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Den som 
hackar 
THOMAS HALLING

9–12 ÅR | Albin 
och hans mam-
ma har precis 
flyttat in i det 

gamla huset vid kyrkan. De kan inte 
undgå att lägga märke till fåglarna på 
kyrkogården. Hundratals svarta råkor! 
Snart börjar det hända otäcka saker. 

En skräckhistoria i nutid med överna-
turliga inslag.

Den som hackar är den första delen i 
en serie om tre böcker.

THOMAS HALLING fd mellanstadielärare, 
debuterade 1995 och är en av landets 
mest lästa barn- och ung-
domsboksför-
fattare.

Fans – Motståndarna, 
Förföljda och Uppgörelsen 
ARNE NORLIN & ANDREAS PALMAER

9–12 ÅR | En smart, spännande och  
välskriven serie om fotboll, omöjlig  
kärlek och om hur långt ett hängivet  
fan kan gå i sin kärlek till laget. 

»Spännande 
berättelse om 
supporter
kultur« Per 
Israelsson, DN

»Berättade 
i ett högt 
tempo med 
mycket spän
ning.« Stina 
Nylén, GP

Omslag Eric Thunfors 
133 x 200 mm | Inbunden | 128 s
Utk april |  978-91-501-2016-5

√ Lättläst skräck för mellanstadiet

√ Nu och då i en kuslig blandning

√ Ruskigt, rysligt, ruggigt

Ny serie med 
lättläst skräck

Foto Hallustrated

9–12 ÅR

√ Kärlek, fotboll och spänning

√ Favoritserie i nytryck

√ Läslust för 9–12

Omslag Niklas Lindblad | 145x205 mm | Mjukband | 192 s | Utk mars 
Motståndarna 978-91-501-2054-7 | Förföljda 978-91-501-2055-4 
Uppgörelsen 978-91-501-2056-1



 

 

Världens sämsta fotbollslag 
och andra fantastiska förlorare  
ANDREAS PALMAER

Omslag Ola Skogäng | 145 x 205 mm | Inbunden | 80 s 
Utk mars | 978-91-501-2050-9

9–12 ÅR | Här skriver Andreas Palma-
er  förlorarnas historia i överraskande, 
roliga och berörande berättelser. Boken 
lämnar läsaren med en positiv känsla – 
det är inte så farligt att misslyckas!

”En bibliotekarie säger till en barn
grupp: Jag har fått in två nya böcker, 
men ni får bara låna en av dem. Den ena 
heter Boken om världens bästa fotbolls
lag. Den andra heter Boken om världens 
sämsta fotbollslag. Vilken bok vill ni 
helst läsa? 90 procent av barnen röstar 
alltid på Boken om världens sämsta fot
bollslag.” Andreas Palmaer under ett av 
sina författarbesök.

ANDREAS PALMAER är journalist, redaktör 
och författare till många kapitelböcker 
bland annat Vandraren utan ansikte och böckerna 
om Sant eller falskt. Tillsammans med Arne Norlin 
har han skrivit serien Fans. 

6–9 ÅR | Vilma har en lös tand. 
Hon är så upphetsad över detta 
att hon nästan inte kan prata om 
något annat. Hennes syskon blir 
galna på henne (som vanligt). 

Men vad värre är,  häxan Gloria Glufs blir svartsjuk och 
kommer på att hon ska kidnappa tandfén och sno hen-
nes jobb! Vilma får ta alla sina vänner, både de verkliga 
och de som är på låtsas, till hjälp för att rädda tandfén åt 
jordens alla barn – och för att få sin peng…

Vilma och den lösa tanden är den fjärde boken om 
Vilma. Här får vi träffa både nya och gamla vänner och 
låtsaskompisar, precis som det ska vara i Vilmas fantasi-
fulla och knasiga värld.

 
ABBY HANLON är lärare och barnboksförfattare från 
Brooklyn. Tidigare delar i serien: Vilmas vilda värld, 
Vilmas riktiga kompis och Vilma Superhjälte.

