
Sommar 2023

ALFABETA 
BOKFÖRLAG    

Illustration: Hanna Granlund ur Gillis: Badbus och andra roligheter



Innehåll 

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.

FÖR DE ALLRA YNGSTA 
Bäbis kan/Bäbis rädd Ann Forslind | 4

Nisse & Nora tittar och hittar Andrén/Moroni | 6

BILDERBOK 2–6 ÅR
Hoppa i om du vågar! Helena Davidsson Neppelberg | 8

FAKTA OCH FANTASI FÖR HELA FAMILJEN
Kul med teknik Dahl/Källström | 10
Giftiga fakta/Blodiga fakta Røssland/Jordahl | 12
Teckna måla skapa Ann Forslind | 13

6–9 ÅR
Bosse flyttar in Åsa Karsin | 14
Gillis: Badbus och andra roligheter Linneroth/Granlund | 16 

9–12 ÅR
Inte riktigt döda Thomas Halling | 18 

FRÅN 12 ÅR
En tisdag i paradiset Per Nilsson | 19

KONTAKT ALFABETA
Emili Kvarnström Svensson emili@alfabeta.se | 073 985 12 09
För recensionsexemplar mejla info@alfabeta.se

DISTRIBUTION Förlagssystem, 08-657 95 00 | order@forlagssystem.se

FÖRSÄLJNING Linda Widman, linda@lillapiratforlaget.se | 08-412 13 56

Facebook @alfabetaforlag | Instagram @alfabetabokforlag | www.alfabeta.se

Ill
us

tr
at

io
n:

 H
el

en
a 

Da
vi

ds
so

n 
N

ep
pe

lb
er

g 
ur

 H
op

pa
 i 

om
 d

u 
vå

ga
r!



 

Bäbis vaknar och är pigg. 
Kul att kasta ut grejer från sängen!

Men vad tyst och tomt det är?

Tiotusentals småttingar har läst 
och älskat böckerna om Bäbis. 
Nu finns de även i tugg- och 

knackvänlig kartong!

Fler böcker om Bäbis: 
Bäbis arg • Bäbis gnällig • Bäbis hej då

Bäbis dansar • Bäbis kan • Bäbis kär
Bäbis lessen • Bäbis nyfiken • Bäbis rädd 

Bäbis tittut • Bäbis tränar

Copyright © 2009, 2023 Ann Forslind
Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm
Tryckt i Polen 2023
ISBN 978-91-501-2261-9

ISBN 978-91-501-2261-9

9 789150 122619

Bäbis rädd omslag Kartong.indd   1 2022-12-15   13:39

ISBN 978-91-501-2260-2

9 789150 122602

Bäbis vill hjälpa till. 
Bara prova lite …

Kan själv!

Tiotusentals småttingar har läst 
och älskat böckerna om Bäbis. 
Nu finns de även i tugg- och 

knackvänlig kartong!

Fler böcker om Bäbis: 
Bäbis arg • Bäbis gnällig • Bäbis hej då

Bäbis dansar • Bäbis kan • Bäbis kär
Bäbis lessen • Bäbis nyfiken • Bäbis rädd 

Bäbis tittut • Bäbis tränar

Copyright © 2012, 2023 Ann Forslind
Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm
Tryckt i Polen 2023
ISBN 978-91-501-2260-2

Bäbis kan omslag Kartong.indd   1 2022-12-15   13:38

 

ANN FORSLIND är författare och illustratör med många bilderböcker bakom 
sig och har fått utmärkelsen Elsa Beskowplaketten för sina illustrationer.

Ann Forslind har med en avskalad stil lyckats göra små 
böcker fulla av uttryck och igenkänning för små barn.  

√ Nu i stadig kartong med runda hörn

√ Igenkänning för de allra yngsta 

4 / SMÅBARNSBÖCKER 0–3 ÅR

Bäbis kan/Bäbis rädd
ANN FORSLIND

0–3 ÅR | PAPPA SKA BAKA. Bäbis kan också!  
Det är roligt att baka! Bäbis är duktig på att knåda och mjöla. 
Till slut blir det jättegoda bullar. Men oj – det blev visst lite stökigt i köket ...

