fyller år blir 
det kalas. 

På morgonen får han ett 
runt paket av sin mamma och 
pappa. En röd cykelhjälm!
Sedan ringer det på dörren, 
vem kan det vara? Farmor! 
Och hon har med sig en 
rödmålad planka. Konstigt. 
Vad ska det bli av alltihop? 
Det blir något som Kalle har 
önskat sig jättemycket!

ROTRAUT SUSANNE BERNER 
är en av Tysklands främ-
sta illustratörer. Hon har 
bland annat fått Deutscher 
Jugend literaturpreis.

Titel Kalle fyller år
Text och bild Rotraut Susanne Berner
Översättning Barbro Lagergren
Format 150 x 210 mm, kartong
Antal sidor 18
ISBN 978-91-501-1842-1
Utkommer mars

Titel Åsnan och traktorn
Text och bild Thomas Müller
Översättning Barbro Lagergren
Format 210 x 170 mm, kartonnage
Antal sidor 40
ISBN 978-91-501-1777-6
Utkommer april

En åsna och en traktor,
de råkade slå vad,
om vem som skulle få sig
sitt allra första bad.

Så börjar den rimmade 
sagan om åsnan och 
traktorn. Båda drar iväg, 
ivriga att hinna först. 
Men så dyker det upp 
hinder! Kanske hade 
det gått bättre om de 
samarbetat?

THOMAS MÜLLER är en 
tysk illustratör, grafisk 
designer och författare 
som illustrerar både 
egna och andras texter. 
2013 kom Vad susar 
så snabbt förbi ut på 
Alfabeta.

Åsnan och traktorn
Rolig 
högläsningsbok

Stor igenkänning 

för de minsta

3–6 
år 3–6 

år

Titel Hux flux-djungel
Text och bild Axel Scheffler
Översättning Barbro Lagergren
Format 233 x 185 mm, kartong
Antal sidor 24
ISBN 978-91-501-1775-2
Utkommer mars

VAD FÅR MAN om man blandar ett 
piggsvin med en kameleont? En pigge-
leont så klart!

Hux flux-djungel är en faktabilder-
bok om olika djur som finns i djungeln. 
Men vad händer när du bläddrar? Det 
blir nya, helt knasiga djur! Sidorna i 
boken är delade rakt av på längden, så 
att man enkelt kan vända på en sida och 
konstruera nya, påhittade djur. 

Hux flux-djungel En skrattfest

AXEL SCHEFFLER är en av de mest fram-
gångsrika illustratörerna i England just nu. 
Han samarbetar ofta med författaren Julia 

Donaldson och tillsammans står de bland 
annat bakom böckerna om Gruffalon, som 
har sålts i fem miljoner exemplar.

Tidigare i samma serie:

3–6 
år
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Vilmas vilda värld
VILMA ÄR YNGST i familjen och 
hon gör allt hon kan för att få 
uppmärksamhet. Mest av allt 
vill hon leka med storasyster 
Emelie och storebror Lukas 
men de är tyvärr inte alls lika 
sugna, så Vilma får roa sig på 
egen hand med sina osynliga 
vänner. Helst precis intill Lukas 
och Emelie. Och hon ställer 
tusentals frågor. Varför har vi 
armhålor? Vad är motsatsen 
till smörgås? Till sist får de nog 
och bestämmer sig för att sätta 
henne på plats, en gång för alla. 
Men det går inte riktigt som de 
hade tänkt sig.

1:a på Publishers Weekly's 

lista över 2014 års bästa 

barnböcker

”Charmig, rolig och 
verklighetstrogen”

Kirkus

”Den mest trovärdiga 
6-åring du kommer att 
möta i en bok. Med ett 
ord, fantastico.”

SLJ Fuse 8 Blog

Foto: Sophie Elbrick

Titel Vilmas vilda värld
Författare och illustratör Abby Hanlon
Översättning Caroline Bruce
Format 140 x 190 mm, kartonnage
Antal sidor 160
ISBN 978-91-501-1760-8
Utkommer mars

Genomillustrerad med charmi-
ga humoristiska bilder, perfekt 
för nybörjarläsare!

ABBY HANLON är lärare och 
barnboksförfattare från 
Brooklyn. Vilmas vilda värld är 
hennes första bok på svenska. 
Hösten 2016 kommer den 
andra boken om Vilma.

Lilla Lena 
är doktor

LILLA LENA TYCKER om att leka 
olika yrken. Ibland är hon dok-
tor med lillebror som missnöjd 
sjuksyster och ibland är hon 
frisör med kompisen Svenne 
som nervös kund.

ÅSA KARSIN har skrivit och 
illustrerat fem böcker om Lilla 
Lena. Hon står även bakom 
pekböckerna om Doddi och 
hösten 2015 utkom första bok-
en om Bosse, Bosse flyttar in,  
en kapitelbok för 6-9 år.

Titel Lilla Lena är doktor
Text och bild Åsa Karsin
Format 170 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 32
ISBN 978-91-501-1789-9
Utkommer januari

EN REGNIG DAG är Maja inne 
och bakar kakor. När hon 
väntar på att kakorna ska bli 
färdiga får hon syn på något 
utanför fönstret. En stor luden 
hand! Maja blir rädd. Sedan 
knackar det på dörren. Maja 
blir ännu räddare. In kommer 
ett morrande monster! Men 
så känner hon igen monstrets 
fötter. Det är ju bara Max som 
har klätt ut sig.

