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LARS KLINTING (1948–2006) var snickaren 
som blev högt älskad barnboksförfattare. 
Castor och Frippe är enormt uppskattade 
i Sverige och många andra länder.

Board, 175 x 155 mm | 14 sidor | Utk mars | Castors & Frippes odlargrejer 
978-91-5012158-2 | Castors & Frippes målargrejer 978-91-5012159-9
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0–3 ÅR | Äntligen finns de kära 
bävrarna Castor och Frippe även 
för de allra minsta läsarna,
som pekbok.

Castor och Frippe ska odla.  
Dom tar fram kruka, spade, jord,  
vattenkanna ... Vill du hjälpa till?

Castor och Frippe ska måla. Dom 
tar fram förkläde, penslar, blå 
färg, röd färg, gul färg ...Vill du 
hjälpa till?

Castors & Frippes 
Odlargrejer 
Målargrejer
LARS KLINTING

Utmärkta 
småbarnsböcker!

FLER TITLAR I  
SAMMA SERIE
CASTORS & FRIPPES 
BAKGREJER  
CASTORS & FRIPPES 
SNICKARGREJER

BTJ OM CASTORS & FRIPPES BAKGREJER:

»fantasifull och rolig att läsa och verkligen språk
utvecklande för barnen. Mycket pedagogiskt upplagd 
med ett material och format som passar de minsta 
läsarna. En utmärkt småbarnsbok…«

√ Pekbok i stadig kartong
√ Populära karaktärer som 
    efterfrågats för de yngsta
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MARJOKE HENRICHS har examen från MA Children’s Book Illustration 
course vid Cambridge School of Art. Hon arbetar också som scenograf 
och konstnär. Marjoke bor i Suffolk i England och kommer ursprungligen 
från Holland. Nej! sa Kanin är hennes debutbok. 

NEJ! sa Kanin
MARJOKE HENRICHS

En Gissa-hur-mycket-jag-tycker-
om-dig-bok för nutidens barn

Översättning Carina Gabrielsson Edling | Inbunden 
240 x 275 mm | 40 sidor | Utk januari | 978-91-501-2145-2

2–5 ÅR | »Nej!« säger Kanin till 
allt som mamma föreslår. Han 
vill inte klä på sig på morgonen 
och inte äta frukost trots att han 
är jättehungrig. Han vill inte ens 
bada fast det är så härligt med 
allt skum. Men till slut kommer 
mamma på något som Kanin inte 
kan säga nej till.

Alla kan känna igen sig i denna 
humoristiska skildring av  
»viljornas kamp«, där föräldern 
och barnet till slut kan enas om 
något de båda gillar väldigt  
mycket. 

√ Hög igenkänning för de yngsta,      
     och deras föräldrar
√ Stort härligt format
√ Nejsägaråldern

»Klassikerpotential« BTJ 



Ett nordiskt samarbete mellan KIM FUPZ AAKESON från Danmark och  
STIAN HOLE från Norge. Kim Fupz Aakeson är känd och älskad författare 
som har fått flera stora priser. Stian Hole är en prisbelönt grafisk form
givare, illustratör och barnboksförfattare. Internationellt känd och 
översatt till ett stort antal språk. Hans speciella collageteknik har han 
förfinat och gjort till sitt kännemärke.  
 
Några tidigare titlar av Stian Hole är:  
Hermans sommar, Annas himmel och 
Morkels alfabet.

3–6 ÅR | På den här cirkusen är 
clownen vemodig och sliten  
och inte tillräckligt rolig enligt  
cirkusdirektören. Clownen  
försöker med nya konster, påhejad 
av ett gammalt lejon, men det vill 
sig inte riktigt. Till slut får han 
sparken. Då protesterar publiken!

En spännande och tänkvärd 
berättelse om livet både på och 
utanför cirkusen. De fantastiska 
bilderna med alla sina detaljer 
bidrar till en förtätad och  
drömsk stämning.

Översättning Barbro Lagergren  
Inbunden, 210 x 277 mm 
Illustrationer i fyrfärg | 48 sidor
Utk april | 978-91-501-2118-6
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Clownen som inte var så rolig
text KIM FUPZ AAKESON bild STIAN HOLE

Snällhet och omtanke

Foto: André Løyning

Foto: Robin Skjoldborg



Foto: Lars Andrén

√ Förskolemiljö och lådbilsland
√ Härliga bilder med mycket detaljer 
√ Stora känslor och vardagsdramatik

Pellas polisbil  
text EMELIE ANDRÉN bild JEANETTE MILDE

EMELIE ANDRÉN bor i Varberg och har jobbat i bokbranschen sedan 2004 
och arbetar idag som förlagsrepresentant. På Alfabeta har Emelie  
Andrén tidigare gett ut böckerna om Nisse och Nora tillsammans med 
Lisa Moroni. 