BÄBIS VAKNAR OCH ÄR PIGG. Kul att kasta ut grejer 
från sängen! Men vad tyst och tomt det är? 

PRESSRÖSTER OM 

BÄBISBÖCKERNA: 

»Ann Forslind ger yngre  

och äldre läsare en unikt 

rolig och känslomässig 

läsupplevelse.«  

DAGENS NYHETER 

»höjdare bland små- 

barnsböckerna och de  

är lika roande för  

vuxna som för barn!«                  

NERIKES ALLEHANDA

                                           

Fler böcker om Bäbis:

Board, 160 x 160 mm | 16 s | Utk maj
978-91-501-2261-9

Board, 160 x 160 mm | 16 s | Utk maj
978-91-501-2260-2

 Små böcker med 
stora känslor



0–3 ÅR |  I Nisse & Nora tittar och hittar 
får barnen hjälpa till att leta efter saker 
i bilder som vi känner igen från några 
av de tidigare böckerna. Här finns 
mycket roligt att upptäcka. Till  
exempel på stranden, hos djuren på 
bondgården och på trädgårdskalaset.

Nisse & Nora-böckerna rör sig i bekan-
ta miljöer och snuddar vid ämnen och 
känslor som små barn kan relatera till. 
Med en viss dramatik, men det blir 
alltid bra till slut. 

Nisse & Nora tittar och hittar
text EMELIE ANDRÉN  bild LISA MORONI

»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.

 kanin 
ko 

get 
katt 

häst lammunge 

Nisse och Nora har åkt på utflykt. 

De är hos djuren på gården.

– Kom, Nisse! ropar Nora. 

Vi klappar kaninen.

Kan du hitta de här  djuren: 

I_Nisse&Nora_tittar-och-hittar.indd   10-11

I_Nisse&Nora_tittar-och-hittar.indd   10-11

2023-01-11   15:43
2023-01-11   15:43

 snäckor  fågel  bulle  dricka  gosedjuren  mugg

Titta och hitta! 
Ser du de här sakerna
på stranden?  

Nisse och Nora är bästa vänner. 
Nu är de på picknick och badar 
i havet. Det är mysigt. 

I_Nisse&Nora_tittar-och-hittar.indd   2-3I_Nisse&Nora_tittar-och-hittar.indd   2-3 2023-01-11   15:432023-01-11   15:43

Det genomgående temat i böckerna är 
vänskap. Nisse & Nora gör saker till-
sammans och upptäcker världen ihop.
 

6 / SMÅBARNSBÖCKER 0–3 ÅR

Board, 175 x  220 mm | 14 s | Utk maj | 978-91-501-2259-6

EMELIE ANDRÉN             LISA MORONI

TITTAR OCH HITTARTITTAR OCH HITTAR

EMELIE ANDRÉN bor utanför Varberg med man och tre barn. Hon jobbar i bok- 
branschen och på Alfabeta har hon också gjort böckerna om Benni, Pella, Addis 
och de andra barnen i 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.
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Nisse & Nora – nu i det 

populära titta och hitta-formatet.



8 / BILDERBOK 2–6 ÅR

En lekfull 
mysrysare för barn 

i förskoleåldern
Hoppa i om du vågar!
HELENA DAVIDSSON NEPPELBERG

2–6 ÅR | Fyra små grodor vid en skogssjö 
ropar: Bada med oss! 

Följ med ner under vattnet och hälsa  
på gammelgäddan och de andra som 
gömmer sig i djupet. Tittar man noga 
finns det massor av spännande och 
ryyyysliga detaljer att upptäcka i  
bilderna!

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, med flera.

OM ÅK MED OM DU VÅGAR!: 

»Allt är utformat med en god portion 

humor. Spöknivån i handling, text 

och bild är på pricken lämpad för de 

yngsta läsarna. Detta mysäventyr på 

räls kommer att locka till omläsning 

många gånger!« 
  BTJ                                           

OM KOM IN OM  DU VÅGAR!: 

»stämningsfull bok som aldrig blir 

speciellt otäck – snarare mysrysig.« 

  BTJ                                           

Inbunden, 170 x 200 mm | 32 s | Utk juni | 978-91-501-2262-6

TIDIGARE TITLAR I SERIEN:



KRISTIN DAHL är författare och vetenskapsjournalist som har 
skrivit många böcker för både barn och vuxna. Böcker som 
förmedlar kunskap på ett pedagogiskt och lekfullt sätt. Som 
med konkreta exempel och experiment får läsaren att förstå 
att vi använder oss av både matematik och teknik dagligen i 
våra liv, utan att vi egentligen tänker på det.

