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Respekt
En sexbok för killar 
INTI CHAVEZ PEREZ

Lite kul måste man ha 
ÅSA KARSIN

DET ÄR DE SISTA DAGARNA på sommarlovet när Anna 
och Ludde möts för första gången. Anna ska börja i
nian och Ludde tredje året på gymnasiet. De finner 
varandra direkt. Men vid nästa möte förändras allt. Det 
som börjar som en kärlekshistoria utvecklas till en be-
rättelse om en våldtäkt. I Lite kul måste man ha möter 
vi offret och gärningsmannen och får samma historia 
berättad ur två olika perspektiv. 

ÅSA KARSIN debuterar som ungdomsboksförfattare med 
en roman som inbjuder till diskussion. Hon har tidigare 
skrivit flera uppskattade böcker för mindre barn, bland 
annat bilderböckerna om Lilla Lena och kapitelböckerna 
om hunden Bosse.

Omslag Hanna Zimmerman Lamby, Maria Svedberg | 133 x 200 mm  
Inbunden 144 s | Utk aug | 978-91-501-2033-2 

√ Allt om sex för killar
√ Raka tips och råd
√ Fakta som slår hål på  
     myter om sex

√ Stark berättelse som väcker känslor
√ Massor att diskutera
√ Hjälp och stöd till alla inblandade

Foto Jan-Åke Eriksson
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Omslag Melina Grundel
130 x 180 mm | Inbunden | 192 s
Utkommen | 978-91-501-2024-0

REVIDERAD OCH UPPDATERAD 
utgåva med bland annat ett nytt 
kapitel om sex på nätet.

I den här boken finns tips på 
hur man flörtar, hånglar och 
har sex på olika sätt. Här finns 
avsnitt om att tappa ståndet, 
komma för tidigt och om att vara 
hetero, homo eller bi. Dessutom 
får läsaren veta varför det är så 
viktigt att lyssna på sina egna 
och sin partners signaler.

INTI CHAVEZ PEREZ är journalist, 
författare och sexualupplysare. 
Han bor i Göteborg och är  
regelbundet ute i skolor och  
träffar ungdomar.



Ut på det djupa 
ULRIKA LIDBO

Omslag Sanna Sporrong | 133 x 200 mm | Mjukband
224 s | Utk sep | 978-91-501-2014-1

16-ÅRIGA LINA står i skuggan av sin storasyster. När de 
var små trodde folk att de var tvillingar. Det är det ing-
en som tror längre…

Lina önskar att allt kunde bli som förr, när det bara 
var de två, men Sanna hänger jämt med sin kille. 
Dessutom luktar hon skumt, och har hemliga tabletter 
inlåsta i nedersta skrivbordslådan. Sommarlovet ter 
sig som en plåga, men när allt känns som värst dyker 
coola Jessica Stolt upp – och vill bli Linas kompis.

Jessica övertalar Lina att de ska lära känna killar-
na i Stangänget, som röker och hänger i Stadsparken. 
Sannas gamla gäng. När Ludvig, en av killarna, fattar 
tycke för Lina, bjuder sommaren plötsligt på ett hav av 
nya möjligheter. Önskan om att vara en i gänget får Lina 
att rucka på löftet hon en gång gav sig själv: att aldrig 
dricka eller ta droger.

Samtidigt som storasyster Sanna sjunker allt längre 
ner i sitt missbruk, driver Lina omedvetet åt samma håll. 
 
ULRIKA LIDBO är författare och journalist. För debutro-
manen Decembergatans hungriga andar tilldelades hon 
Slangbellan för bästa debutroman 2010. Ut på det djupa 
är hennes fjärde ungdomsroman.

√  Längtan efter tillhörighet
√  Syskonrelationer
√  Livsavgörande beslut

Foto Jan-Åke Eriksson
UNGDOM | 3



Den där Jonny  
Jonsson-Johnson 
ELIN LINDELL

Omslag Elin Lindell, Maria Svedberg | 133 x 200 mm 
Inbunden | ca 128 s | Utk sep | 978-91-501-2037-0

Som sparv 
som örn  

PER NILSSON

ALLA PÅ SKOLAN vet vem Enneka 
är. Hon är som örnen högt där-
uppe, tänker Be, alla ser henne, 
hon följer sin egen väg, alla har 
respekt för henne. Och alla vet 
att hon gör farliga och förbjudna 
saker.