JEANETTE MILDE är illustratör och grafisk formgivare och har skrivit flera 
böcker. På Alfabeta har hon bland annat givit ut böckerna om Noah och 
gjort bilderna till Det bor en tiger i mina händer.

3–6 ÅR | I Lådbilslandet på för
skolan Smörblomman händer det 
mesta. Barnen kör med sina bilar, 
leker i de små husen, grejar och 
fixar. 

 
Idag planerar de en fest. Men det 
blir inte riktigt som de tänkt sig. 
Först fastnar Addis ambulans 
i lergeggan och sen händer det 
värsta. Någon stjäl fikat de ska ha 
på kalaset! Vem är bulltjuven? 

Inbunden, 210 x 260 mm | Illustrationer i fyrfärg 
32 sidor | Utk mars | 978-91-501-2146-9

Lådbilslandet är en varm, char
mig serie där lek och fantasi blir 
till verklighet. Första boken, 
Bennis brandbil, utkom våren 2020. 
Tredje delen, Addis ambulans,  
planeras till våren 2022.

10 / BILDERBOK 3–6 ÅR

OM BENNIS BRANDBIL
»... action, roliga bilder och många skojiga lådbilar 

att titta på och prata om.« Norra Skåne

»Emelie Andrén skriver  
fartfyllt och med god känsla  
för stundens dramatik.«
Smålandsposten



JULIA DONALDSON och AXEL SCHEFFLER har gjort många roliga  
och prisbelönta bilderböcker tillsammans, skrivna på rim  
och med fantastiska illustrationer. De är skapare av Gruffalon, 
som blivit en modern klassiker. 

Översättning Lennart Hellsing | Inbunden, 170 x 210 mm  
32 sidor | Utk mars | 978-91-501-2128-5
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Jätten Georg köper nya kläder 
och blir den flottaste jätten i stan. 
Snart blir han istället den  
snällaste jätten i stan eftersom 
han ger bort plaggen ett efter ett 
till behövande djur han möter på 
vägen hem. Giraffen får slipsen 
till sin onda hals och musen en 
sko att ha som hus.

Den flottaste  
jätten i stan

text JULIA DONALDSON  
bild AXEL SCHEFFLER

Maja packar sin väska. Hon ska 
sova över hos Max. Det känns 
spännande! De hinner leka länge 
innan det är dags att gå och lägga 
sig. Men just när de har sagt god 
natt och släckt lampan, kommer 
Maja på något: Hon har glömt 
Grodis och utan Grodis kan hon 
inte sova!

Max och Maja
Godnattgrodan

AXEL SCHEFFLER

Översättning Barbro Lagergren | Inbunden 
170 x 210 mm | 32 sidor | Utk mars | 978-91-501-2160-5

»Detta är en väldigt söt bok om att vilja 
förändra sig för att försöka förändra sitt liv 
till det bättre.« Sofies bokblogg

√ Om vänlighet, omtanke och  
     generositet
√ Rimmad saga översatt av  
     Lennart Hellsing



MARY AULD är en engelsk författare som vill inspirera barn genom sina 
faktaböcker, och musik ligger henne extra varmt om hjärtat.

ELISA PAGANELLI är illustratör och grafisk formgivare från Italien,  
men bor och arbetar numera i England. Hon har illustrerat barnböcker  
i drygt tio år.

FAKTA OCH FANTASI FÖR  
HELA FAMILJEN | Så funkar en 
orkester är en fantasifull första 
introduktion till klassisk musik  
för hela familjen.

Dirigenten Simon älskar vacker 
musik och en dag bestämmer han 
sig för att starta en hel symfoni
orkester. Han låter många duktiga 
musiker provspela innan han  
bestämmer sig för vilka som får 
vara med. Under tiden berättar 
han om alla instrument som  
musikerna spelar på. Den fantas

tiska   musik som Simon Rattles  
orkester – London Symphony  
Orchestra – spelar, finns att ladda 
ner gratis via en kod i boken.

I den svenska utgåvan finns även 
ett förord av Sakari Oramo, Chefs
dirigent och konstnärlig rådgivare 
för Kungliga Filharmonikerna.