MARIA KÄLLSTRÖM  är illustratör och har illustrerat en mängd 
barn- och ungdomsböcker på olika förlag. Kul med teknik är 
den första bok som Maria illustrerar för Alfabeta Bokförlag.

Kul med teknik 
text KRISTIN DAHL  bild MARIA KÄLLSTRÖM 

√ Lekfullt och inspirerande med roliga 
illustrationer

√ Uppmuntrar till nyfikenhet och kreativitet 

6–9 ÅR | Skulle du kunna öppna en 
dörr om den inte hade handtag, eller 
slå i en spik utan hammare? Och tänk 
vad mycket som skulle vara krångligt 
om det inte fanns hjul! 

Teknik och maskiner finns överallt! De 
hjälper oss att göra livet lättare.
En del maskiner är så enkla att vi inte 
ens tänker på dem som maskiner:
Skruven (skruvlock)
Rampen (rutschkana)
Kilen (eggen på en yxa)
Hävstången (vitlökspress)
Hjulet (sparkcykel)
De brukar kallas ”De mäktiga fem”. 
Med hjälp av dem kan vi lyfta tunga 
saker, nå högre och få större kraft i 
våra händer!

I Kul med teknik får du hänga med på 
spaning efter teknik både hemma och 
utomhus, klura ut hur den fungerar, 
göra experiment och se om du kan lösa 
problem på flera sätt.

 

Tidigare titlar av  
KRISTIN DAHL 

10 / FAKTA OCH FANTASI FÖR HELA FAMILJEN

Inbunden, 190 x 240 mm  | 64s |  Utk juni | 978-91-501-2227-5

Foto: Peder Lindén

Rolig faktabilderbok  
om teknik



Förr i tiden trodde man 
att sjukdomar berodde på 
att blodet var orent.

För att bli frisk måste 
det sjuka blodet 
lämna kroppen.

Åderlåtning var vanligt 
i ungefär tvåtusen år.

Läkarna skar i armen 
så att blodet rann ut. 
Eller så lät de blodiglar 
suga blod från den sjuka.

ADERLATNING

. .

Blodiga fakta inlaga.indd   21 2023-01-09   14:10

INGELIN RØSSLAND är en norsk författare och journalist, bosatt i Sverige, som  
skriver för barn och ungdomar, både skönlitteratur och faktaböcker.  Hon över-
sätter också barn- och ungdomsböcker från svenska till norska.
 
JENNY JORDAHL är en norsk illustratör, serietecknare och författare bosatt i Oslo. 
Hon tilldelades Bragepriset 2022 i kategorin barnbok, för sin bok: Hva skjedde 
egentlig med deg?

Lättläst fakta 
om spännande 

ämnen

Giftiga fakta/Blodiga fakta 
text INGELIN RØSSLAND bild JENNY JORDHAHL

√ Kortfattat, spännande, lärorikt

√ Dramatiska bilder med mycket humor 

6–9 ÅR | GIFT ÄR FARLIGT. Men ibland 
kan små mängder gift vara bra, som 
till exempel i vissa mediciner. En del 
djur och insekter använder gift för 
att försvara sig eller för att fånga mat. 
Här får du också läsa om den japanska 
blåsfisken som är dödligt giftig för 
människor men som en del ändå 
vill äta. Boken är full av giftiga fakta!

6–9 ÅR | BLOD ÄR LIV. Men varför är 
blod så viktigt? Här står om hur blodet 
pumpas runt i kroppen och varför. Om 
näsblod och mens, om blodets betydel-
se i vissa religioner. Om blodmat, blod- 
sugande djur och vampyrer, om blått 
blod och mycket mycket mer. Till  
exempel att i en vuxen människas 
kropp finns det nästan hundra  
tusen kilometer blodådror! De 
skulle räcka två varv runt 
jordklotet om man la ut 
dem på rad!

