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Erlend Loe kommer med sin nya  

bok Djuren i Afrika i höst. Vad hette hans 

stora genombrottsbok? 

Dag Hernried
Förläggare och vd

D et har varit myck-
et skriverier på 
senare tid om hur 

mycket mat som slängs 
i onödan för att vi litar 
för mycket på bäst före- 
datum och inte smakar 
på mjölken, fetaosten  
osv i stället.

Det hänger inte på 
datumet, utan på innehållets kvalitet. 

Böcker trycks det inga bäst före-da-
tum på. Men likväl betraktas många 

böcker som gamla efter jul. Reas ut och 
mals till slut kanske ner. 

 
Men vissa böcker får ändå ett långt liv. 

En av Alfabetas barnböcker som gavs ut 
i början av 90-talet säljs fortfarande i stora 
mängder - förra året 74 000 exemplar bara i 
Sverige! - och den har sålt i hundratusentals 
exemplar i flera länder*.

En annan av Alfabetas böcker, för vuxna, som 
gavs ut för drygt tjugo år sedan har sålt i mil-

jontals exemplar och sätts dessutom fortfarande upp 
som teater i olika länder, nu senast i Mexico City*.

En tredje av våra böcker, som är minst lika gammal, 
har översatts till flera språk och har på senare tid sålts i 
800 000 exemplar i Kina*.

Inte kunde vi ana det när vi fattade utgivnings-
beslutet. Men vi kände och uppskattade smaken av 
kvalitet. 

Barnböcker har, även om det gäller en liten del av alla 
titlar, ofta lättare än böcker för vuxna att få ett längre 
liv. Bokhandlare och andra bokförmedlare har ofta 
förstått att det varje år kommer nya barn för vilka även 
äldre titlar är nya. Men inte så många har tänkt på att 
det varje år kommer minst lika många nya vuxna. 

En av våra böcker i höst har titeln Slicka inte på bok-
en. Nej det kan vara ohälsosamt. Men smaka gärna på 
innehållet i höstens titlar. Vilka av dem tror du fortfa-
rande säljer på 2040- eller 2050-talet?

SMAKA  
PÅ INNEHÅLLET 

* Gissa vilka de tre titlarna  som nämns i texten nedan är.  Och vilka är upphovspersonerna?Mejla ditt svar till info@alfabeta.se
Fina bokpriser väntar på de fem först  öppnade rätta lösningarna!

HALLÅ DÄR MATS JONSSON!  
Du är aktuell med kapitelboken Blod i  
gruset för åldern 9–12. Hur känns det att för första gången ha skrivit en kapitelbok  utan bilder och ej självbiografiskt?

– Det har varit en ut-
maning dels att berätta 
en längre, mycket mer 
komplicerad historia än jag gjort tidigare, dels att för första gången gå bortom det strikt självbiografiska. Jag trodde faktiskt inte att jag kunde hitta på, men efter bara några rader var det som att fingrarna skrev av sig själva. Som att någon del av mig bara väntat på att få fantisera.

Hurra!  
vi firar älsklingen  

Gruffalons 20-års-

jubileum. En obestridd 

modern klassiker som 

har blivit ett bäst- 

säljande fenomen 

världen över.
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Maila ditt svar till info@alfabeta.se  

senast 30 oktober 2019 så har du chansen  

att vinna Djuren i Afrika.
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– Min karak-
tär Signe gör 
inte alltid som man ska. Hon 
håller inte alltid med om det 
som vuxenvärlden bestämt är 
viktigt eller rätt. Som att födel-
sedagsbarnet ska få massor av 
paket och Signe inget. Signe 
har ju köpt det finaste i hela 
affären och det känns som 

hennes nu, det kan väl 
inte hon hjälpa heller. 

Malin Linneroth, 
aktuell med bil-

derboken Vill 
ha den själv, 
illustrerad av 
Lisa Moroni
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Mejla info@alfabeta.se för 

Alfabetas nyhetsbrev

Visste du att vi är fyra  
finfina förlag som delar  

lokaler? Ganska mysigt tycker vi.  
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√ I leken är allt möjligt

√ Vem vill inte ha ett eget slott med ett 

    sommarrum och ett godisrum?

