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Den sista resan

Ul
la

Mon
tan

ska originalutgåvan av
Den sista resan (In Gratitude)
givits ut.

o:

t
Fo

(1947–2016) var
författare och skribent, och
Alfabeta har givit ut fem av
hennes böcker, senast Allt jag
inte vet om djur (2012). Hon
var återkommande skribent i
flera olika tidningar, däribland
svenska Göteborgsposten.
J E N NY D I S KI

FACKLITTERATUR

NÄR JENNY DISKI I AUGUSTI 2014

får diagnosen lungcancer med
”två till tre år kvar att leva”
är hennes första reaktion att
inte förfalla till plattityder.
Det visar sig vara svårare
än hon tror, men redan i
september börjar hon på sitt
vanliga klara, bitska, krispiga vis skriva om sitt liv med
cancern.
Samtidigt börjar hon också
till sist skriva om sitt märkliga
och långvariga förhållande till
nobelpristagaren Doris Lessing
som bjöd in den femtonåriga
Jenny att bo hos henne när hon
inte hade någon annanstans att
ta vägen. Under fyra stormiga
år bodde de under samma tak,
sedan upprätthölls relationen
fram till Doris Lessings död.
Jenny Diski gick bort i april
2016, precis efter att den engel-
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Hon förtjänar
vår oreserverade
beundran, inte för sitt
mod eller sin kamp
eller något annat
oväsentligt trams i
den stilen, utan för att
hon skriver så bra.
Guardian
... den starkaste
bekräftelse på sin
existens och det mest
omstörtande försvar
en författare kan
uppbringa mot sin
egen utplåning.
The New York Times
In Gratitude påminner
oss om den glädje,
det sällskap och den
näring det ligger i att
bara tänka, särskilt
om man gör det så väl
som hon [Jenny Diski]
gör här.
The Irish Times

Författare Jenny Diski
Översättning Cecilia Franklin
Format 135 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 256
ISBN 978-91-501-1925-1
Utkommer januari
Finns även som e-bok

Bara gör! 76 färg- och

formlekar att göra med barnen

En

ström

YLVA HILLSTRÖM är intendent på
avdelningen för förmedling på
Moderna museet i Stockholm,
där hon bland annat skriver lärarhandledningar och
gör konstäventyr och
workshops för barn
och ungdomar.
Ylva Hillström
debuterade
med KONST titta, upptäck,
gör på Alfabeta
hösten 2014. Den
a
nominerades
både
M
o:
till debutantpriset
Fot
Slangbellan och Carl von
Linné-plaketten.

as

I BARA GÖR! ÄR D ET den lekfulla och experimenterande
sidan av skapandet som står i
fokus. Att göra är huvudsaken,
inte resultatet. Släpp loss
kreativiteteten och
ha roligt i stället!
Bara gör!
innehåller
76 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 och
mycket, mycket mer.
Boken är rikt illustrerad med
färgbilder.

R ik t i
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Författare Ylva Hillström
Format 195 x 220 mm, inbunden
Antal sidor 80
ISBN 978-91-501-1940-4
Utkommer april
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Det svarta nätet

VAL MCDERMID,

född i Skottland och bosatt utanför
Manchester, är en av Storbritanniens mest framgångsrika
och omtyckta deckarförfattare. Hennes böcker har även

Foto: Charlie Hopkinson

blivit omtyckta TV-serier.
Val McDermids senaste bok
på svenska var Döden vittnar
(2016).

