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Björnen 
brummar.

Djur i skogen inlaga.indd   12-13 2022-09-21   07:50

Pekbok för alla 
små djurälskare

4 / PEKBOK 0–3 ÅR

Djur i skogen
HELENA DAVIDSSON NEPPELBERG

0–3 ÅR | Här får vi träffa några av våra 
vanligaste djur som finns i naturen, som 
ekorre, myra, uggla, räv, igelkott, björn 
och älg. Kanske får du syn på någon av 
dem på din promenad!

√ Igenkänning för små nyfikna barn

√ Tydliga bilder i klara färger

√ Stadiga kartongsidor med runda hörn

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.

PRESSRÖSTER OM PÅ STRANDEN: 

»Kul och genial barnbok  

för de yngsta!« 
VLT   

»Enkelt och färgstarkt.«                  

Vi föräldrar, Betyg: 5 nappar

                                           

Tidigare titlar i serien:

Board, 160 x 160 mm | 16 s | Utk april
978-91-501-2244-2



Mysa mej
KARIN AHLIN

Mysa elefanten

PRESSRÖSTER OM INTE VARA RÄDD:  
»Elegant och vindlande berättelse om känslor 
och vänskap.« 
Dagens Nyheter

»Detta är en underbart underfundig bilderbok 
för små barn, om tankar och känslor med bilder 
i starka, varma och klara färger.«  
Tidningen Kulturen

6 / PEKBOK 0–3 ÅR

 

KARIN AHLIN är konstnär, grafisk 
designer och storyteller. Tidigare har 
hon gett ut barnböckerna Inte vara 
rädd och Kom sol. 

0–3 ÅR | Vem vill mysa mej? 
Alla vill mysa mej!

Mysa mej är en härlig, enkel vardagsmysbok 
för de allra minsta.

Perfekt läsning  och bläddring vid  nattningsdags

Board, 160 x 160 mm | 16 s  
Utk mars | 978-91-501-2242-8

Foto: M
ax Palm



0408 Reinforced

FOR YEARS, the king and queen 

have longed for a child. Their wish 

is miraculously twice granted in the 

form of a little wooden robot and an 

enchanted princess, both of whom 

they raise lovingly. There’s just one 

catch: every night when the princess 

falls asleep, she transforms into a log. 

She can only be woken with the magic 

words “Awake, little log, awake.”

The two siblings are inseparable, until 

the day when the sleeping princess is 

mistaken for an ordinary log and carted 

off to the frozen North. Now it’s up 

to her devoted brother to rescue her 

and return safely to the kingdom. A 

thrilling adventure ensues, featuring 

moonlit forests, helpful animals, 

mischievous pixies, a magic pudding, 

an old lady in a bottle, and finally, a 

tumultuous conclusion that will leave 

readers of all ages thoroughly satisfied. 

In The Little Wooden Robot and the Log 

Princess, acclaimed cartoonist, award-

winning graphic novelist, and New 

Yorker contributor Tom Gauld has 

created a brand-new fairy tale that 

manages to be both of the moment  

and utterly timeless.

TOM GAULD is an Eisner  

Award–winning artist who makes  

weekly cartoons about literature for  

The Guardian and about science  

for New Scientist in the UK. He  

created the graphic novels Goliath  

and Mooncop and has drawn eight  

covers for the New Yorker. The Little  

Wooden Robot and the Log Princess is  

his first picture book for children. Tom  

grew up in the Scottish countryside  

and now lives in London, England,  

with his wife and two daughters.
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EVA LINDSTRÖM är illustratör 

 

TOM GAULD är en kultförklarad och prisbelönt serietecknare 
och illustratör. En gång i veckan gör han en serie om litteratur 
i The Guardian och en om vetenskap i The New Scientist. Han gör 
även omslag till The New Yorker. »Jag har försökt göra en bok som är 
inspirerad av böckerna jag gillade när jag var barn, böckerna mina döttrar 
gillar och böckerna jag gillar nu när jag är vuxen. Jag ville att boken skulle ha 
en helt egen känsla, men samtidigt fungera som en klassisk godnattsaga.« 
 

3–6 ÅR | I åratal hade kungen och 
drottningen längtat efter barn. 

