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N Y H E T S B R E V ?

Mejla info@alfabeta.se om du  

vill veta mer om vår utgivning  

och vad som är på gång.



»boken rymmer en god dos humor och  
barnets perspektiv gestaltas konsekvent ... 
en fin bok för de nästan yngsta.«
Bibliotekstjänst
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9 789150 121919

ISBN 978-91-501-2191-9
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De är bästa vänner.

De gör nästan allt tillsammans.
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PER NILSSON är en prisbelönt barn- och ungdomsförfattare. Per bor i  
Sölvesborg och i familjen ingår även en hund. Kanske med vissa lik- 
heter med berättelsens hund.  

LISEN ADBÅGE är författare och bilderbokskonstnär. Hon har fått priser 
som t ex Lennart Hellsingpriset 2017 och Heffaklumpen 2021. Lisen bor 
i Östergötland med sin familj, omgiven av hundar, så en del inspiration 
till bilderna har hon möjligtvis upplevt på nära håll …

0–3 ÅR | Majkens familj har en hund som 
heter Tassa. Majken och Tassa är kompisar.  
På många sätt är de lika.  Men också olika. 
Ibland provar de varandras sätt att vara. 
Det kan funka, men det kan också bli 
riktigt tokigt ... 

En varm och humoristisk liten vardags- 
berättelse om vänskapen mellan ett barn 
och en hund, där båda nyfiket utforskar 
varandras levnadssätt. Skillnader och  
likheter skapar stor humor för små barn!

4 / BILDERBOK 0–3 ÅR

Stor humor för små barn
Majken och Tassa 
text PER NILSSON  bild LISEN ADBÅGE

√ Vänskap mellan barn och hund
√ Barn och hund byter plats = kul!

Inbunden, 195 x 240  mm | 32 s | Utk augusti | 978-91-501-2191-9
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EMELIE ANDRÉN bor utanför Varberg med man och tre barn. Hon jobbar i bok-
branschen och på Alfabeta har hon också gjort böcker om Lådbilslandet.

LISA MORONI bor i Tyresö med man, barn och hund. På Alfabeta har hon även  
illustrerat Vill ha den själv och Kalla lilla larv med text av Malin Linneroth.

0–3 ÅR | Nisse och Nora ska sova hos mor-
mor. Först är det roligt. De bäddar på golvet 
och gör ett piratskepp av alla sängkläderna. 
Skepp ohoj! 
     Men sen, mitt i sagan,  börjar Nisse  
tänka på mamma och pappa …

Nisse och Nora bor på samma gata. De är 
kompisar och lite allmänt knasiga och 
knäppa, charmiga, envisa, ologiska och 
påhittiga. Alltså två helt vanliga barn.

6 / BILDERBOK 0–3 ÅR

Vardagsnära  
igen känning för  

de yngsta

Nisse & Nora sover över
text EMELIE ANDRÉN  bild LISA MORONI

√ 10-boksjubileum för serien
√ Skildrar dilemmat med att sova borta. 
Härligt men svårt!

Board, 175 x 175  mm | 16 s | Utk september | 978-91-501-2223-7
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»Som alltid hos Nisse & 
Nora illustreras svåra 
saker med stor värme och 
på ett sätt som gör dem lite 
enklare att tackla.« 
om Nisse & Nora säger förlåt i 
Vi föräldrar. Betyg fem nappar 
av fem möjliga.



Hrlh

snöa på!

anna-clara tidholm

alfabeta

Snöa på! 
ANNA-CLARA TIDHOLM

0–3 ÅR | Nya vantar, kallt idag
Snö och ännu mera snö
Snöa mera, snöa på!

Mössan blå och gul och grön
Hela världen vit av snö
Allt har vita mössor på

En bok om snö för de små  
barnen. Hemma,  
på lekplatsen, i  
pulkabacken, 
i skogen eller
på fjället.

8 /BILDERBOK  0–3 ÅR

√ Ny spännande bok i Knacka på!-serien
√ Barnperspektiv 

Samtidigt som Knacka på!, småttingarnas 
favoritbok, firar 30-årsjubileum kommer här 
ANNA-CLARA TIDHOLMS Snöa på!. Knacka på!, har 
sålt 1 miljon exemplar i Sverige och 500 000 
exemplar utomlands. Den har översatts till 18 
språk. I Knacka på!-serien finns även Ut och gå!, 
Hitta på! och Varför då?.

 

Inbunden,  175 x 240 mm | 32 s | Utk oktober
978-91-501-2220-6

Äventyr för alla barn, både de 

som inte sett snö och de som 

lever i massor av snö!

