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MATTIAS KÄCK har bland annat inspirerats av ett bortglömt diktutkast 
av Verner von Heidenstam: »Seglade i en båt genom världsrymden …«. 
Han har också tänkt på sin barndoms spelkulor och världens mest 
berömda rymdfoto. Bilden The Blue Marble (Den blå kulan) visar 
jordklotet under en flygning till månen 1972. Michael Collins, en 
av astronauterna vid månlandningen 1969, valde att tacka nej till 
fler rymdexpeditioner. Han ville aldrig mer resa så långt bort. Han ville 
stanna hemma, umgås med sin familj och sitta på verandan med en drink.

JOANNA HELLGREN har gjort ett antal hyllade bilderböcker och serie- 
album och har fått flera priser. Hon tyckte det var härligt att ge sig  
ut i rymden med Mattias.

3–6 ÅR | En kväll flyger Johan och Nalin 
iväg i en båt. De landar på månen men vill 
ännu längre bort, till gnistrande stjärnor 
och lysande kometer. 

Den blå kulan är en härlig fantasi om att ge 
sig ut i rymden. Och om att längta hem.

√ Drömlikt rymdäventyr
√ Skildrar stark vänskap och hemlängtan
√ Vackra, vidsträckta, suggestiva bilder 
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Den blå kulan
text MATTIAS KÄCK  bild JOANNA HELLGREN

En hyllning till naturen 
och det ofattbara livet  
på jorden 

»... Poetiskt djup.« DN

OM MIN BRORSA HETER NOA 

»Hellgrens illustrationer fångar 
stämningen utan excesser.« SVD

Inbunden, 210 x 260 mm | Illustrationer i fyrfärg 
32 sidor | Utk september | 978-91-501-2134-6

OM TIDEN TAR SEMESTER av Mattias Käck (illustration Ida Björs) 



Följ med mig ut i natten 
text HELEN RUNDGREN 
bild KENNETH ANDERSSON

HELEN RUNDGREN är utbildad biolog och zoolog men arbetar 
numera som författare och tv-producent. Tidigare böcker på 
Alfabeta är bland andra Dumma mygga (bild: Anna 
Lindqvist) Världens bästa näsa (Bild: Ingela P Arrheni-
us) och Berättelsen om lilla L och rymdhunden Lajka med 
bilder av KENNETH ANDERSSON som har illustrerat 
både egna och andras böcker. Fler böcker på Alfabeta 
är bland andra Lilla pussboken, Lilla spökboken och Lilla 
monsterboken. 

2–5 ÅR | När mörkret fallit kan en 
liten promenad vara ett äventyr. 
Det finns ljus i mörkret. Runda 
små och stora lampor som lyser. 
Fina, vackra, roliga men även 
farliga runda ljus. 

Inbunden,  230 x 220 mm | Illustrationer i fyrfärg 
32 sidor | Utk maj | 978-91-501-2167-4

»Författaren Helen Rundgren och 
illustratören Kenneth Andersson har 
många års erfarenhet bakom sig. I 
denna bok om den lilla katten som 
ger sig ut i natten lyckas de skapa 
en bilderbok som andas kvalité rakt 
igenom.« Bibliotekstjänst
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√ Gissa vem som smyger i mörkret?
√ Spännande och filmiskt berättad

HELEN RUNDGREN är utbildad biolog och zoolog men arbetar 
numera som författare och tv-producent. Tidigare böcker på 
Alfabeta är bland andra Dumma mygga (bild: Anna Lindqvist) 
Världens bästa näsa (Bild: Ingela P Arrhenius) och Berättelsen 
om lilla L och rymdhunden Lajka med bilder av KENNETH 
ANDERSSON som har illustrerat både egna och andras 
böcker. Fler böcker på Alfabeta är bland andra Lilla 
pussboken, Lilla spökboken och Lilla monsterboken. 

»Följ med mig ut i natten är en estetiskt till-

talande bilderbok där text och bild skapar en 

spännande helhet.« Bibliotekstjänst
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Hundtjuvarna 
text JOHANNA THYDELL   
bild MARCUS-GUNNAR PETTERSSON

JOHANNA THYDELL är författare, översättare och förläggare. År 2003 debute-
rade hon med ungdomsromanen I taket lyser stjärnorna som blev en enorm 
framgång både i Sverige och internationellt.  

MARCUS-GUNNAR PETTERSSON är utbildad på Konstfack. Han har illustrerat 
ett 20-tal böcker, nu senast den uppmärksammade Barnens bästa bibel, 
och är en av Sveriges mest uppskattade och efterfrågade illustratörer.

