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SNÖN BRINNER heter det 
band som fyra vänner bildar i 
70-talets Umeå. De lyttar ihop 
i kollektiv och blir kära. Dess-
värre samtliga i fel person, så 
det blir en kvadrat av olycklig 
kärlek men äkta vänskap. 
 Katarina Mazetti är tillbaka 
med en stark roman, med 
samma känsla som i Grabben i 
graven bredvid.

När jag i höstas var inbjuden 
till Shanghai, tillsammans med 
en grupp förläggare från olika 
länder, ick jag ta del av många 
berättelser om hur förläggar-
livet ter sig i Kina. Om censur 
och inte minst självcensur i det 
intressanta landskapet av stat-
liga och privatägda förlag. En av 
tolkarna som tog hand om vår 
grupp var illustratören Daishu 
Ma. En dag ick jag hennes just 
utkomna Det glödande lövet, 
en ordlös graisk roman som 

Snö kan brinna, löv kan glöda

jag genast fastnade för. Kolla in 
den. Spännande bildläsning!

En barnboksigur som redan 
glatt barn i Kina såväl som i 
andra länder är Lars Klintings 
Castor. I år irar vi Castors 
20-årsjubileum med lera nya 
utgåvor.

En annan jubilar är Peter 
Pohls Janne min vän, som 
först såg dagens ljus för 30 år 
sedan, 1985. Den hyllades som 
något helt nytt för unga läsare 
och belönades snart med ett 
antal priser. En föregångare 
till dagens bruk av ord som hen 
och queer. Många japaner har 
vallfärdat till Högbergsgatan 
för att se trappan som Janne 
cyklade nerför.

En högst samtida ungdoms-
roman är Johanna Thydells 
(M)ornitologen. Hur förhålla 
sig till en mamma som en gång 
valt bort dig och nu dyker upp 

jorton år senare mitt i ditt ton-
åriga känslomässiga kaos?

70-årsminnet av Andra 
världskrigets slut irar vi med 
att påminna om de som blev of-
fer för, och kämpade emot, den 
tidens rasism och anti semitism. 
Vi återutger därför Sophie 
Scholls korta liv och Shoah – 
de överlevande berättar. Där 
inns mycket att lära om såväl 
anpassning som motstånd.

Detta och mycket annat 
hittar du i vår utgivning som-
maren och hösten 2015, som 
presenteras i denna katalog.

Dag Hernried
Förläggare och VD
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FörordSnö kan brinna

KATARINA MAZETTI är tillbaka 
med en underhållande roman om 
68-generationen.

Snö kan brinna är en livsbeja-
kande berättelse 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 hu-
mor, musiken är den genomgående 
röda tråden och texten dansar 
fram. Det här är en lika rolig och 
lättsam, djupsinnig och genom-
skådande berättelse som  Grabben i 
graven bredvid.

Titel Snö kan brinna
Författare Katarina Mazetti
Format 135 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 192
Utkommer oktober
ISBN 978-91-501-1768-4 
Finns även som e-bok

KATARINA MAZETTI 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.

Samma känsla som i 

Grabben i graven bredvid
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MATTI HÄRSTAMMAR från en lång 
rad tappra inska 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. Folk har hår i ansiktet, ply-
schbyxor och pratar om känslor! 
Det verkar som om de på allvar 
tror att Finland hade kunnat 
batikfärga sig ur vinterkriget. 

Efter ett cancerbesked tvingas 
Matti ta till radikala metoder. 
Han ger barnen 100 000 kronor 

Förvänta dig det värsta

Titel Förvänta dig det värsta
Författare Petteri Nuottimäki
Format 135 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 304
Utkommen

ISBN 978-91-501-1710-3
Finns även som e-bok

Hejdlös

skröna

var och förklarar att den som inves-
terar pengarna bäst kommer att få 
ta över familjeföretaget. Självklart 
går det inte alls som han hade tänkt 
sig.

En hejdlös skröna som för tan-
karna till Smala Sussie (som Petteri 
har varit med och skrivit manus 
till), Hundraåringen som klev ut 
genom fönstret och försvann och 
Soldaten Svejk.

PETTERI NUOTTIMÄKI föddes 1968 i 
Finland men är uppväxt och bosatt 
i Sverige. Han har tidigare tecknat 
serier och skrivit ilmmanus. 
Förvänta dig det värsta är Petteri 
 Nuottimäkis debutroman.
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ASTRID SAMMILS är överhopad 
av arbete. Som protokollchef 
på UD är hon ansvarig för 
planeringen av statsbesök. Det 
innebär regelbunden kontakt 
med såväl kungahuset som 
statsrådsberedningen.

Vid sidan av arbetet har 
hon en hel del som bekymrar 
henne. En väninna är spårlöst 
försvunnen efter att hennes 
man tagit sitt liv och själv får 
Astrid oroande hatmejl och ut-
gör regelbundet måltavla på ett 
internetbaserat hatforum. Vad 
är det som triggar dessa mäns 
vrede? Och hur illavarslande är 
det att en av avsändarna tycks 
bo i den trakt i Dalarna där hen-
nes älskade oas Sammilsgården 
ligger? En oas som förefaller än 
mer hotad när en ung rumän 
hittas död i trakten.

Måltavla är andra boken i 
serien om Astrid Sammils, som 

Måltavla

Titel Måltavla
Författare Ingrid Hedström
Format 135 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 320
Utkommen 

ISBN 978-91-501-1730-1
Finns även som e-bok

ALFABETA

den här gången konfronteras 
med ett hat som har mer långt-
gående konsekvenser än hon 
någonsin kunnat ana. 

INGRID HEDSTRÖM är jour-
nalist och författare. Hon är 
uppvuxen i Dalarna och börja-
de skriva efter en deckarkurs 
med Val McDermid och Denise 
Mina. Efter den hyllade serien 
om Martine Poirot är hon nu 
aktuell med serien om Astrid 
Sammils. Den första delen,
Bortfall, utkom sommaren 
2014 och inns nu i pocket.

Om Måltavla:

Undrar om det går att skriva en 
bättre spänningsroman. Den har 
allt.

/ Dast Magazine

Om Bortfall:

Undrar om det går att skriva en 
bättre spänningsroman. Den har 
allt.

/ Dast Magazine

Astrid Sammils är en sympatisk 
bekantskap jag gärna läser om  
igen.   