Vilma och den  
lösa tanden ABBY HANLON

√ Hög charmfaktor i text och bild

√ Fantasi och verklighet blandas – stor igenkänning

√ Läsa högt, läsa själv, passar perfekt i förskoleklass 

Perfekt för
högläsning!

Foto M
agnus Liam

 Karlsson

9–12/6–9 ÅR

√ Äntligen en rolig bok om att misslyckas

√ Sanna berättelser ur det verkliga livet.

√ Lättläst för 9–12

Översättning Caroline Bruce | 140 x 190 mm | Inbunden
160 s | Utk mars | 978-91-501-2047-9



9–12 ÅR

Vår supersmarta  
trädkoja med  
104 våningar
ANDY GRIFFITHS & TERRY DENTON

9–12 ÅR | Andy och Terrys trädkoja har vuxit till 104 
våningar. Här finns nu en oändlig oändlighetstrappa, 
en tankevåning för djupa tankar, en rapbank, ett Mount 
Everest, en stor fästning som är förstärkt med en extrastark 
fästningsförstärkare samt en pengamaskin (som också 
tillverkar honung!). 

Andy och Terry är som vanligt sena med lämningen av 
den nya boken. Det börjar bli panik (igen …)! Till råga på 
allt har Andy sån tandvärk att han inte alls kan komma på 
nåt kul att skriva om. Som tur är har Terry en idiotsäker 
plan. Så vad kan gå fel?
 
ANDY GRIFFITHS är Australiens mest populära författare  
och har skrivit över 25 böcker. Hans böcker har legat på 
New York Times Bestsellerlista, vunnit 50 priser och sålt  
i över 5 miljoner exemplar världen över.

TERRY DENTON är illustratör från Australien och samarbetar 
ofta med Andy Griffiths.

Översättning Katarina Kuick och Sven Fridén | 145 x 205 mm 
Inbunden | 352 s | Utkommen | 978-91-501-2049-3

√ En av världens mest populära serier

√ Såld i miljontals exemplar

√ Läslust för 9–12



6–9 ÅR

6–9 ÅR | Dr Marmelad hotar att förgöra jorden. Han har 
stuckit till månen och lämnat ett jättekaos efter sig med 
alla zombiekatter, zombiehundar, zombiedelfiner etc.

Tuffa gänget måste stoppa honom!
Uppe i rymden ”råkar” Herr Varg bli utestängd och 

svävar omkring i tyngdlöshet utanför raketen. 
Men han är inte ensam – inuti rymddräkten finns 

även Herr Piraya och han har ätit 37 burritos…

AARON BLABEY är en australiensisk författare och illus-
tratör. Han har skapat flera prisbelönta bilderböcker 
och har tidigare arbetat som skådespelare.

Första delen i den populära serien nominerades till 
Deutscher Jugendliteraturpreis och blev utsedd till 
Children’s Book of the Year Australia, 2016. 

Tuffa gänget 
En gas i galaxen
AARON BLABEY

OM TIDIGARE TITLAR:

»Precis som i tidigare  
delar är intrigen hals
brytande, actionspäckad 
och full av en ironisk men 
hjärtlig sorts humor, som 
lyckas vara tilltalande för 
såväl barn som vuxna.«  
Jacob Åström Wennbom, 
BTJ

√ Coolt, roligt, spännande och lättläst

√ Perfekt för nybörjarläsaren 

√ Böckerna har blivit en stor internationell succé,  
    översatta till över 30 språk 

Översättning Helena Sjöstrand Svenn och Gösta Svenn
145 x 205 mm | Inbunden | 144 s | Utk mars 
978-91-501-2048-6

√ En av världens mest populära serier

√ Såld i miljontals exemplar

√ Läslust för 9–12

Filmatiseras
av DreamWorks



Tidigare titlar på Alfabeta: Petit,  
monstret (2013), En anka är bra att ha 
(2013), Nocturne – recept på drömmar 
(2014) och Minstingen (2015).

3–6 ÅR | ”Vi såg Tiden rusa fram 
i full fart. Hon stannade hos oss 
och suckade.