Men jag är som en sparv bland 
sparvarna, tänker Be. En vanlig 
liten sparv som liknar alla de 
andra.

Ändå blir Be och Enneka vän-
ner den där höstterminen. Den 
tuffaste örnen och den lilla mesi-
ga sparven. Riktiga vänner blir de, 

det hade ingen kunnat tro. Men 
så försvinner Enneka, och ingen 
vet vart hon tagit vägen. Ingen vet 
ens om hon lever.

PER NILSSON har arbetat som 
 lärare och skrivit många upp-
märksammade barn- och ung-
domsböcker. På Alfabeta har 
han bland annat utgivit serien 
Extra och bilderböckerna Tvåan 
( illustrerad av Emelie Östergren) 
och Tre (illustrerad av Lisen 
Adbåge).

Omslag Niklas Lindblad | 133 x 200 mm | Inbunden 
128 s | Utk sep | 978-91-501-2003-5

OM MAN HETER JONNY JONSSON-JOHNSON vet man två 
saker säkert. Det ena är att ens föräldrar är så värdelö-
sa på att komma överens att de inte ens kunnat enas 
om ett efternamn. Det andra är att man är dömd att 
misslyckas. Alla med namn som slutar på Y hamnar 
i fängelse till slut. Det säger i alla fall Nicolai, klassens 
största idiot. 

Det blir inte lättare om man bor granne med både en 
galen mördare och klassens populäraste tjej. Eller när 
ens bästa vän plötsligt blir kär i henne. Om man dess-
utom råkar säga högt till hela klassen att man är en 
åsna – då är det verkligen kört. Tack och adjö, Jonny 
Jonsson-Johnson!

ELIN LINDELL arbetar som författare och illustratör. 
Hennes bilder syns bland annat i Kamratposten och på 
Alfabeta har hon tidigare utgivit Iris Karlssons värsta 
sommar och böckerna om Jördis, Borttappat: katt, 
kompis, kalsong, Efterlysta: Harry Hansson och jag, 
Hemligt: Jördis hjärta Harry och Upphittat: Tiger och 
silverfisk.

√ Smart humor
√ Kompisar, skola och familj
√ Rappt och överraskande

4 | 9–12 ÅR / UNGDOM

√ En livsfarlig problemtjej
√ En oväntad vänskap
√ Ett mystiskt försvinnande



Amanda & Ila 
Vad som än händer KATJA TIMGREN

Omslag Sofia Scheutz | 133 x 200 mm | Inbunden 
175 s | Utk aug | 978-91-501-2032-5

Vår livsfarliga trädkoja
med 91 våningar ANDY GRIFFITHS & TERRY DENTON

DU KANSKE TRODDE att du hade 
sett allt? Då vill vi presentera Andy 
och Terrys trädkoja – nu med 91 
våningar!

Sedan sist vi träffade kompisarna 
i trädkojan har de hunnit bygga till 
huset med hela 13 våningar! Nytt är 
bland annat världens mest kraft-
fulla bubbelpool, ett mänskligt flip-
perspel och ett lyckohjul där du kan 
vinna finfina priser. Börjar du bli 
hungrig? Inga problem! Här finns 
en macka som är lika stor som en 
ubåt. Eller är det en ubåt?

ANDY GRIFFITHS och TERRY DENTON 
är Australiens mest framgångsrika 
barnboksskapare. Tillsammans 
leker de fram idéerna till trädkojan, 
Andy skriver och Terry ritar, och 
det humoristiska resultatet har fått 
miljoner av barn världen över att 
kasta sig över böckerna. 

Översättning Katarina Kuick och Sven Fridén 
Omslag Terry Denton/Lilo Design, Liselotte Dick 
145 x 205 mm | Inbunden 384 s | Utk juni 
978-91-501-2011-0

NÄR SABINA FÖRST kommer till stallet 
med sin ponny Casper blir Amanda 
inte ens glad. I skolan är det ingen 
som gillar Sabina, men sommaren 
går och hon visar sig vara någon 
helt annan än den Amanda trodde. 
Amanda får den kompis hon har 
längtat efter, och äntligen har hon 
och hennes häst Ila några att rida 
tillsammans med.

