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Iskalla skuggor  
Skräckhistorier för 
orädda ANDREAS PALMAER 
OCH ÅSA ANDERBERG STROLLO

Ihop med  
honom? Aldrig
THOMAS HALLING

Författare Åsa Anderberg Strollo och Andreas 
Palmaer | Format 145x205 mm, kart, 128 s 
Utk mars | ISBN 978-91-501-1991-6

LÄTTLÄST för högsta
diet! Thomas Hallings 
böcker om Linn hand
lar om vardagsliv och 

blandar spänning med hopp och 
förtvivlan. Det här är böcker om att 
hitta sig själv och sin roll i det förvir
rande och omtumlande tonårslivet.

Linns tillvaro är inte alltid helt 
lätt. Med skolan och kärleken. Kom
pisar och läxor. Mamma och pappa, 
Habib och Oskar. Allt krånglar. I alla 
fall ibland. Tur att Linn har inne
bandyn och Aisha.

THOMAS HALLING har skrivit både 
bilderbokstexter och kapitelböcker, 
bland annat den populära Ihop 
serien, Agnesserien, Trio i trubbel 
och trilogin Passa!, Skjut! och  
Mååål! Thomas Halling gör ungefär 
90 författarbesök i skolor/år.

Lättläst!

12–15 år

Författare Thomas Halling | Format 145x205 mm, 
kart, 120 s | Utk april | ISBN 978-91-501-1967-1

LÅS DÖRREN, dra för 
gardinerna och sätt 
dig tillrätta, för här 

kommer Iskalla skuggor – skräck
historier för orädda. Elva gastkra
mande noveller som alla utspelar 
sig i nutid.

Här kan du bland annat läsa om 
den snälla clownen som kanske inte 
är så snäll. Och om barnen som ber 
att få bli insläppta hos pojken som 
är ensam hemma – barnen med de 
konstiga ögonen och en längtan 
efter kött. De längre berättelserna 
varvas med korta, effektiva skräck
historier, oftast bara på några rader, 
och med ett läskigt, oväntat slut.

ANDREAS PALMAER är journalist, 
redaktör och författare. Några av 
hans böcker är de populära gåt
samlingarna Sant eller falskt och 
boken Superkorta skräckisar för 
nybörjarläsarna. 

ÅSA ANDERBERG STROLLO debuterade 
med Bryta om, som bland annat 
nominerades till Augustpriset 
och vann Stora Läsarpriset. Hon 
har även skrivit feelgoodrysare 
för åldern 9–12 år, Svart sommar 
och Varm vinter och serien Bruno 
3000, för läsare i åldern 6–9 år med 
Julia Thorell.

9–12 år

Tidigare delar i serien är:  
Glad och lycklig? Knappast  
och Kär och galen? Sällan. 

»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. Vardagsdramatik i sko
lan, kompisar som sviker, varannan 
vecka hos skilda föräldrar – det är 
nästan så att man kan köpa in allt 
nytt han producerar osett.«  
Jenny Byström, Folkbladet

Läs också: 
Vandraren 
utan ansikte –  
skräckhistorier 
för orädda.

LÄSA SJÄLV



Osynliga 
Emmie TERRI LIBENSON

DET HÄR ÄR BERÄTTELSEN om två helt 
olika 13åriga tjejer. Den tysta, blyga och 
konstnärliga Emmie och den populära, 

pratsamma och idrottsintresserade Katie. Och hur deras 
vägar plötsligt korsas. Allt på grund av en pinsam lapp.

Osynliga Emmie är serietecknaren Terri Libensons 
succéartade debut. 13åriga Emmies värld är fylld av 
pinsamheter, känslor och humor och bokens överras
kande och välkomponerade slut sätter hela berättelsen  
i ett nytt perspektiv. 

En lättläst och medryckande bok, översatt av kritiker 
rosade Elin Nilsson, senast aktuell med augustnomi
nerade boken Anrop från inre rymden.

TERRI LIBENSON är en prisbelönt serietecknare från 
Cleve  land, Ohio. Osynliga Emmie är hennes debut
roman.

