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Spejas nya barnböcker är både tänkvärda och fulla med
viktig kunskap. Vi hoppas du ska hitta flera nya favoriter:
Det vilda Alfabetet är en klassisk ABC-bok och faktabok i ett. På varje bokstav presenteras
ett djur som du också kan hitta i den svenska naturen. Jodå – även på X,Y och Z …
Tända lampan är en spännande och rolig historia om vad som gömmer sig i mörkret. För
när ljuset är tänt, är det ju sällan så otäckt som man tror …
När katten Nisse börjar sura över att äpplena faller ner i huvudet på honom, dyker Newton upp. Nu får Nisse lära sig allt om Gravitation! Roligt och spännande för den vetgirige.
Hur gör man med känslor som man inte vill kännas vid? I den skruvade bilderboken Rädslorna ställs den frågan på sin spets – när huvudpersonen tvingas svälja sina egna rädslor.
Men blir det egentligen så bra?
I vår populära bokserie med tecken som stöd, kommer nu del 4! Nu ska vi prata: Sjuk
innehåller viktiga ord och tecken som kan vara bra att kunna när man inte mår bra.
I den andra delen om vännerna Mango & Bambang : Tapir på vift, blir tapiren Bambang
plötsligt kändis … och glömmer bort vem som är hans riktiga vän. En fin historia om vad
som egentligen är viktigt i livet.
I Ada löser en knut är det flera olika sorters knutar som ställer till problem för Ada. Inte
nog med att hon inte kan knyta skorna själv, hon blir också ovän med sina vänner. Vardagsnära för 6-7 åringen om hur knutar på både skor och i magar kan lösas – med lite hjälp.
Den fortfarande pågående flyktingkrisen är både nödvändig och nästan omöjlig att förklara
för barnen. Den fina bilderboken Dagen då kriget kom, är trots sitt svåra ämne lättillgänglig
och gripande, om ett barn på flykt.
Du är superälskad, blev snabbt en ny favorit i barnbokshyllorna när den kom, då den på
ett charmigt sätt beskriver och förklarar vad kärlek egentligen är. Ett litet barn testar gränserna för hur mycket kärleken tål. Och blir överraskad över vilken superkraft kärleken är …
Med önskan om många mysiga – och tänkvärda sagostunder tillsammans!

Cicci Sjödelius, Förlagschef Speja Förlag
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Inbunden, 210 x 280 mm
64 sid, Bilderbok/Faktabok 3-6 år
Text & Illustration: Erik Kohlström
ISBN: 9789188167194

Makalöst fin bok att hänföras av
ihop med barnen, läs och njut av
djuren i den svenska naturen!
Veronica Lundin @villivonkansbooks

En blivande klassiker. Jag gissar på
Augustprisnominering senare i år!
Leena Valtonen, Bonniers Bokklubb

ERIK KOHLSTRÖM

Det vilda Alfabetet
Klassisk ABC-bok och faktabok i ett
Det vilda alfabetet handlar om djur, men är också en klassisk ABC-bok med verser på rim till
varje bokstav.
För varje bokstav som presenteras, möter du också ett djur som finns i den svenska naturen.
Vissa är välkända, andra är kanske nya bekantskaper, men alla är spännande på sitt sätt.
I Erik Kohlströms tidlösa akvarellmålningar visas djuren i ögonblicket – lodjuret som hoppar
över stenblock, uttern som åker kana i snön och näbbmusen som slåss med en spindel.
Det vilda alfabetet presenterar dig för både alfabetet och vårt vilda djurliv. En klassisk ABCbok och faktabok i ett, som väcker lusten att upptäcka både språket och naturen.
”Min mormor och andra vuxna lärde mig glädjen i att utforska och vara nyfiken. Det är en bra lärdom, kanske den bästa av alla. Jag hoppas att barn som läser ’Det vilda alfabetet’ ska känna samma
lust, och kanske också börja dra i sina föräldrar. ”Pappa, pappa, tror du att vi skulle kunna se en räv
på riktigt?” säger Erik.
2 | Speja Förlag 2018

Erik Kohlström (1983) är biolog och frilansande illustratör.
Erik har tidigare arbetat som reporter på Naturmorgon i P1
under ett antal år, och jobbar nu med naturvägledning och
pedagogik på Naturum Vattenriket i Kristianstad. Det vilda
alfabetet är hans debutbok.
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Inbunden, 190 x 270 mm
40 sid, Bilderbok 3-6 år
Text: Jesper Lundqvist
Illustration: Marcus-Gunnar Pettersson
ISBN: 9789188167187

JE SP E R L U N D Q V I S T & MA RCUS - GUNNA R PETTERS S O N

Rädslorna
Vad gör man med alla sina rädslor?
Kan man städa bort dem, eller är det bra att de finns?
Henrik är trött på Rädslorna. De har bott hos honom så länge han kan minnas. Och de bara
stökar ner. Kanske skulle det bli bättre om någon ny flyttade in hos dem? Någon som inte är
Ängslig, Ilsken eller Rädd för allt.
När Ordning och Reda dyker upp verkar allt lovande, men en dag ber de Henrik att göra sig
av med Rädslorna. Och det gör han, fast han egentligen inte vill.

