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Form Emilie Crispin | 190 x 230 mm | Inbunden 
| 192 s Utk november | 978-91-7775-105-2

Inbunden | 210 x 270 mm | 48 sidor
Formgivning Maria Svedberg 
Utk september / oktober | 978-91-501-2106-3

Isresan 
text THOMAS TIDHOLM 
bild ANNA-CLARA TIDHOLM

Inspirerad av gamla 
tiders polarexpeditioner

√ Poetisk äventyrsberättelse

√ Högläsningsbok i generöst format

6–9 år | Isresan är berättelsen om 
hur Ida, Jock och Max driver bort 
på ett isflak och kommer långt ut på 
havet – och där finns ännu mera is. 
De kämpar sig fram över isen och 
tar sig iland på en främmande kust. 
Där måste de tillbringa en hel vinter 
i en liten koja, medan snöstormen 

viner utanför. Som tur är finns där 
konservburkar. Och till slut kommer 
våren, och pingvinerna …

ANNA-CLARA och THOMAS TIDHOLM har till
sammans gjort många kända och prisbelönta 
bilder böcker. De har länge varit intresserade av 
de klassiska polarexpeditionerna, det var så idén 
till den här boken föddes. En poetisk äventyrs
berättelse, full av snö, is, norrsken, fiskbullar, 
hemlängtan, pingviner och svarta vatten. BILDERBOK / 3



Form Emilie Crispin | 190 x 230 mm | Inbunden 
| 192 s Utk november | 978-91-7775-105-2

AARON BLABEY är en 
australisk författare 
och illustratör. Han har 
skapat flera prisbelönta 
böcker för barn och 
har tidigare arbetat 
som skåde spelare för 
tv och film.

Tuffa gänget  
En oväntad tidsresa  
AARON BLABEY

√ Coolt, spännande, roligt och lättläst

√ Perfekt för nybörjarläsaren

√ Har legat flera år på New York Times  
    bestsellerlista 

6–9 år | Tuffa gänget har lyckats landa på exakt den 
plats de ville. Det är bara det att det är i fel TIDSÅLDER. 
Nu måste de laga den trasiga tidsmaskinen för att ta 
sig 65 miljoner år framåt i tiden. Samtidigt har 
de fullt upp med att inte bli uppätna av 
 dinosaurier. Det blir ingen lätt 
uppgift för våra hjältar! 

Inbunden, 150 x 190 mm | 160 sidor | Svartvita 
illustrationer | Utk september | 978-91-501-2137-7

Dreamworksfilm  
kommer i höst

LÄSA SJÄLV 6–9 ÅR / 4



√ En riktig bladvändare.
√ Rolig och fartfylld »road movie«
√ Passar både att läsa högt tillsammans 
eller läsa själv

Inbunden | 145 x 205 mm | 110 sidor | Svartvita 
illustrationer | Utk maj | 978-91-501-2117-9

Iris Karlssons värsta sommar  
är ELIN LINDELLS stilsäkra skön
litterära debut. Hon skrev den 
bok hon själv ville läsa när hon 
var 8–10 år.

6–9 år | Iris Karlsson ser inte 
fram emot sitt sommarlov.  
Det ska firas tillsammans med 
farmor som har sorg. 

Inte kan Iris ana att hon under denna  
sommar kommer få uppleva fler olämplig
heter än de flesta hinner med  på ett helt liv.

LÄSA SJÄLV 6–9 ÅR / 5

Iris Karlssons värsta 
sommar ELIN LINDELL

Efterlängtad  
återutgivning

»det märks att hon kan sin  
målgrupp.« SVD

»En fartfylld äventyrsbok som  
humoristiskt krossar fördomar 
och fångar vår tid – och inte 
minst kärleken mellan farmor  

och barnbarn.« Smålandsposten

»en väldigt spännande 
sommarskildring.«  
Tidningen Kulturen



YLVA HILLSTRÖM är konstvetare och inten
dent på Moderna Museet i Stockholm.