Författare Terri Libenson | Översättning 
Elin Nilsson | Format 140 x202 mm, häftad, 
192 s | Utk mars | ISBN 978-91-501-1977-0

»Alla som någon gång känt sig osynliga kommer  
att känna igen sig i denna roliga och inkännande  
berättelse.« Victoria Jamieson, författare till Roller Girl

»Mellanåldersläsning av högsta klass. En fantastisk 
debut med många skratt och tonvis med hjärta.  
Osynliga Emmie är oförglömlig.« Lincoln Peirce,  
författare till Big Nate

LÄSA SJÄLV 



Samla 
alla delar i serien!

Vår trädkoja  
med massor av pyssel
ANDY GRIFFITHS, JILL GRIFFITHS  
OCH TERRY DENTON

Författare Andy Griffiths och Jill Griffiths
Illustratör Terry Denton
Översättning Katarina Kuick och Sven Fridén 
Format 145 x 205 mm, häftad, 192 s | Utk maj 
ISBN 978-91-501-1997-8

ALLA SOM GILLAR BÖCKERNA om Vår träd  koja 
kommer att gilla den här fantasi fulla och 
underhållande pysselboken!

Andy, Terry och Jill – och katten Silky – har en massa 
kul och knasiga grejer för sig i världens coolaste träd
koja, och sedan skriver de böcker om sina äventyr. 
Den här gången vill de att DU ska vara med!

Dechiffrera hemliga meddelanden! Gör dina egna 
våningar i trädkojan! Skapa dina egna glass smaker! 
Dra streck mellan prickar och se vad som händer! 
Försök ta dig ut ur döds labyrinten! Skriv och rita dina 
egna berättelser om rymdskepp, pizza och galna upp
finningar! Allt detta och en MASSA annat finns  
i den här roliga pysselboken!

9–12 år

 PYSSEL



6–9 år
VARGEN OCH HANS TUFFA GÄNG har muckat 
med fel MARSVIN. De har brutit sig in i 
hans hönsfarm och befriat hans hönor. 

Och nu är den otäcke lille gnagaren ute efter hämnd.
Kommer de att överleva? Kommer de att bli HJÄLTAR 
igen? I En gnagares hämnd får du svaret på allt detta 
(och lite till).

Tuffa gänget är en humoristisk serie om ett gäng 
värstingar – Herr Varg, Herr Haj, Herr Orm och Herr 
Piraya, som har tröttnat på att alla blir rädda så fort de 
ser dem. De vill vara hjältar! Och det ska de bli genom 
att göra goda gärningar.

Böckerna om Tuffa gänget har blivit en stor interna
tionell succé, belönats med Australia’s Children’s Indie 
Book Award och den första boken nominerades till 
Deutscher Jugendliteraturpreis.

Tidigare i serien: En god gärning och En ruggig 
historia.

AARON BLABEY är en australisk författare och illustratör. 
Böckerna om Tuffa gänget har hittills översatts till 25 
språk och är en stor succé i hemlandet och interna
tionellt. Han har också skapat flera prisbelönta bilder
böcker och har tidigare arbetat som skådespelare för  
tv och film.

»Om din åttanioåring inte självmant plockar upp 
en bok eller om din unga läsare är på väg mot kapitel
böcker men ännu inte riktigt är där är det här rätt bok.« 
Readings

»Det här är en fantastisk story!« 
The Weekend Australian

Författare och illustratör Aaron 
Blabey Översättning Gösta Svenn 
och Helena Sjöstrand Svenn  
Format 145x205mm, kart, 144 s
Utk mars | ISBN 978-91-501-1983-1

Tuffa gänget 
En gnagares hämnd
AARON BLABEY

LÄSA SJÄLV



Författare och illustratör Abby Hanlon 
Översättning Caroline Bruce 
Format 140 x190mm, inb, 160 s
Utk mars | ISBN 978-91-501-1982-4

Vilma 
superhjälte 
ABBY HANLON

6–9 år

Författare Åsa Anderberg Strollo
Illustratör Julia Thorell  
Format 145 x 205mm, kart, 96 s | Utk april  
ISBN 978-91-501-1994-7

Bruno 3000. Rymden
ÅSA ANDERBERG STROLLO  
OCH JULIA THORELL

6–9 år

 
NU KOMMER DEN tredje 
delen i serien Bruno 
3000, humoristiska 

böcker om vänskap, saknad och 
stora känslor för lågstadieåldern.