Jesper Lundqvist är barnboksförfattare från Varberg, som skrivit en rad uppmärksammade

Allt blir tomt och tråkigt. Det känns inte alls bra. Ska Henrik våga göra som han själv vill
och släppa in Rädslorna igen?

bilderböcker, som Kivi och monsterhund och Vi letar skatt.

Rädslorna är en skruvad och samtidigt varm och tänkvärd bilderbok om känslor som vi kanske inte alltid vill kännas vid. Men vilka är vi egentligen utan alla våra känslor?

en av de mest intressanta illustratörerna i Sverige. Bland annat har han illustrerat böckerna
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Marcus-Gunnar Pettersson är illustratör från Arvika, som på kort tid gjort sig ett namn som
Åskan, Ylvania, Det magiska stoftet och Vi letar skatt.
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Inbunden, 210 x 275 mm
40 sid, Bilderbok/faktabok 6-9 år
Text & Illustration: Jessica Lindholm
ISBN: 9789188167200

JE SS I C A L I N D H O L M

Gravitation!
sa Newton till Nisse
En bok om dragningskraft och äppelpaj
Varför trillar äpplet ner från trädet och inte uppåt eller åt sidan?
Det undrar katten Nisse efter att ha fått ett äpple i huvudet. Nisse vet inte såna saker, men
det gör hunden Newton och nu får Nisse lära sig mycket om gravitation – allt från fallande
äpplen till varför vattnet i havet helt plötsligt börjar stiga.

Gravitation! sa Newton till Nisse är första delen i en serie lärorika och roliga böcker som, på
ett lekfullt sätt lär ut spännande fakta och ger tips på goda recept att laga själv. Boken ställer
också frågan om vilket som egentligen är viktigast: teoretisk eller praktisk kunskap?
6 | Speja Förlag 2018

Jessica arbetar som illustratör på heltid sedan -02 och har
illustrerat närmare 90 barnböcker till andra författare.
Mest kända är de omåttligt populära böckerna i serien
om Kråke. Nu satsar hon på helt egna böcker.
Foto: Örjan Jakobsson

Newton vet faktiskt nästan allt, men han är inte särskilt praktisk. Han kan tillexempel inte
använda sakerna han vet så mycket om. Nisse, däremot, är jätteduktig på att göra saker, särskilt äppelpaj.

Jessica Lindholm (1969) illustratör och författare från Hova.

Jessica driver också Galleri Hova, ett galleri med butik
som hon grundade tillsammans med åtta andra konstnärer/
konsthantverkare.
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Inbunden, 148 x 210 mm
80 sid, Kapitelbok 6-9 år
Utgivning: 20 okt 2018
Text: Malin Clausson
Illustration: Cissi Welin
ISBN: 9789188167262

Kan det bli mer vardagsnära för en
sexåring i förskoleklass?
Linda Jakalas, tidningen Förskolan

Inbunden, 148 x 210 mm
80 sid, Kapitelbok 6-9 år
Text: Malin Clausson
Illustration: Cissi Welin
ISBN: 9789188167118

M AL I N C L A U S S O N & CI S S I WELI N

Ada löser en knut
Andra delen i serien om Ada

Ada löser en tand
Charmigt och igenkännande
om att tappa sin första tand

Det här är berättelsen om en svårlöst knut. Flera hopplösa knutar faktiskt.
Det har börjat en ny tjej i klassen, Hilda med de snyggaste skorna Ada har sett. Knytskor
med stjärnor på. Hilda kan också åka skateboard jättebra och så kan hon en sak till som Ada
ännu inte kan. Hon kan knyta sina skor själv.
Plötsligt går allt fel. Ada blir osams med mamma när hon inte vill köpa nya skor med snören
på till Ada, för ”då måste man ju kunna knyta sina skor”. Dessutom blir Ada osams med sina
gamla vänner, för att Ada vill vara med den nya tjejen.

Malin Clausson är frilansjournalist med bakgrund som
reporter och redaktör på Skövde Nyheter, Göteborgs-Posten och Faktum. Vid sidan om pressjournalistiken har Malin ägnat sig åt bokutgivning, där Ada
löser en tand var den första barnboken. Malin bor i

Nu MÅSTE Ada lära sig hur man knyter skor. Och hur man gör för att lösa knutar som gör
ont i magen …

Göteborg med stor familj.

