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Mejla info@alfabeta.se om du  

vill veta mer om vår utgivning  

och vad som är på gång.
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LARS KLINTING (1948–2006) 
var snickaren som blev 
högt älskad barnboks
författare. Castor och  
Frippe är enormt upp
skattade i Sverige och 
många andra länder.

Kartongbok | 175 x 155 mm | 14 sidor | Utk september 
Castors  & Frippes snickargrejer, 978-91-501-2138-4
Castors & Frippes bakgrejer, 978-91-501-2139-1Kommande  

i samma serie:  
Castors och  

Frippes  
odlargrejer  
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Castors & Frippes bakgrejer
Castors & Frippes snickargrejer
LARS KLINTING

Älskade karaktärer som  
efterfrågats för de yngsta

0–3 år | Äntligen finns de populära bilderboks
karaktärerna Castor och Frippe även för de 
yngsta barnen! 

Castor och Frippe ska snickra. De tar fram 
skruvmejsel, hammare, spik, tumstock, såg … 
Vill du hjälpa till?

Castor och Frippe ska baka. De tar 
fram bakform, mjöl, socker, 
ägg, elvisp … Vill du smaka? 

Pekböcker i stadig kartong
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0–3 år | En liten bäbis hittar en sax som den vill prova. 
Men plötsligt är saxen borta. Det är mamma som tagit 
den. Oj, vad bäbisen blir arg! Då blir mamma också arg … 

Nyutgåvor i stadig kartong

Igenkänning 

och humor för 

de yngsta

Bäbis arg ANN FORSLIND

En liten nyfiken bäbis är på uppäcktsfärd hemma. 
Då kan vad som helst hända … Bakom en stängd 
dörr finns en stor låda. Vad kan det finnas i den?

Bäbis nyfiken

ANN FORSLIND är för
fattare och illustratör 
med många bilder
böcker bakom sig och 
har fått utmärkelsen 
Elsa Beskowplaketten 
för sina illustrationer.

PRESSEN OM DE TIDIGARE TITLARNA:

Kartongbok | 168 x 154 mm | 22 sidor
Utk maj | Bäbis arg, 978-91-501-2121-6
Bäbis nyfiken, 978-91-501-2122-3

Tidigare i serien  
Bäbis tittut, Bäbis dansar

»Ann Forslind ger yngre och äldre 
läsare en unikt rolig och känslomässig 
läsupplevelse.« Dagens Nyheter

»Detta är höstens höjdare bland 
småbarnsböckerna och de är lika 
roande för vuxna som för barn!« 
Nerikes Allehanda
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0–3 år | Härliga böcker i tålig kartong för de yngsta, 
med överraskningar bakom mjuka filtflikar.

Var är dinosaurien? 
Var är piraten?
INGELA P ARRHENIUS

Över 3 miljoner ex sålda  
av serien i 19 länder

»Ingela P Arrhenius är en mästare 
på att skapa färgstarka, snälla och 

fiffiga pekböcker« Vi föräldrar.

Översättning Anna Bogaeus | Kartongbok
180 x 180 mm | 12 sidor | Utk maj
Var är piraten? 978-91-501-2110-0
Var är dinosaurien? 978-91-501-2109-4

INGELA P ARRHENIUS är illustratör, 
formgivare och designer som 
bor i Sverige men även arbetar 
internationellt med illustration av 
böcker, formgivning av leksaker, 
textil, husgeråd med mera.



Nisse och Nora ska till stranden. Noras pappa kör. 
Fortare, fortare! ropar Nisse och Nora. 

Nisse och Nora är hos djuren. 
Pappa är också med. 
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0–3 år | Nisse och Nora är bästa vänner. 
Idag hälsar de på hos djuren på gården. 
Vilket äventyr det blir!

Böckerna om Nisse och Nora är en serie 
för små barn med boksidor i kartong. 

Nisse & Nora träffar djuren 
text EMELIE ANDRÉN bild LISA MORONI

√ Vardagsnära igenkänning

√ Känslor, dramatik och humor

√ Ett barn älskar djur, det andra är rädd.  
    Mänskligt och trovärdigt

EMELIE ANDRÉN bor utan
för Varberg och arbetar 
som förlagsrepresen
tant. Hon är även aktuell 
som författare till boken  
Bennis Brandbil illustre
rad av Jeanette Milde.