Foto:  Linda Gren

»en riktig pärla« 
5 av 5, Bibliotekstjänst 



10 / BILDERBOK / KALASBÖCKER 

HELENA DAVIDSSON NEPPELBERG 
är illustratör och författare som 
illustrerar både egna och andras 
texter. Hennes illustrationer kan 
man också se i tidningar som 
Dagens Nyheter, Tidningen Vi,  
m fl.

0–3 ÅR | Ett ensligt hus i skogen, en 
fladdermus, en spindel, en varg, en 
groda och en sopkvast. Kom in om 
du vågar! En enkel men spännande  
berättelse där man snart kan ana 
vem som bor i stugan.

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 spännande  
och rysliga detaljer att upptäcka  
i bilderna. 

Kom in om du vågar!  
Åk med om du vågar!
HELENA DAVIDSSON NEPPELBERG

Inbunden, 170 x 210 mm  | 32 s  
Utk oktober | 978-91-501-2228-2

√ Mysrys för barn i förskoleåldern
√ Spännande detaljer att  
upptäcka i bilderna

Inbunden, 170 x 210 mm  | 32 s 
Utk oktober |978-91-501-2229-9

Nu i vår lågprisserie 
Kalasböcker



KATARINA KUICK är författare och översättare.  
Hon är ledamot i Svenska Barnboksakademin 
och Augustprisvinnare. Hon har skrivit bilder-
böcker, faktaböcker, lättlästa böcker och barn- 
och ungdomsromaner.

EMMA HANQUIST bor i Visby och är illustratör 
utbildad vid HDK i Göteborg, och på MICA i 
Baltimore, USA.  Tillsammans med poeten Lina 
Ekdahl vann Emma Hanquist Castorpriset 2015 
med bilderboken Vi smular vi härmar en gök.

3–6 ÅR |  Elsa är i tvättstugan med  
sin pappa. Hon har tråkigt! Hon  
börjar leka bland tvätt som hänger  
på tork. Lakan blir spöken och segel  
på sjörövarskepp. Nej, säger pappa,  
sätt dig i trappan och vänta.

Maskinerna mullrar och brummar 
och pappa hör inte hur Elsa smyger  
ut genom dörren och runt hörnet in  
i en källargång. 

Hon öppnar en grön lucka och  
kryper in ... Nu börjar äventyret!

12 / BILDERBOK 3–6 ÅR

Elsa i underjorden
text KATARINA KUICK
bild EMMA HANQUIST

√ Ett underjordiskt äventyr
√ Övervinna rädslor 
√ Tillsammans är vi starkare

Inbunden,  210 x 260 mm | 32 s | Utk augusti 
978-91-501-2207-7

»vindlande upplevelse ... rytmiskt och poetiskt  
... njutbar läsning« 5 av 5, Bibliotekstjänst

 Rytmisk text 
perfekt för högläsning

Foto: Em
m

a Jönsson D
ysell

Foto: B
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varfordt



Hej, jag heter Folke
text  LARS WINNERBÄCK bild OLLE EKSELL 

Inbunden, 172 x 246 mm | 40 s |  Utk oktober | 978-91-501-2213-8

Designikonen OLLE EKSELL, känd inte 
minst för klassikern Mazettis ögon-
kakao, gjorde denna bilderbok för ett 
amerikanskt förlag på sextiotalet. Med 
LARS WINNERBÄCKS nya text blir det ett 
härligt äventyr för dagens barn. 

3-6 ÅR | Hej, jag heter Folke
Jag fyller sex i höst
Hörs jag ens i bruset
med min pyttelilla röst?
Här är jag ganska ensam
och liten som en mus
Stan är så oändlig
Så himla höga hus 

Efter sommarens succéturné 
debuterar nu Lars Winnerbäck 
som barnboksförfattare med 
en roligt rimmad berättelse 
om Folke och hans häst. De 
som lyssnat till Winnerbäcks 
låtar, som ofta är som små fina 
noveller, förstår att steget till 
författare i bokform faller sig 
naturligt.

 Nyskriven text av 
folkkär musiker och 

låtskrivare

14 / BILDERBOK 3-6 ÅR
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16 / BILDERBOK 3–6 ÅR

EVA LINDSTRÖM har gjort en lång rad 
bilderböcker och är en inspiration och 
förebild för många bilderboksskapare. 
Hon har tilldelats en mängd prestigefulla 
priser för sina böcker, bland annat barn-
boksvärldens finaste pris, Litteraturpriset 
till Astrid Lindgrens minne (ALMA) 2022. 

3–6 ÅR  
Vi hatar jakt.
Vi älskar gymnastik och nötter.
 
Haren och ekorrarna är bästa 
vänner. Allt de vill är att få lugn 
och ro i sin skog.