3–6 ÅR | Mest av allt vill Gordon 
ha en hund. Men han kan inte få 
någon. Som tur är känner Gordons 
kompis Aina hundar de kan gå ut 
med. Sigge, Labbe, Boss och allt 
vad de heter. Idag är det Luffes tur. 
Luffe får gunga, köra hinderbana 
och åka rutschkana. Sådant orkar 
inte hans matte. Luffe vill nog 
mycket hellre vara med Gordon 
och Aina. Alltid… Skulle de kunna 
behålla honom? Men man kan väl 
inte bara sno någons hund? Eller?
 

Inbunden, 210 x 260 mm | Illustrationer i fyrfärg 
32 sidor | Utk september | 978-91-501-2044-8

En finurlig, medryckande 
och rolig bilderbok om en 
hundpromenad som tar en 
oväntad vändning.
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Av samma författare Det är en gris på dagis, 
(illustration Charlotte Ramel) och Dumma 
teckning, (illustration Emma Adbåge). 

√ Drömmen om ett husdjur 
√ Kul och lite pirrigt

»mycket humor och känslor men också  
dramatik ... Hundtjuvarna är en bilder- 
bok där högklassig underhållning och 
konstnärlig kvalité går hand i hand.«  
Bibliotekstjänst

»Marcus-Gunnar Pettersson 
lyckats väl med mimiken hos både 
människor och djur. Vissa bilder 
är närmast omotståndliga.«  
Bibliotekstjänst
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EVA LINDSTRÖM har tilldelats en 
rad priser för sina böcker, bland 
annat Elsa Beskow-plaketten 
Heffaklumpen, Snöbollen och 
Augustpriset.

Allvar och underfundig humor 

Inbunden, 210 x 280 mm | 32 sidor | Illustrationer i fyrfärg  
Utk september | 978-91-501-2177-3

3–6 ÅR | Vi kommer från en planet, det gör väl alla.
Nu bor vi här, i en helt ny stad.
Vi har allt, vi har Mamma, vi har King,
vi har varandra. Ibland tänker vi på Pappa.
Hur har han det där borta, på Månen eller Pluto  
eller vad som helst?

Två syskon har hamnat i en ny  
miljö, som de bemästrar och gör sig  
hemmastadda i tillsammans med sin  
mamma och King. Pappan är någon  
annanstans. Men var? Barnen håller  
humöret uppe och tycker att de klarar  
sig fint! Men de funderar mycket över  
hur pappan har det. De gör i ordning 
en landningsplats åt honom och hans  
farkost. Nu har de förberett allt. Han  
får gärna komma nu.

»Eva Lindströms 
bilder är konst i 

barnboksformat och 
så känslo mättade att 

de med full styrka når 
ända ner i magen.«  

Vi föräldrar

»Ingen kan göra bilder 
som Eva  Lindström: 
glest befolkade, med 

allt större tomma ytor, 
men som är så laddade 
med innehåll att man 
måste läsa, om och  

om igen.« 
Dagens Nyheter

Ingenting är omöjligt för oss
EVA LINDSTRÖM

Foto: Jonas Adner
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EVA LINDSTRÖM är illustratör 

Kalla lilla larv
text MALIN LINNEROTH  bild LISA MORONI

Andra boken om Signe

Inbunden, 210 x 260mm | Illustrationer i fyrfärg  
32 sidor | Utk september | 978-91-501-2141-4

 

MALIN LINNEROTH är författare och journalist, har mestadels jobbat 
med radio och tv. Just nu är hon radioproducent. Jobbade tidigare för 
tidningen Skriva. Bor själv i skogskanten precis som Signe. 

LISA MORONI  Skriver och illustrerar både egna böcker och andras. På 
Alfabeta Bokförlag har hon tidigare illustrerat småbarnsböckerna 
om Nisse & Nora (text Emelie Andrén).

√ Igenkänning för alla djurälskare
√ Varm, mysig och lite dramatisk 

3–6 ÅR | Signe älskar djur. En dag 
på väg till frisören hittar hon en 
liten larv på vägen. Den är alldeles 
ensam och väldigt kall. Signe tror 
att den vill följa med på utflykt. 
Men det är inte så lätt att ta hand 
om en larv...

Kalla lilla larv är en engagerande 
och varm berättelse om ett barns  
starka kärlek till djur, även den till 
synes oansenliga larven på gatan.

Böckerna om Signe handlar om 
hur barn ofta följer en egen logik, 
som ibland krockar med hur vuxna 
tycker att man borde göra

För barn kan det vara självklart 
att det är viktigare med larven de 
hittat på gatan än att säga hej då 
till frisören, eller att presenten de 
köpt är för fin för att ges bort när 
de själva valt den i butiken. Sådant 
kan vara stor dramatik för den som 
är liten.

