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Ibland kan man  
behöva lite tröst

 

Lilla tröstboken
KENNETH ANDERSSON

0–3 ÅR | Man kan inte alltid vara glad. 
Ibland är man ledsen och arg. Då kan man 
behöva lite tröst. Kanske med en tröstfilt, 
en nalle eller en kram! Eller så måste man 
skrika och gråta för att bli av med det arga 
eller ledsna. Men det bästa med att vara 
ledsen är att man alltid blir glad igen!

4 / PEKBOK 0–3 ÅR

√ Färglada och tydliga bilder
√ Stadiga kartongsidor
√ Spegel längst bak som överraskning

KENNETH ANDERSSON är illustratör, författare och grafisk formgivare. 
Förutom att illustrera egna och andras boktexter, syns hans bilder i 
tidningar och reklam både i Sverige och utomlands. 

Board, 150 x 160 mm | 12 s | Utk mars
978-91-501-2204-6
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KENNETH ANDERSSONalfabeta

Det bästa 
med små 

monster 
är att de är 

så himla 
gulliga!

Copyright© text och bild Kenneth AnderssonAlfabeta Bokförlag AB, Stockholm
Tryckt i Polen 2021
ISBN 978-91-501-1180-4 alfabeta
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Lilla kanin leker
JÖRG MÜHLE

Lekfull och busig 
liten kanin

 

JÖRG MÜHLE är en prisbelönt 
tysk illustratör och författare. 
På Alfabeta har han även gett ut 
bilderboken En till dig, två till mig.

0–3 ÅR | Lilla kanin är på lekhumör! 
Han leker tittut, gungar, plaskar i badet, 
leker att han är stor, och … busar! När 
Lilla kanin leker är det full fart! Då kan 
det hända lite vad som helst … 

»Otroligt fyndig och rolig bok (...) Illustrationerna 
är helt perfekta i sammanhanget och fyller både 
stora och små kroppar med mycket fniss.« 
Vi föräldrar om Lilla kanin badar

6 / PEKBOK 0–3 ÅR

Stadiga kartongasidor 
med runda hörn

Översättning: Anna Bogaeus | Board, 190 x 190 mm  | 22 s 
Utk januari | 978-91-501-2205-3

Lilla kanin leker är uppföljare till
de mycket populära God natt, min 
Lilla kanin, Lilla kanin badar och 
Kan du trösta Lilla kanin? 



EMELIE ANDRÉN bor utanför Varberg med man och tre barn. Jobbar idag 
som säljare och har arbetat i bokbranschen sedan 2014.

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

0–3 ÅR | Följ med till förskolan! Här leker Nisse 
& Nora med sina vänner. Idag blir Nora lite 
ledsen när pappa ska gå. Tur att Nisse finns och 
kan trösta!

Nisse och Nora är runt 1,5-2 år och bor på samma 
gata. De är kompisar och lite allmänt knasiga 
och knäppa, jobbiga och charmiga, envisa och 
viljestarka, ologiska och påhittiga. Ja, de är alltså 
två helt vanliga barn.

8 / BILDERBOK 0–3 ÅR

Samling, sånger,  
mat och lek.  
Och lite vila.

Nisse & Nora på förskolan
text EMELIE ANDRÉN  bild LISA MORONI

√ Följer en dag på förskolan.
√ Vardagsnära igen känning för de yngsta
√ Känslor, dramatik och humor

Board, 175 x 175 mm | 16 s | Utk mars | 978-91-501-2190-2

+ KOMMANDE TITEL
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»Denna charmiga lilla  
bok får nog många barn 
att känna igen sig i.« 
Norra Skåne om Nisse &  
Nora träffar djuren



På natten när du sover gott
text PETER ARRHENIUS bild INGELA P ARRHENIUS

3–6 ÅR | Här får vi träffa bagare, 
lokförare, vägarbetare och en 
massa andra som jobbar på  
natten när vi andra sover. 