VI FÖRÄLDRAR OM  
Nisse & Nora säger förlåt

»Som alltid hos Nisse & Nora illustre-
ras svåra saker med stor värme och 
på ett sätt som gör dem lite enklare 
att tackla. BETYG FEM NAPPAR AV 
FEM MÖJLIGA«

Kartongbok | 175 x 175 mm 
16 sidor | Utk maj | 978-91-501-2100-1

LISA MORONI har skrivit och  
illustrerat både egna och 
andras böcker. På Alfabeta  
Bokförlag har hon även  
illustrerat Vill ha den själv  
med text av Malin Linneroth.



2–5 år | När Max och Maja är i trädgården hittar Max en snigel som 
ser snäll ut. Men snigeln blir skrämd av Majas stojiga lekar, och Max 
blir arg på Maja. Mitt i alltihop kommer en fräck fågel och försöker 
ta snigeln! Hur ska Max och Maja kunna rädda snigeln?

Max och Maja  
Den snälla snigeln AXEL SCHEFFLER

AXEL SCHEFFLER är en av Englands absolut största 
illustratörer, allra mest känd för illustrationerna till 
böckerna om Gruffalon, med text av Julia Donaldson. 
Deras samarbete har resulterat i en lång rad böcker 
som har kommit ut i ett stort antal länder, och som 
har fått otaliga priser och utmärkelser. 

Översättning Barbro Lagergren
Inbunden | 220 x 220 mm | 32 sidor 
Utk september | 978-91-501-2126-1
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√ Kända karaktärer

√ Liten konflikt men de löser den

√ Vänskap som håller

Populär serie  
för de yngre



Läsa bok & Apan fin
ANNA-CLARA TIDHOLM

Inbunden | 170 x 210 mm | 32 sidor | Utk augusti
Läsa bok 978-91-501- 2128-5 
Apan fin 978-91-501- 2127-8

ANNA-CLARA TIDHOLM är en av Sveriges 
främsta barnboksförfattare och illustratörer 
med en omväxlande och rik produktion 
bakom sig, till exempel Knacka på!serien, 
Nalle hej, Tureböckerna, Sagor från skogen 
och Pappan som försvann.

»Det är stor dramatik med små medel, en riktig thriller för de 
allra minsta läsarna.« Barnboksprat
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Lilla musen tittar ut, ser stora 
hav, höga berg och vilda djur, 
men kokar te och läser en bok. 

Apan klär sig fin och går ut på 
äventyr, träffar en hund, klätt
rar i träd och mycket mer.

√ Älskade bilderböcker för 
    de yngsta

√ Nu i efterlängtad nyutgåva

√ För barn i tvåordsåldern

»Otroligt skickligt gjort!«

Barnboksbloggen om Apan fin

0–3 år | Med bara två ord på 
varje sida berättar AnnaClara 
Tidholm en hel saga. 
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»Fin vardagsdramatik.«  
Kommunalarbetaren



3–6 år | Den strut som 
Gustav får ser inte alls ut 
som den bild som finns 
på glasskioskens tak. 
Gustav bestämmer sig 
för att göra något åt sa
ken. Bilderboksklassiker 
i nyutgåva!

Inbunden | 170 x 210 mm | 32 sidor  
Utk juni | 978-91-501-1175-0

Gustav och  
snåla glasstanten

3–6 år | Adbåge låter barnens lekar 
blomma ut i härligt vilda fantasifulla 
bilder. Tonen i språket är på  
pricken avlyssnad. Årets  

sommar-  
pratare
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Jag var superhjälte, 
säger vi! EMMA ADBÅGE

Inbunden | 170 x 210 mm | 32 sidor 
Utk maj | 978-91-501-2119-3

text PETER COHEN bild OLOF LANDSTRÖM 3–6 år | En rolig och färgglad bilderbok 
om Kalle som älskar att spela fotboll. 
Längst bak i boken finns en ordlista 
som förklarar fotbollstermer. 