OM FÖRSTA BOKEN OM SIGNE
»underhåller och väcker frågor.« Barometern

»... jag blir upprymd av de här smått vågade greppen, 
och av skickligheten i berättandet som tillåter ett 
stämningsfyllt, lite oväntat slut.« GöteborgsPosten



Sova som en haj 
text LISA RAGVALS bild EMMA GÖTHNER

LISA RAGVALS har jobbat med barnböcker under större delen av  
sitt yrkesverksamma liv, för närvarande med ljudboksproduktion.  
Lisa har tidigare givit ut böckerna Det kommer en grävling och  
Det kommer en älg tillsammans med Anna-Karin Garhamn.

EMMA GÖTHNER är frilansillustratör utbildad på Konstfack. Hon jobbar 
främst med att illustrera för barn; bilderböcker, kapitelböcker och 
läromedel. Emma är illustratör till serien Sagasagor.

3–6 ÅR |  Billie tycker att det är 
tråkigt att sova i sin säng. Tänk 
om hon kunde sova upp och ner 
istället, som en fladdermus. Eller 
stående, som en zebra. Hon be-
stämmer sig för att testa. Men hur 
sover egentligen björnar, illrar, 
sniglar och giraffer?

I Sova som en haj får vi vara med 
när Billie utforskar sovvanorna 
hos tolv olika djurarter, inklusive 
människan. En del djur sover lite 
krångligt, som fladdermusen som 
hänger upp och ner och håller 

Inbunden, 195 x 240 mm  | Illustrationer i fyrfärg 
32 sidor | Utk augusti | 978-91-501-2136-0

i sig med fötterna. Andra, som 
giraffen, sover max två timmar 
om dygnet. Att sova med öppna 
ögon som vissa hajar, är ingen-
ting för en människa. Men ibland 
önskar vi att vi var som  björnen 
och grodan och fick sova bort hela 
kalla vintern.
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Godnattsaga

Vem vet hur djur sover?

»Sova som en haj är en perfekt godnattsaga! 
Kreativ och rolig,« Bibliotekstjänst



Foto: Linda  Gren
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EVA LINDSTRÖM är illustratör 

Tåget till överallt
text TOVE MÖRKBERG  bild ANNA-CLARA TIDHOLM

En varm berättelse om närheten mellan mormorn och barnet

Inbunden, 210 x 230 mm | Illustrationer i fyrfärg  
32 sidor | Utk september | 978-91-501-2135-3

TOVE MÖRKBERG är född och uppvuxen i Umeå, men bor sedan många år 
i Malmö. Hon debuterade 2013 med diktsamlingen Barnen.

ANNA-CLARA TIDHOLM är en av Sveriges främsta barnboksförfattare 
och illustratörer. Miljontals barn har haft glädje av de böcker denna 
bilderboksmakare har gjort. Behöver vi nämna Knacka på!?

3–6 ÅR |  När vi åker tåg, mormor och jag
flyger världen utanför förbi
och träden vill springa ikapp
men de har sina rötter fast i jorden. 
Ingen vet vart tåget ska
men det kör aldrig vilse.
Det följer rälsen och rälsen vet vägen
mellan träden, över broarna
och genom städerna. 
Mormor är aldrig vilse.
Hennes händer är kartor
med stigar och floder.
Jag håller henne i handen.
Jag följer hennes karta.
Morfar är i jorden. 
Han sover och drömmer hela tiden.
Men han är aldrig rädd bland rötterna. 
Vi sitter aldrig fast, mormor och jag.
För vi lever och vi åker tåg.

√ Poetisk med mycket fantasi
√ Tankar kring livet och döden 
√ Mjukt och lugnt tempo –  
fin godnattsaga
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HELENA DAVIDSSON NEPPELBERG är  
illustratör och författare som  
illustrerar både egna och andras  
texter. Hennes illustrationer kan  
man också se i tidningar som D 
agens Nyheter, tidningen Vi, m fl.

Åk med om du vågar!
HELENA DAVIDSSON NEPPELBERG

Mysrys för barn i  
förskoleåldern

Inbunden, 170 x 200 mm | Illustrationer i fyrfärg 
32 sidor | Utk oktober  | 978-91-501-2178-0

2–5 ÅR | Ett tåg fullt av spöken 
som lockar: Åk med om du vågar! 
Det blir en resa genom ett lugnt 
och stilla landskap. Men tittar man 
noga finns det massor av spännan-
de och rysliga detaljer att upptäcka 
i bilderna. En lekfull mysrysare för 
barn i förskoleåldern

√ Spännande detaljer att upptäcka i bilderna
√ Söta spöken

TITEL  I SAMMA SERIE
KOM IN OM DU VÅGAR!
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0–3 ÅR | Vart har alla små djur- 
ungar tagit vägen?  
 

Var gömmer sig djuren i skogen?  
Lyft på fliken så får du se!