 /DN

Samtida och 

smart deckargåta
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Det glödande lövet

DET GLÖDANDE LÖVET är en 
ordlös graisk roman som ut-
spelar sig i ett drömlikt tempo, 
i en dyster metropol skildrad i 
grå och blå toner.

I en grå stad täckt av en 
ständig dimma faller löven från 
träden, ofer för den eviga vin-
tern. Men i en vissnande lövhög 
hittar en ung man ett löv som 
skiljer sig från de andra. Det 
glöder. Men hur? Och varför? 
Är det kanske ett tecken på att 
det inns ett slut på den eviga 
vintern? 

Den unge mannen påbörjar 
en resa för att få reda på lövets 
hemligheter, och det blir också 
början på ett äventyr bortom det 
monotona liv han dittills levt.

DAISHU MA är en illustratör 
från Chengdu i Kina. Hennes 
käraste barndomsminne är 
från när hon och hennes pappa 
upptäckte nya gröna parker 
och gräsplättar i den grå 
staden, och hon såg naturens 
skönhet i form av gräshoppor 
och trollsländor. Hon har på 
senare år studerat vid Saint 
Martins College of Art and De-
sign i London och hon bor idag 
till största delen i Barcelona.

Årets bästa bok 2014
/Peng Lun,  

chefredaktör för Grantas 

kinesiska utgåva

Titel Det glödande lövet
Författare och illustratör 

Daishu Ma
Format 215 x 255 mm, inbunden
Antal sidor 104
Utkommer oktober
ISBN 978-91-501-1767-7

Hyllad kinesisk 

berättelse 

i serieform
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Berättelser för till- och frånskilda
MER ÄN HÄLFTEN av alla som gifter 
sig i Sverige skiljer sig så små-
ningom. Ändå inns det många ler 
berättelser, böcker och ilmer om 
hur kärlek uppstår än om hur den 
tar slut. Katarina Mazetti (skild två 
gånger) gör ett försök att råda bot 
på detta underskott i sin novell-
samling.

Mazetti har en kåserande stil 
och skarp blick för vardagens 
absurditeter.

/Aftonbladet

Hon gör det bra – som vanligt. 
Det är vardagsnära och greppbart. 
Inget flum och inga floskler.

/Värnamo Nyheter

Om Springa med åror:  

Att läsa Cilla Naumann när hon är 
som bäst är att ha känselspröten så 
laddade att det nästan blir plågsamt.     

 /DN

Titel Berättelser för till- och 
frånskilda
Författare Katarina Mazetti 
Format 110 x 178 mm, pocket
Antal sidor192
Utkommen

ISBN 978-91-501-1739-4
Finns även som e-bok

CILLA NAUMANN är mästerlig på 
att skildra uppväxt och relationer 
mellan människor. Hennes berät-
telser är inkännande, spännande 
och rörande och nu ger vi ut två av 
hennes romaner, där handlingen 
bitvis vävs samman, i en dubbel-
pocket.

Dubbelpocket

Titel Springa med åror/ 
62 dagar

Författare Cilla Naumann
Format 110 x 178 mm, pocket
Antal sidor 400
Utkommen

ISBN 978-91-501-1740-0

Springa med åror/62 dagar

Om 62 dagar: 

Naumann övertygar på nytt med 
ett på samma gång poetiskt och 
okonstlat  språk.    

/SvD
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Titel Brända broar
Författare Val McDermid
Översättning Lena Karlin
Format 110 x 178 mm, 
pocket
Antal sidor 415
Utkommer september
ISBN 978-91-501-1769-1
Finns även som e-bok

Brända broar
BRÄNDA BROAR är den åttonde fristående 
delen i serien om psykologen Tony Hill 
och kriminalinspektören Carol Jordan, 
kända från TV-serien Mord i sinnet.

En seriemördare gäckar polisen, en 
mördare som är ute efter både Tony Hill 
och Carol Jordan - men på olika sätt. 
Förra boken, Hämndens skugga, slutade 
i en katastrof. Hämnaren Jacko Vance 

Shoah - de överlevande berättar
HÄR SAMLAS TEXTERNA från Claude 
Lanzmanns dokumentär  Shoah, en 
av de viktigaste dokumentärer som 
har gjorts om förintelsen och en 
klassiker inom dokumentärilmens 
historia. Boken innehåller ett stort 
antal intervjuer med personer som 
överlevt nazisternas läger, både ofer 
och bödlar. Texter med en märklig 
kraft och styrka.

Titel Shoah - de  överlevande 
berättar
Författare Claude  
Lanzmann 

Översättning Mats Löfgren
Format 110 x 178 mm, pocket
Antal sidor 264
Utkommen

ISBN 978-91-501-1738-7
Finns även som e-bok

en briljant och fängslande 
bladvändare.

/Skaraborgs Allehanda

En Val McDermiddeckare när 
den är som bäst.

/Ingalill Mosander, 

Aftonbladet

Det är inte lätt att tala om 
Shoah. Det finns en magi 
i denna film, och magin är 
inget som låter sig förklaras… 
Ett verkligt mästerverk.

/Simone de Beauvoir ur 

förordet

lyckades förstöra livet för såväl Carol 
som Tony och Carols utredningsgrupp 
är numera upplöst.
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Brottets gåta. Kriminaltekniken inifrån

Titel Brottets gåta. Kriminaltekni-
ken inifrån
Författare Val McDermid
Översättning Lena Kamhed
Format 135 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 320
Utkommer september
ISBN 978-91-501-1753-0
Finns även som e-bok

DE DÖDA TALAR. Till de som 
lyssnar. För rätt person avslö-
jar de allt om sig själva. Var 
de kommer ifrån, hur de levde 
och hur de dog. Och vem som 
dödade dem.

Med hjälp av spår från 
brottsplatsen kan en kriminal-
tekniker säkra misstankar och 
hitta svar på svårlösta gåtor. 
Vad säger till exempel likmas-
kar om tidpunkten för ett döds-
fall och hur kan mikroskopiska 
DNA-spår avslöja en mördare?