Det finns mycket att upptäcka 
i bilderna, många roliga detaljer 
och flikarna breddar på ett finur-
ligt sätt berättelsen.

Inbunden, 240 x 290 mm | 16 sidor | Utk januari 
978-91-501-2195-7

10 / BILDERBOK 3–6 ÅR

 

√ Extra stort lyxigt format
√ Roliga flikar att lyfta på
√ Rytmiskt rimmad text

  

   

Peter Arrhenius     Ingela P Arrhenius

  

   

Vem jobbar på natten?

Lyft 
på

f liken

Träffa doktorn 
och bagaren

och en massa andra 
som jobbar på natten 

medan du sover.

En godnattsaga
med roliga flikar 

att lyfta på.
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Originalets titel: When You’re Fast Asleep
Text © Peter Arrhenius 2022
Illustration © Ingela P Arrhenius 2022
This translation of When You’re Fast Asleep is published by 
arrangement with Nosy Crow Limited, London, England
Copyright © svenska utgåvan 2022: Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm
Tryckt 2022 i Kina
ISBN 978-91-501-2195-7

www.alfabeta.se
9 789150 121957

ISBN 978-91-501-2195-7

WhenYou'reFastAsleep_CVR_HR_SWE (kopia).indd   Alla sidor 2021-06-30   17:54

Godnattsaga 
som räcker 

många kvällar

PETER ARRHENIUS  är författare till både barnböcker, film och TV. Han har 
bland annat skrivit manus till SVTs adventskalender ”Mirakel” och den 
kommande tecknade långfilmen ”Mamma Mu hittar hem”.

INGELA P ARRHENIUS är illustratör och 
formgivare med hela världen som 
arbetsfält. På Alfabeta bokförlag har 
hon tidigare givit ut Hamstern är borta! 
(text Andreas Palmaer) och de populära 
pekböckerna med  mjuka flikar.



MARIE NORIN är författare och samtalsterapeut. Hon i 
ett litet hus på landet, granne med hästar och berg och 
sjöar och skog. På Alfabeta Bokförlag har hon tidigare 
givit ut Rally och Lyra samt Rally och Lyra och Limpa med 
bilder av Emma Adbåge.

ELISABET ERICSON är illustratör, bilderboksförfattare 
och konstnär. Bettan är den första bilderboken hon 
illustrerat på Alfabeta.

3–6 ÅR |  En dag när det kändes ensamt 
knackade det på dörren. Det var Bettan. 
Hon var jättetrevlig, och hade 
en stor bil full med grejer som 
verkligen var fina och bra att 
ha. Det var roligt att Bettan 
stannade och det gjorde inget 
att jag fick flytta på alla mina saker. 
Till en början i alla fall.

Marie Norin:
Innan jag såg Elisabets bilder tyckte jag att 
”jag” i boken var tråkig och snål och att Bet-
tan var ganska dum, men Elisabeths bilder 
fick mig att se att båda är både dumma och 
snälla, snåla och generösa, tråkiga och inte 
så tråkiga – alltihop på en gång.

12 / BILDERBOK 3–6 ÅR

Färgstarkt och kul om 
längtan, gemenskap och att 

skapa det liv man vill ha
Bettan
text MARIE NORIN  
bild ELISABET ERICSON

√ Värme, humor och vemod
√ Eget bildspråk med härliga färger

Inbunden, 210 x 260 mm | 32 s | 
Utk mars | 978-91-501-2107-0
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 14 / BILDERBOK 3-6 ÅR

CAMILLA REID är redaktör och författare på förlaget Nosy Crow.

AXEL SCHEFFLER är Englands mest populära och framgångsrika
illustratör. I Sverige är han framförallt känd för sina illustrationer i 
böckerna om Gruffalon.

3–6 ÅR | Maja fyller år och Max har 
bakat en fin tårta. Men på väg in 
med tårtan är olyckan framme och 
Max snubblar! Åh hjälp! Hur ska 
det nu gå? 