Var är kycklingen?
Var är björnen?
INGELA P ARRHENIUS |

FLER TITLAR I SAMMA SERIE

 3,4 miljoner ex  
sålda i 19 länder

»Ingela P Arrhenius är en mästare på att skapa färg-
starka, snälla och fiffiga pekböcker« Vi föräldrar

INGELA P ARRHENIUS är illustratör, form-
givare och designer som bor i Sverige 
men även arbetar internationellt med 
illustration av böcker, formgivning av 
leksaker, textil, husgeråd med mera.

PEKBOKSFAVORITER MED MJUKA FLIKAR

Board book 180 x 180 mm | 12 sidor | Utk juni 
Var är kycklingen? 978-91-501-2155-1 | Var är björnen?  978-91-501-2156-8



IBEN BARAK är en författare som gärna skriver  
om naturvetenskap. Det här är hans tredje  
barnbok men han har också skrivit för vuxna.  
Fler av hans böcker har vunnit fina priser.  

JULIAN FROST är illustratör och animatör. Han har bland annat animerat 
en liten film som fick stor spridning på nätet.”Dumb ways to die”. Både 
Julian Frost och Iben Barak  bor i Melbourne i Australien.

FAKTA OCH FANTASI FÖR  
HELA FAMILJEN | Utomjording-
arna Blobb och Fluff är på väg till 
ett kalas. Men rymdskeppet går 
sönder och de måste nödlanda. 
När Blobb och Fluff ska försöka 
laga rymdskeppet märker de 
att det inte går. De kan inte ens 
öppna dörren för Blobb är en slags 
geléklump och Fluff är ett gas-
moln. De behöver en hjälpande 
hand. Och det är människorna 

som läser boken som kan hjälpa 
dem. Blobb och Fluff ställer frågor 
om hur människans kropp fung-
erar. Barnet hjälper till genom att 
lägga sin hand på boken och låta 
den ”röntgas” så när man vänder 
på blad kan man se hur det ser ut 
inne i handen.

Översättning Helen Rundgren | Inbunden, 170 x 210 mm  
llustrationer i fyrfärg | 32 sidor | Utk augusti | 978-91-501-2143-8
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Hjälp! Det är ett skelett i din kropp!
text IDAN BEN BARAK bild JULIAN FROST

Interaktiv bok om  
kroppen och skelett

Fakta och humor

Från teamet bakom 

Slicka inte på boken – 

den är full av baciller
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BENGT FREDRIKSON OCH ANDREAS PALMAER har 
skrivit flera underhållande böcker tillsam-
mans där man både lär sig en massa och har 
roligt under tiden, som till exempel 21 sanna 
deckargåtor och Saker som (nästan) ingen vet.

Tecknade vinjetter Elin Jonsson | omslag Eric Thunfors  
Inbunden, 155 x 210 mm | 176 sidor | Utk augusti | 978-91-501-2171-1

FAKTA OCH FANTASI FÖR HELA FAMILJEN   
Läs historien om världens största krig på ett annorlunda 
sätt. Alla de viktigaste händelserna är med, som anfallet 
vid Pearl Harbor och belägringen av Leningrad, men 
historien berättas genom människorna som var där. 
Som tjuven som blev en hjälte när bomberna föll över 
London, eller nazisten som bytte sida i hemlighet.

Här finns berättelser om vanliga människor som spelade en viktig 
roll i kriget; motståndsmän, meteorologer, flygare, barn och soldater. 

De är okända för de flesta men 
deras historier är dramatiska. 
Vi får också läsa den fantastiska 
berättelsen om hunden som blev 
soldat och räddade massor av liv. 

Andra världskriget
Människorna mitt i striden
ANDREAS PALMAER & BENGT FREDRIKSON 
Illustration ELIN JONSSON

Foto: 

√ Lättläst och intresseväckande
√ Spännande fakta 
√ Livfulla vinjettbilder 
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 24 facsinerande berättelser och  

en tidslinje med viktiga händelser

Foto: M
agnus Liam

  Karlsson



Bli en superproffsig fotograf 
text HENRY CARROLL

FAKTA OCH FANTASI FÖR HELA 
FAMILJEN | De flesta har en 
kamera med sig hela tiden – i 
mobilen. Aldrig tidigare har så 
många fotograferat så mycket. 
Men hur blir bilderna? Här är 
en bok fylld med bra tips, knep 
och fakta om hur man kan bli en 
superproffsig fotograf! Lär dig 
vara osynlig, lura ögat, stanna 
tiden och mycket mer. Mästar-
nas bilder är inspirationen – det 
är bara att ta fram kameran och 
sätta igång!

DU FÅR VETA MER OM
ljus och skuggor, komposition, 
bildvinklar, kameror, färger, 
zoom, vidvinkel, skärpa, 
oskärpa, skapa bildberättelser 
och mycket mycket mer.

