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Sm
åbarnsböcker

Stefan Casta (text)
Anna Lagerström (bild)
Larson flyttar hemifrån
Tuppen Larson är stolt över sin röst och gal högt 
och ljudligt varje morgon. Men en dag får hönorna 
nog av allt oväsen och kickar ut honom. Larson ger 
sig iväg och leasar en bäver att bygga honom ett 
hus. Det blir riktigt trivsamt. I hönsgården släp-
per hönorna loss och lyssnar på mellolåtar hela 
nätterna och sover hela dagarna. Men snart börjar 
det kännas tomt. Kanske skulle de se vad Larson 
har för sig?

En humoristisk bok om att vara en i gruppen och vad 
det innebär. Och att borta kan vara bra, men att  
hemma ofta är bäst. 

978-91-7226-507-3, 210x260 mm, 32 sidor, inbunden, 0-3 år, 
utk. mars

Sm
åbarnsböcker

Sara Gimbergsson (text & bild)
En hunddag
Äntligen morgon och dags för promenad. Men i den 
här berättelsen är det hunden som går ut med Ebbe 
och inte tvärtom. Och det är Ebbe som vill jaga 
fåglar och måste titta på när hunden smaskar i sig 
en god lunchkorv. Men Ebbe drömmer, hur vore det 
egentligen om allt var tvärtom? 

I En hunddag väcker Sara Gimbergsson fantasin och 
igenkänningen och lockar till många skratt.

978-91-7226-541-7, 210x260 mm, 32 sidor, inbunden, 0-3 år, 
utk. mars



Bilderböcker

Sm
åbarnsböcker

David Henson (text & bild) 
Nu cyklar vi
En färgsprakande cykelbok för de yngsta. Fylld av 
detaljer för läsaren att upptäcka. I Nu cyklar vi får vi 
följa med två små cykelfantaster på äventyr genom 
kvarteret. Det blir en cykeltur med punka, hoppan-
de kedja och folksamlingar, men händiga som de är 
löser det sig alltid!    

David Henson har tidigare skrivit och illustrerat Cyklar 
är fantastiska där vi fick lära oss om olika sorters 
cyklar. Denna gång får vi hänga med på ett fartfyllt 
äventyr samtidigt som vi lär oss om cykelns olika delar. 

978-91-7226-506-6, 220x220 mm, 32 sidor, inbunden, 0-3 år, 
utk. mars

Masoud Gharehbaghi 
(text & bild)
När snögubben flyttade in
En snögubbe flyttar in hos flickan och hennes 
föräldrar. Den reser sig som en mur mellan mamma 
och pappa. Kylan sprider sig tills hela huset är 
ett snölandskap. Flickan börjar tänka på hur det 
brukade vara. På värmen och glädjen som fanns när 
familjen var på semester och dansade på stranden. 
Tänk om hennes föräldrar också kunde minnas hur 
fint allt en gång var.

När snögubben flyttade in är en silent book bok om 
hur ett barn kan hamna i kläm när kylan sprider sig 
mellan två föräldrar. Masoud Gharehbaghi är en iransk 
författare och illustratör. När snögubben flyttade in 
är hans första bok på svenskt förlag.

978-91-7226-480-9, 210x240 mm, 40 sidor, inbunden, 3-6 år, 
utk. januari



Bilderböcker

Bilderböcker
Véronique Massenot (text)
Stéphane Nicolet (bild)
Dagen allt gick snett 
Översatt av Elin Svahn

En morgon går solen inte upp. Och att solen inte går 
upp innebär att tuppen inte gal. Och att tuppen inte 
gal innebär att Madame Ravitoto inte vaknar och 
gör en kopp te till Zaza, vilket innebär att hon i sin 
tur bränner sina munkar som busschauffören köper 
varje morgon. Snart står hela byn på ända. Kommer 
barnen ens att kunna ta sig till skolan?   

Dagen allt gick snett är en humoristisk och poetisk 
berättelse om gemenskap och hur alla är viktiga i stort 
och smått. Skriven av Véronique Massenot och med 
varma och färgsprakande illustrationer av Stéphane 
Nicolet.

978-91-7226-479-3, 215x264 mm, 32 sidor, inbunden, 3-6 år, 
utk. april

Sally Altschuler (text)
Sven Nordqvist (bild)
David och Goliat
Herdepojken David sitter och spelar på sin flöjt när 
en flock hyenor attackerar hans får. Trots att David 
inte är så stor lyckas han skrämma iväg dem med 
sin slunga. Det dröjer inte länge innan han får an-
vändning för slungan igen, då han står ansikte mot 
ansikte med en björn – och den beryktade kämpen, 
Goliat …

David och Goliat är en tolkning av den välkända bib-
liska berättelsen, med illustrationer av Sven Nordqvist.