√ Bilderna väver samman verklighet 

    och fantasi

√ Äntligen en ny Hejhej-bok!

√ Små under i vardagen

√ Hur man möter och ser varandra

√ Underfundig humor

√ Fantasifulla, drömska bilder

√ Bilderna säger mer än tusen ord

4 | 3–6 ÅR

Jag har ett slott i 
skogen CAROLINE BRUCE 
& PER GUSTAVSSON

3–6 år | Vem är ute och surrar i 
bara pyjamasen för att leta efter 
pappa? Det är Mini-Gurra! Vem är 
ganska farlig och tycker att saft är 
för småungar? Det är Malik!

Äntligen en ny Hejhej-bok 
av Gunna Grähs – om hur man 
kan råka ses och ha lite kul med 
varandra!

Malik och Mini-Gurra är  
Gunna Grähs femte Hejhej-bok. 

GUNNA GRÄHS har byggt bild-
världar för barn och vuxna i 
decennier och många av hennes 
illustrerade böcker är moderna 
klassiker, exempelvis böckerna 
om Nussekudden.

240 x 210 mm | Inbunden | 32 s 
Utk september | 978-91-501-2090-5

3–6 år | En flicka vaknar. Hon går 
upp och väcker de tre hundarna. 
De springer ut, leker, hoppar, 
trasslar in sig, rymmer, gömmer 
sig, blir upphittade och svävar 
lyckliga iväg högt över landska-
pet. Det är mycket att göra hela 
dagen. 

Eva Lindström har återigen 
skapat en underfundig och  
humoristisk berättelse.

EVA LINDSTRÖM har gjort en lång 
rad hyllade bilderböcker och är 
en inspiration och förebild för 
många bilderboksskapare. Hon 
har tilldelats många priser,  
bland annat Augustpriset och 
Snö bollen (senast för Kom  
hem Laila 2018).

200 x 210 mm | Inbunden | 32 s | Utk augusti 
978-91-501-2065-3

210 x 216mm | Inbunden | 32 s 
Utk oktober | 978-91-501-2046-2

3–6 år | I sandlådan sitter Janne och 
bygger ett slott. Jojo vill så gärna vara 
med, men Janne tycker att han förstör. 
Men kanske om Jojo berättar om sitt 
eget slott, som har massor av rum och 
glittrar i guld och ligger djupt, djupt, 
inne i skogen? 

En fantasifull bilderbok om lekens 
magi.

CAROLINE BRUCE är författare, redaktör 
och översättare och har bland annat 
skrivit Vi går till Lördag med bilder av 
Helena Willis. 

PER GUSTAVSSON är en av Sveriges  
främsta illustratörer och författare.  
På Alfabeta har han bland annat gett  
ut Maskrosdagen.

Malik och Mini-Gurra GUNNA GRÄHS

Mycket att göra  
hela tiden EVA LINDSTRÖM



 

 

 

 

√ Stark igenkänning

√ Stora känslor i uttrycksfulla bilder

√ Första boken om Signe

√ Om den svåra konsten att dela med sig

√ Filosofi med en twist

√ Charmiga bilder

3–6 ÅR | 5

En till dig, 
två till mig 

JÖRG MÜHLE

3–6 år | På hemvägen 
hittade björnen tre svam-
par. Vesslan blev jätteglad 
och lagade till dem. 

När de skulle äta delade 
Björnen ut:

En svamp till dig och 
en till mig. Och en till åt 
mig, sa björnen. Det blir 
rättvist! 

Det tyckte inte vesslan. 
En rolig berättelse om 

den svåra konsten att dela 
med sig. 

JÖRG MÜHLE illustrerar 
böcker, tidningar och tid-
skrifter. Han bor i Frank-
furt am Main i Tyskland. 