Men så börjar Alex och Olivia 
och dom andra i gänget från skolan 
skicka hotfulla mess till Sabina. De 
säger att Sabina borde dö. Och att 
de ska komma till stallet.

Amanda och Ila Vad som än 
händer är en berättelse om vänskap 
och hästar. Om att vara den som 
ser någon mobbas. Om att inte veta 
vad man ska göra. Om en vänskap 
som övergår i kärlek. Om en som-
mar när barndomen tar slut.

KATJA TIMGREN Katja Timgrens 
första roman Det jag inte säger 
belönades med priset Slangbellan. 
Tillsammans med författaren Malin 
Eriksson och litteraturvetaren 
Anna Nygren driver Katja Timgren 
gruppen BaraHästböcker.

»En finstämd 
och verklig
hetstrogen 
skildring av 
vänskap, perfekt 
för bokslukande 
mellanstadie
elever.« Vi Läser 
om Amanda & Ila. 
Från och med nu

√ Hästar och utveckling
√ Vänskap och kärlek mellan tjejer
√ Spänning

Sju miljoner 
sålda ex!

9–12 ÅR | 5

√ Fantasifulla och galna händelser
√ Roliga bilder
√ Kapitel att sluka



När jag blev en  
papegoja HÅKAN JAENSSON

Omslag Niklas Lindblad | 145 x 205 mm
Inbunden | ca 144 s | Utk sep 
978-91-501-2040-0

Tom Gates   
Extra roliga grejer 
(eller inte) LIZ PICHON

Översättning Helena Sjöstrand Svenn  
& Gösta Svenn | Omslag Liz Pichon
150 x 190 mm | Häftad | 232 s 
Utk aug | 978-91-501-2008-0

EN SPÄNNANDE, humoristisk 
och lite sorglig berättelse om 
längtan, vänskap och om att en 
skilsmässa inte behöver vara 
slutet på livet.

Fullmånen är konstigt stor och 
spöklikt blek den här natten. Åke 
sitter i fönstret, ser på månen 
och längtar efter pappa som har 
flyttat och efter att mamma ska 
bli glad igen. Plötsligt förvandlas 
han till en stor, färggrann fågel, 
en papegoja. Det blir en chock 
– och början på ett äventyr. Ska 
Åke nånsin bli som folk igen?  
Vill han det?

HÅKAN JAENSSON har bland annat 
skrivit kultböckerna om Nusse-
kudden. Hans senaste böcker på 
Alfabeta är Morfar till salu,  
farmor på köpet och Tur att vi 
finns!

TOM GATES ÄR TILLBAKA i en ny 
bok, full med galna och pinsam-
ma händelser!

Det är vinter, och det snöar så 
mycket att skolan blir tvungen 
att stänga. Vilket inte gör Tom 
något, om det inte vore för att 
han tvingas tillbringa eftermid-
dagen med Marcus. Marcus som 
har fått ett stjärnelevmärke av 
magister Fullerman. Ett sånt vill 
Tom också ha, och han tänker 
jobba hårt för att få ett.

LIZ PICHON är en engelsk förfat-
tare och illustratör. Med serien 
om Tom Gates har hon vunnit 
en rad priser. Bland annat Roald 
Dahl Funny Prize, Waterstone’s 
Children’s Book Prize och Blue 
Peter Book Award.

√ En mystisk förvandling
√ Hisnande äventyr i luften
√ Längtan efter kärlek

√ Humor
√ Pinsamheter
√ Lättlästa kapitel och 
    massor av illustrationer

6 | 9–12 ÅR



Kusinerna Karlsson
Trassel och trumpeter
KATARINA MAZETTI

Omslag Gunilla Hagström, Frida Axiö
145 x 205 mm | Inbunden | 144 s | Utk juni 
978-91-501-2021-9

Jultomten och jag  
MATT HAIG & CHRIS MOULD

Översättning Helena Sjöstrand Svenn & Gösta 
Svenn | Omslag Chris Mould | 130 x 195 mm 
Inbunden | ca 320 s | Utk okt | 978-91-501-2023-3

KUSINERNA KARLSSON är tillbaka på 
Doppingön. Det är försommar och 
de ska vara några dagar på ön till-
sammans med Georges halvsyster 
Regine, som bor i Tyskland. 