– Allt händer samtidigt. Jag 
hinner inte med!”

Tiden längtar efter en lång se-
mester. Hon vill drömma sig bort, 
hon vill stanna länge på ett enda 
ställe. Vad händer när Tiden tar 
semester? Och vilka ska egentli-
gen ta över när Tiden är bortrest? 

Mattias Käck debuterar med 
en både poetisk och vardagsnära 
skildring av tiden och livets tem-
po sett ur två barns perspektiv. 

Ida Björs illustrationer fångar 
magin mitt bland lekplatser och 
höghus.

MATTIAS KÄCK har studerat skri-
vande på bland annat Nordens 
folkhögskola Biskops Arnö. Han 
arbetar som bibliotekarie och har 
tidigare medverkat i tidskrifter 
som Lyrikvännen och Horisont.

IDA BJÖRS arbetar som konstnär 
och illustratör. Hon har illustrerat 
flera bilderböcker, samt medver-
kat i bland annat Dagens Nyheter 
och Tidningen Hem slöjd.

√ Humoristisk historia
√ Stor igenkänning
√ Perfekt presentbok

√ Tiden ur barnets perspektiv
√ Poetisk och vardagsnära
√ Bilderna fångar magin och
    vardagen

Tiden tar semester
MATTIAS KÄCK & IDA BJÖRS

Hur ska det gå för Toribio?
 ISOL

210 x 280mm | Inbunden | 32 s | Utk mars
978-91-501-2006-6

   Ny bok från en  
Almapristagare

3–6 ÅR

TORIBIO ÄR två 
och ett halvt år 
och hans föräld-
rar älskar honom 
väldigt mycket. Men 
de skulle också älska 
att till exempel få 
sova lite mer. Kanske 
finns det en lösning 

på familjens problem? 
En humoristisk beskrivning av 

de olika situationer som uppstår 

när man lever med ett litet barn. 
Stor igenkänning utlovas.
 
ISOL tilldelades 2013 Litteratur-
priset till Astrid Lindgrens min-
ne. Ur juryns motivering:

”Isol skapar bilderböcker i 
barnets ögonhöjd. Hennes bilder 
vibrerar av energi och explosiva 
känslor.”

Översättning Dag Hernried | 200 x 250 mm | Inbunden 
36 s | Utk april | 978-91-501-2059-2



√ Knasig och överraskande
√ Roliga och fascinerande fakta om djur
√ Detaljerade illustrationer

Det kommer 
en grävling 
LISA RAGVALS &  
ANNA-KARIN GARHAMN

3–6 ÅR

3–6 ÅR | Så länge Abbe kan minnas har han önskat sig 
ett husdjur. Helst skulle han vilja ha en hund men hans 
pappa är rädd för hundar. Abbe känner bara en som 
har ett husdjur. Det är farfar, han har en grävling under 
huset. En grävling, tänker Abbe, en grävling skulle 
man ha ...

Så flyttar grävlingen in. Det är spännande! Gräv-
lingen är nyfiken och vill leka mest hela tiden. Tänk att 
Abbe har lyckats hitta det perfekta husdjuret! Eller har 
han det?

Det kommer en grävling är den första delen i serien 
Abbes vilda husdjur, roliga och fartfyllda böcker för 
djurtokiga läsare. I kommande böcker möter vi bland 
annat en älg, en bäver och en fjällämmel och gissa vad 
de har gemensamt? De är helt HOPPLÖSA som husdjur!

I mitten av varje bok finns dessutom ett faktauppslag.
 
LISA RAGVALS är född och uppvuxen i Umeå men bor 
idag i Hägersten i Stockholm. Hon har jobbat med barn-
böcker under större delen av sitt yrkesverksamma liv.
 
ANNA-KARIN GARHAMN är utbildad textilformgivare  
som blev barnboksillustratör av en slump. Hon bor  
i Belgiens blåaste hus i staden Gent. På fritiden driver 
hon ett rullskridskolag, ett lite galet projekt som blev till 
efter karriären som rollerderby spelare.