Översättning Helena Sjöstrand Svenn & Gösta Svenn
Inbunden, 240 x 295 mm | Illustrationer i fyrfärg 
64 sidor | Utk mars | 978-91-501-2140-7
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Så funkar en orkester
text MARY AULD bild ELISA PAGANELLI

Samarbete med Konserthuset Stockholm och Kungliga 
 filharmonikerna

√ Rolig introduktion till  
     klassisk musik 
√ Alla instrument i en orkester  
     presenteras



BELLA LINDE är journalist och författare med specialintresse för  
trädgård och självhushållning. Bella Linde är också aktuell med  
Odla utan spade och återutgivning av hennes och Lena Granefelts bok: 
Rätt ur jorden – en handbok i självhushållning.

VANJA SANDGREN är redaktör på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och 
jobbar med frågor som handlar om samspelen mellan människa, djur 
och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna.

Kartonnage, 195 x 240 mm | Tecknade vinjetter  
och foton i färg | 80 sidor | Utk mars | 978-91-501-2150-6

FAKTA OCH FANTASI FÖR  
HELA FAMILJEN | Tänk att kunna 
odla egen mat! Det är både roligt, 
billigt och ekologiskt! 

Här får du stegförsteg 
instruktioner till 19 olika  
grödor, från potatis och bönor  
till jordgubbar och rabarber.  
Odla i pallkrage, på friland eller 
på balkong, i text och bild får du 
veta allt om hur du odlar, sköter 
och inte minst lagar till dina 
grönsaker. Om du inte äter dem 
direkt förstås …

Lilla grönsakslandet  
Odla, skörda, äta
BELLA LINDE & VANJA SANDGREN

Foto: Linda Gren

√ För nybörjarodlare i alla åldrar
√ Lättlagade recept för det du odlat

Ny utgåva med nya 

grödor: smultron,  

rädisa, gräslök, oregano 

och citronmeliss

»Enkel och inspirerande ... Riktar sig till 
barn och unga, men passar minst lika bra till 
den vuxne nybörjaren.« Gefle Dagblad

»Med lite inspiration av vårsolen och denna 
lättbegripliga, pedagogiska handbok kan 
vem som helst förvandlas till fritidsbonde.«
Aftonbladet 

»Den är rolig och rik på illustrationer och 
foton. Och som bonus får man lättlagade 
recept på allt man odlar.« 
Allt om trädgård
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För att vi hör ihop
KLARA KRANTZ

KLARA KRANTZ är författare och skrivkursledare och bor på landet utanför 
Trosa. Hon har tillbringat somrarna på västkusten (med att spana efter 
mareld). Klara debuterade med ungdomsromanen Ge mig arsenik, 2013, 
sedan kom Under odjurspälsen 2017. Båda böckerna har hyllats av kritiker 
och läsare. För att vi hör ihop är Klara Krantz första bok för 9–12 år. 

9–12 ÅR | För att vi hör ihop är en 
rörande och berörande berättelse 
om sorg och förlust, hopp och 
styrka.

I kapitel som växlar mellan ett 
då och ett nu spelas Månas och 
Alices vänskap upp. De badar  
i marelden, berättar allt för  
varandra, bakar bröd och säljer 
till hela ön. Allt kan de, allt klarar 
de i varandras närhet. Och hur  
gör man för att leva vidare när  
en av dem som hör ihop dör?

Omslag och svartvita vinjetter Anneli Furmark 
Form Maria Svedberg | Kartonnage, 135 x 200 mm  
224 sidor | Utk april | 978-91-501-2147-6
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Foto: M
agnus Liam

 Karlsson

PRESSRÖSTER OM UNDER ODJURSPÄLSEN

»Helt jävla magnifik!«  
Magnus Utvik, Vi läser

»Fantastiskt välskriven ungdomsroman« 
»En helt underbar bok.« 
Yukiko Duke, Gomorron Sverige

PRESSRÖSTER OM GE MIG ARSENIK

»Högstadieskildringar kan kännas  
krampartade men Krantz skriver med  
befriande självklarhet.« 
Pia Huss, DN

Mellanåldersroman  
  för bokslukare

√ Hyllad ungdomsboksförfattare
√ Träffsäker gestaltning
√ Om mod och styrka



MARK WALLENIUS bor i Malmö och jobbar som barnbibliotekarie. 
Han är uppvuxen i Visby, där böckerna om Mika utspelar sig.

Omslag Eric Thunfors | Kartonnage, 135 x 200 mm
160 sidor | Utk mars | 978-91-501-2148-3
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9–12 ÅR | Papegojans hemlighet är 
en oavbrutet spännande och djupt 
mänsklig berättelse. Boken är en 
fristående fortsättning på Blixtar 
och hemligheter som utkom 2019. 