Val McDermid har löst 
mängder av komplexa krimi-
nalgåtor i sina deckare. I den 
här boken närmar hon sig 
verkliga brottsfall och tar oss 
med bakom kulisserna vid kän-
da brott, som Jack the Ripper 
och bombdåden i Madrid. Hon 
intervjuar kriminaltekniker 
om den slingrande resan från 
brottsplats till rättssal och 
deras berättelser är minst sagt 

fascinerande. Brottets gåta på-
minner oss om att verkligheten 
ofta överträfar iktionen.

VAL MCDERMID är född i Skott-
land men bor idag i England. 
Hon är en av Storbritanniens 
främsta kriminalförfattare och 
hennes böcker har översatts 
till sexton språk. Böckerna om 
Tony Hill och Carol Jordan ses 
bland annat i TV-rutan i serien 
Mord i sinnet.

Minst lika spännande som en 
riktigt bra deckare

/The Irish Times

Underhållande och spännande 
läsning för såväl proffs som 
lekmän.

/Raven Crime Reads

Foto: C
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Lärorikt för 

alla deckarläsare

VALMCDERMID

Alfabeta
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I GOD NATT, MIN LILLA KANIN är 
läsaren med och lägger Lilla 
kanin. Knacka honom på ryggen 
så vänder han sig om och klappa 
i händerna så hoppar han i sin 
pyjamas. Pufa sedan till hans 
kudde och ge honom en god 
natt-puss. Sedan är det bara en 
sak kvar att göra innan han kan 
somna, släcka lampan.

God natt, min Lilla kanin

Titel God natt, min Lilla kanin
Text och bild Jörg Mühle
Översättning Anna Bogaeus
Format 170 x 170 mm, kartong
Antal sidor 22
Utkommen

ISBN 978-91-501-1724-0

Interaktiv 

och söt 
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Titel Nisse & Nora tejpar
Text Emelie Andrén
Bild Lisa Moroni
Format 175 x 175 mm, kartong
Antal sidor 16
Utkommer oktober
ISBN 978-91-501-1744-8

Nisse & Nora tejpar
Känslor, dramatik

och humor

SERIEN OM Nisse och Nora 
bjuder på stor dramatik och 
vardagsnära igenkänning för 
de yngsta. Böckernas huvud-
personer är charmiga, envisa 
och viljestarka. De är med 
andra ord två helt vanliga 
barn.

NISSE OCH NORA ritar. Sen 
klipper de. Då måste de tejpa 
och laga. Så klipper de lite till. 
Men oj, akta Elefantens öra!

EMELIE ANDRÉN bor i Träslöv-
släge utanför Varberg. Hon har 
arbetat i bokbranschen sedan 
2004 och började skriva böcker 
efter att hon fått barn.

LISA MORONI bor i Tyresö med 
man och barn. Hon skriver och 
illustrerar både egna böcker 
och andras.

Om tidigare böcker i serien:

Finstämda berättelser från 
verkligheten, med hög 
igenkänningsfaktor och en fint 
skildrad vänskap

/Vi föräldrar

en varm historia full av 
upptäckarglädje

/Smålandsposten

Tidigare utgivna:
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Titel Bäbis kär
Titel Bäbis tränar
Text och bild Ann Forslind
Format 170 x 155 mm, inbunden
Antal sidor 24
Utkommer augusti
ISBN 978-91-501-1746-2 (Bäbis kär)
ISBN 978-91-501-1747-9 (Bäbis tränar)

Bäbis kär
Bäbis tränar

Stor igenkänning 

för små barn

I BÄBIS KÄR kommer stora 
grannlickan och hälsar på. 
Hon har långt int hår och 
Bäbis kan inte slita sig från 
henne. När hon har gått hem 
igen sätter sig Bäbis vid dörren 
och väntar. Och längtar….

I BÄBIS TRÄNAR provar Bäbis 
att träna, precis som mamma. 
Bäbis hoppar, springer, studsar 
och titta…. en jättestor fotboll!

Ann Forslind ger yngre och 
äldre läsare en unikt rolig och 
känslomässig läsupplevelse.

/DN

ANN FORSLIND är illustratör 
och författare med många 
barnböcker bakom sig. De 
första tio böckerna om Bäbis 
läses nu även av barn i Kina 
och andra länder.

ANDRA BÖCKER OM BÄBIS

Bäbis arg, Bäbis dansar, Bäbis 
gnällig, Bäbis hej då, Bäbis 
jobbar, Bäbis kan, Bäbis lessen
Bäbis nyiken, Bäbis rädd, 
Bäbis tittut.
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Titel Hej Gruffalon: Titta och hitta
Titel Hej Gruffalon: Vem bor här?
Text Julia Donaldson
Bild Axel Scheffler
Översättning Anna Bogaeus
Format 180 x 180 mm, kartong
Antal sidor 12
Utkommer augusti
ISBN 978-91-501-1751-6 (Titta 
och hitta)
ISBN 978-91-501-1752-3 (Vem 
bor här?)

Hej Gruffalon: Vem bor här?
Hej Gruffalon: Titta och hitta

AXEL SCHEFFLER är den mest 
framgångsrika och populä-
ra illustratören i England. 
Han samarbetar ofta med 
författaren Julia Donaldson. 
Deras allra mest uppskattade 
bilderböcker är just böckerna 

Känd från Barnkanalen

Charmiga pekböcker 

för de yngsta

HEJ GRUFFALON: TITTA OCH HITTA

är en charmig och tydlig pek-
bok med djur som barnet får 
leta efter i bilderna. Ett roligt 
sätt att lära små barn nya ord.

HEJ GRUFFALON: VEM BOR HÄR?

Här får läsaren gissa vilka djur 
som bor var - lyft på likarna 
och ta reda på om ni hade rätt.

om  Grufalon som sålts i fem 
miljoner exemplar. Tillsam-
mans har de gjort ytterligare 
ett tjugotal bilderböcker som 
inns utgivna på många olika 
språk världen över.
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Titel Läsa bok
Titel Mera mat!
Text och bild Anna-Clara Tidholm
Format 200 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 32
Utkommer augusti
ISBN 978-91-501-1771-4 (Läsa bok)
ISBN 978-91-501-1772-1 (Mera mat!)

Läsa bok
Mera mat!

Alla får åka med

VI ÅTERUTGER Anna-Clara 
Tidholms tvåordsserie för de 
minsta barnen, älskade bilder-
böcker – nu i större format!