Max och Maja är bästa vänner, 
men i varje bok uppstår det en 
konflikt, något som alla kan känna 
igen sig i. Det som är bra är att de 
alltid lyckas lösa konflikten så att 
de är vänner igen i slutet av boken.

Max och Maja  
Födelsedagskalaset
text CAMILLA REID bild AXEL SCHEFFLER

Populära karaktärer  
– på SVT i vår

√ Födelsedagstema
√ Hög igenkänning
√ Bästa vänner i vått och torrt

Översättning: Barbro Laggergren 
Inbunden, 220 x 220 mm | 32 s | Utk mars  
978-91-501-2199-5



16 / BILDERBOK 3–6 ÅR

EVA LINDSTRÖM är illustratör 

 

KATE PETTY var en engelsk författare som har skrivit många populära 
barn- och ungdomsböcker.

AXEL SCHEFFLER är Englands mest populära och framgångsrika illustratör. 
I Sverige är han framförallt känd för sina illustrationer i böckerna om 
Gruffalon.

√ Att odla solrosor är kul
√ Tips & råd i bilderboksform

3–6 ÅR | Inspirerande och lust- 
fyllt om att odla solrosor. Hela
processen från litet frö till stor 
gul blomma beskrivs i ord och 
bild. 

Det är både spännande och 
jobbigt att vänta på att det ska 
bli något. 

Sedan kommer belöningen – 
de fantastiska solgula blommor-
na som kan bli så STORA! Det är 
lätt att lyckas med odling av sol-
rosor! Tacksamt för barn att få 
vara med om att sätta ett frö som 
så småningom blir blommor 
som kan vara flera meter höga!

Sam sår solrosor
text KATE PETTY bild AXEL SCHEFFLER

Översättning: Birgitta Garthon | Inbunden med flikar + pop-up, 
250 x 250 mm | 16 s | Utk mars | 978-91-501-2198-8

Flikar att öppna 
och pop-up

Stort generöst format



Bli en superproffsig  
konstnär text HENRY CARROLL  bild ROSE BLAKE

Översättning: Barbro Lagergren | Inbunden, 210 x 191 mm | 64 s 
Utk januari | 978-91-501-2174-2

√ Praktiska tips för att bli en proffsig konstnär
√ Kreativa och roliga övningar
√ Rikt illustrerad

HENRY CARROLL är författare, fotograf och konst-
vetare som har gett ut böcker om fotografi. Nu har 

han skrivit två böcker som vänder sig till yngre läsare varav det här är den 
ena. Den andra heter Bli en superproffsig fotograf, (Alfabeta hösten 2021.)

FAKTA OCH FANTASI FÖR HELA FAMILJEN | 

Vill du bli en superproffsig konstnär? Eller 
bara pröva på att uttrycka dig på nya sätt? 
Då är det här boken för dig!

Här finns 20 roliga övningar med in-
spiration från några av de mest berömda 
konstnärerna. Du kan lära dig mer om olika 
material, tekniker och om färg. Det är bara 
att sätta i gång och experimentera och göra 
egen proffsig konst!

Inspireras av  
mästarna – bli en 

mästare själv

 18 / FAKTA OCH FANTASI FÖR HELA FAMILJEN

NÅGRA AV KONSTNÄRERNA I BOKEN ÄR:
Frida Kahlo, Pablo Picasso, Yayoi Kusama, 
Vincent van Gogh, Jackson Pollock, Chris 
Ofili, Renée Magritte med flera!



Djur som uppfinnare  
– träffa djuren som hjälpt oss  
tillverka smarta vardagsföremål

text CHRISTIANE DORION  bild GOSIA HERBA

√ Överraskande och spännande fakta!
√ Roliga och fantasifulla illustrationer

 

FAKTA OCH FANTASI FÖR HELA 
FAMILJEN | Många smarta uppfin-
ningar vi använder idag, finns tack 
vare djuren. Under miljontals år har 
de testat och utvecklat egenskaper, 
tekniker och material för att lösa 
problem och för att kunna överle-
va. I den här boken på får du träffa 
några av de djuren.