Jaga inte oss
EVA LINDSTRÖM

√ Ny bok av årets ALMA-pristagare
√ En text som rymmer både humor 
och allvar

Inbunden, 170 x 200 mm | 32 s | Utk maj 
978-91-501-2224-4

»En bilderbokspärla« 
5 av 5, Bibliotekstjänst

»barn och vuxna kan tillsammans studera  
kottar och pinnar i makligt tempo på de  
innehållsrika bildsidorna, medan sam- 
existensens stora frågor skymtar mellan  
träden i blekgrönt, dimblått och drömrosa.«  
Expressen

»Fullträff ... skitrolig ... Fantastisk bok.«  
Vi Läser
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Eva Lindström  
ALMA-pristagare 2022

18 / ALMAPRISTAGARE

Eva Lindström, född 1952, har gett 
ut runt 35 egna bilderböcker samt 
illustrerat en lång rad böcker i sam-
arbete med olika författare. Hennes 
berättelser berör både stora livsfrå-
gor och vardagliga händelser, klurig 
humor samsas med det absurt 
mystiska.

ALMA-JURYNS MOTIVERING: 
»Eva Lindströms gåtfulla bildvärld är i ständig 
förvandling. Träd flyttar utomlands, hundar 
antar enorma proportioner och föremål för-
svinner för att plötsligt återkomma. Med snabb 
penselföring och förtätad kolorit skapar Eva 
Lindström en mångtydig dialog i text och bild. 
Gränsen är flytande mellan barn, vuxna och 
djur. Med djupt allvar och vild humor brottas de 
med de eviga frågorna: Vilka är vi? Vart är vi 
på väg? Vem har tagit våra mössor?«

ÅTERUTGIVNING JUNI 2022
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978-91-501-1246-7

Foto: Susanne Kronholm Nyhet!  
Läs mer på s.16 



20 / BILDERBOK 3-6 ÅR

THOMAS OCH ANNA-CLARA TIDHOLM 
har skapat ett trettiotal bilderböcker 
tillsammans. De har nominerats  
till Augustpriset ett flertal gånger 
och även till Alma-priset. De har 
fått Astrid Lindgren-priset samt 
Expressens Heffaklumpen och 
Deutsche Jugend-literaturpreis för 
bilderboken Resan till Ugri-La-Brek.

3-6 ÅR | Det var på den tiden när 
himlen var hög och det gröna som var 
inunder var fullt av prickar i olika 
färger. När det fanns sjung och sprutt 
överallt och mycket  
mera kackel i allting. Det var på  
den tiden när Kasper fortfarande gick 
omkring i Världen och tutade och gol. 
Den tiden som kallades KASPERS ALLA 
DAGAR ...

Kaspers alla dagar
text THOMAS TIDHOLM bild ANNA-CLARA TIDHOLM

AUGUSTPRISJURYNS MOTIVERING: 
»I sant naivistisk anda berättas i Thomas 
och Anna-Clara Tidholms bilderbok om 
den glada Kasper som i sin egenskap av 
både narr och världsfrälsare gör världen 
roligare att leva i. De färgmättade och 
generösa bilduppslagen i kombination  
med den uppsluppna texten förmedlar 
tilltro till själva livet.«

Inbunden, 223 x 297 mm | 40 s | Utk augusti | 978-91-501-2226-8

Återutgivning av  
Augustprisnominerad bok

Foto: Po Tidholm

»Det är glädjande att denna 
bilderbok nu blir återutgiven 
så att en ny generation barn 
kan få dela Kaspers glädje 
över livet.« 
5 av 5, Bibliotekstjänst



≤

Mormor, Max och jag
text MATTIAS DANIELSSON bild JONNA BJÖRNSTJERNA

3–6 ÅR | När jag fyllde år fick jag  
en valp av mormor. Valpen och j 
ag var jämt tillsammans. Vi lekte, 
busade och gjorde utflykter. 

Valpen växte så snabbt att pappa 
undrade vad det var för en konstig 
hund. Men det ville inte mormor 
lyssna på. Vilket äventyr det blev!

√ Mycket klurigt att upptäcka i bilderna
√ Spännande, knasigt och överraskande

Inbunden, 210 x 260 mm | 32 sidor | Utk augusti 
978-91-501-2144-5

22 / BILDERBOK 3–6 ÅR

 

Roligt äventyr i 
klassisk tradition

MATTIAS DANIELSSON är journalist och författare som 
har jobbat som reporter och redaktör på Kamrat- 
posten och som sportjournalist på TT. På Alfabeta 
har Mattias tidigare givit ut bilderboken Kjell och jag 
går vilse tillsammans med Sara Gimbergsson.  