KARIN EKLUND är illustratör och  
konstnär bosatt i Cambridge. 

Inbunden | 210 x 280 mm | 64 sidor 
Utk september | 978-91-501-2111-7

Hilma af Klint
Kartor över  
osynligheten 
text YLVA HILLSTRÖM  
bild KARIN EKLUND

√ Konstbilderbok för läsare i alla åldrar

√ Konst, magi, mystik och 
    vetenskapliga upptäckter

√ Stor utställning på Moderna  
    museet i Malmö 2020

Barnboken om Hilma af Klints konst
närskap handlar om konst, magi, mystik 
och vetenskapliga upptäckter. Det är 
också en berättelse om en kvinnlig 
pionjär inom modern konst. 

Intresset för Hilma af Klint har vuxit 
enormt under de senaste åren. Hennes 
verk visas på museer över hela världen. 

Rikt illustrerad med reproduktioner av 
Hilma af Klints verk och Karin Eklunds 
tecknade bilder.

HILMA AF KLINT, 1862–1944 var en  
svensk konstnär, esoteriker och pionjär 
inom abstrakt måleri.

Den första  
barnboken om 
Hilma af Klint

Ges ut både  
på svenska och  

engelska!

FAKTA OCH FANTASI FÖR HELA FAMILJEN / 6

Hilma af Klint: De tio största nr 2 och nr 3, 1907
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De tio största, nr 3, Ynglingaåldern, grupp IV, 1907De tio största, nr2, Barnaåldern, grupp IV, 1907

Hilma af Klint inlaga.indd   26-27 2020-06-02   09:26



6–12 år | Heja jorden! är både en spännande saga och 
fakta om miljön. Boken visar styrkan i att närma sig 
forskningen med öppna ögon, ta vetenskapen på allvar 
– och kraften i att tro på en förändring. 

JÖRN SPOLANDER är biolog och arbetar som 
vetenskapsjournalist. Han har tidigare skrivit 
boken Cykla, panta och rädda en isbjörn, 
utgiven på Alfabeta 2008.

Inbunden | 145 x 205 mm | 80 sidor
Utkommen | 978-91-501-2096-7
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STINA WIRSÉN är en av våra mest omtyckta illustra
törer och författare. Hon har tilldelats en rad priser 
för sina illustrationer, bland annat Heffa klumpen, 
Elsa Beskowplaketten och prestigefyllda tecknar
priser för sina tidningsillustrationer. FAKTA OCH FANTASI FÖR HELA FAMILJEN / 7

Heja jorden!  
text JÖRN SPOLANDER 
bild STINA WIRSÉN

√ Klimatfrågan åskådliggörs på ett lättfattligt sätt

√ Enkla tips och idéer om hur man kan leva mer 
    klimatsmart utan dåligt samvete

√ Fantastiska bilder av Stina Wirsén 



Julen framställs oftast som en glädjens 
tid med glada tomtar och paket, men 
så behöver det inte alls vara. Som för 
länge sen. Då fanns inga glöggfrynt
liga tomtar, istället kunde det komma 
monster på besök. 
 
I Julens monster får man träffa många 
hemska varelser som människor trodde 
fanns på riktigt. Hösten 2019 utkom 
Julens monster för första gången, och 
i denna nyutgivning har författaren 
Andreas Palmaer och illustratören  
Peter Bergting kompletterat samlingen 
med två helt nya kapitel.