Tänk nytt och hållbart

Översättning: Helena Sjöstrand Svenn och Gösta Svenn | Inbunden, 
235 x 276 mm | 80 s | Utk januari | 978-91-501-2203-9 

VISSTE DU ATT:

• Lövgrodans förmåga att klättra på våta ytor, 

har inspirerat till en mini-robot som kan ta sig 

fram inuti människokroppen. 

• Det finns baddräkter som är supersnabba för 

att materialet imiterar hajens speciella hud

 20 / FAKTA OCH FANTASI FÖR HELA FAMILJEN

CHRISTIANE DORION har specialiserat 
sig på att skriva böcker för
unga om hållbarhet och klimat. 

GOSIA HERBA är illustratör, grafisk
formgivare och konstnär från Polen.



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

6–9 ÅR | Julia, Humlan, George 
och Alex är kusiner. På sommar-
lovet ska de vara hos sin moster 
Frida på hennes skärgårdsö.

Kusinerna ser fram emot några 
härliga veckor med bad och lata 
dagar. Men snart börjar mystiska 
händelser inträffa på ön. Saker 
försvinner från huset och under-
liga ljud hörs i natten. 

Kusinerna bestämmer sig för  
att ta reda på  vad som pågår. 

En adaption till serieroman av 
första delen av Katarina Mazet-
tis kapitelböcker om Kusinerna 
Karlsson. Serieromanen är först 
utgiven på ett franskt förlag
och nu översatt till svenska.

22 / LÄSA SJÄLV / LÄSA HÖGT 6–9 ÅR

Kusinerna Karlsson 
Serie Del 1 – spöken och spioner
text KATARINA MAZETTI textbearbetning AURÉLIEN D’ALMEIDA 
bild AURORE DAMANT

Översättning: Viktor Örberg | Inbunden,  
120 x 280 mm | 48 s | Utk mars 
978-91-501-2194-0

Del 2  
augusti 

2022

√ Lite text + mycket bild = kul att läsa
√ Roliga och charmiga illustrationer
√ Spänning, humor och god mat

Feelgood för barn   
i serieform

FÖR LITE ÄLDRE LÄSARE



Del 9 kommer 
juni 2022

AARON 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 | Tuffa gänget är tillbaka 
i kaoset på jorden där den onde 
utomjordingen Dr Marmelad har 
tagit herraväldet. Tuffa gänget 
måste stoppa honom – men hur?

Kan Agent Räv och hennes coola 
kompanjoner i Internationella 
hjältegänget hjälpa till? För något 
måste göras och det snabbt!

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

Tuffa gänget – Tuffare än någonsin 
AARON BLABEY

 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 | 144 s | Utk mars | 978-91-501-2200-8

Storfilm från 
DreamWorks på bio  

över hela landet.  
Premiär 25 mars 2022 

24 / LÄSA SJÄLV / LÄSA HÖGT 6–9 ÅR



Akamella – Andarnas rike
text LOWE ASPVIKEN bild PETER BERGTING

Svartvita 
teckningar av 
spökmästaren  
Peter Bergting

Inbunden, 145 x 205 mm | Omslagsillustration Peter Bergting  
142 s | Utk mars | 978-91-501-2202-2

OM DEN HEMLIGA RESAN

»Karaktärerna är välkonstruerade och alla 
mystiska väsen  i boken är intressanta .«  
Bibliotekstjänst

√ Hjärtknipande, spännande och lite läskigt
√ Starka syskonband

 - 

LOWE ASPVIKEN debuterade 2019 med Den 
hemliga resan som utspelar sig på de sju 
haven. Nu är han tillbaka med ett gast- 
kramande äventyr. Lowe bor i Klockrike 
och arbetar som barnbibliotekarie. Han har 
rötter i Tornedalen och som barn var han 
rädd för spöken. (Det är han fortfarande).