Författare Val McDermid
Översättning Lena Karlin
Format 135 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 384
ISBN 978-91-501-1926-8
Utkommer mars
Finns även som e-bok

SKÖNLITTERATUR

I D ET SVARTA NÄTET konfronteras psykolog Tony Hill
och kriminalinspektör Carol
Jordan med en serie mystiska
självmord.
Det gäller genomgående
kvinnor som utsatts för näthat,
och det märkliga är att de alla
imiterat självmord som begåtts
av berömda författare som Sylvia Plath och Virginia Wolf. Kan
det i själva verket röra sig om en
seriemördare?
Radarparet Hill och Jordan
kan också ses i den brittiska
deckarserien ”Mord i sinnet”
som sänts i TV4.
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En berusad björn
i Bergslagen
Förbaskat bra
Nerikes Allehanda om
Förvänta dig det värsta

PETTE R I N UOTTI MÄKI ÄR TI LL

med en ny uppsluppen
skröna!
I en centralort på lands
bygden kämpar kommunalrådet Per Danielsson med
kommunens ekonomi. När en
film på en förmodad björn blir
viral på internet invaderas
staden av New Age-intresserade och hippies, som tror på
ryktena att ”björnen” är ett
slags Loch Ness-odjur eller en
alien.
Men tänk om ”björnen”
bara var en kottplockarmaskin som ortens uppﬁnnar-Jocke provkört i skogen?
Den saken måste givetvis
tystas ner så att inte turisterna överger orten. Och nu blir
allt ganska komplicerat….
BAKA

PETTE R I

N UOTTI MÄKI föddes 1968 i
Finland men är uppvuxen och
bosatt i Sverige. Han har tidigare tecknat serier och skrivit
filmmanus. Han romandebuterade 2015 med Förvänta dig
det värsta.
Petteri Nuottimäki bor i Norberg och har där fått inblick i
hur dråplig kommunalpolitiken
på en mindre ort kan te sig.

Författare Petteri Nuottimäki
Format 135 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 288
ISBN 978-91-501-1943-5
Utkommer april
Finns även som e-bok

Snö kan brinna

Det bästa Mazetti
skrivit på länge
Skånska Dagbladet

: Fr
edr
ik H
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ng

KATAR I NA MAZ ETTI är en rapp
och vass samtidsskildrare som
med en stor portion humor
skriver om allvarliga företeelser. Hennes roman Grabben
i graven bredvid har sålts i
450 000 exemplar i Sverige
och har en stor läsekrets
från USA till Vietnam,
från Kina till Frankrike,
där hennes böcker
sålts i 1,3 miljoner
exemplar.

Fot
o

är en lika rolig och
lättsam, djupsinnig och genomskådande berättelse som
Grabben i graven bredvid.
Snö kan brinna handlar
om fyra unga vänner som
har gruppförlovat sig och bor
tillsammans i ett kollektiv
i 70-talets Umeå. De växer,
mognar, odlar giftfritt och
spelar folkmusik tillsammans.
Demonstrationer, fester och
kärleksproblem avlöser varandra, livet är en revolution
och ingen anar att två av dem
inte har mer än några år kvar
i livet.
Huvudpersonerna beskrivs
med stor ömhet och med massor av humor, musiken är den
genomgående röda tråden och
texten dansar fram.
ROMAN

POCKET

KATAR I NA MAZ ETTI S S E NASTE
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Skriven med mycket
humor, fin tidskänsla
och en stor portion
allvar i botten.
Allers

Författare Katarina Mazetti
Format pocket
Antal sidor 240
ISBN 978-91-501-1944-2
Utkommer mars

POCKET
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Döden vittnar
DÖDEN VITTNAR ÄR EN SAMTIDA

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 kriminalkommissarie
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 McDermid-läsaren har tidigare stiftat bekantskap med kriminalkommissarie
Karen Pirie i Ett fjärran eko och
Mörka domäner.
PSYKOLOGISK THRILLER

VAL MCDERMID, född i Skottland
och bosatt utanför Manchester,
är en av Storbritanniens mest
framgångsrika och omtyckta
deckarförfattare.

en smart, mörk och psykologisk thriller som
verkligen ger läsaren en känsla av att befinna
sig mitt i berättelsen.
Toni Lorentzi, VLT
Mästerlig thriller. Expressen
Val McDermid berättar om belägringen av Dubrovnik och om
Balkans snåriga historia så att den dels blir begriplig, dels
känns väldigt bekant i dagens konflikter.
Lotta Olsson, Dagens Nyheter