Mikas bästis Katta har börjat 
demonstrera för klimatet. Hon 
blir kompis med Skuggan och 
hinner knappt med Mika längre. 
Tor dyker upp i stan, men det är 
bara Mika som har sett honom, 
och ingen tror på Mika när han 
berättar. En dag kommer en man 
till klassrummet och verkar vilja 
kidnappa klassens papegoja. Mika 
förstår att det är bråttom att rädda 
den. Vem är mannen? Varför har 
papegojan börjat prata så  
konstigt? Har de mystiska orden 
något med Tor att göra?

Foto: Eva Sjöstrand

 Spänning, dramatik  
och vardag med  

ett uns magi

Papegojans  
hemlighet MARK WALLENIUS

OM BLIXTAR OCH HEMLIGHETER

»magisk realism 
för barn i mellan
stadieåldern, där 
vänskap, magi 
och hemlig heter 
blandas på ett  
fint sätt.«  
Bokkoll.se

√ Medryckande läsning
√ Mysig och rafflande 
√ Härliga miljöer 
 



ÅRETS BOK Waterstones Book of the year, Shortlisted 
BÄSTA NATURSKILDRING The Wainwright Prize of Nature Writing 

LÄSARNAS PRIS Books Are My Bag Readers Awards
HAY FESTIVAL Book of the year!

DARA MCANULTY är aktiv inom miljörörelsen och har uppmärksammats 
för sitt engagemang för djur och natur. Han har bloggat, skrivit artiklar, 
presenterat både radio och tvprogram om sitt stora intresse. 

Översättning Lena Karlin | Inbunden, 150 x 225 mm  
Färg, svartvita foton | 224 sidor | Utk mars | 978-91-501-2149-0
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En ung naturälskares  
dagbok DARA MCANULTY

Genom den 15åriga Dara  
McAnultys dagboksanteckningar 
får vi ta del av hans nära förhållan
de till vilda djur och växter. Han 
har verkligen ett eget sätt att iden
tifiera sig med naturen. Lika glad 
och hänförd som han blir över att 
höra koltrastens sång, lika arg och 
upprörd blir han över människans 
negativa påverkan på naturen.

Vackert och fängslande berättar 
Dara om sina personliga iaktta
gelser om naturens gång, och om 
hur det är att vara tonåring med 
autism och att känna sig annor
lunda. Eftersom Dara är så ung och 
bor hemma handlar boken också 
om vardagen med familjen där alla 
utom pappan har autism.  

Foto:Elaine H
ill

»Det handlar om att kämpa,  
om passion, skönhet och samhörighet.«  
Chris Packham BBC 

»Dara är en extraordinär röst: modig,  
poetisk, etisk, lyrisk och stark nog för att bli 
beundrad och lyssnad på från så ung ålder.«  
Robert Macfarlane,  
författare till Underland

√ Nytt stjärnskott – ett växande fenomen
√ Unik skildring av en unik själ
√ Fantastiska recensioner

RÖSTER FRÅN LÄSARE:
»Om Mozart kunde skriva.« 

»Boken fick mig att öppna ögonen för 
världen omkring mig och uppskatta allt som 
jag missat i denna stressade tillvaro. Jag ser 
plötsligt fjärilar, fåglar och bin överallt.« 
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Lättläst bearbetning Cecilia Davidsson | Kartonnage
140 x 220 mm | Ca 128 sidor | Utk januari | 978-91-501-2152-0

Pocket | 256 sidor | Utk januari | 978-91-501- 2153-7

Janne, min vän
PETER POHL

Den 31 augusti 1954 kl 18.32 ändra
des allting. Då dök den rödhårige 
och fräknige Janne upp från det 
okända, och med sin häpnads
väckande cykel prejade han sig 
in bland grabbarna i gänget på 
Söders höjder. Janne blev Krilles 
vän, en högst ovanlig vän som 
ständigt lämnade nya frågetecken 
efter sig. Och Krilles liv blev två 
liv – ett i den traditionstyngda 
skolan Södra Latin, och ett med 
Janne. Janne är gärna hemma hos 
Krille, men Jannes egna hem
förhållanden är mycket oklara. 
En dag är Janne plötsligt borta …
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Flerfaldigt  
prisbelönad roman  
i två nya utgåvor.