978-91-7226-534-9, 215x290 mm, 32 sidor, inbunden, 3-6 år, 
utk. januari



Bilderböcker

Fakta
Björn Sundmark (text) 
Per Gustavsson (bild)
Klättra i träd
In genom granhäcken och så upp, upp, upp! Där 
gömmer sig en hel värld av olika träd som fem barn 
bara längtar efter att klättra i. Eller fyra, Lillasyster 
är för liten och för tjatig. Det är Raketträdet som tar 
dem hela vägen upp i yttre rymden. Det är Spindel-
trädet i Djupa djungeln och slutligen Älvornas träd, 
det största, högsta och mest magiska av dem alla. 
Ska de någonsin lyckas ta sig upp till skatten som 
gömmer sig där uppe?   

Klättra i träd är en bok som lyfter fram barns gräns-
lösa fantasi. Björn Sundmark är professor i engelsk 
litteratur vid Malmö universitet och har forskat kring 
barnlitteratur. Klättra i träd är hans barnboksdebut. 

978-91-7226-502-8, 210x245 mm, 36 sidor, inbunden,  
3–6 år, utk.  mars

Ellinor Ledger (text)
Mia Nilsson (bild)
Slipa snacket – 
en handbok i retorik
Blir du svimfärdig av blotta tanken på att behöva 
ställa dig framför en grupp och prata eller på annat 
sätt göra din röst hörd? Eller tycker du att det 
här med att pladdra inför andra inte är så farligt? 
Oavsett är det här en bok för dig. För det finns fak-
tiskt motgift mot den där rädslan som dunsar ner 
i magen när det är dags. Och man kan alltid slipa 
snackarförmågan!

Ellinor Ledger har skrivit en överlevnadsguide i hur 
man slipar snacket. Det spelar ingen roll om du ska 
hålla tal för tusen personer eller övertyga en vuxen om 
att få vara ute längre med kompisarna, i den här boken 
finns råd för alla situationer. Boken går dessutom 
tillbaka till snackandets rötter och ger en gedigen 
bakgrund till den storslagna konsten att göra sin röst 
hörd. Allt uppblandat med Mia Nilssons fantastiska 
illustrationer och en stor portion humor.

978-91-7226-482-3, 160x230 mm, 64 sidor,  
inbunden, 9-12 år, färg ill., utk. mars



Fakta
6-9 år

9-12  år
Lena Arro (text)
Anna Westin (bild)
Hemera Nattdotter –  
Glasskampen
Hemera Nattdotter är en flexibel konsult som driver 
Hemera Nattdotters flexibla konsultbyrå - bäst på det 
mesta och bäst när det gäller.

Hemera har tagit sig till Tranås med praoeleverna Ven-
dela och Tore, och så snart animakoptern landat får de 
ett mycket knepigt uppdrag! IsKalle och hans glassbil 
är ockuperad av ilskna snögubbar som flyr solens 
heta strålar för att klara livhanken. Snögubbarna låter 
ingen komma nära och den som vågar sig fram blir 
attackerad av is och vassa glasspinnar. Genom mod 
och uppfinningsrikedom försöker de rädda IsKalle och 
hans glassbil. Kommer de lyckas?

Lena Arro har skrivit en skruvad, rolig och spännande 
serie om Hemera Nattdotter. Hemera är knasig, snäll och 
framförallt en flexibel besserwisser. Tillsammans med 
Anna Westins illustrationer är det här en otroligt rolig 
läsupplevelse för de yngre läsarna som lyckas få alla att 
skratta högt.

978-91-7226-381-9, 150x210 mm, 64 sidor, inbunden, 6-9 år, ill., 
utk.  januari

Emma Johansson (text)
Elwira Pawlikowska (bild)
Den gamla kyrkogården – Kraften
På Den gamla kyrkogården är allt frid och fröjd … eller 
det är vad man skulle kunna hoppas efter allt som 
har hänt. Två gånger har Iris lyckats stoppa de onda 
systrarnas försök att släppa lös mörkrets krafter, men 
ändå är det inte över. Iris förstår att det är nu eller ald-
rig. Om hon inte lär sig använda sin kraft kommer det 
snart inte finnas något kvar att rädda. Ingen Hanna, 
ingen kyrkogård och ingen andefamilj. Men ska hon 
någonsin kunna hitta ljuset som finns långt där inne? 
Eller blir det till slut mörkret som vinner?   

Kraften är tredje och sista delen i serien Den gamla kyr-
kogården. Ett rafflande avslut i kampen om magin.