På Regines resa till Sverige har 
någon lyckats lägga ner ett paket i 
hennes ryggsäck. Och ännu värre 
blir det när kusinerna upptäck-
er att denne någon verkar ha 

följt efter Regine hela vägen till 
 Doppingön!

KATARINA MAZETTI har skrivit allt 
från kapitelböcker, ungdoms-
böcker och krönikor till roman-
succén Grabben i graven bredvid. 
Hennes böcker är även mycket 
framgångs rika i bland annat 
Frankrike och Tyskland.

ETT SAGOLIKT ÄVENTYR och tredje 
delen i Matt Haigs storsäljande 
serie.

Det är inte lätt för Amelia att 
växa upp som människa i Alvhem. 
Alvskolan kan vara väldigt enfor-
mig och det känns hopplöst när 
hon inte ens klarar leksakstillverk-
ningsproven. Men när den svart-
sjuke Påskharen och hans armé av 
kaniner går till attack för att stoppa 
julen, måste Amelia, hennes familj 
och alverna göra allt de kan för att 
kämpa emot. Snart kan det vara 
försent! 

MATT HAIG är en kritikerrosad brit-
tisk författare som skriver för både 
barn och vuxna. Han har vunnit 
en rad prestigefyllda priser för sina 
böcker för barn och ungdomar.

CHRIS MOULD är prisbelönad illustra-
tör. Han älskar sitt arbete och vill helst 
illustrera den sortens böcker som han 
själv hade velat läsa som liten.

√ Spännande äventyr
√ Mysrys
√ Läsning för bokslukare

√ Fartfyllda strapatser
√ Härlig julstämning
√ Fantasi och magi

»Den mest tidlösa och oförglöm
liga julberättelse som publicerats 
på årtionden.« Stephen Fry om  
Jakten på julen

9–12 ÅR | 7



Zombiejakten
Korta skräckisar
ANDREAS PALMAER & PETER 
BERGTING 

145 x 205 mm | Inbunden | 48 s | Utk okt
978-91-501-2036-3

Tuffa gänget 
En zombiekatt-attack
AARON BLABEY

Översättning Helena Sjöstrand Svenn & Gösta Svenn 
150 x 190 mm | Inbunden | 144 s | Utk juni | 978-91-501-2018-9

SJU KORTA SKRÄCKISAR för 
nybörjar läsare! I Zombiejakten 
– Korta skräckisar berättas om 
fasansfulla fester, sjömonster, 
onda dockor och zombier som 
är sugna på hämnd. Men här 
finns också humor och oväntade 
upplösningar, allt skrivet med 
några korta rader per sida, och 
illustrerat i färg.

ANDREAS PALMAER är författare 
och redaktör. Han gör ofta förfat-
tarbesök i skolor och på Alfabeta 
bokförlag har han bland annat 
utgivit skräcksamlingarna Vand
raren utan ansikte och Iskalla 
skuggor. 

PETER BERGTING  
är illustratör och 
författare och har 
illustrerat allt från 
rollspel och barn-
böcker till Holly-
woodfilmer. 

KOMMER TUFFA GÄNGET att kunna rädda världen från 
Doktor Marmelads jamande monster? De lättlästa och 
actionfyllda böckerna om Tuffa gänget har blivit en 
stor internationell succé och är översatta till 25 språk. 
Böckerna har belönats med Australia’s Children’s Indie 
Book Award och den första boken i serien nominera-
des till Deutsche Jugendliteraturpreis.