JONNA BJÖRNSTJERNA är illustratör och barnboks-
författare, född i Eskilstuna men bor nu i England.  
Jonna är utbildad på Serieskolan i Malmö samt Saint 
Martins College of Art and Design. 
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FLER  TITLAR AV DONALDSON OCH SCHEFFLER

»Underfundig bok om en ung 
människas oräddhet och att alla 
mår bra av vänlighet och omsorg.«  
Bibliotekstjänst

 

24 / BILDERBOK 3-6 ÅR

JULIA DONALDSON OCH AXEL SCHEFFLER har samarbetat kring många  
roliga bilderböcker t ex Gruffalon.  Tillsammans har de vunnit en 
mängd stora priser och i ursprungslandet England ligger deras  
böcker alltid högt upp på topplistorna.

3–6 ÅR | Trollet, häxan och spöket 
är ett knasigt gäng som gillar att 
busa. De vill gärna skrämmas och 
alla tre vill vara bäst på att vara 
värst! 

En liten mus råkar se när de 
bråkar med varandra, och för att 
få slut på bråket hittar han på en 
tävling. Den som genom list  
lyckas få tag på en flickas  
prickiga sjal vinner, och är  
därmed den värsta av de alla  
tre! Fast är de så läskiga och  
smarta som de tror? 

Trollet, häxan och spöket
text JULIA DONALDSON bild AXEL SCHEFFLER

Klassisk saga  
med mycket humor

√ Rimmad text
√ Roliga, mysrysiga bilder
√ Översatt av Johanna Thydell 

Översättning: Johanna Thydell
Inbunden, 280 x 250 mm | 32 s | Utk oktober  
978-91-501-2214-5
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VISSTE DU: 

att en trollkarl har gömt hemligheten till sina 

trick på månen

att en tiger blev kompis med sin egen  middag

att det är omöjligt att rapa i rymden

att grisar kan spela tevespel

eller att världens dyraste kaffe görs av bajs?

Förmodligen inte. Och det vet nog (nästan) ingen 

annan heller.

Här kan du läsa 96 spännande, märkliga och 

roliga berättelser om allt från rymden och  

spöken till sport och uppfinningar. Och en sak  

har  historierna gemensamt – de handlar om  

saker som (nästan) ingen vet. 

ALFABETA

ALFABETA
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Andreas Palmaer     Bengt Fredrikson

ALFABETA

(näst n)

KUNGLIG SEMLA

LÄS OCKSÅ:
ANDREAS PALMAER är journalist och författare. Han har 
bland annat skrivit böckerna Sant eller falskt, och en serie lätt-
lästa faktaböcker om zombies, varulvar och grekiska gudar 
samt Julens monster, med illustrationer av Peter Bergting. 

BENGT FREDRIKSON är journalist och författare och har 
skrivit lättlästa böcker om allt från schlager till Alfred Nobel. 
Tillsammans med Andreas Palmaer har han tidigare bland 
annat skrivit Världens första sportstjärnor, Saker som (nästan) 
ingen vet samt Andra världskriget – människorna mitt i striden.

9–12 ÅR | Det är något särskilt med 
saker som nästan ingen annan vet. 
Det är som en hemlighet du kan 
välja att berätta för en kompis eller 
behålla för dig själv. 

Första boken, Saker som (nästan) 
ingen vet, blev snabbt populär. 
Kanske beror det på att de roliga 
faktatexterna tillsammans med 
titeln och upplägget ger boken ett 
drag av mystik. Det är också här-
ligt att kunna berätta sånt som de 
flesta inte har en aning om.

I Mera saker som (nästan) ingen vet 
kan du läsa om elitstyrkan som be-
stod av homosexuella soldater som 
älskade varandra, om trollkarlen 
som gömde sina hemligheter på 
månen, om bron som får hundar 
att dö och en massa andra saker. 

√ Uppföljare till Saker som  
(nästan) ingen vet som gjort succé 
både i skolan och i hemmen 
√ Roliga och oväntade fakta som 
faktiskt (nästan) ingen vet
√ Lättlästa och finurliga berättelser

Inbunden, 135 x 190 mm | 144 s | Utk augusti | 978-91-501-2225-1

26 / FAKTA / 9–12 ÅR

Mer saker som (nästan) ingen vet
ANDREAS PALMAER & BENGT FREDRIKSON

Foto: M
agnus Liam

 Karlsson
Foto: M

oa Candil

BOKEN ÄR INDELAD I KAPITEL SOM:
KROPPEN / BROTT & STRAFF / SÖMN / 
TOALETTER / KÄRLEK / SPEL / POLITIK 
/ MAT OCH DRYCK / DÖDEN / PENGAR 
/ VATTEN / RYMDEN / VÄDER / SPORT / 
KONFLIKTER / SKRÄCK / NATUR /  
RYMDEN / UPPFINNINGAR

100 fakta- 
berättelser



»osedvanligt lustfylld och underhållande 
i sättet att presentera fakta« 
5 av 5, Bibliotekstjänst

TERRY DENTON är van vid att skapa bästsäljande barnböcker. Vår överdrivet 
gigantiska trädkoja med 52 våningar var den första barnboken i Australien 
som vann det årliga bokindustri-priset. Flera böcker som har illustrerats av 
honom har varit med på New York Times bästsäljarlista. Därför kan det inte 
bli annat än fantastiskt när han använder sina svartvita illustrationer till 
att skapa en faktabok som hela familjen kan ha glädje av tillsammans. 