√ Praktiska tips för att bli  
en proffsig fotograf
√ Funkar för mobilkameror  
och alla slags kameror
√ Inspireras av mästarna –  
bli en mästare själv

HENRY CARROLL är författare och fotograf 
som tidigare gett ut böcker om fotografi 
men det här är den första han har skrivit 
som vänder sig även till barn.

Omslag Eric Thunfors | Inbunden, 210 x 191 mm  
Illustrationer i fyrfärg | 64 sidor | Utk augusti 
978-91-501-2175-9
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ELLEN GREIDER »Jag jobbar som vikarie i skolan och det 
händer ofta: de små barnen är ute och leker när de äldre 
kommer gående över skolgården. Då stannar lekarna 
upp. Här kommer några som är stora som vuxna, men 
inte alls lika tillrättalagt vänliga som lärarna. Ibland är 
de inte särskilt vänliga alls, men har snygga kläder och 
pratar tufft. Barnen kan inte slita blicken ifrån dem.«

100% vardag men 

inte tråkigt 1 sekund

Inbunden, 145 x 205 mm | Illustrationer i fyrfärg | 80 sidor | Utk september  
978-91-501-2172-8

6–9 ÅR | Det var i matsalen. De andra var redan ute på rast, till  
och med fröken. Allt var precis som det brukade. Men så hörde jag  
något. Som ett muller långt bortifrån. Det dundrade och klirrade.  
Marken skakade. Mjölken i glaset darrade. Vad var det som hände?

I Valle och Tonåringarna upptäcker Valle att tonåringar finns. De är  
intressanta och läskiga på samma gång. Vuxna kan inte bestämma över 
dem så som de kan bestämma över barn, tonåringarna får göra lite som 
de vill. Med ens tycks det vara tonåringar överallt, stora, oberäkneliga 
och fascinerande. En dag inser Valle med fasa att hans syster Iris – som 
är världens bästa – också ska bli tonåring. Och som om inte det räckte 

ska bästa kompisen Ozzy flytta in till stan. 
Plötsligt är ingenting som vanligt. 

Valle och Tonåringarna är en varm  
berättelse om hur det kan kännas när 
allt blir nytt och annorlunda, men också 
spännande och ibland ganska roligt!

»Det här är något 

av det roligaste 

jag läst och sett. 

Hade ett leende 

på läpparna  

från första  

sidan till sista!  

Fantastiskt!«  

Johan Anderblad,  
Programledare/

författare

Valle och Tonåringarna 
ELLEN GREIDER

»Greider skriver och tecknar 

roligt och inkännande.«

GP om Jordens största kalashatare



Lale vill ha en vän 
ANN FORSLIND

ANN FORSLIND har tidigare gjort många 
hyllade bilderböcker, senast serien om Bäbis 
för de allra minsta. Nu har hon för första 
gången skrivit och gjort bilder för dom som 
börjat läsa själva.

6–9 ÅR | Lale och hennes familj 
har nyligen kommit till Sverige. 
Dom är kurder (från Turkiet) och 
har bott på flera ställen på vägen, 
men nu ska dom äntligen få stan-
na i Göteborg. 

Lale är snart sju, förväntansfull 
och driftig. En stadig liten tjej. 
Och det kan behövas, för det är 
inte så lätt alla gånger. Lale tar itu 
med saker och ting på egen hand, 
som att undersöka omgivningar-
na, var hon kan hitta vänner och 
att lära sig ett nytt språk. Lale fun-
derar över mycket och blir också 
orolig och ledsen, men det 
är det inte riktigt nån som 
märker, både mamma och 
pappa har fullt upp med 
sin nya tillvaro. 

Inbunden, 145 x 205 mm  | Illustrationer i fyrfärg 
96 sidor | Utk september | 978-91-501-2184-1

Lale får leta 
vänner på annat 
håll. Framförallt 
längtar hon efter 
att börja skolan. Där måste det 
ju finnas kompisar. Och ganska 
snart upptäcker hon att nån på 
skolgården står och tittar på 
henne intensivt...
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√ Berör barns ångest och  
orostankar ömsint och ärligt
√ Ann Forslind – en av våra mest 
älskade och hyllade

 Inlevelsefullt 

om att söka  

tillhörighet och 

vänskap

 »Jag ville berätta om det som många är med om just nu, här i Sverige 
och på många håll i världen. Det blir ibland en del av livet, att ryckas 
ifrån det man kan kalla hem och att få börja om nån helt annanstans. 
Och hur det kan vara för ett barn i sexårsåldern.«



Alma Freng och solfångarna 
IDA TUFTE MICHELSEN

IDA TUFTE MICHELSEN  är 
en norsk journalist och 
producent. Alma Freng 
och solfångarna är hennes 
debut som författare.