Titel Alla får åka med
Text och bild Anna-Clara Tidholm
Format 170 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 32
Utkommen

ISBN 978-91-501-1726-4

LÄSA BOK

Lilla musen tittar ut, ser stora 
hav, höga berg och vilda djur, 
kokar te och läser en bok. 

MERA MAT!

Äta ärtor och gröt och sylt, och 
spilla saft. Gå på pottan. Äta 
mera!

som ramlat, en frusen hund 
och en ledsen nalle. Tillsam-
mans åker de hem till lickans 
hus och har saftkalas. 

ANNA-CLARA TIDHOLM är en av 
Sveriges främsta barnboksför-
fattare och illustratörer. Mest 
känd är hon för barnboksklas-
sikern Knacka på!

Älskade bilderböcker

 i nytt stort format

ANNA-CLARA  TIDHOLMS 
klassiska bilderbok 
Alla får åka med är 

en in bok om gemenskap. Nu 
inns den äntligen som kalas-
bok till lågpris.

En liten licka kör i sin blå 
lastbil. Hon tar med sig många 
passagerare: en hängig tomte, 
en grubblande gris, en pojke 

ANDRA BÖCKER för barn i 
tvåordsåldern:
Apan in
Hela natten
Lilla grodan
Lite sjuk
Nalle hej!
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Titel Vart ska napparna? 
Text och bild Anna Bengtsson
Format 180 x 180 mm, inbunden
Antal sidor 24
Utkommer augusti
ISBN 978-91-501-1727-1

Vart ska napparna? För alla 

nappälskare
EN FÄRGSTARK BERÄTTELSE för 
alla som gillar nappar. 

Tre nappar ligger på en hylla. 
En efter en försvinner de. Vi får 
följa den sista till sitt nya hem 
hos ett litet barn. Men barnet 
växer och till slut behöver det 
inte sin napp längre. Vart tar 
den vägen då? Jo den får återse 
sina kompisar från förr!

ANNA BENGTSSON är författare 
och illustratör. I serien Små 
resor har hon tidigare gett ut 
Kafekanna åker bort. Andra 
böcker av Anna Bengtsson är 
bland annat Åskan kommer, 
Det kittlar när löven kom-
mer, Farfars mammas sofa 
 och den Augustnominerade 
 Gummi-Lisa hittar hem. Om Kaffekanna åker bort:

Vacker och uttrycksfull
/Lotta Olsson, DN
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OLLE ÄR SJU ÅR och hans 
mamma sitter i fängelse. På 
lördagarna åker han för att 
hälsa på henne. Men det är 
inte alltid han vill. Han har 
så mycket annat, kompisarna, 
och så undrar han vad djuren 
tänker. 

JOAR TIBERG är författare, 
journalist och poet. 2014 
nominerades han till August-
priset för boken Vi springer. 
På Alfabeta har han tidigare 
utkommit med boken Vad 
säger fågeln.

ANNA-CLARA TIDHOLM är en av 
Sveriges främsta barnboksför-
fattare och illustratörer med 
en omväxlande och rik produk-
tion bakom sig, till exempel 
Knacka på!-serien, Apan in 
och Det var en gång en räv som 
sprang i mörkret.

Den blå traktorn

Titel Den blå traktorn
Text Joar Tiberg
Bild Anna-Clara Tidholm
Format 210 x 280 mm, inbunden
Antal sidor 32
Utkommen

ISBN 978-91-501-1669-4

Fint om en 

annorlunda vardag
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I ÅR ÄR DET 20 år sedan Lars 
Klintings nyikna och påhitti-
ga bäver Castor gjorde entré. 
Lagom till jubileet ger vi ut 
premiärboken Castor snickrar 
igen - i en stor jubileumsut-
gåva!

Castor snickrar - jubileumsutgåva

Titel Castor snickrar - 
jubileumsutgåva 
Text och bild Lars Klinting
Format 250 x 250 mm, inbunden
Antal sidor 40
Utkommen

ISBN 978-91-501-1736-3

I stort format
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PÅ SJU GENERÖSA uppslag får vi kika in i Castors mysiga 
snickarverkstad och det gäller för läsaren att leta rätt på 
utvalda saker i bilden. Ett roligt sätt att göra barnet delak-
tigt i läsningen och dessutom lära sig nya ord!

Castor Titta och hitta!

Titel Castor Titta och hitta!
Bild Lars Klinting
Format 230 x 290 mm, kartong
Antal sidor 16
Utkommen

ISBN 978-91-501-1734-9

Tidigare utgivna:

Pyssla med Castor

Titel Pyssla med Castor
Bild Lars Klinting
Pyssel Caroline Bruce
Format 215 x 270 mm, häftad
Antal sidor 16
Utkommen

ISBN 978-91-501-1735-6

HÄR FÖLJER VI med in i Castors verkstad. Boken är full av 
roliga och kluriga pyssel som Finn fem fel, labyrinter och 
korsord. Innehåller även klistermärken.
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Minstingen

NÄR DEN NYA bebisen anländer 
så börjar en intensiv lära kän-
na varandra-period för både 
bebisen och dess föräldrar. 
Det vet Isol som ick sitt första 
barn för några år sedan

För bebisar inns massor av 
bilder på bebisar att titta på, 
hur de gör och hur de fungerar. 
Allt från att gråta, äta, till att 
kissa och bajsa, titta, höra, till 
att slutligen bestämma sig för 
att den här nya konstiga värl-
den är värd att stanna i. 

Med både värme och humor 
beskriver Isol olika sidor av den 
nya bebisens liv. För föräldrar 
är det en spännande upptäckts-
resa in i den okända värld som 
en ny bebis för med sig.

ISOL (Marisol Misenta f. 1972) 
är 2013 års mottagare av 
 ALMA-priset, Litteraturpriset 
till Astrid Lindgrens minne. 
Hon är också serietecknare, 
graiker, författare, sånger-
ska och kompositör. Hennes 
bilderböcker är fantasifulla, 
humoristiska, ibland ilosoiska 
och alltid mycket uttrycksfulla. 
Fler böcker av Isol på Alfabeta 
är Petit Monstret, En anka är 
bra att ha och Nocturne.