Översättning Barbro Lagergren  
195 x 275mm | Inbunden | 32 s 
Utk augusti | 978-91-501-2086-8

Vill ha den själv 
MALIN LINNEROTH & LISA MORONI
3–6 år | Signe ska på kalas och köper världens finaste enhörning i pre-
sent. Men den trivs väldigt bra hos Signe. Måste hon ge bort den? 
Vill ha den själv är den första boken om Signe, en berättelse om hur 
svårt det kan vara att ge bort det man helst vill ha själv. Starka känslor 
och stor igenkänning utlovas.

MALIN LINNEROTH är journalist som arbetar med idéutveckling och 
programmakande för radio och TV, bland annat med På spåret och 
Arvinge okänd. Hon har även arbetat på Tidningen Skriva. Vill ha den 
själv är hennes första bok. 

LISA MORONI är författare och illustratör. Hon har skrivit och illustrerat 
både egna böcker och andras texter. På Alfabeta har hon tidigare illus-
trerat småbarnsböckerna om Nisse & Nora (text Emelie Andrén).

Debut

Rally och Lyra 
MARIE NORIN &  
EMMA ADBÅGE
3–6 år | En både poetisk och 
vardaglig berättelse om djup 
vänskap och avundsjuka.

170 x 210 mm | Inbunden | 32 s 
Utk augusti | 978-91-501-2088-2

210 x 260 mm | Inbunden | 32 s | Utk september
978-91-501-2041-7

Nu i Kalas-

utgåva!

Nominerad till Deutscher  

Jugendliteraturpreis

AV SAMMA FÖRFATTARE:



 

√ Färgstarka och uttrycksfulla bilder

√ Tålig kartong med mjuka flikar och spegel

√ Perfekta för de yngsta bokslukarna Serien har sålt i  
1,6 miljoner ex 

över hela världen

50 år sedan 
månlandningen

Nu i tålig 

kartong 

6 | 0–3 ÅR

Bäbis dansar  
& Bäbis tittut  
ANN FORSLIND

0–3 år | Nu ger vi ut de omtyckta små-
barnsböckerna Bäbis dansar och Bäbis 
tittut i kartong, perfekta för ivriga små 
fingrar. Små böcker fulla av uttryck och 
igenkänning.
 
ANN FORSLIND är författare och illustratör 
med många bilderböcker bakom sig.

 
170x155 mm | Board book | 22 s | Utk augusti
Bäbis dansar 978-91-501-2073-8 
Bäbis tittut 978-91-501-2074-5

TIDIGARE DELAR:

Översättning Anna Bogaeus | 180x180mm | Board book | 12 s 
Utk augusti | Var är ankan? 978-91-501-2071-4
Var är astronauten? 978-91-501-2068-4

Var är astronauten?
Var är ankan? INGELA P. ARRHENIUS

0–3 år | Nya delar i Ingela P Arrhenius serie populära pekböcker 
med mjuka flikar. 

INGELA P ARRHENIUS är välkänd illustratör, formgivare och designer 
som är mycket framgångsrik både i Sverige och internationellt.



 

JULIA DONALDSON & AXEL SCHEFFLER

3–6 ÅR | 7

Gruffalon och 
Lill-Gruffalon
Stora jubileumsboken 
3–6 år | Gruffalon fyller 20 år!  
Vi firar med en jubileums -
utgåva med Gruffalon och 
Lill-Gruffalon i en bok.

Översättning Lennart  
Hellsing | 223 x 273mm
Inbunden | 64 s
Utk september
978-91-501-2092-9

Såld i 18 miljoner ex på 81 språk!

Supermasken 
3–6 år | Härlig bilderbok om att 
många små kan överlista
den som är stor och dum!

Översättning Lennart Hellsing | 210 x 170 mm 
Inbunden | 32 s | Utk augusti | 978-91-501-2089-9

Snigeln och valen
3–6 år | En spännande berättelse 
om när snigeln fick åka jorden 
runt med valen.