Så äntligen gick deras önskan i 
uppfyllelse. De fick en dotter och en 
son. Men varje natt förvandlades prin-
sessan till ett vedträ och kunde bara 
väckas med en magisk ramsa. 

En morgon råkade hembiträdet vara 
först uppe. Hon förstod inte vad ett 
vedträ gjorde i prinsessans säng och 
kastade ut det genom fönstret. 

Jakten på prinsessan 
blir ett halsbrytande 
äventyr som tar syskonen världen 
runt innan de till sist får hjälp från 
ett mycket oväntat håll. 

Den lilla träroboten och prinsessan vedträ
TOM GAULD

Översättning: Johanna Thydell | Inbunden, 230x280  mm | 40 s
Utk januari | 978-91-501-2237-4

Klassisk  
saga – både  

samtida  
och tidlös

Årets bok i utländsk 

bokhandel, press och  

på bibliotek

»Vilken otroligt fin bok.« 

Neil Gaiman, författare

»En av de bästa 

bilderböckerna jag läst i år.«  

New York Times

»Denna roliga och innerliga bok 

är en fantastisk introduktion till 

seriernas värld för barn som innan 

man vet ordet av kommer att sluka 

grafiska romaner som godis.« 

Washington Post 

»Tom Gauld är en av de bästa 

nu levande berättarna – 

boken är vacker, fängslande, 

skickligt genomförd och har 

en helt egen stil.« 

Jon Klassen, illustratör och 
barnboksförfattare 



LISA RAGVALS har jobbat med barnböcker under större delen av sitt 
yrkesverksamma liv och arbetar just nu med ljudboksproduktion. 
Förutom böckerna om Abbe har Lisa skrivit Sova som en haj med 
bilder av Emma Göthner. Till hösten kommer Leka som en elefant. 

ANNA-KARIN GARHAMN är utbildad textilformgivare som blev 
barnboksillustratör av en slump. Illustrerar egna och andras verk 
på heltid sen debuten 2007. Anna-Karin Garhamn bor i Belgiens 
blåaste hus i staden Gent, omgiven av familjen. 

Det kommer en björn
text LISA RAGVALS  bild ANNA-KARIN GARHAMN  

√ Roliga och fascinerande fakta om björnar

√ Längtan efter ett eget husdjur

√ Ett overkligt verkligt äventyr

Inbunden, 210 x 260 mm | 32 s  
Utk mars | 978-91-501-2234-3 OM DET KOMMER EN GRÄVLING:

»rolig blandning av en tokig historia och fakta, 

perfekt för målgruppen.«  

 Tidningen Läraren

OM DET KOMMER EN ÄLG: 

»både festlig och informativ bok.«   

Smålandsposten

4 / PEKBOK 0–3 ÅR

3–6 ÅR | Det är påsklov. Och lång- 
tråkigt. Abbe drömmer om ett  
husdjur som bara är hans. Men  
pappa säger nej. Nej och nej.

Abbe plockar fram sin stora  
bok om djur. En björn, tänker han.  
En björn att gosa med. Är det för 
mycket begärt?

Då krafsar det till på fönstret  
till balkongen. En björnunge! Det  
kan inte vara sant. Hur hamnade  
den där?

Abbes vilda djur är roliga och fartfyllda 
böcker för djurtokiga läsare. I första 
boken flyttade en grävling in, i den 
andra en älg. Och nu en björn. Vad har 
de här djuren gemensamt?  
De är helt HOPPLÖSA  
som husdjur.

10 / BILDERBOK 3–6 ÅR

Hur skulle det bli om 
en björn flyttade in?



Min vän Lage
EVA LINDSTRÖM

3–6 ÅR | Lage är en uggla som flyttat till 
storstaden. Där försörjer han sig på att 
borra hål till hyllor. Men en dag rasar alla 
hyllorna och Lage får sparken! Han börjar 
umgås med Janne, en suspekt uggla med 
skumma planer. Lage blir mer och mer 
svår att få tag på. Tills en dag då han tar sitt 
förnuft till fånga. Han startar en flygskola 
och får jobb på Konsum.