Titel Minstingen
Text och bild Isol
Översättning AnnaKarin Thorburn
Format 200 x 250 mm, inbunden
Antal sidor 64
Utkommer september
ISBN 978-91-501-1766-0 

Igenkänning 

för både 

vuxna och barn! 
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Titel Alla går iväg
Text och bild Eva Lindström
Format 225 x 250 mm, inbunden
Antal sidor 32
Utkommer september
ISBN 978-91-501-1749-3

Alla går iväg
EN VEMODIG MEN spännande 
och humoristisk bok om att 
tillhöra eller hamna utanför en 
grupp. 

Alla går iväg och alla har kul 
och Frank är ensam.
Han går hem till sej och tar 
fram kastrullen.
Det är som vanligt bara.
Allt är alltid som vanligt.

Allvar och 

underfundig humor

EVA LINDSTRÖM är illustratör 
och författare och har illustre-
rat en lång rad bilderböcker, 
både egna och andras, t ex 
Limpan är sugen, Min vän 
Lage, Vilma och Mona spanar 
och smyger och I skogen, Jag 
tycker inte om vatten, Apan 
och jag och Olli och Mo, Lunds 
hund och Vi är vänner. Hon 
har bland annat tilldelats 
Hefaklumpen, Snöbollen och 
Augustpriset.
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Titel Vita, Öjvind och ingenting
Text och bild Sara Lundberg
Format 225 x 245 mm, inbunden
Antal sidor 48
Utkommer september
ISBN 978-91-501-1748-6

Vita, Öjvind och ingenting

Fantasifull 

och tankeväckande

EN FRISTÅENDE FORTSÄTTNING 
på de tidigare böckerna om 
Vita och Öjvind.

Vita är lickan som målar 
strecken mitt i gatan, Öjvind 
är hennes vän som lyger med 
vinden. 

När de ses så leker de och nu 
leker de så mycket att hinken 
med den vita färgen välter och 
rinner ut. Allt blir vitt och ur 
det vita stiger en gestalt. Hon 
heter Ingenting och hon påstår 
att allt börjar ur ingenting. 
Eller?

SARA LUNDBERG är illustratör, 
författare och konstnär som il-
lustrerar både egna och andras 
texter. Hon är utbildad i USA, 
på Konstfack och Konsthög-
skolan i Stockholm. För Vita 
Streck och Öjvind blev hon no-
minerad till Augustpriset och 
Nordiska Rådets Litteraturpris 
för barn- och ungdomsböcker. Tidigare utgivna:

Foto
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Titel Tvåan
Text Per Nilsson
Bild Emelie Östergren
Format 195 x 240 mm, inbunden
Antal sidor 32
Utkommer augusti
ISBN 978-91-501-1705-9

Tvåan Syskonbok

ATT FÅ ETT SYSKON blir inte alltid 
som man tänkt sig. De är så små. Och 
skrikiga. Och så har de starka händer 
som kan dra en i håret. Eller så kissar 
de på en. Det är precis vad huvudper-
sonen, Ella, gör i den här berättelsen 
– för hon är nyfödd. Och nöjd med 
tillvaron tills ett annat barn dyker 
upp. En snorig och sur pojke,  Alfred. 
Storebror tydligen. 

PER NILSSON har skrivit många upp-
märksammade och prisbelönta böcker 
för olika åldrar. Tvåan är hans första 
bilderbok.

EMELIE ÖSTERGREN är serietecknare 
och illustratör, utbildad på Konstfack. 
Hon jobbar både med serier och illus-
trerar textböcker och bilderböcker. Un-
der det senaste året har Emelie också 
live-tecknat, dvs tecknat inför publik.
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Titel Rally och Lyra och Limpa
Text Marie Norin
Bild Emma Adbåge
Format 195 x 240 mm, inbunden
Antal sidor 32
Utkommer september
ISBN 978-91-501-1713-4

Rally och Lyra och Limpa

Om Rally och Lyra:

En finstämd och klok berättelse om 
vänskap, att vilja ha och att kunna 
dela med sig. (5/5 nappar)

/Vi Föräldrar

RALLY OCH LYRA är kompisar. 
Bästa kompisar. Ibland är 
Rally helt bäng i huvet. Sen är 
Lyra helt bäng i huvet. Sen går 
alltihopa över. Allt går över 
när man är Rally och Lyra. 

En onsdag börjar Limpa 
på Rallys och Lyras förskola. 
Limpa har lätor, långt ner på 
ryggen. Hon kan gå ner i spagat 
och sjunger som en ängel.

RALLY OCH LYRA OCH LIMPA 
handlar om att vara två och 
så plötsligt dyker det upp en 
till, en superspännande typ 
som kan en massa saker och 
som har långt rött hår och som 
alla vill leka med. Varför får 
Lyra plötsligt så ont i magen? 
Och varför mår Rally kräkilla? 
Varför är plötsligt ingenting 
roligt längre? 

MARIE NORIN debuterade som 
poet 1996 och har givit ut fyra 
diktsamlingar. Hennes roman 
Kupa (2007) nominerades till 
Sveriges Radios romanpris.

EMMA ADBÅGE är en av 
Sveriges mest framstående 
barnbokskreatörer. På Alfabeta 
Bokförlag har hon tidigare 
givit ut Jag var superhjälte, 
säger vi, Fylla år, Sven sticker 
och Sven käkar mat.

Tidigare utgiven
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Om tidigare delar i 

serien

Detta är snärtiga, 
snälla och roliga 
böcker för den som har 
knäckt läskoden och 
kommit en liten bit till.

/Lotta Olsson, DN

Hemligt: Jördis hjärta Harry

Titel Hemligt: Jördis hjärta Harry
Författare och illustratör Elin 
Lindell
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 136
Utkommen

ISBN 978-91-501-1725-7
Finns även som e-bok

ELIN LINDELL är författare och 
illustratör. Hon bor med sin 
familj i Bagarmossen, och det 
är också där Jördis lever och 
verkar. Tidigare böcker av Elin 
Lindell är bland annat kapi-
telboken Iris Karlssons värsta 
sommar. Hon är litigt anlitad 
av tidningen Kamratposten 
som illustratör.

ELIN LINDELLS Hemligt: Jördis 
hjärta Harry är den tredje 
delen i en serie humoristiska 
och varma kapitelböcker.