Översättning Lennart Hellsing | 210 x 170 mm 
Inbunden 32 s | Utk maj | 978-91-501-2057-8

Kalle Kroks bästa bok
3–6 år | En finurlig berättelse som 
slingrar sig fram från läsare till 
bok till läsare till bok.

Översättning Lennart Hellsing | 170 x 210 mm 
Inbunden | 32 s | Utk maj | 978-91-501-2058-5

Foto Peder Lingdén

Foto M
urdo M

acleod

Nu i Kalas-
utgåvor!

På rymmen i rymden

3–6 år | Charmig Romeo & 
Julia-berättelse på rim med
lyckligt slut. Lekfullt översatt 
av Johanna Thydell.

Översättning Johanna Thydell 
250 x 280 mm | Inbunden | 32 s 
Utk september | 978-91-501-2076-9

√ Romeo & Julia-berättelse med lyckligt slut

√ Mycket fantasifulla bilder

√ Variation och olikheter berikar

Julia Donaldson har skrivit många bilderbokstexter, ofta på rim. Hon är 
bosatt i Skottland och har stora framgångar med sina böcker i samarbete 
med tecknaren Axel Scheffler. Tillsammans har de gjort en rad bilder-
böcker, som översatts till många språk och vunnit otaliga priser.



 

 

√ Kluriga gåtor

√ Perfekt för läsovilliga

√ Roliga fakta om allt mellan 
    himmel och jord

√ Inspirerande och levande resa genom historien

√ Väcker nyfikenhet om historiens människor

√ Rikt illustrerad i färg

8 | FAKTA & FANTASI

22 sanna gåtor om uppfinningar 
BENGT FREDRIKSON, ANDREAS PALMAER & ELIN JONSSON

Fakta 9–12 år | Spännande berättelser om fantastiska uppfinningar. 
Historierna är utformade som gåtor som man kan lösa med hjälp av 
ledtrådar i text och bild.

Här kan man läsa om Leonardo da Vincis knep för att lura bedra-
gare, vad Stephen Hawking upptäckte om tidsmaskiner, hur det gick 
till när chipset uppfanns och mycket, mycket mer.

BENGT FREDRIKSON, ANDREAS PALMAER och ELIN JONS-
SON har tidigare gjort 19 historiska gåtor, 21 sanna 
deckargåtor och 18 mystiska gåtor tillsammans.

Historieresan En krokig  
berättelse om Sverige under 1000 år
CHRISTOFFER RÖNNBÄCK,  
EBBA SVENNUNG & ANNIKA HUETT

Fakta 9–12 år | En levande, spännande och vindlande 
resa genom Sveriges historia – från enkla vardags-
bestyr till stora omvälvande skeenden, från vikingatid 
till idag.  
 
CHRISTOFFER RÖNNBÄCK och EBBA SVENNUNG som ar-
betat med tv-serierna Historieätarna och julkalendern 
Tusen år till julafton, har skrivit en bok som väcker 
nyfikenhet för historiens människor och liv.  
 
ANNIKA HUETT är illustratör och formgivare som arbetar 
både i Sverige och internationellt.

230 x 300mm | Inbunden | 80 s | Utk september | 978-91-501-1992-3

145 x 205mm | Inbunden | 32 s | Utk september 
978-91-501-2090-5



 

 

 

 

√ Var förberedd – inte rädd

√ Praktiska tips för att klara sig  
     vid en krissituation

√ Lekar som övning

√ Ryslig jullovsläsning för hela familjen

√ Femton berättelser om fascinerande varelser

√ Faktaavsnitt ger bakgrund till myterna

Fantastiska  

illustrationer i färg 

FAKTA & FANTASI | 9

Julens monster
ANDREAS PALMAER & PETER BERGTING

Fakta 9–12 år | Förr i tiden hälsade inga fryntliga tomtar på 
under julen. Istället kunde det komma monster på besök.

Hade man otur fick man möta Krampus, som inte bar 
några presenter på ryggen utan en korg till brädden fylld 
med skrikande barn. 

I Julens monster får vi träffa många av de läskiga 
varelser som man en gång trodde fanns på riktigt.
 