Kalle spelar fotboll 
ROTRAUT SUSANNE BERNER

Översättning Monika Staub | Inbunden | 170 x 210 mm 
40 sidor | Utk maj | 978-91-501-2120-9



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

Bron EVA LINDSTRÖM

EVA LINDSTRÖM har gjort en 
lång rad hyllade bilderböcker 
och är en inspiration och 
förebild för många bilder
boksskapare. Hon har till
delats flera priser, bland annat 
Augustpriset och Snöbollen.

3–6 år | På ett högst oväntat sätt 
blir en gris inbjuden på fika av två 
vargar. Kaffe och bullar serveras. 
Två olika temperament ska umgås 
en stund. Hur ska det gå? Texten 
är kort och kärnfull. Inga onödig
heter. Resultatet blir både humor 
och spänning.

√ Spännande, mystisk, rolig

√ Ett oväntat stopp kan leda   
    till oväntade möten

Inbunden | 225 x 250 mm | 32 sidor | Utk september 
978-91-501-2124-7
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»Eva Lindströms 
bilder är konst  

i barnboksformat 
och så känslo-

mättade att de med 
full styrka når ända 

ner i magen.«  
Vi föräldrar»Ingen kan göra bilder som Eva 

 Lindström: glest befolkade, med allt 

större tomma ytor, men som är så lad-

dade med innehåll att man måste läsa, 

om och om igen.« Dagens Nyheter
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3–6 år | Det är en varm sommardag 
och Kjell och »jag« har inget att 
göra, så vi bestämmer oss för att gå 
vilse. Det är förbjudet att vända till
baka och man får inte ha en aning 
om var man är. Det är då det kan 
hända oväntade och roliga saker. 

På vår irrfärd räddar vi livet på en 
padda, blir bjudna på fika och blir 
rika. När solen är på väg ner känner 
vi igen oss. Katastrof. Vi har hittat 
hem igen.

Kjell och jag går vilse
text MATTIAS DANIELSSON 
bild SARA GIMBERGSSON

√ Klurig humor i både text och bild

√ Vänskap och upptäckarglädje

√ Ett äventyr om två småkillar  
    på långpromenad

MATTIAS DANIELSSON är journalist och författare 
som har jobbat på Kamratposten och som sport
journalist på TT. Älskar glass, fotboll och böcker.

SARA GIMBERGSSON är illustratör, konstnär och 
barnboksförfattare och har illustrerat en lång rad 
böcker både med egna och andras texter.

Bygger på  
en nästan sann  

historia!

Inbunden | 210 x 260 mm | 32 sidor 
Utk augusti | 978-91-501-2115-5
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3–6 år | Vem bestämmer om man ska 
hoppa eller inte? Och om man hoppar 
fast man innerst inne kanske inte  
vill – är det då ändå värt det?

En berättelse som på pricken  
fångar atmosfären i ett badhus.  
Med ett hopptorn som både lockar 
och skrämmer. 

Hopptornet
FIDELI SUNDQVIST

√ Om mod och grupptryck

√ Spännande ny bilderbokskonstnär

√ Fin igenkänning med simhall

FIDELI SUNDQVIST är pappers 
konstnär, illustratör och för
fattare, utbildad på Konstfack. 
Med sina fantastiska krea
tioner fångar hon publikens 
intresse med 76 000 följare på 
Instagram. 

Inbunden | 195 x 260 mm | 32 sidor | Utk september 
978-91-501-2130-8
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Form Emilie Crispin | 190 x 230 mm | Inbunden 
| 192 s Utk november | 978-91-7775-105-2

ANNA BENGTSSON är illustratör och 
författare till en lång rad böcker. Ett åter
kommande tema i många Anna Bengtssons 
bilderböcker är resor av olika slag. Hon har 
tidigare bland an nat gjort bilderböcker om 
expeditioner i myrvärlden och bollar som 
reser på strand semester – här är det  
r esväskorna som minns.

Inbunden | 190 x 300 mm | 32 sidor 
Utk september | 978-91-501-2123-0

I garderoben  
Väskor pratar resor 
ANNA BENGTSSON

Roligt om resor

√ Hemliga samtal i garderoben 

√ Vara ny i en grupp

√ Väskors minnen

3–6 år | I garderober kan det samlas alla möjliga gamla 
grejor, till exempel väskor. Alla bär de på sin berättelse. 
Men vad händer när det kom mer in en helt ny i gänget?
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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 / 14
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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 