Jördis vill vara med Harry 
HELA tiden men vågar bara 
träfa honom på tisdagar, när 
bästa kompisen Judith är på 
basketträning. I skolan pratar 
hon inte ens med honom, för 
tänk om någon ick veta? Men 
en dag svarar Harry ja när 
en granntjej frågar chans på 
honom – mitt framför ögonen 
på Jördis! Jördis kamp för att få 
tillbaka Harry har börjat.

DEN FÖRSTA BOKEN om Jördis, 
Borttappat: katt, kompis, kal-
song, utkom i maj 2014 och Ef-
terlysta: Harry Hansson och jag 
i oktober samma år. Böckerna 
är hittills sålda till Danmark, 
Tyskland och Norge.

Foto: Max Palm

jag både fnissar och skrattar 
samtidigt som jag känner med 
personerna. Jördis är en rolig unge 
som jag gärna skulle vilja träffa!

/boktjuven.com
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Emelie Nicklasson och jag

Titel Emelie Nicklasson och jag
Författare och illustratör Mats 
Jonsson
Format 145 x 205 mm, inbunden 
Antal sidor 64
Utkommer september
ISBN 978-91-501-1745-5
Finns även som e-bok

HUSET SOM Emelie Nicklasson 
bor i är rosa. Och det är inte 
det enda som är speciellt med 
henne. Fröken älskar Emelie. 
Alla älskar Emelie. Det gör nog 
Mats också, men det jobbiga 
är att hon räcker upp handen 
lika ofta som han. Hon vet lika 
mycket som Mats, och har läst 
lika många böcker.

HUR GÖR MAN för att bli vän 
med någon som är bäst på allt, 
snällast av alla och så popu-
lär att till och med de tufa 

MATS JONSSON är tecknare och 
redaktör på Galago. Han har även 
givit ut fem serieromaner för vuxna, 
däribland Mats kamp och Hey 
Princess.

Om Världens  räddaste 

katt:

Jag ger Jonsson min 
August

/Gunilla Brodrej, 

Expressen

Få andra 
barnboksförfattare skildrar 
sorg och rädsla ur ett lika 
trovärdigt barnperspektiv

/Aftonbladet

Foto: Idha Lindhag 

Tidigare utgivna:

 killarna i fyran är snälla mot 
henne? Hur ska Mats få Eme-
lie att förstå att han är precis 
som hon, bara mindre söt och 
inte lika poppis?

EMELIE NICKLASSON OCH JAG 
är den fristående uppföljaren 
till kritikerhyllade Monstren i 
skogen och Världens räddaste 
katt.
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Hej kungen!

Titel Hej kungen!
Författare Susanna Alakoski
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 175
Utkommer september
ISBN 978-91-501-1702-8
Finns även som e-bok

Alakoskis styrka är att hon kan skriva snärtigt, 
humoristiskt, träffsäkert och med absolut gehör 
för vanliga barns vardag ur barnets perspektiv.

/GP

KUNGAPARET SKA BESÖKA Ystad och fem-
morna får vara med och bestämma vad 
de ska göra. Alla får i uppdrag att skriva 
ner sina förslag på lappar och lägga dem 
i en låda som ska lämnas till kommunen. 
Fröken Bodil Brenner är uppskruvad. Hon 
tror att kungaparet vill göra saker som de 
är vana vid, besöka 
intressanta industrier och så. Men det 
tror inte Tiia och hennes kompisar. De 
är säkra på att Kungen vill träfa Peggis 
mamma som är kallskänka och de gamla 
tanterna som Tiias pappa tar hand om. 
Och tvättstugorna i bostadsområdet 
 Fridhem! Det är klart att de måste se dem. 

Det blir självklart succé.

SUSANNA ALAKOSKI har skrivit lera 
hyllade romaner för vuxna. För den 
första, Svinalängorna, belönades hon med 
Augustpriset. Den har också ilmatiserats 
i regi av Pernilla August. Susanna skriver 
krönikor, teaterpjäser och föreläser. Van-
liga teman i hennes böcker är klass, kön 
och etnicitet och hon är ständigt närva-
rande i den dagsaktuella debatten. 

I samma serie:

En bok att läsa

 tillsammans
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Titel Kom sol!
Författare Karin Ahlin
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 128
Utkommer september
ISBN 978-91-501-1756-1
Finns även som e-bok

Kom sol!

MALVA ÄR NIO år när hon får 
veta att hennes mamma har 
cancer. Alla säger att mamman 
snart blir bättre, men Malva 
ser sin mamma bli allt sämre. 
Pappan jobbar och jobbar, och 
det är ofta Malva som får ta 
hand om sin lillasyster Lilian. 

KOM SOL! är en stark histo-
ria där läsaren kastas mellan 
hopp och förtvivlan under 
mammans sjukdomsförlopp, 
för att sedan uppleva natten 
då mamman till slut förlorar 
kampen och dör. Genom att 
Malva, Lilian och pappan delar 
en förlösande sorgestund vid 
mammans grav börjar de äntli-
gen hitta tillbaka till varandra. 
Från den stunden börjar det 
sakta vända, och Malva känner 
för första gången lite av solen 
och livet komma tillbaka.

KARIN AHLIN är författare, 
föreläsare, illustratör och 
ilmmakare med berättandet 
som den röda tråden i alla sina 
projekt. Hon debuterade förra 
året med bilderboken Inte vara 
rädd! 

Gripande och hoppfull

Foto: Max Palm 
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Titel Bosse flyttar in
Författare och illustratör Åsa 
Karsin
Format 145 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 64
Utkommer augusti
ISBN 978-91-501-1757-8
Finns även som e-bok

Bosse flyttar in Lättläst och roligt för

 alla hundälskare

DET HÄR ÄR en bok för alla som 
vill ha en hund. Och för alla 
som redan har en.

Lea har längtat efter en hund 
i hela sitt liv. Hon lär sig allt hon 
kan om olika hundraser och 
hon har till och med bestämt 
vad hennes hund ska heta. 
Bosse! Det enda problemet är 
att mamma och pappa säger 
nej. För att ha hund måste man 
ha både tid och pengar. Och det 
har de inte.

Men en dag berättar mamma 
att hon ska börja jobba hem-
ifrån ...

FÖRSTA BOKEN OM Bosse hand-
lar om Leas hundlängtan och 
om lyckan när Bosse lyttar 
in. Lättläst text blandas med 
fakta- uppslag med allt man 
behöver veta när man skafar 
hund.