Foto: Mimsi Moller

Författare Val McDermid
Översättning Lena Karlin
Format pocket | Antal sidor 352
ISBN 978-91-501-1951-0
Utkommer mars

Förvänta dig det värsta
är den dråpliga
berättelsen om familjen Altos
vedermödor.
Matti härstammar från en
lång rad tappra finska män och
slogs själv i fortsättningskriget.
Men nu är tiderna annorlunda
och tillsammans med sin fru
Beata har han tagit sig till Sverige i hopp om ett bättre liv. Matti
försöker anpassa sig men det
känns som om både tidsandan
och samhället kämpar emot.
Efter ett cancerbesked
tvingas Matti ta till radikala
metoder. Han ger barnen
100 000 kronor var och förklarar att den som investerar
pengarna bäst kommer att få ta
över familjeföretaget. Tävlingen sätter igång en rad kedje
reaktioner som involverar såväl
mystiskt tvättmedel som antika
B UTROMAN

En skrattfest i Hundraåringens anda.
Året Runt
Underhållande är ordet.
Nerikes Allehanda

stolar och biljardkaféer, och en
dag får familjen oväntat besök
från Polen.
PETTE R I N UOTTI MÄKI föddes
1968 i Finland men är uppvuxen och bosatt i Sverige. Han
har tidigare tecknat serier och
skrivit filmmanus. Förvänta
dig det värsta är hans romandebut.

Författare Petteri Nuottimäki
Format pocket
Antal sidor 304
ISBN 978-91-501-1945-9
Utkommer mars

POCKET

PETTE R I N UOTTI MÄKI S D E
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BILDERBÖCKER 0–3 ÅR
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Nisse & Nora
rymmer
NORA ÄR PÅ RYMMARHUMÖR.

När pappa vänder ryggen till
piper hon ut genom grinden.
Busigt! Nisse hänger på, och
tillsammans rymmer de lite
hit och dit. Vilken frihet!
Men när de kommer till sura
grannen blir det lite för spännande.…
Böckerna om Nisse & Nora
är fulla av både stor dramatik
och vardagsnära igenkänning.
Nisse och Nora rymmer är den
femte boken i serien.

Som alltid hos Nisse & Nora
illustreras svåra saker med stor
värme och på ett sätt som gör dem
lite enklare att tackla.
Vi föräldrar om
Nisse & Nora säger förlåt
En varm historia full av
upptäckarglädje.
Smålandsposten om
Nille & Nora städar

TI D IGAR E I S E R I E N

Text Emelie Andrén | Bild Lisa Moroni
Format 175 x 175 mm, kartong
Antal sidor 16 | ISBN 978-91-501-1933-6
Utkommer april

Vad säger fågeln?

är poet, författare,
journalist och översättare
med ett stort naturintresse,
speciellt för fåglar.
JOAR TIBERG

BILDERBÖCKER 0–3 ÅR

EN FIN FÖRSTA FÅGELBOK för
de minsta med nio olika
fågelarter.
Med Vad säger fågeln? får
man en rolig lässtund tillsammans där det är fritt fram att
tolka hur de olika fåglarna låter.
Och vem vet, kanske får man
syn på någon av fåglarna nästa
gång man går på promenad!
Nu återutger vi boken i
kartong – perfekt för ivriga små
händer.
Fåglarna i boken: blåmes,
pilfink, sothöna, flugsnappare,
gröngöling, koltrast, jorduggla,
nötväcka (på framsidan) och
skata (på baksidan).
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Vad mer kan man
önska av den första
fågelboken?
Svenska Dagbladet

är hyllad
författare och illustratör med
en stor produktion bilderböcker bakom sig, många med
naturtema.
ANNA BENGTSSON

Nu i kartong –
perfek t
för ivriga små hä
nder

Text Joar Tiberg
Bild Anna Bengtsson
Format 175 x 175 mm, kartong
Antal sidor 16
ISBN 978-91-501-1928-2
Utkommer mars

BILDERBÖCKER 3–6 ÅR
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Sigge, så får man
inte göra
FÖR DET MESTA gillar Molly att
Sigge är med. De gör en massa
kul – döper duvor, kastar ner
grejer från våningssängen och
läser sagor i mysfåtöljen. Men
när Molly kommer på Sigge
med att äta upp hennes älsklingsbok får hon nog... för, SÅ
FÅR MAN INTE GÖRA!
Sigge, så får man inte
göra! är en humoristisk och
färgstark berättelse om att ha
syskon – på gott och ont. (Fast
mest på gott.)