Bortresta kompisar, konstiga 
vikarier på fritids, tråkdagar på 
pappas jobb. Det är bara några av 
utmaningarna som 8årige Bruno 
stöter på under sommarlovet. Och 
när han äntligen ska få sova över 
SJÄLV hos sina kusiner så GÅR det 
inte. Fast han vill!

ÅSA ANDERBERG STROLLO är författa
re, dramatiker, föreläsare och krö
nikör. Våren 2018 ges även Iskalla 
skuggor – skräckhistorier för oräd
da ut, som hon skrivit tillsammans 
med Andreas Palmaer.
 
JULIA THORELL är illustratör, serie
skapare och författare. Hon har  
gett ut serieromanerna Juni och  
Fri kärlek, samt bilderboken  
Julias värld.

I TREDJE BOKEN OM 
VILMA träffar vi både 
nya och gamla vänner. 

Och låtsaskompisar! Precis som det 
ska vara i Vilmas fantasifulla och 
knasiga värld.

Vilma ser fram emot att få bli 
Rosabelles läskompis i skolan. Men 
när fröken delar upp paren får 
Vilma läsa bäbisböcker om Glada 
bondgården med Thomas. Kata
strof! Men så hittar hon en häftig 
superhjältedräkt. Kan den hjälpa 
henne att lära sig läsa? 

ABBY HANLON är lärare och barn
boksförfattare från Brooklyn. 

»Denna skojiga kapitelbok vänder 
sig till barn i åldern sex till nio år. 
Den är lättläst, för varje uppslag 
har gott om humoristiska illustra
tioner och serierutor. En bra bok att 
träna läsning på!« Norra Skåne om 
Vilmas vilda värld

»Hejdlöst och tokroligt från pärm 
till pärm, läsa själv eller högläs
ningsbok.« Skånska Dagbladet om  
Vilmas riktiga kompis

»Brunos vardag är så pricksäkert 
skildrad att han skulle kunna vara 
vilken åttaåring som helst i verklig
heten. Plus också för roliga illustra
tioner!« Lisa Bjärbo, Vi läser

Tidigare böcker i serien är  
Bruno 3000. Tvillingarna och 
Bruno 3000. Klubben.

Tidigare böcker: Vilmas vilda värld 
och Vilmas riktiga kompis.

LÄSA SJÄLV



Barr är bäst 
ANNA BENGTSSON

3–6 år

Text och bild Anna Bengtsson 
Format 210 x 260mm, inb, 32 s
Utk mars 
ISBN 978-91-501-1999-2

Sport är kul
OLE KÖNNECKE

3–6 år

ANNA BENGTSSON ÄR 
TILLBAKA i myrornas 
värld och nu är det li

vet i och runt en myrstack som står 
i fokus. I denna myllrande rika och 
roliga bilderbok blandas myrfakta 
med fantasi och myrornas rop 
skallar: Barr är bäst! Mera barr! Men 
vad är det som är så bra med barr?

 
ANNA BENGTSSON är författare 
och illustratör, både av egna 
och andras texter. I den här 
boken återvänder hon till 
ett kärt ämne – myror som 
hon tidigare skrivit om i: 
Bollongexpeditionen, 
Undervåttensresan och 
Myror i fara.

MED HJÄLP AV informa
tiv text och roliga och 
färgstarka bilder be

rättar Ole Könnecke om massor av 
olika sporter. En extra stor bok, full 
av sporter som fotboll, konståkning, 
hästsport, klättring, tennis, hock
ey, friidrott, rugby, balett, cykling, 
störtlopp, rodd och basket.