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

√ Lagom läskiga skräckisar
√ Nybörjarläsning
√ Kul för lågstadiet

√ Actionfyllda och  
     filmiska äventyr
√ Beroende   
    fram kallande läsning
√  Roliga karaktärer

8 | 6–9 ÅR



18 mystiska gåtor
BENGT FREDRIKSON, ANDREAS PALMAER 
& ELIN JONSSON

Mera sant eller falskt
ANDREAS PALMAER & PETER BERGTING 

I DEN HÄR BOKEN berättar Andre-
as Palmaer 14 mer eller mindre 
osannolika historier. En del är 
helt sanna, andra rent ljug, och 
en del ligger lite mittemellan. 
När man läst en berättelse kan 
man fundera på vad man tror 
själv och sen läsa svaret. De mest 
märkliga saker kan visa sig stäm-

ma i Mera sant eller falskt,  
den tredje delen i Andreas  
Palmaer och Peter Bergtings  
populära bokserie, som bjuder  
på intressanta fakta och lär  
oss genomskåda fake news.  
De tidigare delarna är Sant  
eller falskt och När jag reste  
till jordens medelpunkt.

145 x 205 mm | Inbunden | 80 s | Utk aug 
978-91-501-2035-6

I LÄTTLÄSTA och spännande 18 
mystiska gåtor presenteras mys-
terier som satt igång människors 
fantasi världen över. En del så 
sent som häromåret, andra lite 
längre tillbaka i tiden. 

All information som behövs 
för att knäcka gåtan finns i texten 
eller bilderna. Man behöver alltså 
inte vara påläst, men det hjälper 
att vara klurig!

Missa inte heller de tidigare tit-
larna i serien: 18 historiska gåtor 
och 21 sanna deckargåtor.

145 x 205 mm | Inbunden | 96 s | Utk maj  
978-91-501-2019-6

√ Fantasieggande gåtor
√ Massor av fakta
√ Högläsningsguld

√ Kluriga texter
√ Underhållande källkritik
√ Historier att återberätta

6–9 år

ANDREAS PALMAER är författare och redaktör 
och är ofta ute på skolor och har populära 
workshops tillsammans med elever. På Alfabeta 
har han tidigare bland annat gett ut Vandraren 
utan ansikte och Superkorta skräckisar.

BENGT FREDRIKSON är journalist och författa-
re som har skrivit lättlästa böcker om allt från 
schlager till Alfred Nobel. Han har bland annat 
vunnit Bokjuryns första pris inom kategorin 
faktaböcker för Titanic – katastrofen. 

ELIN JONSSON är illustratör. Hon växte 
upp i Burträsk men bor idag i Göteborg. 
Hon har bland annat jobbat för Fanto-
men, Agent X9 och Utopi Magasin.

PETER BERGTING är illustratör och författa-
re. Han har gjort tusentals illustrationer, 
rollspel, barnböcker, bok omslag, tid-
skriftsomslag, reklam och Hollywood-
fil mer. Han har tidigare bland annat 
illustrerat Superkorta skräckisar.

9–12 ÅR / 6–9 ÅR | 9

9–12 år



Våra bästa 
ritsagor 
PER GUSTAVSSON 
& BOEL WERNER

Omslag Boel Werner | 155 x 240 mm
Inbunden | 80 s | Utk maj | 978-91-501-2020-2

Såld i 
20000 ex!

PER GUSTAVSSONS allra bästa 
ritsagor, samlade i en bok! 
En ritsaga är en saga att läsa 
högt, samtidigt som man 

”följer med” med papper och 
penna. Steg för steg träder 
bilden fram: en katt, en 
flicka, en gris, en mus. När 
barnet har hört berättelsen 
och sett bilden ritas några 
gånger kan hon eller han 
rita själv. Eller hitta på egna 
ritsagor!

Ritsagor och Fler  
ritsagor har sålt i nära 
40 000 exemplar.

PER GUSTAVSSON 
är författare och 
sagoberättare och 
reser runt i Sverige 
och berättar sagor, sägner, 
spök historier och sina egna 
ritsagor.

Matte + allt = sant
SABINE LOUVET

Matematik är det bästa 
jag vet! Det är det ro
ligaste, häftigaste och 
coolaste som finns. Jag 
älskar matte så mycket 
att jag har tatuerat in en 
miniräknare på min ena 
arm. Jag kan inte leva utan matte. 

Men som tur är behöver jag inte det. 
För matten finns överallt. Och vi använ
der matte hela tiden. För att fundera ut 
när man måste gå för att hinna till bussen, kolla hur 
mycket batteri vi har kvar på mobilen eller se att man 
är tillräckligt lång för att åka berg och dalabana. 