9–12 ÅR |  Alma Freng tror att hon 
är en helt vanlig flicka. Visserligen 
flyttar hon och hennes pappa ofta, 
så hon får byta skola titt som tätt. 
Men hon är van. De har ju alltid 
levt så. Ända tills hennes farmor, 
som hon inte visste fanns, dyker 
upp. Almas farmor berättar att 
Alma är en solfångare. Solfångare 
kan styra tiden och det är ett stort 
ansvar och en svår konst. Först 
måste Alma lära sig flyga och det 
är inte det lättaste. 

Ingenting blir sig likt i Almas liv. 
Nu dras hon in i kampen mellan 
onda och goda krafter, samtidigt 
som hon har ett viktigt uppdrag 
som bara hon kan slutföra. Och 
tiden är knapp. 

Översättning Mårten Sandén | Inbunden, 135 x 200 
mm  304 sidor | Utk augusti | 978-91-501-2162-9
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√ Ett magiskt äventyr
√ Värme, spänning och högt tempo
√ Översatt av Mårten Sandén

Nr 1 på Verdens Gangs lista 

över de 20 bästa barn & 

ungdomsböckerna år 2020

»En enastående debut.«  VERDENS GANG, BETYG 6/6

»Lekande lättläst med spännande cliff hangers som driver berättelsen 
framåt. /.../ en litterär gåva till alla barn och unga.« DAGBLADET

Passar Harry Potter-älskare

Foto: Eline Kjøl Berg



Djuret
ULRIKA LIDBO

ULRIKA LIDBO är författare och journalist. Hon debuterade 2009 med 
ungdomsromanen Decembergatans hungriga andar, som belönades med 
Slangbellan och Stora Läsarpriset. Den följdes av ytterligare tre hyllade 
ungdomsromaner. Farsta fritt fall, Inte vatten värd och Ut på det djupa.

9–12 ÅR | När Love sitter på tunnel- 
banan över Skanstullsbron får  
han syn på en kvarglömd låda.  
Och den rör sig. Inuti sitter ett djur. 
Ett märkligt och underbart djur 
som får följa med hem. Men vad är 
det för djur? Och var kommer det 
ifrån? En sak är i alla fall säker – 
Love tänker behålla det.

Djuret är Ulrika Lidbos första 
mellanåldersbok. Det är en histo- 
ria om oväntad vänskap, fasans-
fulla forskningsexperiment, ett 
sinnessjukt kickbikeproffs från 
USA, en viss mängd kriminella 
handlingar och ett hemligt djur  
av okänd härkomst.

Omslag Eric Thunfors | inbunden, 135 x 200 mm  
224 sidor | Utk september | 978-91-501-2173-5
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Foto: Anna Drvnik

PRESSRÖSTER OM DECEMBERGATANS  
HUNGRIGA ANDAR:

»Lidbo skriver stilsäkert och detaljskarpt« 
Nina Lekander, Expressen

»Det  är  brutalt,  sorgligt  och  tragiskt  och  
mitt  i  allt  det  hemska  rätt  roligt  ibland.« 
Hallands nyheter

PRESSRÖSTER OM INTE VATTEN VÄRD

»Å, hur gör hon det?  Hur får Ulrika Lidbo 
till den där totala tonsäkerheten?«
Yukiko Duke, Vi läser

Träffsäker och berörande  

gestaltning av vänskap

√ Hyllad ungdomsboksförfattare
√ Spänning, humor och smart  
feelgood



Vita lögner, röda hjärtan 
NORA DÅSNES

NORA DÅSNES (f. 1995) är illustratör och animatör utbildad vid 
Kingston University i London. Hon bor i Oslo och arbetar som 
grafisk designer. Nora har belönats norska Pondus-priset för sin 
bok som också blivit utsedd till årets bästa tecknade serie 2020. 
Vita lögner, röda hjärtan är redan översatt till 7 språkområden.

9–12 ÅR |  Tuva har precis bör-
jat sexan och ingenting är som 
det brukar. En av Tuvas bästisar, 
Linnea, har fått en pojkvän, och 
Tuvas andra bästis, Bao, är arg för 
att hon tycker att Linnea sviker 
gänget. Mittemellan står Tuva och 
vet inte vilken sida hon ska välja. 
Vem är hon egentligen? Ska hon 
också försöka bli tillsammans med 
en kille, eller ska hon fortsätta leka 
barnsliga lekar i skogen med Bao?

Översättning Johanna Lindbäck | Inbunden, 170 x 240 mm  
Illustrationer i fyrfärg | 256 sidor | Utk maj | 978-91-501-2161-2
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√  Träffsäkert om vänskap och den 
första förvirrade förälskelsen
√ Översatt av författaren Johanna 
Lindbäck, känd för sina böcker om 
unga tjejer

En bok som berör

»En färgsprakande grafisk debut-

roman, utformad som en dagbok, 

som ger en läsupplevelse långt 

utöver det vanliga.«  

5/5 Bibliotekstjänst

Foto: O
da Berby



 

LIZ PICHON är en engelsk författare och 
illustratör. Hon har vunnit en rad priser 
för sin bokserie om Tom Gates. Missa 
inte lizpichon.com, där man bland  
annat kan lära sig att rita Tom Gates. 