OLE KÖNNECKE är illustratör och för
fattare från Tyskland. Han har fått 
en rad priser för sina illustrationer 
och böcker, bland annat Deutscher 
Jugendliteraturpreis.

Tidigare böcker: Barnens stora ord
bok om djur och natur och Barnens 
första ordbok.

Text och bild Ole Könnecke 
Översättning Barbro Lagergren 
Format 260 x 310 mm, inb, 52 s 
Utk mars
ISBN 978-91-501-2004-2

Extra stort format!

BILDERBÖCKER 



Säg OH! 
HERVÉ TULLET

SÄG OH! är en enga
gerande och lek
full bok, perfekt för 

högläsning, som visar att det går 
att uttrycka massor med hjälp av 
sin egen röst, utan att använda ord. 
Med hjälp av prickar, streck och 
vågor, guidar Hervé Tullet dig till att 
göra nya ljud och experimentera 
med rösten i denna interaktiva bok.

HERVÉ TULLET är en av Frankrikes 
mest kända författare och illustra
törer. Hans böcker har vunnit flera 
prestigefulla priser för sitt nytän
kande och konstnärliga värde och 
har kommit ut i många länder.

Text och bild Hervé Tullet | Översättning  
Anna Bogaeus | Format 220 x 220mm, inb, 64 s 
Utk mars | ISBN 978-91-501-2005-9

3–6 år

Text och bild Anna Höglund 
Format 155 x180 mm, inb, 64 s  
Utk januari 
ISBN 978-91-501-2007-3

»En underbar liten historia!« 
Ulla Rhedin, Dagens Nyheter

»Inget annat än ett litet mästerverk« 
Pia Huss, Tidningen Förskolan

Mina och Kåge
ANNA HÖGLUND

EN BERÄTTELSE om vänskap, separations
ångest, ilska och försoning. Starka käns
lor som alla kan känna igen sig i.

ANNA HÖGLUND är en av Sveriges främsta illustratörer 
och hon har belönats med Elsa Beskowplaketten, 
Deutscher Jugendliteraturpreis, Augustpriset,  
Astrid Lindgrenpriset och Heffaklumpen.

3–6 år

Augustnominerad favorit i nyutgåva!

Tidigare böcker: 
En bok och Färger.

BILDERBÖCKER



0–3 år

Text och bild Kenneth Andersson  
Format 150 x160 mm, kartong, 12 s 
Utk mars | ISBN 978-91-501-1998-5

Lilla Djungelboken
KENNETH ANDERSSON 

I djungeln och  

På bondgården 
AXEL SCHEFFLER

0–3 år

Text och bild Axel Scheffler
Översättning Barbro Lagergren
Format 180 x 180 mm, kartongbok med  
rörliga flikar, 10 s | Utk april
I djungeln ISBN 978-91-501-1989-3
På bondgården ISBN 978-91-501-1988-6

ROLIG OCH FÄRGGLAD PEKBOK med 
stadiga kartongsidor som passar 
de yngsta barnen. Här får vi träffa 

olika djur i djungeln, som apan som klättrar, 
ormen som hänger, tigern som smyger och 
krokodilen som plaskar.

KENNETH ANDERSSON arbetar som illustratör 
och formgivare. Han har illustrerat både egna 
och andras böcker. Hösten 2017 utkom Min 
hemliga farbror som han både skrivit och 
illustrerat.

RIMMADE OCH RYTMISKA 
böcker för de yngsta, 
med flikar som passar 

perfekt för små fingrar.

AXEL SCHEFFLER är den mest fram
gångsrika och populära illustratö
ren i England. Han samarbetar ofta 
med Julia Donaldson och deras 
mest uppskattade bilderböcker är 
böckerna om Gruffalon, som sålts  
i 15 miljoner exemplar.

Fler titlar i serien: 
Lilla pussboken, 
Lilla godnattboken och 
Lilla monsterboken.

Med spegel!