Den här boken handlar om matte, men inte om siffror 
på ett papper. Den handlar om allt som är matematik, 
men som du inte visste var det. Det som gör att matte 
är det bästa jag vet.

/Sabine Louvet

SABINE LOUVET arbetar som 
mattelärare i en högstadie-
skola i Stockholm. Hon är också 
programledare för Kalkyl, som 
visats i Barnkanalen och på UR.

√ Fascinerande fakta om matte
√ Massor av inspiration
√ Lekfullhet

En bok full av inspiration, 
kulturhistoria och klurig-

heter om matematik.

Omslag Maria Svedberg | 195 x 240 mm | Inbunden | 64 s
Utk aug | 978-91-501-1759-2

40000 ex
sålda!

Programledare 
för Kalkyl

10 | FAKTA OCH FANTASI

Sifferdjävulen
HANS MAGNUS ENZENSBERGER

Omslag Rotraut Susanne Berner | 160 x 237 mm
Inbunden | 264 s | Utk maj | 978-91-501-1605-2

EFTERLÄNGTAD NYUTGÅVA!
Robert tycker att matte är plågsamt 

tråkigt. Men en natt dyker Siffer-
djävulen upp i hans dröm och han får 
följa med till siffrornas magiska värld.

√ Interaktiva sagor
√ Steg för steginstruktioner
√ Roliga överraskningar

√ Ett magiskt matteäventyr
√ Nya sätt att tänka på siffror
√ Skönlitterär matematikhjälp

9–12 år



Stora boken om träd
WOJCIECH GRAJKOWSKI  
& PIOTR SOCHA

Översättning Tomas Håkanson | 370 x 272 mm 
Inbunden | 80 s | Utk aug | 978-91-501-2030-1

VAD ÄR ETT TRÄD och vad är inte 
ett träd? Varför har träd löv och 
vad är rötterna bra för? Hur högt 
är det högsta trädet, hur tjockt 
är det tjockaste trädet, och hur 
gammalt är det äldsta trädet?

Svaret på de frågorna och 
många, många fler hittar du i  
Stora boken om träd, en rikligt 
illustrerad faktabok i extra stort 
format.

PIOTR SOCHA arbetar som illus-
tratör och grafisk formgivare och 
har tidigare utgivit Stora boken 
om bin. Intresset för naturen fick 
han under sin uppväxt då hans 
pappa arbetade som biodlare.

WOJCIECH GRAJKOWSKI arbetar 
som biolog och har bland annat 
skrivit läromedel i naturveten-
skap. 

√ Generösa färgillustrationer
√ Spännande fakta
√ Träd från hela världen

FAKTA OCH FANTASI / 3–6 ÅR | 11

Översättning Helena Sjöstrand Svenn & 
Gösta Svenn | 254 x 244 mm | Inbunden  
40 s | Utk maj | 978-91-501-1987-9

Den stora, stora  
byggarbetsplatsen  
SHERRI DUSKEY RINKER & TOM LICHTENHELD

RIMMAD GODNATTSAGA för alla som älskar fordon! På 
byggarbetsplatsen vaknar de stora fordonen på mor-
gonen, fulla av förväntan. Idag ska de få börja med 
ett nytt jobb! Men vad ska det bli?

SHERRI DUSKEY RINKER bor i Chicago.  
Hon är grafisk formgivare och har 
två söner som älskar lastbilar. 

TOM LICHTENHELD bor i Illinois. 
Han gillar att illustrera och hitta på 
knäppa historier. På senare år har 
han både skrivit och illustrerat  
barnböcker.

√ Massor av häftiga fordon
√ Rytmiska rim
√ Godnattsaga

3–6 år



Kedjan 
SANNA BORELL

195 x 240 mm | Inbunden | 32 s | Utk sep
978-91-501-2039-4

Omslag Anna-Clara Tidholm, Anna Bengtsson 
230 x 265 mm Inbunden | 40 s | Utk sep | 
978-91-501-2031-8

Vägen till 
Mormors vägen 
THOMAS & ANNA-CLARA TIDHOLM

KEDJAN ÄR EN vind-
lande råttan-på-
repet -historia som 
visar hur vi alla, 
trots vår brokighet, 
hänger ihop med 
varandra. Ett roligt 
och överraskande 
läsäventyr, perfekt 
för högläsning!