ANDREAS PALMAER är journalist och författare med en 
lång rad böcker bakom sig, bland andra Vampyr boken 
och Vandraren utan ansikte. 

 
PETER BERGTING är en prisbelönt författare och illus-
tratör av rollspel och böcker inom fantasygenren.  
På Alfabeta har han illustrerat ett stort antal böcker.

Bli en zombie-
överlevnadsexpert
HERMAN GEIJER, CLAES TOVETJÄRN  
& ELIN JONSSON 9–12 år | Att förbereda sig på att zom-

bierna kommer kan ju verka onödigt 
eftersom det inte finns zombier. Men 
zombieserier, filmer och böcker hand-
lar ofta om olika slags kriser, kaos och 
katastrofer. Om du är förberedd på en 
zombieattack, då kan du hantera det 
mesta: strömavbrott, bränder, olyckor 
och naturkatastrofer. Att tänka på att 
något skulle kunna hända kallas mental 
förberedelse och är en väldigt viktig del  
i att vara förberedd.

145 x 205mm | Inbunden | 80 s | Illustrerad i fyrfärg | Utk maj
978-91-501-2063-9

155 x 210 mm | Inbunden | 112 sidor | Utk oktober
978-91-501-2077-6

HERMAN GEIJER är zombieöverlevnadsexpert och har 
skrivit flera böcker om zombier och överlevnad. Han 
håller även överlevnadskurser runt om i landet. Dessut-
om var han lyssnarnas sommarvärd 2015 i Sommar i P1. 

 
CLAES TOVETJÄRN är psykolog och före detta yrkesmi-
litär som arbetar med att utbilda barn och vuxna att 
överleva svåra situationer. 

 
ELIN JONSSON tecknar för flera tidningar och var den 
första kvinna som fick rita ett Fantomen-omslag.



Slicka inte på boken 
– den är full av baciller 
IDAN BEN-BARAK & JULIAN FROST

Så gör djur ungar
KATHARINA VON DER GATHEN  
& ANKE KUHL

Kvadrater, hieroglyfer 
och smarta kort  
KRISTIN DAHL & GUNNA GRÄHS

√ Kul och interaktivt om baciller

√ En spännande faktabilderbok om mikroorganismer

√ Illustrerad med tecknade bilder och svindlande  
    elektromikroskopbilder

√ Allt du inte visste att du ville veta om djur

√ Korrekta och humoristiska bilder

√ Fascinerande fakta

Fakta 9–12 år |  
Hur gör djur  
– egentligen?  
På ett lättför-
ståeligt och 
lustfyllt sätt 
varvas här 
ingående 
fakta med 
humor och 
pikanta detaljer om hur olika djur parar 
sig med varandra, hur avkomman blir 
till och hur föräldrarna tar hand om  
sina ungar.
 
KATHARINA VON DER GATHEN är författare 
och sexualupplysare. Det var barns alla 
frågor om djurens kärleksliv som fick 
henne att skriva den här boken. 
 
ANKE KUHL är en av Tysklands mest om-
tyckta och prisbelönta illustratörer.

190x 240mm | Inbunden | 58 s 
Utk september | 978-91-501-2091-2

10 | FAKTA & FANTASI

Fakta 3–6 år | En svindlande resa i mikroorganismer-
nas värld där man lär sig en massa kul och intressanta 
saker på vägen.

IDAN BEN-BARAK är en australisk författare som 
gärna skriver om naturvetenskap.

 
JULIAN FROST är illustratör och animatör från 
Australien, bland annat känd för den animera-
de kortfilmen Dumb ways to die.

Fakta 9–12 år | Experimentera 
med geometriska mönster, 
tal, slump, trolleri trick och 
mycket annat! Illustrationer i  
fyrfärg av Gunna Grähs.
 