978-91-7226-378-9, 150x210 mm, 180 sidor, inbunden,  
6–9 år, sv inlagebilder, utk. mars



9-12 år

9-12  år

Staffan Cederborg
Mitt bisarra liv som död
Omslag av Maria Sundberg

Tack vare Elliot, Amiras oerhört inkompetenta, 
slarviga och ouppmärksamma kompis (oklart om 
han ens går att kalla kompis), ramlar hon från en 
takbjälke rakt ner på det hårda golvet i skeppsbuti-
ken på Gotland. Fallet slutar dock inte där. I Amiras 
huvud fortsätter hon att falla, rakt ner i sin djupaste 
fantasivärld. Hon landar på ett skepp mitt ute på 
det karibiska havet. På skeppet finns en brokig skara 
som tar med Amira på ett fartfyllt äventyr. Men ju 
längre tiden går, desto oroligare blir hon. Tänk om 
det här är en fantasivärld hon inte kan ta sig ur?   

Mitt bisarra liv som död är ett humorspäckat äventyr 
med högt tempo och aldrig sinande driv. Staffan 
Cederborg, författare till Hjärnpunka har skrivit ännu 
en rapp och träffsäker berättelse, om längtan efter 
tillhörighet och en frånvarande förälder.

978-91-7226-453-3, 135x210 mm, 200 sidor, inbunden,  
9-12 år, utk. januari

Anna Ehn & Mia Öström (text)
Alex Howes (bild)
Valpvarning – Snurra Pyton!
Anette har önskat sig en pytonorm hela sitt liv men 
allt hon får är en tråkig hundvalp – Pyton. Till på 
köpet måste de gå i valpskola och lära sig kom-
mandot snurra och såklart är Pyton pinsam och 
sämst. Eftersom Marie har brutit benet blir Anette 
hundvakt åt Maries snobbiga hund Angelo och 
måste dessutom ta med honom på en utställning. 
Men kanske kan Pyton också vinna en tävling om 
han lyckas med snurren?

En underbart rolig bok om Anette och hennes hund 
Pyton. Anette som egentligen önskade att Pyton inte 
alls var en hund utan en orm och försöker stå ut med 
Pytons eskapader och gör sitt bästa för att undvika 
katastrof dit de än kommer.

978-91-7226-490-8, 150x210 mm, 64 sidor,  
inbunden, 9-12 år, sv/v ill., utk. januari

Född på Lidingö utanför Stockholm 1962. Bor sedan 1995 i Östergarns 
socken längst ut på östra Gotland.

Jag började skriva i fjortonårsåldern, men efter ett par misslyckade för-
sök tänkte jag att skrivandet nog inte var något för mig, och slutade. 
Det gick några år, men så trängde den sig på igen, lusten att skriva. Jag 
insåg att det inte var något jag kunde ignorera. Jag sänkte ambitioner-
na, skrev noveller, småprosa, pjäser och filmmanus – utan krav på att 
det skulle bli några kioskvältare. Jag upptäckte det roliga i skrivandet 
och blev intresserad av vad som gör att en berättelse fungerar och 
varför den ibland inte gör det.

Ett antal kurser i skrivande har det blivit genom åren, både på folkhög-
skola och på högskolan. Numera håller jag själv skrivarkurser för både 
vuxna och ungdomar.

Vid sidan om mitt skrivande jobbar jag som lärare på Skrivarlinjen vid 
Gotlands folkhögskola.



Dan & Lotta Höjer
Skyddsrum nr 2
Omslag av Maria Sundberg

På ytan är Agnes lägenhetshus som vilket gammalt hus 
som helst. Men det som döljer sig nere i skyddsrummet 
är det ingen som har förstått än. Snart börjar boende i 
huset bete sig annorlunda. Illaluktande vätska sipprar ur 
kranarna och stora, svarta rötter börjar växa sig igenom 
väggar och tak. Till slut finns det bara en sak att göra. 
Agnes måste ner i skyddsrummet och ta reda på vad 
som pågår.   

Dan och Lotta Höjer har skrivit en riktig bladvändarthriller 
som garanterar kalla kårar. 

978-91-7226-392-5, 135x210 mm, 128 sidor, inbunden, 9–12 år, utk. 
mars

9-12 år
M.G. Leonard & 
Sam Sedgman (text) 
Elisa Paganelli (bild)
Det stora tågäventyret –  
Hotet vid Dödmanspasset 
Omslag av Filippo Vanzo 

Översatt av Jan Risheden

Harrison och morbror Nat börjar göra ett sig ett namn 
inom tågvärlden. När de får brev från en gammal vän 
som ber om hjälp hoppar de på nattåget till Berlin för 
att jobba undercover. Det ryktas om att familjen  
Kratzenstein har drabbats av en förbannelse och 
Harrison och Nat blir indragna i ett kusligt och överna-
turligt äventyr. Kommer Harrison klara av att knäcka 
mysteriet innan förbannelsen tar över?   