AXEL SCHEFFLER är en av de 
mest framgångsrika illustra-
törerna i England just nu, 
mest känd för böckerna om 
Gruffalon, med text av Julia 
Donaldson.

Max och Maja 
Det läskiga monstret

Titel Max och Maja: Det läskiga 
monstret
Text och bild Axel Scheffler
Översättning Barbro Lagergren
Format 170 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 32
ISBN 978-91-501-1788-2
Utkommer januari

Äventyr med 

Max och Maja

0-3 år

3–6 
år

0–3 
år
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Vår jättestora trädkoja med 26 våningar
DE FANTASIFULLA KILLARNA 
Andy och Terry är tillbaka 
och den här gången har deras 
trädkoja hunnit växa till 26 
våningar! Nytt är bland annat 
en skridskobana där riktiga 
pingviner åker omkring, en 
tyngdlöshetskammare, en 
bilbana, en glassavdelning med 
78 smaker, en skateramp med 
krokodilgrop och Dödslaby-
rinten – en labyrint som är så 
stor att ingen som har gått in 
där någonsin har kommit ut 
igen. Än.

Nu får vi dessutom veta hur 
Andy och Terry träffades, hur 
det kom sig att hajarna åt upp 
Terrys kalsonger, och varför 
vännerna verkligen inte gillar 
pirater.

ANDY GRIFFITHS OCH  TERRY 

DENTON kommer från Austra-
lien. Deras böcker om träd-

Titel Vår jättestora trädkoja  
med 26 våningar
Författare Andy Griffiths
Illustratör Terry Denton
Översättning Katarina Kuick  
och Sven Fridén
Format 145 x 205 mm, kartonnage
Antal sidor 352
ISBN 978-91-501-1762-2
Utkommer januari

Fler än 3,5 miljoner 

ex sålda

kojan har blivit en megasuccé 
i alla länder där de hittills 
utkommit. Del tre i serien top-
pade bästsäljarlistorna i Austra-
lien 2014, alla kategorier.

”Dubbelt så mycket 
trädkoja, dubbelt så 
kul? Garanterat.”

Publishers Weekly

”Ett toppenval för läsare 
i mellanstadiet”
School Library Journal

Tidigare i serien:

ANDREAS PALMAER HAR inspi-
rerats av nutida skräckhisto-
rier på nätet och skrivit egna 
läskiga berättelser. Ibland är 
de övernaturliga, andra gånger 
blodiga. Det enda du kan vara 
säker på är att de alltid är kry-
pande läskiga. 

Bland annat finns här histori-
en om Slenderman, berättelsen 
om Getmannen, om tv-spelet 
som plötsligt blev för verkligt 
och om Skype-samtalet som fick 
ett obehagligt slut.

ANDREAS PALMAER är journa-
list, redaktör och författare 
till bland annat ”Fans”-serien, 
som han skev tillsammans med 
Arne Norlin. Hösten 2015 kom 
Världens första sportstjärnor ut, 
en bok som han skrev tillsam-
mans med Bengt Fredrikson.

Vandraren utan ansikte 
Skräckhistorier för orädda

Ingenting för 

mörkrädda!

Titel Vandraren utan ansikte. 
Skräckhistorier för orädda
Författare Andreas Palmaer
Format 135 x 200 mm, flexiband
Antal sidor 192
ISBN 978-91-501-1781-3
Utkommer mars

Foto: Magnus Liam Karlsson
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Om Tom Gates  
fantastiska värld:

”Det är roligt, lättläst och 
kommer säkert att inspirera 
många barn till att börja skriva 
egna dagböcker, sanna eller 
påhittade.”

Norra Skåne 

”Rolig, lättläst serie med 
många härliga bilder och 
massor med äventyr, perfekt 
för dig som gillar serien 
Dagbok för alla mina fans.”

Piteå-Tidningen

TOM GATES är tillbaka i en ny 
bok full av roliga upptåg och 
galna pinsamheter. Lättläst, 
humoristiskt och beroende-
framkallande.

Tom får en STOR chock när 
han för första gången ser sin 
storasyster Delia utan solglas-
ögon. Men det är ingenting 
jämfört med överraskningen 
pappa kommer med. Han ska 
nämligen vara med och tävla 
på skolans idrottsdag. Sjukt 
pinsamt!

I England har böckerna om 
Tom Gates sålt i över en miljon 
exemplar och de är översatta 
till 37 språk. 
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LIZ PICHON 
är en engelsk 
författare och 
illustratör. Hon 
har vunnit en 
rad priser för sin 
bokserie om Tom 
Gates. Bland 

annat  Roald Dahl Funny Prize, 
 Waterston’s Children’s Book Prize 
och Blue Peter Book Award.
Tidigare i serien:

TOM GATES
(nästan bara) smarta idéer

Titel TOM GATES  
(nästan bara) smarta idéer
Författare Liz Pichon
Översättning Helena Sjöstrand 
Svenn och Gösta Svenn
Format 150 x 190 mm, häftad
Antal sidor 320
ISBN 978-91-501-1773-8
Utkommer april
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