KRISTIN DAHLS roliga matte-
böcker har nått många 
läsare i ett stort antal länder, 
exempelvis i Korea, Thai-
land, Tyskland och Italien

Översättning Helen 
Rundgren | Foto 
Linnea Rundgren 
205 x 210mm 
Inbunden | 32 s 
Utk september
978-91-501-2072-1

Översättning Carina Gabrielsson Edling | 170 x 250mm 
Inbunden | 144 s | Utk augusti | 978-91-501-2045-5

En matte-

klassiker i  

ny utgåva. 



 

 

Tuffa gänget En utomjording 
anfaller AARON BLABEY

Filmatiseras av 

DreamWorks

Nu åter i tryck!

√ Lättläst, roligt och mysigt

√ Fakta och fiktion, kul och lärorikt

√ Pratbubblor i versaler

√ Coolt, roligt, spännande och lättläst

√ Perfekt för nybörjarläsaren

√ Internationell succé

6–9 år | Nere på jorden firar man att Tuffa gänget har 
besegrat den onde Dr Marmelad. De är allas hjältar! 

Men i själva verket är hela gänget fast i rymden, 
fångade av en varelse med alldeles för många tänder, 
och alldeles för många rumpor. Kommer detta att bli 
slutet för Tuffa gänget? 

Den sjätte delen i serien är lika actionfylld som de 
tidigare mycket populära böckerna. 

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

Första delen i serien blev nominerad till Deutscher 
Jugendliteraturpreis och blev utsedd till Children’s 
Book of the Year Australia, 2016.

Översättning Helena Sjöstrand Svenn och 
Gösta Svenn | 150x 190mm | Inbunden
140 s | Utk september | 978-91-501-2078-3

145 x 205 mm | Inbunden | 64 s | Illustrerad  
i svartvitt | Utk maj | 978-91-501-2069-1
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6–9 år | I den fjärde boken 
om den charmiga hunden 
Bosse är det sommarlov.
Lea och Bosse är pirriga 
för de ska på semester till 
Danmark.

ÅSA KARSIN är författare 
och illustratör. Hon har 
bland annat skrivit och 
illustrerat bilderböckerna 
om Lilla Lena. 2018 kom 
hennes första ungdoms-
bok Lite kul måste 
man ha. 

Bosse reser bort ÅSA KARSIN



6–9 år | När Albertinas pappa, 
sjökaptenen, ger sig av på sitt 
skepp får Albertina onda aningar 
och smyger sig ombord. På resan 
möter hon sjöormen, skeppsrået 
och flera andra mytiska havsvä-
sen. Till sist får hon också veta 
sanningen om sin pappa. 

Den hemliga resan är en klas-
sisk äventyrsberättelse om den 
modiga flickan Albertina som får 
vara med om en resa hon aldrig 
glömmer. 
 
LOWE ASPVIKEN bor i Klockrike 
och arbetar som skolbibliotekarie 
i Linköping. En gång drömde 
han om att bli sjöman. Den hem-
liga resan är hans första bok.

√ Klassisk och modern berättelse  

    för de yngre läsarna

√ Spännande äventyr till havs   

    med övernaturliga inslag

√ Möten med havsmonster

√ Spännande och rörande om att vara sig själv

√ Rikt illustrerad

√ Rimmad text fantasifullt översatt av Johanna Thydell 

6–9 år | När vätten Saga var liten 
fick hon en förbannelse över 
sig. Efter det kan hon bara tala 
sanning. Vad det än gäller och 
vem hon än pratar med. Och det 
är krångligare än man kan tro. 
För det är inte alltid folk vill höra 
sanningen… 

En rolig och sorglig berättelse 
som uppmuntrar till att tycka om 
sig själv. 

Rikligt illustrerad i svartvitt av 
Chris Mould. 

MATT HAIG är en bästsäljande och 
kritikerrosad brittisk författare 
som skriver för både barn och 
vuxna. Tidigare titlar på Alfabeta: 
Jakten på julen, Julen är räddad 
och Jultomten och jag, med 
illustrationer av Chris Mould. 

 
CHRIS MOULD är prisbelönad 
illustratör.