Julens monster
ANDREAS PALMAER  
& PETER BERGTING

»JULENS BÄSTA BÖCKER
Kulturhistorisk bok med 
blodisande illustrationer som 
berättar om de mer ruskiga 
inslagen i julmytologin.« DN

Inbunden | 155 x 210 mm | 128 sidor | Formgivning Maria 
Svedberg | Utk oktober | 978-91-501-2132-2

FAKTA OCH FANTASI FÖR HELA FAMILJEN / 8

Nyutgåva med  
ännu fler monster

√ Både långa och korta berättelser 
    om verkliga julmonster

√ Vackra och fascinerande bilder 
    av skräckmästaren Peter Bergting

√ Perfekt som julklapp



Hur djuren tänker & känner 
text KARSTEN BRENSING bild NIKOLAI RENGER

Översättning Barbro Lagergren | Inbunden 
215 x 280 mm | 176 sidor | Utk augusti 
978-91-501-2125-4

Utsedd till bästa fackbok 
för barn 2019 i Tyskland

√ Fylld med både illustrationer och foton

√ Rolig för barn och vuxna

√ Massor av kul och fascinerande  
    fakta om djur

FAKTA OCH FANTASI FÖR HELA FAMILJEN / 9

Beteendebiologen KARSTEN BRENSING berättar 
fascinerande historier från djurriket. Med massor 
av roliga exempel visar han hur forskarna har 
upptäckt att djur ofta både tänker och känner 
nästan som vi människor.

Visste du att myror känner igen sig  
själva i en spegel, att delfiner ropar på 
varandra med namn och att råttor 
skrattar tillsammans? Sagor och berät
telser om djur som tänker, känner och 
talar är ofta mer sanna än man kan 
tro. Djur kan också komma ihåg saker 
och lära sig av sina erfarenheter, de kan 
känna kärlek och de kan bråka. Det är 

till och med så att enskilda djur inom en 
viss art har individuella egenheter, det 
vi kallar personlighet. Den här boken tar 
oss in i den moderna beteendebiologin. 



9–12 år | Korta, spännande och över
raskande faktatexter om saker som 
de allra flesta av oss inte har en aning 
om. Faktan spänner över en rad olika 
ämnen, över många tidsepoker och är 
hämtade från jordens alla hörn. Visste 
du till exempel att man förr i tiden 
trodde att rökning var nyttigt? Eller att 

det finns en människa som är begravd 
på månen? Eller att ett flygplan har 
nödlandat på grund av fisar? Efter att 
ha läst boken finns det garanterat saker 
som man kan berätta för sina föräldrar, 
kompisar, och lärare och vara SÄKER 
på att de inte visste.

Saker som  
(nästan) ingen vet 
BENGT FREDRIKSON &  
ANDREAS PALMAER

√ Roliga och oväntade fakta 

√ Lättläst och finurligt 

√ Engagerande för barn, i både  
    skolan och på fritiden

Inbunden, 130 x 200 mm | 144 sidor | Omslag 
Maria Svedberg | Utk maj | 978-91-501-2114-8

FAKTA OCH FANTASI FÖR HELA FAMILJEN / 10

BENGT FREDRIKSON är journalist och författare 
som har skrivit lättlästa böcker om allt från 
schlager till Alfred Nobel.

ANDREAS PALMAER är journalist, redaktör och 
författare. Tillsammans med Bengt Fredrikson 
har han tidigare skrivit Världens första sport
stjärnor, 19 historiska gåtor, 21 sanna deckar
gåtor, 18 mystiska gåtor samt 22 sanna gåtor 
om uppfinningar. 
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Andra fri stå ende delen

√ Humor, fart och fläkt
√ Pinsamma situationer där alla kan  
    känna igen sig

√ Väl avlyssnat för mellanstadiet

Inbunden | 133 x 200 mm | 192 sidor | Omslag 
Elin Lindell / Maria Svedberg | Utk augusti 
978-91-501-2116-2

ELIN LINDELL är författare och illustratör.  
Hon är flitigt anlitad som illustratör i Kamrat
posten och DN Junior. På Alfabeta har hon 
gett ut böckerna om Jördis och har skrivit 
Iris Karlssons värsta sommar, som nu ges ut 
på nytt sommaren 2020.