Giftiga fakta | Översättning: Caroline Bruce 
Inbunden, 145 x 205 mm | 40 s | Utk juni 
978-91-501-2254-1

Blodiga fakta | Översättning: Caroline Bruce 
Inbunden, 145 x 205 mm | 40 s | Utk juni
978-91-501-2255-8

12 / FAKTA OCH FANTASI FÖR HELA FAMILJEN



Bosse flyttar in
ÅSA KARSIN

Teckna måla skapa
ANN FORSLIND

BOSSE FLYTTAR IN

åsa karsin

alfabeta

Jag heter Lea och jag har 
alltid längtat efter en hund. 
Jag har forskat om hundar 

och lärt mig allt man behöver veta.
Jag har tjatat på mamma och pappa varje dag. 

Jag har gjort allt för att få en hund. 
Och vet du vad? En dag händer det! 

Jag får en hund. Bosse flyttar hem till oss.

B

OSSE & JAG

alfabeta
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Bra tips och 
kul läsning! 
Norra Skåne

(Högsta betyg 
= 5 apport-
bockar)
Tidningen 
Brukshunden

Bosse flyttar in är en lättläst bok för alla hundälskare. 

                     Läs mer om Bosse:

BOSSE FLYTTAR IN

åsa karsin

alfabeta

Jag heter Lea och jag har 
alltid längtat efter en hund. 
Jag har forskat om hundar 

och lärt mig allt man behöver veta.
Jag har tjatat på mamma och pappa varje dag. 

Jag har gjort allt för att få en hund. 
Och vet du vad? En dag händer det! 

Jag får en hund. Bosse flyttar hem till oss.
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Bra tips och 
kul läsning! 
Norra Skåne

(Högsta betyg 
= 5 apport-
bockar)
Tidningen 
Brukshunden

Bosse flyttar in är en lättläst bok för alla hundälskare. 

                     Läs mer om Bosse:

Återutgivning av 
Bosse flyttar in –  

nu helt i färg

Roliga tips för 

eget skapande

Lavera
En lavering är att måla ”lätt” med tunn färg eller 

toner av tusch (utspätt). Prova att ”färglägga” 

tuschteckningar med olika gråtoner som du får 

fram genom att späda tuschet med vatten. Prova 

tonerna på kladdpapper först. Du kan också lave-

ra med tunn vattenfärg/akvarell. 

Vått i vått
Du behöver stadigt papper. Blöt det med pensel. 

Teckna på det fuktiga pappret med stålpenna. Ju 

våtare papper desto mer ”blöder” linjen. Du kan 

också lavera vått i vått direkt men då finns risk 

att linjer löses upp. Vill du ha mer kontroll låter du 

teckningen torka först och laverar sen.

  

Experiment

Prova att ”skraffera”, att lägga linjer ovanpå 

varandra i lager. Du kan använda det för att 

skugga eller göra mönster.   

Prova att göra färgövergångar med färgpen-

nor. Börja med en färg och gå gradvis över till 

en annan genom att blanda dom gradvis, som 

i Graffiti. 

Gör ett självporträtt i färg. Hur får du fram din 

hudfärg? 

Blyerts 
Oftast använder vi blyertspennor som är ganska hårda, men det 

finns olika sorter. Stiftet i pennan görs av grafit som är en sorts kol 

som blandas med lera för att hålla ihop. Det finns många steg av 

hårdhet, från den hårdaste 8H till den mjukaste 8B. 

På så sätt går det att få fram massor av gråtoner. Det gör man 

också genom att trycka olika hårt. Prova några mjuka sorter och 

jämför. Tryck inte för hårt med pennan! Försök få fram toner från 

ljusgrått till svart. Du kan också använda en stompf, en sorts pap-

persrulle, för att bearbeta grafiten i efterhand.

Hårda pennor passar för mycket detaljerad teckning. Det finns 

även vattenlöslig blyerts. 

Färgpennor
Färgpennor liknar blyertspennor, de kan ha olika mjukhet. De 

räcker länge och till skillnad från tuschpennor torkar de aldrig ut. 