9–12 ÅR | Titeln är inte missvisande: 
det är verkligen en faktabok om 
praktiskt taget allting. 

Här finns att läsa om alla möjliga 
naturvetenskapliga ämnen kryddat 
med humor och roliga illustrationer. 

√ En spännande faktabok för hela 
familjen
√ Om allt från big bang, dinosau-
rier och magneter till djurarter, 
människokroppen och tid
√Full av förklarande och roliga 
teckningar

28 / FAKTA / 9–12 ÅR

Vår jättestora bok om allting
TERRY DENTON

Av illustratören till 
succéböckerna om 

Vår trädkoja

Översättning: Katarina Kuick och Sven Fridén | Inbunden, 
190 x 275 mm | 272 s | Utk september | 978-91-501-2179-7

VAD BOKEN INNEHÅLLER
(Var beredd på allt!)
KAPITEL 1 DITT  UNIVERSUM
KAPITEL 2 VÅR PLANET JORDEN
KAPITEL 3 LIVET FÖRE DIG 
KAPITEL 3½ LIVET OMKRING DIG 
KAPITEL 4 UNIVERSUM INNE I DIG
KAPITEL 5 VÄRLDEN VI BYGGT
KAPITEL 6 TIDEN SOM GÅR 
KAPITEL 7 HOPPAS DU HAR LÄST NOGA FÖR NU BLIR DET PROV



Gillis – Lånehamster 
och andra pirrigheter
text MALIN LINNEROTH bild HANNA GRANLUND

Inbunden, 140 x 190 mm | 144 s | Utk september | 978-91-501-2196-4

√ Ny barnbokskaraktär att älska  
och känna igen sig i
√ Högläsningsserie med många  
bilder i färg 

 - 

MALIN LINNEROTH är journalist och copywriter och har 
arbetat mycket med radio- och tv-produktion. Tidigare 
har hon tillsammans med Lisa Moroni gett ut bilder-
böckerna om Signe – Vill ha den själv och Kalla lilla larv.

HANNA GRANLUND är illustratör och författare, har läst 
grafik på Östra Grevie Folkhögskola och serieteckning 
på Serieskolan i Malmö. Hannas mest kända bokserie 
hittills är kanske Spöksystrar med text av Mårten Melin. 

6–9 ÅR Gillis har en trött hund och 
älskar djur och gympa, kompisen 
Majken och så farmor förstås. Men 
han gillar inte stark sås, ledsna 
gosedjur och monsterspöken.

Gillis är en vanlig kille som är 
både glad och nyfiken, känslig och 
lite ängslig. Malin Linneroth skri-
ver med absolut gehör för barns 
starka känslor och dramatiken de 
upplever i vardagen. 

I den här boken får man bland 
annat hänga med när Gillis får 
låna en hamster, flyttar till ett eget 
rum och sover en natt i skogen. 
Mycket pirrigheter blir det!

30 / MELLANÅLDER / HÖGLÄSNING 6–9 ÅR

»Gillis är en påhittig karaktär som är lätt att 
tycka om och som man gärna läser mer om.« 
Bibliotekstjänst

Varm vardagsskildring ur  
barnets perspektiv

Foto: Em
elie A

splund
Foto: Jonas Svensson

I MAJ 2023  
KOMMER ANDRA 

BOKEN OM GILLIS.  



6–9 ÅR | Julia, Humlan, George 
och Alex är kusiner. De fyra är på 
påsklov på skärgårdsön hos sin 
excentriska moster Frida. Hon har 
just köpt fem vombater från Aus-
tralien, för att göra om sin ö till en 
vombatpark! Det kunde ha blivit 
ett mysigt lov med de gulliga men 
busiga djuren om det inte plöts-
ligt dök upp objudna gäster.

Serieroman av andra delen av Ka-
tarina Mazettis kapitelböcker om 

Kusinerna Karlsson. Vombater är 
små björnliknande pungdjur som 
lever i Australien. De är bl a kända 
för den ovanliga formen på sitt 
bajs – kuber.