SANNA BORELL arbe-
tar som frilansande 
illustratör och allra 
helst illustrerar hon 
barnböcker.

Kom hem Laila 
EVA LINDSTRÖM

210 x 280 mm | Inbunden | 32 s | Utk aug
978-91-501-2009-7

LAILA ÄR BORTA. Någon vill att hon  
ska komma hem. 

En varm och humoristisk bilderbok 
med typisk Eva Lindström-ton.

EVA LINDSTRÖM har gjort en rad hyllade 
och prisbelönta bilderböcker och är en 
inspiration för många bilderboksskapare.

VÄGEN TILL MORMORSVÄGEN är en vand-
ring genom både folksaga och verklig-
het. Thomas och Anna-Clara Tidholm 
är tillbaka med en överraskande bilder-
bok med många bottnar. 

Luva är på väg till Mormorsvägen
för att hälsa på sin lilla snälla Mormor.
Men hur ska hon hitta dit
bland alla vägar med konstiga namn?

Vinnare av 
Castorpriset 2017

√ Roliga vändningar
√ Ledtrådar i bilderna
√ Bevis för att vi alla hänger ihop

√ Blinkning till Röd 
     luvan och vargen
√ En inblick i olika 
     människors liv
√ Ett överraskande  
    slut

12 | 3–6 ÅR

√ Varma och måleriska bilder
√ Poetisk text
√ En berättelse som går rakt in i hjärtat



Översättning Lennart Hellsing
210 x 170 mm | Inbunden | 40 s 
Utk aug | 978-91-501-2043-1

√ Enkel men genial  
     berättelse om vänskap
√ Julstämning
√ Rolig vändning i slutet

√ Överraskningar 
     bakom flikar
√ Underhållning 
     för de yngsta
√ Populära djur

0–3 ÅR / 3–6 ÅR | 13

Max 
och Maja
Den nya vännen
Den snabba sparkcykeln
AXEL SCHEFFLER

Var är zebran? Översättning Anna Bogaeus 
180 x 180 mm | Board book | 12 s | Utk maj 
Var är hunden? 978-91-501-2013-4
Var är Zebran? 978-91-501-2012-7

PEKBOKSFAVORITER  
med mjuka flikar INGELA P ARRHENIUS

INGELA P ARRHENIUS är 
illustratör, formgivare 
och designer som bor i 
Sverige men även arbe-
tar internationellt med 
illustration av böcker, 
tidningar och tidskrif-
ter samt formgivning av 
leksaker, textil, husgeråd 
med mera.

DET ÄR JUL och Max och Maja dekorerar granen 
med pepparkakor och julgodis. Men varför för-
svinner dekorationerna? Märkligt! Och vad har 
hänt med Max? Har han blivit sjuk?  

En charmig och julig berättelse om vännerna 
Max och Maja.

Max och Maja  
firar jul AXEL SCHEFFLER

Översättning Barbro Lagergren 
220 x 220 mm | Inbunden | 32 s | Utk okt
978-91-501-2034-9

Den ruskiga 
rövarråttan  
JULIA DONALDSON & 
AXEL SCHEFFLER

170 x 210 mm | Inbunden | 32 s 
Utk maj | 978-91-501-2026-4

170 x 210 mm | Inbunden | 32 s 
Utk maj | 978-91-501-2025-7

FAVORITER NU I KALASUTGÅVA!

Var är hunden?
EN BOK full med överraskningar bakom 
flikar. Hittar du alla husdjur?

I DEN HÄR fina, tåliga och färgstarka 
boken gömmer sig exotiska djur!

Filmaktuell!

0–3 år

0–3 år



Ut och gå
ANNA-CLARA TIDHOLM 

190 x 280 mm | Inbunden 
32 s | Utkommen
978-91-501-1971-8

Nisse & Nora 
får bråttom 
EMELIE ANDRÉN & 
LISA MORONI

175 x 175 mm | Kartong | 16 s 
Utk okt | 978-91-501-1995-4

√ Två små kompisar
√ Stor vardagsdramatik
√ Hög igenkänning

√ Färgstarka spöken
√ Ljud att härma
√ Spegel i slutet

ETT LÄSÄVENTYR i den  
klassiska Knacka på- serien. 
Nu i stort format.