ÅSA KARSIN har tidigare på 
Alfabeta både skrivit och illus-
trerat bilderböckerna om Lilla 
Lena och pekböckerna om 
Doddi (Var är mina skor? Var 
är min hink?)

Pratbubblor i

 versaler
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Titel Vår trädkoja med 13 våningar
Författare Andy Griffiths
Illustratör Terry Denton
Översättning Katarina Kuick och 
Sven Fridén
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 256
Utkommer oktober
ISBN 978-91-501-1758-5

Vår trädkoja med 13 våningar
Första delen i 

ny succéserie!

Sålda i mer 

än en miljon 

exemplar

TÄNK OM MAN kunde bo i en 
trädkoja! Och tänk om träd-
kojan hade 13 våningar, en 
bowlingbana, pool, akvarium 
med hajar, självbäddande 
sängar, ett hemligt underjor-
diskt laboratorium, lianer att 
gunga i, ett bibliotek fullt med 
serietidningar, och en automa-
tisk marshmallowkanon som 
följde en vart man än gick och 
fyrade av marshmallows i ens 
mun så fort den kände av att 
man var hungrig.

ANDY OCH TERRY bor i precis 
en sådan koja och de gör böck-
er tillsammans. Böcker om två 
killar som bor in trädkoja med 
13 våningar och gör böcker om 
helt knäppa äventyr. För VAD-
SOMHELST kan hända i en 
trädkoja med 13-våningar. 0% 
vardag och massor av fantasi.

ANDY GRIFFITHS OCH 

TERRY DENTON kommer 
från Australien och deras 
serie om trädkojan har 
gjort succé i alla länder 
den hittills kommit ut och 
är såld till 15 länder.
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Lättläst och 

spännande
Mååål!

Titel Mååål!
Författare Thomas Halling
Illustratör Jonas Kärn
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 96
Utkommer augusti
ISBN 978-91-501-1741-7
Finns även som e-bok

Om Passa:

Thomas Halling skriver lättsamt 
utan att förenkla.

/Staffan Engstrand, BTJ

WILLES KLASS HAR tagit sig 
till inal i skolcupen i fotboll. 
Otroligt! Nu måste de göra 
allt för att försöka vinna. Men 
inom laget är det mycket som 
händer. Wille är ihop med 
Moa. Eller är han det? Allt 
verkar krångligt… Och mot-
ståndarna är inte att leka med. 
Hur ska det gå?

Mååål! Är den tredje fristå-
ende delen i serien om Wille – 
böcker om kärlek, kompisar och 
fotboll i skolmiljö.

THOMAS HALLING har bland 
annat skrivit Ihop-serien, 
böckerna om Agnes och serien 
Trio i trubbel. Han gör ofta 
skolbesök.

JONAS KÄRN är illustratör, 
animatör och 3D-graiker. Han 
har jobbat med reklam, spel 
och animationer men börjar 
alltid skissa med papper och 
penna. Serien om Wille är 
hans första barnboksuppdrag.

Tidigare i serien:

Foto: P
eder L

in
gdén

 

L
Ä

S
A

 S
J

Ä
L
V

 9
–

1
2

 Å
R

31



Tom Gates: Allt är underbart

Titel Tom Gates: Allt är underbart
Författare Liz Pichon
Översättare Helena Sjöstrand 
Svenn och Gösta Svenn
Format 150 x 190 mm, häftad
Antal sidor 416
Utkommen

ISBN 978-91-501-1737-0

LIZ PICHON är en engelsk 
författare och illustratör. Hon 
har skrivit nio 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.

LÄTTLÄST, HUMORISTISKT och 
rikligt illustrerat. 

Skolan har börjat igen och 
den här terminen har alla 
förutsättningar att bli fantas-
tisk. Tom och Derek anmäler 
Rooster till en hundutställning, 
snart är det disko på skolan och 
Tom fyller år. Och Toms jobbiga 
syster Delia är inte bjuden... 
Det är bara ett problem med 
födelsedagen. Farmor säger att 
hon ska laga maten… Inte bra. 

Om Tom Gates  fantastiska 

värld:

Den liknar på många sätt den 
populära bokserien Dagbok 
för alla mina fans, men den är 
mycket bättre. (5/5 KP)

/Kamratposten

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

/Norra Skåne

Såld till 37 länder

Tidigare i serien:
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Titel Svart sommar
Författare Åsa Anderberg Strollo
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor ca 192
Utkommer augusti
ISBN 978-91-501-1729-5
Finns även som e-bok

 

Svart sommar Feelgood & skräck

DET HÄR KOMMER att bli den 
värsta sommaren i Annies liv, 
det är hon säker på. 

Mamma och Hakim bråkar 
och storasyster Wilma är kons-
tant sur och behandlar Annie 
som vore hon två år. Och nu ska 
de till ett skruttigt torp mitt ute 
i skogen. Hela sommaren! 

VÄL UTE I TORPET blir  Wilma 
alltmer undanglidande, 
mamma och Hakim tjafsar och 
regnet tycks aldrig upphöra.

Men det är något annat 
också. Det luktar konstigt och 
Annie börjar få märkliga dröm-
mar. Drömmar som nästan 
känns verkliga. Som om någon 
försöker säga Annies något.

Annie bestämmer sig för att 
ta reda på sanningen om torpet 
och de som bodde där tidigare. 
Men aldrig hade hon kunnat 
ana vad som är torpets mörka 
hemlighet.

ÅSA ANDERBERG STROLLO är 
författare till böcker som Bryta 
om (Augustnominerad 2007), 
Blod och Hoppas. Hon skriver 
dramatik och är sedan många 
år krönikör i Sydsvenskan. 
Svart sommar är hennes första 
bok för 9-12 år.

Foto: Magnus Liam Karlsson
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NICCOLO BRUNI OCH PIRATERNA är 
en historisk äventyrsberättelse för 
mellanåldern. En medryckande och 
rolig historia i högt tempo – perfekt 
för högläsning och för att läsa själv!

Pesten härjar i Stockholm och folk 
är livrädda och gör allt för att und-
komma dödens käftar. Men några som 
inte är alltför bekymrade är tvilling-
lickorna Agnes och Agatha och deras 
bästa vän, hittebarnet Niccolo Bruni 
– tre förhärdade busfrön. 