32 / LÄSA SJÄLV / LÄSA HÖGT 6–9 ÅR

Kusinerna Karlsson 
– Vildingar och vombater
text KATARINA MAZETTI textbearbetning AURÉLIEN D’ALMEIDA 
bild AURORE DAMANT

Översättning: Viktor Örberg | Inbunden,  
220 x 280 mm | 48 s | Utk september 
978-91-501-2208-4

KATARINA MAZETTI har haft stora 
framgångar i Frankrike både med 
sina barnböcker och sina böcker 
för vuxna.

vi

√ Lite text + mycket bild – 
 inspirerar till att läsa själv
√Spänning, humor och god mat
√ Kusinerna Karlsson för en 
yngre målgrupp

Nu som  
serieroman!

FÖR LITE ÄLDRE LÄSARE

Tidigare bok i serien: 
Kusinerna Karlsson – 
spöken och spioner
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AARON BLABEY

HERR VARG + HERR HAJ + HERR ORM 
+ HERR PIRAYA + s pindelN BENO 

               = TUFFA GÄNGET

ALFABETA

DEN LÄNGSTA 
DAGEN

LEVE 
KRONPRINS 
MARMELAD! 

Kapitulera inför hans 

 STORSLAGNA 
ONDSKA!

ELLER … gör INTE det!

Tuffa gänget och Internationella hjälteligan kanske är 

knockade nu, men betyder det att de kommer att ge sig?

NÄ NÄ, inte en chans! Det är dags för strid mellan de

TUFFA och de

ELAKA! www.alfabeta.se
9 789150 122220

ISBN 978-91-501-2222-0

NU SOM

FRAN

STOR-
F ILM

NU SOM

FRAN

STOR-
F ILMAARON BLABEY är en australisk författare och illustratör. Han har 

skapat flera prisbelönta böcker för barn och har tidigare arbetat som 
skådespelare för tv och film.

6–9 ÅR | Förra boken slutade med 
att kraften som gjorde Vargen 
galen och jättestark bröts, och han 
blev sitt vanliga schysta jag. Men 
i kalabaliken försvann en annan 
medlem av Tuffa Gänget. Ormen. 
Förmodligen död.
 
Nu måste Tuffa Gänget och Inter-
nationella Hjälteligan fortsätta 
kampen mot den onde Doktor 
Marmelad, som har invaderat  
jorden. Men kommer de klara det på 
egen hand? Och är Ormen verkligen 
död?

» ... lockar verkligen till  läsning 
och är dessutom himla rolig!«  
Norra Skåne

 Coolt, roligt, spännande 
och lättläst

√ Böckerna är en stor internationell 
succé, översatta till över 25 språk
√ Beroendeframkallande bokserie

Översättning: Helena Sjöstrand Svenn och Gösta Svenn 
Inbunden, 150 x 190 mm | 176 s | Utk september | 978-91-501-2222-0

34 / LÄSA SJÄLV / LÄSA HÖGT 6–9 ÅR

Tuffa gänget – Den längsta dagen
AARON BLABEY



Anno & Issa
text LINNEA LUNDBORG bild och text YLVA OKNELID

Inbunden, 155 x 220  mm | 208 s  
Utk augusti | 978-91-501-2176-6

√ Trovärdigt och uppriktigt
√ Träffande skildring av den första 
kärleken
√ Blandar romansidor, serier och  
vinjetter till en dynamisk helhet

 - 

LINNEA LUNDBORG är genusvetare och har en examen i 
förlagskunskap. Hon har tidigare varit redaktör och 
projektledare och studerar nu till bibliotekarie. Det 
senaste året har Linnea tilldelats både Lilly och Tage 
Fridhs stipendium för unga författare och  
Malmö stads kulturstipendium.

YLVA OKNELID är serietecknare, illustratör och konstnär. 
Ylva arbetar även mycket med att hålla i serieworkshops 
och där föddes också viljan att skapa inkluderande  
berättelser för barn och unga. 

9–12 ÅR Anno tillbringar nästan 
all tid i skejtparken med sin bästa 
kompis Jakob. Där lär de känna 
Issa, tjejen med den neongröna 
hjälmen och det svarta håret. Tänk 
att hon som är så cool vill hänga 
med Anno! Till sommaren ska det 
anordnas ett skejtläger. Issa vill 
anmäla sig, men bara om Anno 
följer med. Men lägret krockar 
med den årliga semestern med
Annos morföräldrar. Anno vet 
inte hur hon ska göra för att få åka 
på lägret, och dessutom vet hon 
inte vad hon känner för Issa. Gillar 
hon henne som vän, eller är hon 
kär? Hon önskar att hon kunde 
prata med Jakob, men något är inte 
som det brukar mellan dem.