Det går att få fina effekter genom att blanda färgerna på pappret 

och lägga lager på lager. Tänk på att lägga tunna lager, tryck inte 

för hårt, då blir färglagret för tjockt för att det under ska synas. 

Tusch
Svart tusch tillverkas av sot eller kol som blan-

das med bindemedel. (Kan vara vattenfast men 

behöver inte vara det här.) En tuschlinje sitter där 

den sitter, den går inte att sudda eller ändra så 

mycket. 

Teckna med stålpenna

Du behöver ett skaft och utbytbara stålpennor, 

går att köpa där det finns konstnärsmaterial. 

Prova gärna olika bredder på pennan. Doppa 

spetsen i tuschet, rita till det tar slut, doppa igen. 

Känn på svikten, genom att trycka kan du påverka 

hur linjen blir.

16

17

Halvcirklarna ovan är exakt lika stora, men vad 

ser du? 
Det där med ljuset gäller färger också, ljusa fär-

ger lyser och ser större ut. Ibland kan de kännas 

närmre också...

Långt bort och nära

Håll ett finger över skarven mellan gult och 

blått och se hur remsorna förändras!

 Det är samma röda färg som bakgrund ovan. 

Vad händer?  

Här är det istället bakgrunden som förändras. 

Ljust mönster gör bakgrunden ljusare och mörka 

gör den mörkare. Det kallas mönstereffekt.  

Experiment

Förändra en färg! Välj två bakgrunder, 

gärna komplementfärger. Klipp ut remsor i 

olika färger och prova dom mot bakgrun-

derna. Välj några som ger bra effekt och 

klistra upp.    

Vilken av cirklarna är störst?

Egentligen är de lika stora. Men den vita ser 

större ut för att den är ljus. Ljuset strålar ut och 

får ögat att uppleva den vita cirkeln som större. 

Den svarta upplevs som mörk för att den istället 

drar åt sig/absorberar ljuset. Då upplever ögat 

den som mindre. 

Färger verkar också kunna röra sig och påverka 

så att saker ser större eller mindre ut.

50

51

√ Lättläst, roligt och mysigt

√ Både fakta och fiktion

14 / FAKTA OCH FANTASI FÖR HELA FAMILJEN   6–9 ÅR

9–12 ÅR | Vill du bli bättre på att teckna 
och måla? Då är det här boken för dig!

Lär dig om färg och form, tekniker och 
material och låt dig inspireras av  
olika konstnärer.  

ANN FORSLIND delar generöst med 
sig av sina kunskaper om bildskapande.  
Teori varvas med praktiska övningar  
och experiment. Dessutom roliga  
tips och smarta trix för att 
hitta konstnären i sig!

6–9 ÅR | Bosse flyttar in handlar om 
Leas hundlängtan och om lyckan när 
Bosse äntligen kommer. Den berättar 
också om vad man behöver när man 
skaffar hund, vad en liten valp måste 
lära sig, vad en hund ska äta, och vad 
Bosse tycker om att äta (det är inte 
nödvändigtvis samma saker ...). 

Inbunden, 145 x 210 mm  | 64 s  
Utk maj | 978-91-501-2264-0

Inbunden, 210 x 260  mm  | 80 s  
Utk augusti | 978-91-501-2246-6

Hur det går när Bosse börjar på hundkurs 

kan man läsa om i Bosse börjar skolan.

I Bosse går till doktorn blir det stor dramatik 

när Bosse sätter ett ben i halsen.

Till sist blir det äntligen sommar och familjen 

reser till Danmark. Det blir mycket nytt för 

Bosse i Bosse reser bort.



16 / HÖGLÄSNING 6–9 ÅR

Gillis:
Badbus och andra roligheter  
text MALIN LINNEROTH bild HANNA GRANLUND

Inbunden, 140 x 190 mm | 160 s | Utk maj | 978-91-501-2257-2

√ 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 bilderböckerna 
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. 

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

Varm vardagsskildring 
ur barnets perspektiv 

Foto: Em
elie A

splund
Foto: Jonas Svensson

6–9 ÅR | Gillis har en trött hund och 
älskar djur och gympa, kompisen 
Majken och så farmor förstås. 