Tom Gates  
Bäst i klassen (typ)
LIZ PICHON

9–12 ÅR | Tom Gates är killen som 
är mer fokuserad på klotter och 
kex än sitt skolarbete. Men vad 
händer när Tom ställer upp i valet 
till elevrådet, och försöker bli bäst 
i klassen? Som vanligt blir det 
inte riktigt som han hade tänkt 
sig ... Det kanske skulle hjälpa om 
han försökte följa sina egna tips, 
till exempel:
Håll dig vaken på lektionerna (det 
underlättar).

Rita inte nidbilder av dina lärare. 

Undvik klassens mobbare om  
du inte vill få problem.

Låt inte din mamma och pappa  
skriva i din planeringskalender.

√ En kreativ blandning av rolig text  
och geniala bilder 
√ Aktuell som Tv-serie

»Bäst i klassen (typ) är vardagshumor på hög 
nivå.« Helhetsbetyg: 5/5. Bibliotekstjänst 

»För barn som inte gillar långa kapitelböcker 
är detta räddningen. Boken är fullproppad 
med roliga bilder och galna upptåg.«  
Norra Skåne

Succéserie 

översatt till 

45 språk!
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Översättning Helena Sjöstrand Svenn och Gösta Svenn | Häftad | 150 x 192 mm  
272 sidor | Svartvita illustrationer | Utk maj | 978-91-501-2166-7

»Det är lättsamt och skojfriskt 

rakt igenom, med skön känsla 

för komik. Liz Pichons förmåga 

att illustrera sina berättelser 

 är unik.« Bibliotekstjänst

Foto: Ella Pichon-Flannery



OM HELA SERIEN: 
»Fulla av humor och galenskaper och precis 
som när två barn leker med varandra«
MARTIN WIDMARK

»De är roliga och absurda och väldigt 
lättlästa.« MALOU EFTER TIO

ANDY GRIFFITHS och TERRY DENTON är Australiens mest framgångs-
rika barnboksskapare. Tillsammas leker de fram de fiffiga idé-
erna till trädkojan, Andy skriver och Terry ritar, och resultatet 
är böcker som fångar den lilla läsaren från sida ett och får en att 
skratta högt och bara vilja läsa mer.

Vår trädkoja med 143 våningar
text ANDY GRIFFITHS bild TERRY DENTON

9–12 ÅR | Andys och Terrys träd-
koja växer och växer. Nu har den 
hela 143 våningar! Nytt är bland 
annat en ordomat som kan alla 
ord i hela världen, en återvin-
ningsstation, ett jättestort vinds-
kontor, en djup svart grotta med 
en livs levande eldsprutande dra-
ke, ett klagorum, en hel våning  
med bara fiskmilkshake och en 
campingplats. 

√ Genomtänkta böcker – och alltid 
på barnets sida
√ Favorit hos väldigt många barn

Översättning Katarina Kuick och Sven Fridén| Inbunden, 170 x 210 mm  
Svartvita Illustrationer | 380 sidor | Utk november | 978-91-501-2183-4

En av världens  

mest populära  
bokserier 
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42 / BILDERBÖCKER ÅTERUTGIVNING 3–6 ÅR

EVA LINDSTRÖM är illustratör 

En dag med Johnny
text BO R HOLMBERG  bild EVA ERIKSSON

Inbunden, 210 x 260 mm | Illustrationer i fyrfärg  
32 sidor | Utk maj | 978-91-501-2165-0

BO R HOLMBERG  är Västernorrlands mest prisade författare med böcker 
spridda över stora delar av världen. På ett lugnt men ändå mycket 
känslomässigt sätt berättar han hur det kan vara att vara en liten pojke 
som tillbringar en dag med sin pappa som han inte träffar så ofta.

EVA ERIKSSON är en av Sveriges mest älskade illustratörer med en lång 
rad klassiker i bagaget.

√  Inlevelsefullt om att ha skilda föräldrar
√  Fin far-och-son-odyssé genom staden

3–6 ÅR | Tim bor hos sin mam-
ma eftersom hans föräldrar är 
separerade. Pappa Johnny bor i 
en annan stad. Tim och Johnny 
ses inte så ofta men idag ska de 
vara tillsammans. Tim berättar 
stolt för alla de träffar på under 
dagen, att här är hans pappa! 

Johnny gör 
likadant. När 
han ska åka hem igen tar han med 
Tim upp på tåget och presenterar 
honom för hela kupén och säger – 
här är Tim, den bästa sonen som 
finns! 