BILDERBÖCKER



Foto Mimsy Moller

Du ska resa till  
de nio kontinenterna
XIAOLU GUO

DU SKA RESA TILL DE NIO KONTINENTERNA är författaren 
och filmskaparen Xiaolu Guos berättelse om sin uppväxt 
i Kina. Från den fattiga barndomen på landsbygden och 
i ett kommunistiskt kollektivboende, till åren på film
skolan i Beijing på nittiotalet och vidare till kulturkrock
en när hon via stipendium tar sig till London. Det är en 
stark skildring av att växa upp som kvinna i ett land där 
flickor väljs bort vid födseln, av att vara konstnär när 
censuren är ett ständigt hot – och av att vilja vara lojal 
mot sina rötter och på samma gång fly dem.

XIAOLU GUO är född 1973 och bor i London. Hennes 
filmer har tilldelats en rad priser och hennes böcker har 
översatts till över tjugo språk. På svenska har tidigare 
utkommit de hyllade Kortfattad kinesiskengelsk ordbok 
för älskande och Jag är Kina. Xiaolu Guo har listats av 
tidningen Granta som Best of Young British Novelists.

Författare Val McDermid | Översättning 
Lena Karlin | Format 135x210mm, inb, 496 s 
Utk mars | ISBN 978-91-501-1981-7

Författare Xiaolu Guo
Översättning Ulrika 
Jannert Kallenberg 
Format 135x210mm,  
inb, 300 s | Utk mars  
ISBN 978-91-501-1973-2

»Imponerande och berörande.« 
 Financial Times om Du ska resa  
till de nio kontinenterna

»Naglar fast läsaren från första 
 sidan till den sista.«  
GöteborgsPosten om Jag är Kina

»Deckardrottningen behåller sin  
position.« Independent

 
»Griper tag i läsaren och släpper  
aldrig taget.« Daily Mail

Över gränsen
VAL MCDERMID

DECKARDROTTNINGEN Val  
McDermid är tillbaka med sin mest 
stämningsfulla, gastkramande och 
gripande kriminalroman hittills.

Karen Pirie, expert på cold cases, 
kämpar med sorgen efter sin döda 
partner men fortsätter ändå att 
slåss mot de manliga strukturerna 
inom polisen. 

När en berusad tonåring kraschar 

med en stulen landrover och DNA
test et leder utredningen till ett tjugo 
år gammalt ouppklarat sexmord, 
tar sig Karen Pirie an fallet. Men i 
själva verket är hon fullt upptagen på 
annat håll. Hon har funnit ledtrådar 
som leder henne till ett gammalt 
ouppklarat bombdåd. Och bland 
ledtrådarna finns hemligheter som 
någon är beredd att döda för.

VAL MCDERMID är född i Skottland 
men bor idag i England. Hon är en 
av Storbritanniens främsta krimi
nalförfattare och hennes böcker 
säljs över hela världen. Hösten 2017 
besökte hon bokmässan i Göteborg 
och medverkade i Babel.

SKÖNLITTERATUR



(M)ornitologen
JOHANNA THYDELL
Alfabeta | Omslag Sara R. Acedo 
224 s | Utk mars
ISBN 978-91-501-2000-4

Slutet på världen  
som vi känner den  
ERLEND LOE
Alfabeta | Omslag John Eyre
Översättning Lotta Eklund | 272 s
Utk mars | ISBN 978-91-501-2002-8

Jag är Kina
XIAOLU GUO
Alfabeta | Översättning Ulla Danielsson 
och Lotta Danielsson Omslag Niklas
Lindblad | 416 s | Utk mars
ISBN 978-91-501-2001-1

Kortfattad kinesisk- 
engelsk ordbok för  
älskande XIAOLU GUO
Alfabeta | Översättning Ulla  
Danielsson | 288 s | Utk mars
ISBN 978-91-501-1172-9

Pocket
vår 
2018

POCKET | 10
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Jenny Bjarnar
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Lisa Ragvals 
Marknadsansvarig barn- och 
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Pernilla Söderberg 

Marknadsförare | 0700-92 46 75
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AnnaKaisa Danielsson
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