Nu är det sommar mest hela tiden. 
Allt börjar med ett pirrigt uppträ-
dande inför hela skolan på avslut-
ningsdagen och slutar i triumf när 
Gillis – till sist! (puh) – klarar av  
att sova borta med kusinerna för 
första gången. Däremellan blir det 
magiskt kräftfiske, blöt simskola, 
skumpig ponnyridning och en  
massa bad och roligheter. Till och 
med ett lite jobbigt bråk med 
bästisen Majken hinns med.  
PS. Det slutar bra!   

Malin Linneroth skriver med absolut 
gehör för barns starka känslor och 
dramatiken de upplever i vardagen.

Första boken i serien:  
Gillis: Lånehamster och 

andra pirrigheter
 



18  / LÄSA SJÄLV  9–12 ÅR

En tisdag i paradiset
PER NILSSON

Inte riktigt döda
THOMAS HALLING

9–12 ÅR | Finns det nåt härligare än att läsa 
en mysrysare på sommarlovet när det är 
ljust nästan dygnet runt? 

Axel ser inte så mycket fram emot familjens 
sommarsemester i en avskild stuga mitt ute 
i skogen. Inte blir det bättre av att det redan 
på bussen börjar hända märkliga saker. 

Huset är verkligen inte i något vidare 
skick. Wifi:t är uruselt och Axel drömmer 
mardrömmar om en blek pojke som stirrar 
på honom med tom blick. Men mamma  
och pappa gör allt de kan för att Axel ska 
trivas och ha det bra. Kanske kan det bli  
ett mysigt lov ändå? Det försöker Axel i alla  
fall intala sig, ända tills han börjar bläddra 
i ett gammalt kvarglömt fotoalbum …

FRÅN 12 ÅR | En enda dag i en små-
stad i Blekinge. Några unga människor 
möts eller passerar varandra och deras 
liv förändras. 

Två gymnasietjejer, den ena är född 
i Damaskus, den andra tv-kändis och 
aktiv i ett politiskt parti. Två höstadie-
killar, den ene är mobbad och dröm-
mer om superkrafter, den andre spelar 
fotboll och fiskar och saknar sin farsa. 
Dessutom en mamma som jobbar i 
hemtjänsten, en ensam pappa, en söt 
lillasyster och många andra.

Det sägs att vi lever i en polariserad tid. 
När man läst En tisdag i paradiset känns 
allt lite ljusare, lite bättre och mer 
hoppfullt. 

Oväntad, hoppfull och 
upplyftande läsning

Spännande  
zombieäventyr

FRÅN 12 ÅR

PER NILSSON är en av Sveriges mest lästa och 
älskade författare för barn och ungdomar. Hans 
böcker har även belönats med fina priser både i 
Sverige och utomlands. På Alfabeta Bokförlag 
har Per Nilsson bland annat givit ut böckerna 
om Milena, Extra-serien, Som sparv som örn,  
Bröderna tjej samt bilderböckerna Tvåan, Tre  
och Majken och Tassa.

√ Lättläst för mellanåldern

√ Gastkramande med oväntad upplösning Inbunden, 135 x 200  mm | Omslag: Eric Thunfors 
ca 128 s | Utk augusti | 978-91-501-2263-3

Inbunden, 135 x 200 mm | Omslag: Niklas Lindblad 
ca 144 s | Utk maj | 978-91-501-2238-1
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THOMAS HALLING började sin karriär som lärare 
och har under sina 28 år som författare gett ut  
ett 90-tal titlar i olika genrer för barn och unga  
i olika åldrar. Han har specialiserat sig på att 
skriva lättlästa böcker för låg-, mellan- och hög- 
stadiet. Senaste titlarna på Alfabeta, Den som 
hackar och Donny som var nominerad till  
Barnradions Bokpris 2021.  

Foto: Hallustrated



Fingerborgsblomman är vacker 
men väldigt giftig.
Små mängdes gift från 
fingerborgsblomman 
kan faktiskt rädda liv. 
Giftet används i hjärtmediciner.

Röd flugsvamp är också 
både vacker och giftig.
Andra svampar smakar gott
och kan användas 
i maträtter.
Men plocka bara 
svampar som du 
vet går att äta.

VACKER MEN 
FARLIG
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