FLICKORNAS MAMMA LOVAR lite 
obetänksamt att de ska åka på en 
pilgrimsresa som tack för att Gud 
låtit hennes man tillfriskna, men 
hon verkar snart ha glömt alla löften. 
Flickorna och Niccolo bestämmer sig 

Titel Niccolo Bruni och piraterna
Författare Gudrun Wessnert
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 192
Utkommen

ISBN 978-91-501-1707-3
Finns även som e-bok

Niccolo Bruni och piraterna

därför för att själva se till så att de 
kommer iväg. De har ju hört att det 
inns härliga kakor i Florens!

Historisk 

äventyrsberä
ttelse

GUDRUN WESSNERT har skrivit en rad 
barn- och ungdomsböcker, historiska 
romaner, fantasy och spökhistorier. 
Hon arbetar även som museipedagog 
på Medeltidsmuseet i Stockholm.
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Titel Kartor. Kul & klurigt
Text och bild Aleksandra Mizielinska 
och Daniel Mizielinski
Översättning Maria Svedberg 
Format 270 x 370 mm, häftad
Antal sidor 72
Utkommer augusti
ISBN 978-91-501-1754-7

Kartor - kul & klurigt

RITA EGNA KARTOR, färglägg 
laggor, rita kläder, fotbolls-
spelare och djur. Boken Kartor 
har nu fått en pysselbok för 
alla barn som gillar att titta 
på kartor, rita och lära sig om 
olika kulturer. En pysselbok 
som räcker länge! 

Sidorna är limmade som i ett 
block så att de enkelt kan rivas 
ut om man t ex vill sätta upp 
teckningarna på väggen.

ALEKSANDRA MIZIELINSKA och 
DANIEL MIZIELINSKI är båda 
illustratörer och formgiva-
re med ett stort intresse för 
riktigt gamla kartor. Detta in-
tresse var grunden för det som 
till slut blev en stor bok och en 
internationell succé. 

Tidigare utgiven:

Fakta och pyssel
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Titel Världens första sportstjärnor
Författare Andreas Palmaer och 
Bengt Fredrikson
Illustrationer Kim W. Andersson
Format 145 x 205 mm, inbunden
Antal sidor 64
Utkommer augusti
ISBN 978-91-501-1755-4
Finns även som e-bok

DET HAR ALLTID funnits idoler 
inom idrotten. Före Zlatan 
och Venus Williams var det 
Melankomas, boxaren som var 
så överlägsen att han aldrig 
slog ett slag. Och fotbollslaget 
Preston North End som aldrig 
förlorade en match – de ville 
inte riskera att få stryk av sina 
egna fans. 

I Världens första sport-
stjärnor möter du också 
konståkerskan som var med i 
OS vid elva års ålder och hock-
eyspelaren som riskerade livet 
när han klev ut på isen. 

ANDREAS PALMAER är författa-
re till bland annat serien Fans, 
som han skev tillsammans med 
Arne Norlin. Han har även 
skrivit böckerna om Sant eller 
falskt. 

BENGT FREDRIKSON har skrivit 
lättlästa böcker om allt från 
schlager till Alfred Nobel. Han 
har bland annat vunnit Bokju-
ryns första pris inom kategorin 
faktaböcker för boken Titanic 
– katastrofen.

Spännande fakta 

om idrottsstjärnor

KIM W. ANDERSSON är serie-
tecknare. 2012 gav han ut sin 
första graiska roman Alena 
som hyllats både i Sverige och 
utomlands. Han har bland 
annat illustrerat omslagen till 
Engelsforstrilogin.
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(M)ornitologen Ny ungdomsroman

av Johanna Thydell

MED ETT OMISSKÄNNLIGT språk och 
med tonvis med humor skildrar 
 Johanna Thydell tonårens känslomäs-
siga kaos, i brytpunkten mellan barn-
dom och vuxenblivande, i gränslandet 
mellan realism och galenskap.

Moa har det utmärkt, tack så myck-
et. Hon bor med sin pappa, pappas 
fru Susanne och sin älskade lillebror 
Lucas. Sedan inns vapendragaren och 
bästa vännen Otto. Livet leker, himlen 
är blå. Moas mamma Hedvig försvann 
visserligen utan ett spår när Moa var 
två år gammal, men det är inte direkt 
något Moa går och grubblar över.

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

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

Titel (M)ornitologen
Författare Johanna Thydell 
Format 135 x 210 mm
Antal sidor ca 256
Utkommer oktober
ISBN 978-91-501-1506-2
Finns även som e-bok
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30-årsjubileum!

Om Janne, min vän:

Peter Pohls språk är rikt och 
engagerande och boken myllrar av 
fint iakttagna detaljer.

/DN

Spänningen mattas aldrig i denna 
märkliga bok, som tycks innehålla 
allt, från humor till tragik.

/GP

Titel Janne, min vän
Författare Peter Pohl
Format 135 x 210 mm, inbunden
Antal sidor 255
Utkommer augusti
ISBN 978-91-501-0757-9

JANNE, MIN VÄN är Peter 
Pohls succédebut och för 
den tilldelades han Deut-
scher Jugendliteratur preis, 
Litteratur främjandets debu-
tantpris och Nils Holgersson- 
plaketten. I år är det 30 år 
sedan boken först utkom. 

DEN 31 AUGUSTI 1954 kl 18.32 
ändrades allting. Då dök den 
rödhårige och fräknige Janne 
upp från det okända, och med 
sin häpnadsväckande cykel 
prejade han sig in bland grab-
barna i gänget på Söders höj-
der. Janne blev Krilles vän, en 
högst ovanlig vän som ständigt 
lämnade nya frågetecken efter 
sig. Och Krilles liv blev två 
liv - ett i den traditionstyngda 
skolan, och ett med Janne. 

En fantastisk Stockholms-
skildring och en gripande ro-
man om längtan och sökandet 
efter en identitet.

PETER POHL har sedan debuten 
1985 skrivit en lång rad böcker 
som gjort honom till ett av 
de stora författarnamnen i 
Sverige, inte minst tack vare 
de starka och engangerande 
ungdomsböckerna. Han är 
mångfaldigt prisbelönt för sitt 
författarskap, både i Sverige 
och utomlands.

Foto: Ulla Montan 
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