Inbunden, 210 x 240 mm | 32 s 
Utk januari | 978-91-501-2250-3

»En underbar bok!«
Kommunalarbetaren

12 / ALMAPRISTAGARE EVA LINDSTRÖM  BILDERBOK ÅTERUTGIVNING  3–6 ÅR

Återutgivning av en av 
 Eva Lindströms mest  

hyllade och älskade böcker 

Eva Lindström  
ALMA-pristagare 2022

Foto: Susanne Kronholm

»En humoristisk bok 

med existentiella 

funderingar.«
Göteborgs-Posten

Eva Lindström har gjort en lång rad bilder-
böcker och är en inspiration och förebild för 
många bilderboksskapare. Hon har tilldelats 

en mängd priser, bland annat barnboks- 
världens finaste pris, Astrid Lindgren  

Memorial Award, (ALMA).



De fula fem
text JULIA DONALDSON  bild AXEL SCHEFFLER

Dumma teckning
text JOHANNA THYDELL  bild EMMA ADBÅGE

3–6 ÅR | Dumma teckning är en humoristisk 
berättelse om att vara ett yngre syskon som vill 
vara stort och duktigt, de starka känslor som 
det skapar och om glädjen när man lyckas.

3–6 ÅR | Vi är de fula fem. 
 Vi är de fula fem. 
 Inga vill ha oss i sina hem. 
 Andra är vackra, vi vill vara som dem. 
 Vi är de fula fem, 
 Vi är de fula fem … 

De fula fem är en härlig rimmad saga 
om att vara älskad för den man är, 
fyndigt översatt av Ulf Stark.

»En utsökt bilderbok«
Tidningen Kulturen

Inbunden, 170 x 210 mm | 40 s 
Utk jan | 978-91-501-2248-0

Inbunden, 170 x 210 mm | 32 s 
Utk jan | 978-91-501-2247-3

UGLY 5_218 x 285 SWEedn.indd   5 2017-04-20   17:40

14 / BILDERBÖCKER I KALASUTGÅVA 3–6 ÅR Två nya böcker i vår 
lågprisserie Kalas

»Rasande begåvat ... en av årets bästa bilderböcker ... magi mellan text och bild. Upplösningen är lika enkel som genial.« Dagens Nyheter»En rolig, temperamentsfull 
historia med lyckligt slut.« 

Aftonbladet

»Helt fantastisk.  
Underbara teckningar.«

Malou efter tio

Stor igenkänning 
om syskonrelation

Julia Donaldson och Axel Scheffler 
är paret bakom den storsäljande 
klassikern Gruffalon och många 
andra fantastiska bilderböcker.



Andreas Palmaer
Fabian Göranson

alfabeta

Andreas Palmaer
Fabian Göranson

alfabeta

ANDREAS PALMAER har skrivit ett trettiotal böcker för barn och 
unga, bland annat Sant eller falskt, och en serie lättlästa fakta-
böcker om zombies, varulvar och grekiska gudar. Tillsammans 
med Bengt Fredrikson – 21 sanna deckargåtor, Andra världskriget 
– människorna mitt i striden, Saker som (nästan) ingen vet och 
Mera saker som (nästan) ingen vet. Andreas pratar ofta om sina 
böcker på skolor och bibliotek.

FABIAN GÖRANSON är en svensk serieskapare, illustratör, 
förläggare, författare och översättare. Hans serier har bland 
annat publicerats i tidningarna Galago och Ordfront magasin. 
2021 utkom hans första egna barnböcker. 

 
 
 
FABIAN GÖRANSSON text.

Barnens rekordbok
text ANDREAS PALMAER   
bild FABIAN GÖRANSON

√ Korta kapitel, härliga färgbilder och roliga 
serieteckningar – lockande och läckert 

√ I boken finns drygt 50 rekord – inte bara 
duktiga, även knasiga och udda

Inbunden, 155 x 210 mm | 96 s 
Utk mars | 978-91-501-2235-0

Andreas Palmaer
Fabian Göranson

alfabeta

6–9 ÅR | Nästan alla barn har en 
rekordperiod: ”Vem är först, vem är 
störst, vem är snabbast?”  Och så de 
vildare rekorden: ”Vem har ätit upp ett 
flygplan eller lyft mest med skägget?”
I Barnens rekordbok är det bara unga 
människor som visar sig på styva li-
nan. Här finns rekord som den yngsta 
författaren, det snabbaste barnet, den 
yngsta överlevaren på Titanic och 

världens yngsta superhjältar. 
13-åringen som löser Rubiks 

kub med fötterna får också 
vara med. Och världens 
yngste bankrånare och  

pirat. Och så självklart han 
som har haft fler sniglar på ansiktet  
än någon annan människa. 