Hirsts anslag är
lekfullt och effektfullt.
(…), Det är en berättelse
med en välvillig anarkistisk humor –
och, väldigt uppfriskande.
Tidningen Observer
Det här är en bilderbokspärla!
Helhetsbetyg: 5
Bibliotekstjänst

LISA BJÄRBO har gjort den
fyndiga översättningen.
DAISY HIRST är bosatt i London.
Hon har studerat barnboks
illustration på Cambridge
School of Art. Daisy Hirst
arbetar just nu med den andra
boken om Sigge och Molly.

Text och bild Daisy Hirst | Översättning Lisa Bjärbo
Format 250 x 260 mm, inbunden | Antal sidor 40
ISBN 978-91-501-1930-5 | Utkommer januari

Odla, snickra och
laga punka med
Castor och Frippe
av Lars Klintings älskade
böcker om Castor i en stor
samlingsvolym. I Odla, snickra
och laga punka med Castor
och Frippe får vi vara med när
Castor visar hur man planterar
bönor, bygger en verktygslåda
och lagar punka med kompisen
Frippe.
Hösten 2016 utkom den första samlingsvolymen Baka, sy
och måla med Castor och Frippe.
TR E

L ARS K LINTING (1948–2006)
var snickaren som blev en
älskad barnboksförfattare.
De sju böckerna om Castor
och Frippe är enormt uppskattade världen över och
finns översatta till fler än
20 språk.

BILDERBÖCKER 3–6 ÅR

N U SAM LAR VI YTTE R LIGAR E
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Lars Klinting var en
lysande bilderboks-
konstnär som sällsynt
väl lyckades förena pedagogik och
konst. Det blev en oemotståndlig
serie om Castor och hans kompis
Frippe som bland annat sydde,
bakade och lagade cykelns
punka (med bedårande bävrar i
klädsamma cykelhjälmar). Och jo,
man lär sig på riktigt.
Dagens Nyheter

Härlig samlings
volym

Text och bild Lars Klinting
Format 220 x 220 mm, inbunden
Antal sidor 112
ISBN 978-91-501-1939-8
Utkommer mars

BILDERBÖCKER 3–6 ÅR
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Tre

Stor humor
för små barn

JONATAN HAR INTE TRE BEN och
tre fötter, utan två. Han har
inte tre ögon, utan två. Han
har inte tre munnar, utan en.
Han har inte tre leksaker, han
har kanske hundra. Och han
kan säga många fler ord än
tre. Men är det någonting som
är tre? Jo, Jonatan är tre år
gammal, och det finns bara en
som är som han.

Tre är en finurlig och rolig
bilderbok, perfekt för humoristiska små barn.
PER NILSSON har en rik produktion av böcker för barn och
ungdomar bakom sig, och gör
ofta författarbesök på skolor.
Hans senaste bok på Alfabeta var bilderboken Tvåan, med
bilder av Emelie Östergren.

LISEN ADBÅGE är
författare och
bilderbokskonstnär
som har skapat
många hyllade
och prisbelönade
bilderböcker.

Text Per Nilsson
Bild Lisen Adbåge
Format 195 x 240 mm, inbunden
Antal sidor 32
ISBN 978-91-501-1927-5
Utkommer mars

Förr i tiden i skogen

Skola är ett stort hus där det bor en
Fröken.
Först ringer en klocka, då får man gå in.
Inne får man inte spotta.
Sedan kommer Fröken. Då är alla tysta.
Då är alla tysta för hon är som en ängel.