Översättning Johanna Thydell | 125 x 167 mm 
Inbunden 128 s | Illustrerad i svartvitt | Utk oktober 
978-91-501-2064-6

DebutDen hemliga resan
LOWE ASPVIKEN

Saga Sanning
MATT HAIG & CHRIS MOULD 

Omslag och illustrationer Peter Bergting
210 x 280mm | Inbunden | 128 s | Utk augusti
978-91-501-2042-4
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√ Igenkänning, humor och värme

√ Grafisk roman för mellanåldern

√ Överraskande och välkomponerat slut

√ Kreativ blandning av rolig text och  
    geniala bilder

√ Perfekt för läsovilliga

√ Full med pinsamheter och galna 
    händelser

√ Mysrys och julmys

√ Snö ute och spökhistorier inne

√ Tionde delen i succéserien om  
    Kusinerna Karlsson

9–12 år | Kusinerna Karlsson ska få fira jul alldeles en-
samma på Doppingön. Men så försvinner de en efter 
en tills bara Humlan är kvar.

Mysrys och julmys utlovas i den tionde och sista 
boken om Kusinerna Karlsson.
 
KATARINA MAZETTI har en diger lista av böcker bakom 
sig. Allt från bilderböcker, kapitelböcker och ung-
domsböcker, till romansuccén Grabben i graven 
bredvid. Katarina Mazetti är även mycket framgångs-
rik i Frankrike och Tyskland där hennes böcker säljer  
i stora upplagor.

AV SAMMA 
FÖRFATTARE:9–12 år | Izzy är DRÖMMAREN och Brianna är HJÄRNAN. På skolans 

talangshow ska de uppträda med var sitt nummer. Och det visar sig få 
konsekvenser ingen av dem kunnat ana.

Översatt av Elin Nilsson, kritikerrosad författare bland annat till 
Augustnominerade novellsamlingen Anrop från inre rymden. 
 
TERRI LIBENSON är en prisbelönt serietecknare från Cleveland i USA. 
Hon har också vunnit en massa priser för sina humoristiska födelse-
dagskort.

Översättning Elin Nilsson | 140 x 203 mm | Mjukband | 224 s  
Illustrerad i fyrfärg | Utk maj | 978-91-501-2015-8

Omslag Frida Axiö | 145x205mm | Inbunden | Ca 150 s
Utk oktober | 978-91-501-2075-2

Oslagbara Izzy TERRI LIBENSON

Drama, spänning och 
humor om livet i skolan
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9–12 år | Tom, Derek och Norman måste 
öva intensivt inför den stora rockbands-
tävlingen. Men det är lugnt, de har mas-
sor av tid. Det är ingen panik alls. Ännu… 

Den sjunde delen i serien.
 
LIZ PICHON är en engelsk författare  
och illustratör. Hon har vunnit flera  
fina priser för sin populära serie om 
Tom Gates.

Tom Gates: En liten 
gnutta tur LIZ PICHON

100 000 ex sålda  
av serien i Sverige

Dödskallar och  
demoner KATARINA MAZETTI

Serien har sålt i  
7 miljoner ex i världen!

Översättning Helena Sjöstrand Svenn och Gösta Svenn 
150 x190 mm | Häftad | 272 s | Illustrerad i svartvitt 
Utk juni | 978-91-501-2070-7



√ Omtumlande jakt på sanningen förenar förr och nu

√ Om hur dramatiska händelser påverkar flera generationer

√ Kan man bli vän med någon man är väldigt olik?

9–12 år | Varför drömmer Lasse mar-
drömmar och skriker ”blod i gruset”? 
11-åriga Mats måste ta hjälp av sin 
klasskompis Arlene, som han inte alls 
kommer överens med, för att hitta sva-
ren som alla pekar mot händelserna i 
Ådalen 1931. Mats Jonsson berättar med 
lätt hand och stor inlevelse om hur en 
historisk händelse kan påverka livet för 
flera generationer.

Blod i gruset är Mats Jonssons första 
kapitelbok.