Boken är kongenialt illustrerad av 
Fabian Göranson.

16 / FAKTA OCH FANTASI FÖR HELA FAMILJEN

Foto: M
agnus W
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Rekord du nog aldrig hört 
talas om tidigare – de är 
nämligen satta av barn



MARJA BASELER är författare av barn- och ungdomsböcker, läromedel och 
fackböcker för vuxna och har skrivit ett 40-tal böcker. Hon är utbildad  
pedagog och har skrivarkurser för både barn och vuxna.
ANNEMARIE VAN DEN BRINK är författare och undervisar i kreativt skrivande.
TJARKO VAN DER POL är konstnär och illustratör. 
Alla tre kommer från Nederländerna.

Faktabilderbok 
om hjärnan

Hjärnhotellet
text MARJA BASELER OCH ANNEMARIE VAN DEN BRINK
bild TJARKO VAN DER POL

√ Roliga bilder som illustrerar hur hjärnan fungerar

√ Kul tester och tips

Inbunden, 210 x 260 mm | 32 s | 
Utk mars | 978-91-501-2107-0

6–9 ÅR | Välkommen till Hjärnhotellet – det 
smartaste hotellet i världen! Följ med kusinerna 
Nicki och Sam på upptäcktsfärd genom rummen 
på övervåningen och lär dig spännande fakta om 
hjärnan. Till exempel vilken del som gör att du 
kommer ihåg saker, vilken del som varnar dig för 
fara och vilken som gör att du kan stå på ett ben.

Dessutom kan du lära dig mer om dig själv! Det 
finns roliga tester där du får reda på vad du är bra 
på. Och smarta tips för hur du håller hjärnan i 
form. Och så du får du veta en del om det världs-
berömda geniet Albert Einsteins hjärna. 

Översättning: Joakim Sundström | Inbunden, 250 x 320 mm | 48 s  
Utk mars | 978-91-501-2211-4

OM BAJSKORVSFABRIKEN:
»Boken lockar definitivt till läsning och lär dig en massa om din egen kropp och hur allt går till.«

Norra Skåne

18 / FAKTA OCH FANTASI FÖR HELA FAMILJEN

I SAMMA SERIE  (om matsmältningssystemet)



Översättning Johanna Lindbäck | Inbunden,170 x 240  mm  
Illustrationer i fyrfärg | 240 s | Utk mars | 978-91-501-2245-9

»Boken engagerar eftersom den är full av 
känslor.« Verdens gang

OM  VITA LÖGNER, RÖDA HJÄRTAN  
»en färgsprakande grafisk debutroman, som 
ger en läsupplevelse långt utöver det vanliga.«   
5 av 5, Bibliotekstjänst

»Jag älskade allt med den här boken!«  
@litteraturtur, 5/5 stjärnor

»Sommartipset 
– serieroman för 
mellanstadiebarn 
fångar evigt 
dilemma.« SR, P1

Låt skogen leva
NORA DÅSNES

√ Grafisk roman om miljöengagerade unga

√ Förälskelse, musik och vänskap

√ Samma karaktärer som i Vita lögner, 
 röda hjärtan – efterlängtad uppföljare

9–12 ÅR | Bao och hennes klasskompisar 
brukar vara i den lilla skogen vid skolan 
på rasterna. En dag får de reda på att det 
finns planer på att förvandla skogen till 
en parkeringsplats! Hjälp! 

Bao inser att hon måste organisera 
en motståndsrörelse och får kompi-
sarna Tuva och Linnea med sig. Men 
fattar Abdi och de andra varför det är 
så viktigt att rädda skogen? Och hur ska 
hon få de vuxna att förstå allvaret och 
lyssna på henne som bara är 12 år? 