Text Thomas Tidholm | Bild Anna-Clara Tidholm
Format 276 x 210 mm, inbunden | Antal sidor 32
ISBN 978-91-771-2384-2 | Utkommer januari

KVASTRESAN ÄR ETT spännande
äventyr om den snälla Häxan
och hennes katt. Till kattens förtret plockar Häxan upp det ena
olyckliga djuret efter det andra
på sin kvast. Alla får åka med!
Den rimmade texten är
fyndigt översatt av Lennart
Hellsing. Boken filmatiserades
2012 och har bland annat visats
i Barnkanalen.
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Nu t ill
lågpr is
i
kalasser ien
!
Text Julia Donaldson
Bild Axel Scheffler
Översättning Lennart Hellsing
Format 210 x 170, inbunden
Antal sidor 32
ISBN 978-91-501-1957-2
Utkommer mars

BILDERBÖCKER 3–6 ÅR

FOLKSKOLAN FYLLER 175 ÅR under 2017! Det firar vi med att
åter ge ut Förr i tiden i skogen,
en fin berättelse om hur det
kunde vara att få börja skolan i
1840-talets Sverige.

Kvastresan

Bruno 3000
Klubben

Vänskap, saknad
och stora känslor

”Jag heter Bruno och är åtta år.
Jag har levt i tretusen dagar
någonting. Det här är andra
boken om mitt liv.”

BRUNO 3000 ÄR EN SERIE HUMOR
ISTISKA BÖCKER för

lågstadieåldern. I andra boken, Bruno
3000. Klubben, saknar Bruno
sina gamla bästisar som har
flyttat till USA. Men Aline på
judon är kul, och Yango och
Lukas är coola men lite väl busiga. Tysta Ville är rolig och han
gillar Minecraft som Bruno.
Vilken tur!
ÅSA ANDERBERG STROLLO är författare, dramatiker, föreläsare
och krönikör. Hösten 2016 kom
Varm vinter, en fristående fortsättning på feelgood-skräckisen
Svart sommar (för 9–12 år).

Lego, lasersvärd,
sakletning,
Minecraft och
kulor som är värda – Brunos
vardag är så pricksäkert
skildrad att han skulle kunna
vara vilken åttaåring som
helst i verkliga världen. Plus
också för roliga illustrationer!
Vi läser

JULIA THORELL är illustratör,
serieskapare och författare.
Hon är utbildad vid Konstfack
och har bland annat illustrerat
i Dagens Nyheter, Hjärnstorm
och Arbetaren.

Foto: Magnus Liam Karlsson

LÄSA SJÄLV 6–9 ÅR
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Författare Åsa Anderberg Strollo
Illustratör Julia Thorell
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 96
ISBN 978-91-501-1794-3
Utkommer mars

ANDY OCH TERRYS TRÄDKOJA

fortsätter växa och är nu uppe
i 65 våningar!
MEN. Nu har killarna fått
Byggnadsnämnden efter sig
som påpekar att hajbassänger
är förbjudna, rummet där de
jonglerar med motorsågar är
för farligt, och våningen med
kvicksand och exploderande
ögon bryter mot alla lagar och
regler.
När Inspektör Bubbelplast
ringer på dörren och meddelar
att hela trädkojan måste rivas
får killarna en genial idé, men
kommer tiden att räcka till?
Serien är en megasuccé som har
sålt i 4 miljoner exemplar och
är översatt till minst
24 språk.

17

100% fantas i
0% vardag

LÄSA SJÄLV 9–12 ÅR

Vår megastora
fuskbyggda trädkoja
med 65 våningar
TI D IGAR E I S E R I E N

Författare Andy Griffiths
Illustratör Terry Denton
Översättning Katarina Kuick och Sven Fridén
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 400
ISBN 978-91-501-1941-1
Utkommer mars
Finns även som e-bok

Amanda och Ila
Från och med nu
”Om det inte var för Ila hade
inget av allt det hemska den här
sommaren hänt, inget av allt det
fina. Jag skulle inte ha kommit
till stallet här i byn. Jag skulle
aldrig ha lärt känna Kaja.”