Anno & Issa är en berättelse om 
att träffa någon som både gör en 
knäsvag och ger en tunnelseende.

Den handlar om mod och väx-
ande, svek och missförstånd, men 
framförallt om den första stora 
kärleken. Till slut måste man våga, 
oavsett om det handlar om att ta 
risken att ramla med skejtboarden 
eller skicka ett sms till tjejen man 
gillar. 

36 / MELLANÅLDER /  9–12 ÅR

Grafisk roman för 
mellanåldern

Foton: M
aja Ström

berg



 38 / MELLANÅLDER / KAPITELBOK 9–12 ÅR

ELIN NILSSON debuterade 2011 och har sedan dess 
givit ut två romaner och två novellsamlingar för 
unga, bland annat augustprisnominerade Anrop 
från inre rymden. Elin Nilssons författarskap är 
mycket uppmärksammat och hyllat av både läsare 
och kritiker.

9–12 ÅR | Vulkanens barn är ett 
äventyr med vänskapen i centrum, 
där gamla sanningar om vem som 
går att lita på och hur livet ska levas 
sätts på prov. Det är en berättelse 
om det som får oss att växa till de 
människor vi vill vara. Det är en 
berättelse om berättelser, om floder 
och skogar och vulkaner, och om 
gyllene askblommor.
 

Vulkanens barn  
ELIN NILSSON

Hyllad författare tar 
sitt författarskap till 

nya höjder i ny genre

Omslag Alexander Jansson | Inbunden, 130 x 200 mm  | 288 s
Utk augusti | 978-91-501-2210-7

√ Spänning om livets stora frågor
√ Äventyrsberättelse med  
fantastiska inslag för bokslukare

Pressröster om Världar under Vatten: 
»Nilsson nominerades till Augustpriset  
med sin förra novellsamling. DEN tyckte  
jag var bra, den här är ÄNNU bättre ...   
Varenda novell är suverän ... 
Jag blev helt tagen.«  Gokväll

»Det är ögonblick som alla vibrerar av  
elektricitet.« DN

»Den rymmer mycket av psykologisk  
insikt och en närvaro men är framför  
allt ett stycke finkänsligt utformad  
prosa om barns glädje och sorger.«  
Dala-Demokraten

»Elin Nilsson har en sådan virtuos känsla  
för  människor.« Hallandsposten

Pressröster om Anrop från inre rymden: 
»Den bästa novellsamlingen för ungdomar (...) 
En femma till den här boken … otroligt  
fin och skarpt skriven.«  Magnus Utvik, SVT

»Det är novellkonst på hög nivå. Den ger  
mig gåshud.«  Emma Holm, DN

»Asbra.« Micael Dahlén, TV4

Foto: N
ils W

allin
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Andys och Terrys trädkoja växer och växer. Nu är den hela 
143 våningar! Nytt är bland annat en ordomat som kan alla 
ord i hela världen, ett klagorum, en djup svart grotta med 
en livs levande eldsprutande drake, en fiskmilkshake-bar 
och en campingplats.

Terry tycker att Andy är arg hela tiden. ”Jag är inte 
arg”, fräser Andy, men det visar ju att Terry har rätt. Andy 
behöver vila upp sig, ta semester. Och det passar extra 
bra nu när de har en helt ny våning med en campingplats! 
Men vägen dit får Andy och Terry med sig en massa andra 
figurer. Hur ska det nu gå med semestern? Och hinner de 
skriva klart den nya boken?

ALFABETA

får oväntat besök

ALFABETA

ANDY GRIFFITHS    TERRY DENTON

TRÄDKOJA
med 156 våningar
TRÄDKOJA
med 156 våningar
TRÄDKOJA
med 156 våningar

VårVårVår

”roliga och absurda
 och väldigt lättlästa.”
Åsa Larsson, Malou efter tio
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En ruskigt avkopplande sem
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Andys och Terrys trädkoja växer och växer. Nu är den hela 
143 våningar! Nytt är bland annat en ordomat som kan alla 
ord i hela världen, ett klagorum, en djup svart grotta med 
en livs levande eldsprutande drake, en fiskmilkshake-bar 
och en campingplats.

Terry tycker att Andy är arg hela tiden. ”Jag är inte 
arg”, fräser Andy, men det visar ju att Terry har rätt. Andy 
behöver vila upp sig, ta semester. Och det passar extra 
bra nu när de har en helt ny våning med en campingplats! 
Men vägen dit får Andy och Terry med sig en massa andra 
figurer. Hur ska det nu gå med semestern? Och hinner de 
skriva klart den nya boken?