Låt skogen leva är en berättelse 
om att vara tillräckligt stor för 
att förstå vad som händer, men 

för liten för att tas på allvar.

NORA DÅSNES är ett nytt stjärnskott på den nordiska barn-
bokshimlen. Nora är utbildad vid Kingston University i 
London. Hon bor i Oslo och arbetar som grafisk designer. 
Vita lögner, röda hjärtan var hennes debutbok och utkom 
våren 2020. Nora har nominerats till en rad priser för sin 
bok som redan är översatt till 8 språk. 

20 / GRAFISK ROMAN 9-12 ÅR

Foto: Oda B
erby
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9–12 ÅR | När Andy, Terry och Jill gör sina 
böcker om allt knasigt som sker i deras 
trädkoja så händer det att de har alldeles för 
många kapitel. Allt får helt enkelt inte plats! 
Men här kommer nu en specialbok med  
roliga, galna äventyr som inte har varit  
publicerade tidigare!  Det blir en skrattfest 
och ett kärt återseende av flera figurer från 
tidigare böcker, som Professor Stupido,  
Glassige Glenn och sjöodjuret Sirén.  
Dessutom nya specialsmarta uppfinningar! 

MED INNEHÅLL SOM TILL EXEMPEL:
DAGEN DÅ VI STOPPADE STOLAR I NÄSAN
DEN STORA HOPPIGA HOPPTÄVLINGEN 
VÅR SUPER-DUPER-UPPSUGARE
PROFESSOR STUPIDOS ÅTERKOMST
DAGEN DÅ DET BLEV STOPP I TERRYS HJÄRNA
DEN HEMLIGA HEMLIGHETEN
DAGEN DÅ EN HAJ BET AV MIG HUVUDET

13 fristående 
berättelser om Andy, 

Terry och Jill som bor 
i den stora trädkojan 
som blir 13 våningar 
högre för varje bok!

Berättelser från trädkojan
text ANDY GRIFFITHS
bild TERRY DENTON
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√ För alla fans till böckerna om 
Vår trädkoja!

√ Humor på hög (!) nivå!

√ 0 % vardag 100 % fantasi, 
alltid på barnets sida

Översättning: Katarina Kuick och Sven Fridén | Inbunden, 145 x 205 mm | 208 s 
Utk mars | 978-91-501-2241-1 

22

”Du, Terry”, sa jag. ”Varför har du en stol i        

näsan?”
 ”För att det är Stoppa stolar i näsan-dagen 

idag”, sa han. ”Visst är det coolt? Kom hit så får 

jag stoppa en stol i din näsa.”

 ”Nej, aldrig!” sa jag.

 ”Jo, alltid!” sa Terry och 

tryckte in en stol i näsan 

på mig.

NASA:

Vår trädkoja berättelser inlaga.indd   22

2022-09-12   23:55

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.

        Dagen 
då vi stoppade  
stolar i näsan

Gillade du 

berättelsen?

Nä – för 
lite fisk.

Jag gillar fisk.
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OM TRÄDKOJANSERIEN: 
»Fulla av humor och galenskaper 
och precis som när två barn leker 
med varandra« 
Martin Widmark
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(Jag vet inte om din bästa kompis nånsin har 
tryckt in en stol i din näsa, men om du varit med 
om det så vet du att det inte alls gör lika ont som 
man kan tro. Och det är faktiskt ganska coolt.)
 ”Känns det bra?” sa Terry.
 ”Absolut!” sa jag. ”Så bra 
att jag får lust att sjunga!”
 ”Ja, vi sjunger Jag-har-en-
stol-i-näsan-sången!” sa Terry.
 ”Okej”, sa jag. ”Hur går den?”
 ”Jag vet inte riktigt”, sa Terry. 
”Vi får hitta på texten allt efter-
som. Klara, färdiga, sjung!”
 Vi tog ett djupt andetag 
och började sjunga. 

Jag har en stol i min näsa!
Jag kan inte nysa och fräsa!
Men jag skiner som en sol
för i min näsa har jag en … 
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