OM FÖRSTA JONNYBOKEN

»Enormt mycket humor. 
Elin Lindell har det där 
snärtiga språket som göra 
att man inte riktigt kan 
sluta läsa.« Lotta Olsson i 
Lundströms bokradio

»Äntligen en humorbok för mellan
åldern som inte bara surfar på ytan, 
utan innehåller så mycket mer.« 
Vetlanda-Posten

9–12 år | I den andra fristående delen om 
Jonny JonssonJohnson har det hänt en 
hel del sen sist. Krister Petterson – som 
inte alls är mördare utan en vanlig snäll 
person som jobbar på ett lager – har flyttat 
in hos Jonny och mamma. Och Elias 
och Melissa är kärare än någonsin. Elias 
är faktiskt så kär att han försöker övertala 
Jonny att det enda vettiga är att bli ihop 
med Melissas bästa kompis Naima.

Kanske lika bra att göra som Elias säger? 
Bli ihop. Få det överstökat. Vad är det 
värsta som kan hända?
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Kom igen, Jonny! 
ELIN LINDELL



9–12 år | Ibland tycker Tom att det är svårt att 
bestämma sig. Särskilt när hans sura syster 
Delia stressar honom. Nu har Toms mamma 
fått för sig att städa hela huset, och sen åka på 
bakluckeloppis. Hon säger att om Tom inte kan 
bestämma vilka grejer han vill behålla – kommer 
hon att göra det åt honom. Vilken katastrof!

Tom Gates: Ja! Nej.  
(Kanske…) LIZ PICHON

Den åttonde boken  
i den populära serien 

om Tom Gates.

Översättning Helena Sjöstrand Svenn  
och Gösta Svenn | Häftad | 150 x 192 mm  
272 sidor | Svartvita illustrationer 
Utk maj | 978-91-501-2113-1

√ Humor, fart och skojiga upptåg.

√ 7 miljoner sålda Tom Gatesböcker  
    världen över

»Skojigt, lättsamt, optimistiskt och 
fartfyllt – boksidorna rinner iväg 

försvinnande snabbt!«  
Tidningen Kulturen om hela serien

»För barn som inte gillar långa 
kapitelböcker är detta räddningen. 
Boken är fullproppad med roliga 

bilder och galna upptåg.« Norra Skåne

LIZ PICHON är en engelsk 
författare och illustratör. 
Hon har bland annat skrivit 
tio böcker om Tom Gates, 
och vunnit en rad priser för 
sin bokserie. LÄSA SJÄLV 9–12 ÅR / 12



9–12 år | Det enda man kan vara säker 
på om framtiden, det är att den snart 
är här. Men hur kommer den att se ut? 
Kanske som i 2039 – framtids historier 
för orädda.

I elva gastkramande noveller kan du 
bland annat läsa om det underbara data
spelet som låter den som spelar bygga 
riktiga världar – men där spelaren inte 
får somna. Och om Petrus som ska 

göra Prövningen – det 
prov som avgör om man 
får stanna kvar i skolan, 
men med hårda kon
sekvenser om man 
fuskar.

2039 Framtidshistorier  
för orädda. ÅSA ANDERBERG 
STROLLO & ANDREAS PALMAER

√ Science fiction för slukaråldern

√ Pulshöjande noveller som  
    utspelar sig i en nära framtid

√ Perfekta både för högläsning  
    och att läsa själv

ANDREAS PALMAER och ÅSA 
ANDERBERG STROLLO utkom 
2018 med Iskalla skuggor – 
skräckhistorier för orädda. 
I samma serie finns även 
Vandraren utan ansikte av 
Andreas Palmaer
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Inbunden | 133 x 200 mm | 192 sidor | Omslag 
Eric Thunfors | Svartvita vinjetter av Elsa 
Sjögren | Utk oktober 978-91-501-2131-5



Världar under  
vatten ELIN NILSSON

√ Augustnominerad författare

√ Lättlästa noveller med stort psykologiskt djup

√ Gripande och spännande berättelser som  
     stannar kvar hos läsaren långt efteråt

ELIN NILSSON är född 1986 och bor i Lund. Hon 
har en kandidatexamen i barnlitteratur och jobbar 
som lärare i svenska och kreativt skrivande. Elin 
har tidigare gett ut de hyllade ungdomsromanerna 
Istället för att bara skrika och Flyt som en fjäril, 
stick som ett bi, och den Augustnominerade  
novellsamlingen Anrop från inre rymden.