Barn och föräldrar i många län-
der har berörts av denna varma 
berättels. Från USA till Kina, från 
Frankrike till Korea. Bara i Kina 
har närmare en miljon barn läst 
denna bok. 

»Skickligt kammarspel om den nutida familjens villkor.« SvD

»Både finstämd och realistisk.« Bibliotekstjänst



AXEL SCHEFFLER är den mest framgångsrika illustratöreren i
England just nu. Tillsammans med författaren Julia Donaldson
har han bland annat gjort bilderböckerna om Gruffalon och
många andra bilderböcker, utgivna över hela världen.
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Max och Maja
Titta och hitta!
AXEL SCHEFFLER

3–6 ÅR |  På tolv generösa uppslag 
får vi följa de två vännerna Max 
och Maja när de leker i parken, går 
på promenad, äter mellanmål,
badar, leker inne och ute under 
sommar och vinter. De charmiga
bilderna är stora och tydliga med 
mycket att titta på. Längst ner på 
varje sida finns ett antal detaljer 
att leta reda på i bilderna. 

√ För små sakletare
√ Lekfullt och lärorikt
√ En interaktiv bok – det gäller
 att leta upp olika saker i bilderna

Översättning Barbro Lagergren | Inbunden, 170 x 210 mm | Illustrationer i fyrfärg 
32 sidor | Utk augusti | 978-91-501-1658-8

Ett roligt sätt för 

barnet att lära 
sig nya ord



ANNA-CLARA TIDHOLM är en av Sveriges främsta barnboksförfattare 
och illustratör med en omväxlande och rik produktion bakom sig, 
till exempel Knacka på!-serien, Ture-böckerna och Tvåords-serien.

Inbunden, 170 x 210 mm | Illustrationer i fyrfärg | 32 sidor  
Utk juni | 978-91-501-2163-6
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Medryckande om det lilla barnets 
vardagshändelser. 

Nalle hej!
ANNA-CLARA TIDHOLM

Om att vara snuvig, lite prickig 
eller att ha slagit sig lite grand 
och kanske behöva vila på soffan 
ett tag. 

Lite sjuk
ANNA-CLARA TIDHOLM

Inbunden, 170 x 210 mm | Illustrationer i fyrfärg | 32 sidor 
Utk juni  | 978-91-501-2164-3

»Det här är en utmärkt bok för 

sin målgrupp och erbjuder en god 

introduktion till litteraturens 

underbara värld. Ty trots sina två-

ord-satser är det här stor litteratur.«

Bibliotekstjänst

Fler kalasböcker 

i tvåords-serien

Stor igenkänning 

för små barn

Härliga peka-och-

läs-böcker för barn 

i tvåordsåldern

»Tidholm fångar på alldeles lagom 

många sidor barnets frågor och 

ger samtidigt en fin utgångspunkt 

för att prata mer om alla möjliga 

sjuk- och skadefunderingar.« 

Vi Föräldrar



       

AXEL SCHEFFLER är den mest framgångsrika illustratöreren i England 
just nu. Tillsammans med författaren Julia Donaldson har han 
bland annat gjort bilderböckerna om Gruffalon och många andra 
bilderböcker, utgivna över hela världen.

Översättning Barbro Lagergren | Inbunden, 170 x 210 mm  
Illustrationer i fyrfärg | 32 sidor | Utk oktober | 978-91-501-2181-0
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Det är en härlig, snöig dag och 
Max och Maja ger sig ut och leker. 
De har jätteroligt ända tills de 
bestämmer sig för att bygga en 
snögubbe. Max vill bygga en 
snökanin men Maja vill bygga en 
snömus. Hur ska det gå? 

Max och Maja är bästisar. De 
hittar alltid på saker att göra och 
är med om både spännande och 
dramatiska händelser men allt 
slutar gott.

Max och Maja
Den snöiga dagen

      AXEL SCHEFFLER

Det är jul och Max och Maja  
dekorerar granen med peppar-
kakor och julgodis. Men varför 
försvinner dekorationerna?  
Märkligt! Och vad har hänt med 
Max? Har han blivit sjuk?  

En charmig och julig berättelse 
om vännerna Max och Maja. De 
hittar alltid på saker att göra och 
är med om både spännande och 
dramatiska händelser men allt 
slutar gott.

Max och Maja
firar jul

      AXEL SCHEFFLER

Översättning Barbro Lagergren | Inbunden, 170 x 210 mm 
Illustrationer i fyrfärg | 32 sidor | Utk oktober  | 978-91-501-1658-8

Vänskap med  

vardagsäventyr  

som slutar lyckligt

√ Tv-serie på SVT
√ Populära karaktärer
√ Vintertema och julmys
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