Hotet vid Dödmanspasset är den fjärde boken i den 
prisbelönta serien Det stora tågäventyret. 

978-91-7226-282-9, 148x210 mm, 320 sidor, inbunden, sv/v ill., 
9–12 år, utk. februari

9-12 år



9-12 år

9-12 år
Anna Knutsson &  
Ann-Christine Magnusson
Trustville – Svinet
Omslag av Elvin Odelholm

Vi återvänder till Trustville och får än en gång möta 
Jill som gått vidare efter den hemska skolfesten. I 
Svinet har en av eleverna som var pådrivande i den 
tragiska olyckan för 14 år sedan flyttat tillbaka. Men 
Carla, som var hans offer, är inte nöjd med det. Och 
den här gången kommer hon inte att ge sig förrän 
han fått sitt rättmätiga straff. Med ett rappt tempo 
och spännande scener sitter läsarna som på nålar 
för att få veta hur det ska gå för Jill.

Anna Knutsson och Ann-Christine Magnusson har tidi-
gare skrivit Bokjuryvinnaren Ingen ser dig och Ingen 
kommer undan som blev nominerad till årets bästa 
barn- och ungdomsdeckare. Här låter de Stranger 
Things möta Carrie och resultatet blir lysande.

978-91-7226-535-6, 135x210 mm, 190 sidor, inbunden, 9-12 år, 
utk. januari

Tuvalisa Rangström (text)
Anna Nilsdotter (bild)
Rosas spådomsbok 
Rosa och Elin har bestämt sig för att starta en spå-
domsbyrå. De hittar en bok om spådamen mamsell 
Arfvidsson som levde i Gustav III:s Stockholm. 
Mamsell Arfvidsson blir deras förebild och när de får 
sin första kund finns det flera slående likheter med 
mamsellen. Men är det bara inbillning?   

En oerhört vacker bok som innehåller både en rikligt 
färgillustrerad berättelse om Rosa och Elin och en spå-
domsdel där unga framtidssiare får tips på olika sätt att 
spå; med grässtrån, teblad, blommor eller tarotkort. En 
uppsättning tarotkort följer även med boken.

978-91-7226-540-0, 160x210 mm, 128 sidor inkl. spåkort, inbun-
den, 9-12, utk. april
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Viveka Sjögren
Det gula skrattet
Omslag av Lukas Möllersten

Jag sveper in mina fötter som nästan har tappat 
känseln, och blundar. Det är som om ögonen följer 
gångar inne i hjärnan, långa vindlande gångar bakåt 
genom tiden och minnena. Jag hamnar i vår lägen-
het, för flera år sedan. Innan den långa vintern.

Hewa är på flykt från ett krig. Hon vet inte vart hon 
är på väg, bara att hon måste komma så långt bort 
som möjligt. Det är kallt och ödsligt, men i skogen 
möter hon någon lika ensam som hon. Hewa börjar 
berätta sin berättelse, om hur landet hon föddes i 
sakta förändrades till oigenkännlighet.

Med sig i flykten bär hon sin mammas hemliga an-
teckningsböcker och det viktiga uppdraget att föra 
dem i säkerhet. 

På samma plats, i en annan tid står Arran inför sitt 
första uppdrag i smältzonen. Sakta vävs deras öden 
samman, och Hewas berättelse får liv på nytt. 

Det gula skrattet är en universell och stark berättelse 
om ensamhet, vänskap och tillit, men den präglas lika 
mycket av viktiga teman som klimatförändring och 
vikten av det skrivna ordet. 

978-91-7226-396-3, 135x210 mm, ca 218 sidor, inbunden, 
12–15 år, utk. januari

Född 1966 i Stockholm, sedan 1995 bosatt i Delsbo i Hälsingland. 
Viveka har varit verksam författare och illustratör sedan 1993 och 
har genom åren fått ta emot utmärkelser och priser både för sina 
bilderböcker och sina ungdomsromaner, bland annat en nominering 
till Augustpriset för I den tysta minuten mellan, 2011, Kabusa 
böcker. Bilderboken Om du skulle fråga Micha, 2015, Kabusa böck-
er, belönades med Elsa Beskowplaketten.  

Några av hennes böcker finns inlästa på flera språk på UR.

Viveka har länge varit engagerad i internationella sammanhang 
och både deltagit i och drivit litterära projekt i länder som Georgien, 
Nepal, Turkiet och Eritrea. Som ordförande i Internationella Rådet 
i Sveriges Författarförbund har hon ägnat sig åt fristadsfrågan i 
Sverige och skött författarbesök från när och fjärran.