 
MATS JONSSON har tidigare givit ut tre 
kritikerhyllade serieböcker för lågstadie-
åldern, senast Emelie Nicklasson & jag 
som belönades med Norrlands littera-
turpris 2015. Hans senaste bok för vux-
na var den mycket uppmärksammade 
serieromanen Nya Norrland, 2017.

Blixtar och hemligheter
MARK WALLENIUS

Debut
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Blod i gruset MATS JONSSON

9–12 år | Den dagen Tor börjar i Mikas 
klass slår blixten ner i ett träd på skolgår-
den. Efter det blir inget sig likt. Tor gör 
alltid som han vill och han är den enda 
som vågar tjafsa med de bråkiga fem-
morna. Ibland önskar Mika att han var 
lite mer som honom. Men varför vill Tor 
inte vara med på klassfotot? Varför svarar 
han aldrig när Mika ringer? Kan Tor trol-
la? Det är mycket som Mika undrar. Men 
tyvärr gillar inte Tor när man frågar. 

En spännande berättelse där verklig-
het och magi blandas. 

Blixtar och hemligheter är den första 
boken om Mika. 

MARK WALLENIUS bor i Malmö och jobbar 
som barn- och ungdomsbibliotekarie. 
Han är uppvuxen i Visby på Gotland, där 
Blixtar och hemligheter utspelar sig.

Omslag Eric Thunfors | 145x205 mm | Inbunden 
Ca 128 s | Utk augusti | 978-91-501-2079-0

√ Dramatiskt om vänskap 

    och svartsjuka

√ Vardag med stänk av 

    magi

√ Lika delar humor och 

allvar

Omslag Eric Thunfors | 133x210 mm 
Inbunden | Ca 180 s | Utk september 
978-91-501-2087-5

Foto: Johannes Klenell

Foto: Eva Sjöstrand



Foto: Fredrik Arff

Foto: M
agnus Liam

 Karlsson

Djuren i Afrika 
ERLEND LOE

”Erlend Loe  

är kungen av 

litterär humor.”  

Dagbladet

Översättning Lotta Eklund | 135x210mm
Inbunden | Ca 350 s | Utk oktober  
978-91-501-2080-6

√ Dramatisk pusseldeckare

√ Utspelar sig under Metoo-hösten 2017

√ Fjärde deckaren om Astrid Sammils

√ Om missriktad idealism och 
     ohämmade begär

√ Samhällskritik inbäddad  
     i hejdlös humor

√ Absurd och tankeväckande
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Blodsband  
INGRID HEDSTRÖM
EN DRAMATISK pusseldeckare om arv,  
dna och övergrepp, som utspelar sig mitt 
under Metoo-hösten 2017. Blodsband är 
fjärde delen i Ingrid Hedströms hyllade 
och omtyckta serie om Astrid Sammils.

 
INGRID HEDSTRÖM är efter sin tid på  
Dagens Nyheter välkänd som utrikes-
journalist och krönikör. Hon hyllas ofta 
för sin stilistiska skärpa och sina impon-
erande samhällsskildringar och tillhör 
den svenska deckareliten. 

Ingrid Hedström är uppvuxen i Dalarna 
men bor numera i Stockholm.

Omslag Dick Aschenbrenner | 145x210 mm | Inbunden 
320 s | Utk augusti | 978-91-501-2081-3

FEM INDIVIDER – en tandläkare, 
en biolog, en filmklippare, en 
författare och en kriminalpolis – 
lämnar sina välordnade liv i Oslo 
för att rädda djuren i Afrika. Med 
sig har de ett brinnande engage-
mang för djur – ja, kanske lite väl 
passionerat? Men väl på savan-
nen går inget som planerat. 

Djuren i Afrika är en berättelse 
om vanmakt, missriktad idea-
lism och ohämmade begär. Som 
vanligt bjuder Loe på svidande 
samhällskritik inbäddad i hejdlös 
humor. 

ERLEND LOE är norsk författare 
och översättare som skriver såväl 
romaner och barnböcker som 
manus för film och TV.

”Vår främsta svenska 

deckarförfattare för till-

fället.” Annika Bengtsson,  

Hallandsposten