Lättläst 
bearbetning 
av Sveriges 
främsta 
författare på 
området

En riktig klassiker för 
både vuxna och unga  

i ny pocketutgåva

LÄTTLÄST (LL) |  Janne, min vän har 
givits ut i många nya upplagor 
sedan 1985. Något som är helt nytt 
är att vi ger ut romanen i lättläst 
utförande. För bearbetningen står 
Sveriges främsta författare på 
området: Cecilia Davidsson.

»Peter Pohls språk är rikt och engagerande och boken  
myllrar av fint iakttagna detaljer.« Dagens Nyheter

»Spänningen mattas aldrig i denna  
märkliga bok, som tycks innehålla allt,  
från humor till tragik.« Göteborgs-Posten 

Janne, min vän är PETER POHLS succédebut från 1985. För boken belönades 
författaren med Deutscher Jugendliteraturpreis 1990, Nils Holgersson 
plaketten 1986 och Litteraturfrämjandets debutantpris 1985. Peter Pohl 
har sedan fortsatt att skriva uppmärksammade böcker som berör  
läsaren in i själen. Han väjer inte för svåra och starka ämnen, men 
han gör det alltid med respekt för unga människors känslor och  
erfarenheter. Det är intensiva och äkta skildringar.

Foto: Ulla M
ontan

√ Fantastisk Stockholmsskildring
√ Succé i andra länder,  
     från Tyskland till Japan
√ Förord av Ester Roxberg
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Blodsband
INGRID HEDSTRÖM

Resan som började 
med ett slut
ZULMIR BEČEVIĆ

I Blodsband tvingas Astrid  
Sammils öppna dörrar till ett  
förflutet hon gärna sett förblivit 
stängda och fråga sig vad en verklig 
familj i själva verket är. 

Blodsband är fjärde delen i Ingrid 
Hedströms hyllade och omtyckta 
serie om Astrid Sammils, en  
dramatisk pusseldeckare om arv, 
dna och övergrepp, som utspelar 
sig mitt under Metoohösten 2017.

INGRID HEDSTRÖM är efter sin tid på Dagens Nyheter välkänd som  
utrikesjournalist och krönikör. Hon hyllas ofta för sin stilistiska  
skärpa och sina imponerande samhällsskildringar och tillhör den 
svenska deckareliten. 

»En gastkramande historia som utspelas 
mot bakgrund av decenniers patriarkala 
maktmissbruk.«
Ingalill Mosander, Aftonbladet

»Ingrid Hedström är fenomenal på att 
bygga upp en komplex intrig med hals
brytande spänningsmoment, och har 
också förmågan att gjuta liv i en aktuell 
samhällsskildring.«
Lotta Olsson, Dagens Nyheter

»Gripande, välberättat och spännande  
i #MeToos kölvatten med Hedströms  
sedvanliga lätthet i språket.«  
Björn G Stenberg, Norrbottens-Kuriren

Pocket | 400 sidor | Utk januari
978-91-501-2154-4

Pocket | 222 sidor | Utkommen
978-91-501-0922-1
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Resan som började med ett slut är 
en stark, gripande och rolig ung
domsroman om att ryckas upp 
med rötterna, klara av tonåren 
och samtidigt anpassa sig till helt 
nya levnadsförhållanden. 
(Ålder 12+)

»… en av de bästa svenska  
ungdomsromanerna  
på mycket länge!« 
Sveriges Radio P1

»… infernaliskt bra.« 
Sydsvenskan

»Det är en viktig bok;  
för ungdomar. Läs den!«  
Arbetarbladet

Återutgivning  
pocket

ZULMIR BEČEVIĆ är född 1982 i  
BosnienHercegovina. Han kom  
till Sverige som flykting 1992.  
Han är fil doktor i Statsvetenskap. 
Resan som började med ett slut  
är hans debut. Han har även  
skrivit ungdomsromanerna  
Svenhammeds journaler (nomine
rades till Augustpriset 2009) och 
Avblattefieringsprocessen (2015).

Foto: Liam
 Karlsson Foto: M

arieBritt W
alc
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Pellas polisbil | mars
Kalas Max och Maja. Godnattgrodan | mars
Kalas Den flottaste jätten i stan | mars
Clownen som inte var så rolig | april

FAKTA OCH FANTASI FÖR HELA FAMILJEN
Så funkar en orkester | mars
Lilla grönsakslandet Odla, skörda, äta | mars

LÄSA SJÄLV 9–12 ÅR
Papegojans hemlighet | mars

För att vi hör ihop | april  

SKÖNLITTERATUR  
Resan som började med ett slut | utkommen

Janne min vän, pocket | januari
Janne min vän, lättläst | januari
En ung naturälskares dagbok | mars
Blodsband, pocket | mars