150 x 160 mm | Kartong | 12 s | Utk okt 
978-91-501-2038-7

√ Interaktivt läsäventyr
√ Enkla texter att upprepa
√ Glass, hundar och maskiner

14 | 0–3 ÅR

Lilla spökboken 
KENNETH ANDERSSON
EN LITEN BOK full med knubbiga och 
gulliga små spöken, i alla möjliga former. 
Färgstark med stadiga kartongsidor och 
spegel i slutet.

KENNETH ANDERSSON arbetar som illus-
tratör och formgivare både i Sverige och 
internationellt. På Alfabeta har han bland 
annat gett ut Lilla pussboken, Lilla födelse
dagsboken, Lilla monsterboken, Lilla  
djungelboken och Min hemliga farbror.

Charmig vinter-
berättelse om två bästa kompisar.



Brandgata 
INGRID HEDSTRÖM

I ALLA TALAR OM BERGMAN samsas roliga berättelser med 
mer ingående resonemang kring hur det var att samarbeta 
med Ingmar Bergman. 

Här samtalar Andreas Fock med 25 personer, som ärligt 
och engagerat berättar om sina samarbeten med Berg-
man. Medverkar gör stjärnskådespelare som Liv Ullmann, 
Lena Olin, Pernilla August, Lena Endre, Börje Ahlstedt, 
Stina Ekblad och Julia Dufvenius samt medarbetare som 
produktionsledaren Katinka Faragó och scenografen  
Göran Wassberg.

Intervjuerna är gjorda under en höst präglad av #metoo, 
vilket färgar av sig på flera av samtalen.

ANDREAS FOCK har en lång bakgrund inom film, både  
inom filmfestivalvärlden och som filmkonsulent vid 
Svenska Filminstitutet där han bland annat initierade 
kortfilmssatsningen Bergman Revisited.

Omslag Dick Aschenbrenner | 135 x 210 mm
Inbunden | 368 s | Utk maj | 978-91-501-1731-8

Omslag Eva Jais-Nielsen | 168 x 210 mm
Inbunden | 264 s | Utk juni | 978-91-501-2022-6

Alla talar om  
Bergman ANDREAS FOCK

Foto M
agnus Liam

 Karlsson

DEN TIDIGARE UTRIKESMINISTERN 
Agneta Myhre mördas brutalt på en 
kyrkogård i Dalarna, samtidigt som 
en förödande skogsbrand drar fram 
genom Bergslagsskogarna och 
hotar att ödelägga Astrid Sammils 
älskade gård.

Astrid är den som hittar den döda 
Agneta, och Dalapolisens mordut-
redning kommer snart besvärande 
nära henne själv.

Astrids väninna Carina Svahn 
börjar samtidigt nysta i ett tjugotre 
år gammalt ouppklarat mord. Efter-
forskningarna leder henne till ett 
lokalt vapenföretag men också rakt 
in i skogsbrandens växande inferno, 
ett inferno där allt kan gå förlorat, 
även spåren efter mördaren.

I Brandgata, Ingrid Hedströms 
tredje bok om Astrid Sammils, ställs 
Astrid inför händelser som på ett 
omvälvande vis kommer att påver-
ka hennes framtid.

INGRID HEDSTRÖM är efter sin tid på 
Dagens Nyheter välkänd som utri-
kesjournalist och krönikör. Med åtta 
hyllade romaner bakom sig räknas 
hon till den svenska deckar eliten.

»Ska jag välja en aktuell, begå
vad och fruktansvärt spännande 
samhällsskildrare bland dagens 
deckarförfattare så är det Ingrid 
Hedström.« Lotta Olsson,  
Dagens Nyheter

Foto Jan-Åke Eriksson

»’Om jag ska vara gudarnas 
dotter som kom mer ned på 
jorden, blir det inte konstigt 
om jag är höggravid?’ ’Ja, det 
där får du lösa själv, men du är 
med’, sa Ingmar.« Lena Olin i 
Alla talar om Bergman

SKÖNLITTERATUR / FACKLITTERATUR | 15
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