9–12 ÅR – Vem är det som gör intrång 
på Akamellas jord? väste plötsligt en 
röst. Vem vill tala med de döda?

– Jag kommer för att be om er hjälp, sa 
jag högt. Jag söker en trollkarl som vilar 
här. Saitta-Jaako.

Gustava har alltid fått höra sagor om 
väsen och andar från mammas och 
pappas hemtrakter i Torne dalen.

Det är svåra tider, utanför rasar 
ett världskrig, och det är ont om 
mat och pengar. Gustavas bror 
måste börja jobba på tågen. En dag 
försvinner han i en märklig olycka. 
Alla tror att han är död. Alla utom 
Gustava.

Gustava tar broderns plats på tå-
get, och beger sig norrut för att leta 

rätt på honom. Men är det någon 
som försöker stoppa henne? Kanske 
är sagorna föräldrarna berättat inte 
bara sagor?

26 / MELLANÅLDER / HÖGLÄSNING 9–12 ÅR

Tornedalens myter 
och legender  
i en klassisk  

äventyrs berättelse.

Foto: Klara A
spviken



28 / MELLANÅLDER /KAPITELBOK 9 – 12 ÅR

KATARINA KUICK är författare och översättare. Hon 
är ledamot av Svenska Barnboksakademin och 
Augustprisvinnare. Hon har skrivit bilderböcker, 
faktaböcker, lättlästa böcker och barn- och ung-
domsromaner. Tillsammans med Sven Fridén har 
hon översatt de populära böckerna om Vår trädkoja.

9–12 ÅR | Vera bor i den stora staden 
Leningrad, i det stora riket Sovjet-
unionen. Hon bor med sin mam-
ma, pappa och storasyster Nina. 
Och sin katt Binka. I vanliga fall 
skulle hon börja i klass 4 i skola  
nr 97 till hösten. Fast nu är inget 
som vanligt. 

Det är krig och det är ont om 
mat. Det är krig och varken pappa 
eller Nina är hemma. 

På sommaren 1941 anfaller Tysk-
land Sovjetunionen. Belägringen av 
Leningrad börjar i september och 
kommer att vara i nästan 900 dagar. 
Under den tiden svälter invånarna. 

För Vera blir kriget 
till slut vardag 
samtidigt som det 
dikterar hela hennes tillvaro. Hon 
leker lekar med sin vän Katja. Men 
de letar också bombsplitter, ved 
och fallfrukt. Skolan stängs och 
görs om till sjukhus . 

Vera funderar mycket på rättvisa 
och orättvisa. Är det rättvist att 
hon får mer mat än Katja? Är det 
rättvist att Katja ofta får brev från 
sin pappa och Vera inte några alls? 

Här finns också ljusglimtar, som 
nyårsfester, höjda matransoner 
och hjälpsamma medmänniskor. 

Veras krig  
KATARINA KUICK

 Gripande  
berättelse  

som utspelar  
sig under  

Leningrads  
belägring

Inbunden, 135 x 200 mm  | Omslag Eric Thunfors  
Ca 176 s | Utk mars | 978-91-501-2193-3 

√ Skildrad utifrån barnet Veras perspektiv
√ Detaljrikt och trovärdigt om krigets realiteter
√ Brist på skönlitteratur för barn om Andra världskriget

KATARINA KUICK OM BOKEN:
Min mamma är född 1930 och är alltså jämnårig med Vera. Hon har starka 
minnen av kriget ur sitt svenska perspektiv, vilket troligen bidragit till mitt 
eget intresse för denna historiska period. Som barn läste jag alla böcker jag 
kunde hitta om Andra världskriget och bland dem fanns en bok om Lening-
rads belägring som berörde mig djupt.



Illustration: Lisa Moroni ur Nisse och Nora på förskolan