ALFABETA

får oväntat besök
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40 / MELLANÅLDER /KAPITELBOK 9 – 12 ÅR

ANDY GRIFFITHS och TERRY DENTON är Australiens 
mest framgångsrika barnboksskapare. Tillsammans 
leker de fram de fiffiga idéerna till trädkojan. Andy 
skriver och Terry ritar, och resultatet är böcker som 
fångar den lilla läsaren från första sidan och får en 
att skratta högt och bara vilja läsa mer.

9–12 ÅR | Vår trädkoja är en lätt 
skruvad serie som innehåller 0 % 
vardag, men 100 % fantasi – en  
perfekt mix för både bokslukare 
och läsovana. Häng med till  
Andys, Terrys och Jills trädkoja 
som för varje bok bara växer och 
växer med 13 nya våningar.

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

Vår trädkoja med 156 vångar
får oväntat besök  
text ANDY GRIFFITHS bild TERRY DENTON

Inbunden, 135 x 200 mm  | ca 176 s | Utk november 
978-91-501-2193-3 

√ En av världens mest populära 
bokserier 
√  Genomtänkta böcker – och alltid 
på barnets sida
√ Favorit hos väldigt många barn
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Andys och Terrys trädkoja växer och växer. Nu är den hela 
143 våningar! Nytt är bland annat en ordomat som kan alla 
ord i hela världen, ett klagorum, en djup svart grotta med 
en livs levande eldsprutande drake, en fiskmilkshake-bar 
och en campingplats.

Terry tycker att Andy är arg hela tiden. ”Jag är inte 
arg”, fräser Andy, men det visar ju att Terry har rätt. Andy 
behöver vila upp sig, ta semester. Och det passar extra 
bra nu när de har en helt ny våning med en campingplats! 
Men vägen dit får Andy och Terry med sig en massa andra 
figurer. Hur ska det nu gå med semestern? Och hinner de 
skriva klart den nya boken?

ALFABETA

får oväntat besök
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Några ljudbokstips! 

42 / LJUDBÖCKER

6–9 ÅR 12–15 ÅR9–12 ÅR

VUXEN

Bullers baby 
Håkan Jaensson &  
Eva Lindström  
978-91-501-3209-0

Finnes: Agnes Önskas: Hund 
Thomas Halling 978-91-501-3695-1

Mats och Roj 
Eva Lindström 
978-91-501-3691-3

Någon flyttar in  
978-91-501-3692-0

Klara Krantz

Jordens största kalashatare 
Ellen Greider  
978-91-501-3682-1

Emelie Nicklasson och jag, Mats Jonsson  
978-91-501-3586-2
Världens räddaste katt, 978-91-501-3593-0 
Monstren i skogen, 978-91-501-3594-7 

Finnes: Agnes Önskas: Bästis 978-91-501-3696-8 
Finnes: Agnes Önskas: Kille 978-91-501-3697-5 
 

Flyt som en fjäril, stick  
som ett bi, Elin Nilsson 
978-91-501-3682-1

Blixtar och hemligheter 
Mark Wallenius 
978-91-501-3700-2

Ut på det djupa  
Ulrika Lidbo 
978-91-501-3279-3

Under odjurspälsen 
Klara Krantz 
978-91-501-3248-9

Avblattefieringsprocessen 
Zulmir Becevic 
978-91-501-3201-4

Kulor i hjärtat 
Cilla Naumann 
978-91-501-3228-1

Lite kul måste man ha  
Åsa Karsin 
978-91-501-3682-1

Bli en zombieöverlevnads- 
expert, Herman Geijer & 
Claes Tovetjärn 
978-91-501-3203-8

Flickan jag älskar heter Milena 
Per Nilsson, 978-91-501-3216-8

Inte som alla andra, 978-91-501-3223-6  
För alltid Milena, 978-91-501-3218-2 
Aldrig mer Milena?, 978-91-501-3198-7 

Borttappat: katt, kompis, kalsong 
Elin Lindell, 978-91-501-3204-5

Efterlysta: Harry Hansson och jag, 978-91-501-3213-7 
Hemligt: Jördis hjärta Harry, 978-91-501-3222-9 
Upphittat: Tiger och silverfisk, 978-91-501-3249-6 

Bruno 3000: Tvillingarna  
Åsa Anderberg Strollo & Julia Thorell 
978-91-501-3207-6

Klubben, 978-91-501-3205-2 
Rymden, 978-91-501-3206-9

Det finns många  
fler Alfabetatitlar i  
lyssningstjänsterna.

Vandraren utan ansikte 
Andreas Palmaer 
978-91-501-3066-9

Grabben i graven bredvid  
Katarina Mazetti 
978-91-501-3160-4

En ung naturälskares  
dagbok, Dara McAnulty 
978-91-501-3585-5

Blod i gruset  
Mats Jonsson 
978-91-501-3702-6
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