Katja Timgren är skrivpedagog och arbetar som lärare i
kreativt skrivande.

Foto: Ola Kjelbye

LÄSA SJÄLV 9–12 ÅR
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NÄR AMANDA FÅR HÄSTEN ILA

förändras allt. Det som såg ut
att bli den sorgligaste sommaren någonsin, utan bästisen
Linnea blir istället en händelserik och omtumlande tid.
Amanda och Ila – från och
med nu är en spännande berättelse om de stora frågorna i
livet, hästar och vänskap, sorg
och längtan.
KATJA TIMGREN är född i Västerbotten och numera bosatt
i Göteborg. Hennes första
roman Det jag inte säger (2004)
belönades med Slangbellan.

Författare Katja Timgren
Format 133 x 200 mm, inbunden
Antal sidor 192
ISBN 978-91-501-1934-3
Utkommer mars
Finns även som e-bok

LINNS TILLVARO ÄR INTE ALLTID

Med skolan och kärleken. Kompisar och läxor. Mamma och pappa. Tur att Linn har
innebandyn och Aisha. Men
hur ska hon göra för att fånga
Habibs intresse, han verkar så
himla bra. Och så är han söt!
Glad och lycklig? Knappast är
den första delen av tre i serien
om Linn.
HELT LÄTT.

THOMAS HALLING har skrivit
ett stort antal kapitelböcker,
som alla har hittat hängivna
läsare. Han gör varje år nästan
100 författarbesök i skolor i
allt från F-klass till högstadiet, ofta med sin uppskattade
skrivarverkstad.

Lätt at t läsa
svår at t släp
pa
för 12–15 år
[Halling är] en expert
på att skriva lättlästa
böcker för en ung
publik – utan att
förlora i stilistisk
skärpa!
Peter Grönborg,
Kristianstadsbladet

Författare Thomas Halling | Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 112 | ISBN 978-91-501-1798-1
Utkommer mars | Finns även som e-bok
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Glad och lycklig?
Knappast

KONTAKT
Hemsida
alfabeta.se
Facebook
www.facebook.com/alfabetaforlag
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Pressrum
Beställ recensionsexemplar,
ladda ner omslag och författarporträtt
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Marknadsförare
Pernilla Söderberg
070-092 46 75
pernilla.soderberg@alfabeta.se

Utlandsrättigheter
AnnaKaisa Danielsson
annakaisa.danielsson@alfabeta.se
08-714 36 32

Så långt
vi kan följas
ALEXAN D RA OCH KR ZYS ZTOF,

träffas första gången när de
är fjorton år och de blir bästa
vänner. Med tiden djupnar
deras relation och de känner
sig mer som syster och bror
än ”bara” vänner.
När Alex just flyttat ihop
med pojkvännen Rick händer
det otänkbara och hennes
tillvaro går i bitar.
Så långt vi kan följas är en
stark berättelse om vänskap,
kärlek och vad som händer när
döden kommer emellan.

elv
en
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Marknadschef
Sofia Ehleskog
070-828 91 75
sofia.ehleskog@alfabeta.se
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SUSAN NA MARTE LI N vann
Lilla Augustpriset 1998 med
novellen Att frigöra en fjäril.
Så långt vi kan följas är
hennes romandebut.

Försäljning
Hemming & Baggfelt AB
Anders Hemming, 073-073 03 78
anders@hemmingbaggfelt.se
Ylva Baggfelt, 070-253 86 39
ylva@hemmingbaggfelt.se
Distribution
Förlagssystem

Många författare kan
hitta på en spännande
story. Få kan berätta
en till synes stillsam
historia som får
läsaren att gråta,
älska, skratta och
sörja tillsammans med
karaktärerna. Susanna
Martelin kan det, och
hon gör det med ett
isande vackert språk
som får håret att resa
sig på mina armar.
Jessica Schiefauer
Författare Susanna Martelin | Format 133 x 200 mm, flexiband
Antal sidor 304 | ISBN 978-91-501-1909-1 | Utkommer april
Finns även som e-bok