9–12 år | Efter 2017 års Augustnominerade 
Anrop från inre rymden är Elin Nilsson tillbaka 
med en ny novellsamling där hon med absolut 
gehör och språklig fingertoppskänsla gestaltar 
skeenden i gränslandet mellan barndom och 
tonår. Om kärlek och vänskap. Konflikter och 
lojaliteter. Skam och makt. Kort sagt om livet 
och dess möjligheter och utmaningar. 

»Novellkonst för unga med kniv
skarp precision och små medel.« DN

»Obligatorisk högläsning med 
efterföljande diskussion i alla  

mellanstadieklasser 2018!« Folkbladet

»Det här är det djupaste och bästa 
man kan läsa när det handlar om 
tonåringar.« Magnus Utvik,  
Gomorron Sverige
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Inbunden | 130 x 200 mm | 176 sidor | Omslag 
 Sanna Sporrong | Utk maj | 978-91-501-2112-4

PRESSRÖSTER OM  
ANROP FRÅN  

INRE RYMDEN:



»Tramsiga i ordets  
bästa bemärkelse.  

De är roliga och absurda 
och väldigt lättlästa.« 

Malou efter tio

100% fantasi  
0% vardag och alltid 

på barnens sida

Vår trädkoja med  
130 våningar 
text ANDY GRIFFITHS bild TERRY DENTON

9–12 år | Häng med på nya svindlande 
äventyr med Andy, Terry och Jill i den 
ständigt växande trädkojan. Den tionde 
delen nu med 130 våningar!

Med sin gränslösa fantasi och prick
säkra tilltal har böckerna om trädkojan 

nått stora framgångar världen över. 
Serien har gjort succé i alla 39 länder 
den hittills kommit ut i och hyllats för 
att den lockat annars ovilliga läsare  
till bokhyllan. 

Inbunden | 145 x 205 mm  
Ca 380 s | Svartvita illus-
trationer | Utk november 
978-91-501-2133-9

LÄSA SJÄLV 9–12 ÅR / 15

VÅR  
TRÄDKOJA 

MED 130 
VÅNINGAR



12–15 år | Donny är så ensam. Han skolkar 
och hänger på stan. Där finns farorna och 
snart har Donny ställt till det ordentligt för 
sig. Sedan blir det bara värre och värre. 

En lättläst och angelägen bok som inte 
väjer för verkligheten.

Donny  
THOMAS HALLING

√ Nagelbitande spänning

√ Passar för årskurs fem till nio

√ Succéförfattare

THOMAS HALLING firar 
25 år som författare  
och har skrivit 90 upp
skattade böcker för barn 
och unga.

Inbunden | 135 x 200 mm | 144 sidor 
Omslag Niklas Lindblad | Utk september 
978-91-501-2129-2

OM THOMAS HALLING

»Expert på att skriva lättlästa 
böcker för en ung publik – utan 
att förlora i stilistisk skärpa!«  
Kristianstadsbladet

 »Tveklöst har han öga för vad 
som attraherar dagens unga, han 
har samtidskoll, det mesta blir 
succé och kan konsten att skapa 

ett sug efter mer.« Folkbladet

Lättläst och angeläget

LÄTTLÄST 12–15 ÅR / 16
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KONTAKT ALFABETA
Emili Kvarnström Svensson
070-092 46 75 | emili@alfabeta.se 

För recensionsexemplar gå in på alfabeta.se 
eller mejla info@alfabeta.se

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

FÖRSÄLJNING Hemming & baggefelt AB, 
info@hemmingbaggfelt.se | 073-073 03 78

Facebook @alfabetaforlag
Instagram @alfabetabokforlag 