 210 x 260 mm | Inbunden | 32 s | Utk mars | 978-91-501-1990-9

Fartfyllt för  
djurtokiga läsare

Foto Privat
Foto Privat



√ Charmig pekbok
√ I stadig kartong för de allra yngsta
√ Utstansade hål i boksidorna

0–3 ÅR | Följ med 
den lilla musen 
på promenad 
bland djuren i skogen. Där är räven, 
ugglan, ormen och… ja vem då? 

En enkel pekbok där barnet får kika 
genom utstansade hål i boksidorna och 
säga hej till de olika djuren.

JULIA DONALDSON och AXEL SCHEFFLER 
har samarbetat kring många roliga  
bilderböcker. Den mest kända är den  
om Gruffalon. 

Säg hej till Gruffalon
JULIA DONALDSON & AXEL SCHEFFLER

Max och Maja
Den lilla pölen 
JULIA DONALDSON & AXEL SCHEFFLER

Översättning Anna Bogaeus | 135 x 135 mm | Kartong 
18 s | Utk mars | 978-91-501-2051-6

3–6 ÅR | Stugan är trång som en sko
kartong är en rolig saga på rim med ett 
mycket fiffigt slut. 

Nu i nyutgåva till kalaspris.

Stugan är  
trång som  
en skokartong  
JULIA DONALDSON & AXEL SCHEFFLER

√ Av populära Julia Donaldson 
     och Axel Scheffler
√ Omtyckt saga
√ Äntligen i ny utgåva

√ Charmig berättelse
√ Hög igenkänning
√ Fint om att ta hand om varandra

Översättning Barbro 
Lagergren | 170 x 210 mm 
Inbunden | 32 s | Utk januari 
978-91-501-2053-0

Översättning Harriet Alfons | 170 x 210 mm | Inbunden 
32 s | Utk januari | 978-91-501-2052-3

Foto Peder Lingdén
Foto M

urdo M
acleod

Grufalon 20 år!

0–3, 3–6 ÅR

3–6 ÅR | Max och Maja leker så intensivt att Max 
glömmer att han är kissnödig. Plötsligt är det en pöl på 
golvet! Vad har hänt? 

Nu i nyutgåva till kalaspris.



Tankar  
för dagen
BOB HANSSON

»Klas Gustafson skildrar 
nyanserat och engagerat 
detta kultur  krig i folk
hemmet.« Femina

Hitmaskinen 
JOHN SEABROOK

Brandgata 
INGRID HEDSTRÖM

Schlager
kungens krig
KLAS GUSTAFSON

Britas resa 
SVEN WOLLTER

»Fasen så under
hållande.« 
Dala-Demokraten

»En fullträff« 
Ingalill Mosander, 

Aftonbladet

»en av de bästa böck
erna om 2000talets 
populärkultur som jag 
har läst.« Markus Larsson, 

Aftonbladet

»En skål med 
själsliga choklad
bitar.« Fria Tidningen

176 s | Utk januari
978-91-7775-064-2

POCKET, ALFABETA ORDFRONT

288 s | Utk februari
978-91-7775-065-9

Översättning Johan Nilsson 
379 s | Utk januari
978-91-501-2062-2

367 s | Utk januari
978-91-501-2060-8

284 s | Utk januari 
978-91-501-2061-5

Pocket

våren
2019
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Lydia Putkinen Tappert
Marknadsansvarig barn- och ungdomsböcker 

070-828 91 75 | lydia@alfabeta.se

Pernilla Söderberg 

Marknadsförare | 0700-92 46 75
pernilla.soderberg@alfabeta.se

Sofia Gustafsson 

Förlagsassistent | 070-410 20 83
forlagsassistent@ordfrontforlag.se

Helena Lindblom
Marknadsansvarig vuxenböcker (vik) 

070-410 20 85 | helena@ordfrontforlag.se

Jenny Bjarnar
Marknadschef | jenny@ordfrontforlag.se

AnnaKaisa Danielsson
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