Ada löser en knut är en rikt illustrerad högläsningsbok, men också en perfekt bok för den som
precis har lärt sig att läsa själv. Med hög igenkänning berättar Malin Clausson och Cissi
Welin om hur jobbigt det är att vara osams och hur man kan göra för att bli vänner igen. Ada
bjuder också på sina bästa tips för att lära sig att knyta sina skor själv.

frilansare, men med bakgrund som tidningstecknare

8 | Speja Förlag 2018

Cissi Welin är illustratör och tecknare, numera som
under 25 år på Göteborgs-Posten. Bor i Landvetter
med sina två döttrar och har tidigare illustrerat böcker
som den första boken om Ada, Ada löser en tand.
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Inbunden, 184 x 210 mm

NU SKA VI PRATA!

NU SKA VI PRATA!

32 sid, Bilderbok 0-3 år
Utgivning: 12 nov 2018
Text: Embla Sue Panova & Jessika Linde
Illustration: Moa Graaf

Fler i serien:

ISBN: 9789188167279

Det här är nog första gången jag ser
tecknen på ett roligt sätt. Det är ingen
svartvit streckperson som klistrats fast
i efterhand, nej, det är en färgglad
figur som presenterar sig redan innan
boken börjar. Inte nog med det, den
flyger, gör konster och visar känslor
genom hela boken, och blir därför
en naturlig del … inte som något i
skymundan, utan som en viktig del
av boken, liksom det för många är en
viktig del av vardagen.

Inbunden, 184 x 210 mm, 32 sid, Bilderbok 0-3 år
ISBN: 9789188167125 (Äta), 9789188167149 (Leka), 9789188167132 (Sova)
Text: Embla Sue Panova & Jessika Linde, Illustration: Lina Sandquist

Sofie Utahs, Barnboksprat.se

E M B L A S UE PAN O VA, J ES S IK A LINDE & M O A GRA A F

Nu ska vi prata – Sjuk
Fjärde delen i den populära Nu ska vi prata-serien!
Suss mår inte bra.
Pappa säger att hon måste till doktorn.
Men Suss vill ju leka!

Embla Sue Panova är en copywriter och varumärkesstrateg som brinner för ord som kommu-

I Nu ska vi prata! –serien står barnens språkinlärning i fokus. Både det talade och det tecknade språket.

nikation i alla sammanhang. Hon har tidigare skrivit en lättläst debattbok och sex barnböcker,

Barnens språkhjälte Poff visar hur de viktigaste och vanligaste orden tecknas med hjälp av
stödtecken. Böckerna är framtagna i samarbete med talpedagog och orden är noga utvalda för
att passa det lilla barnets språkinlärning.

Jessika Linde är förskollärare, lärare med specialpedagogisk kompetens och talpedagog.

I den fjärde boken, Sjuk, lär sig barnen viktiga ord att kunna när man blir sjuk och måste till
doktorn.

Moa Graaf är frilansillustratör och jobbar främst med barnböcker och illustrationer till olika

10 | Speja Förlag 2018

bland annat Om Natten och Kråke i London. Och så bokserien Nu ska vi prata.
Hon har arbetat i över tio år med barn i behov av särskilt stöd och har med bokserien Nu ska
vi prata, debuterat som författare.

tidningar och magasin.
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Inbunden, 280 x 235 mm
32 sid, Bilderbok, 3–6 år
Text: Nicola Davies
Illustrationer: Rebecca Cobb
Översättning: Helena Stedman
ISBN: 9789188167231

Läsålder

5+

Författaren förklarar på ett
förenklat, men samtidigt
starkt berörande sätt, varför
människor tvingas fly.
Lektör Birgitta Mark,
BTJ-häftet nr 17, 2018

N I CO L A D AV I E S & R EBECCA CO BB

Dagen då kriget kom

För varje såld
bok går 10:- till
Rädda Barnen

En stark och viktig bilderbok om ett barn
som mot sin vilja blir flykting, när kriget förstör allt.
Tänk dig en helt vanlig dag. Och så plötsligt kommer kriget och förvandlar hela din stad
till grus.
Tänk dig att du, alldeles ensam, tvingas ut på en livsfarlig resa. Och ingen hälsar dig välkommen när du kommer fram.

Nicola Davies skrev en dikt, som blev starten för en
kampanj där konstnärer delade bilder av tomma stolar,
som en symbol för en plats i ett klassrum, och för att

Tänk dig att du har förlorat allt och alla. Och så kommer ett barn, precis som du själv, och
ger dig något litet, men som betyder väldigt, väldigt mycket …

visa sin solidaritet.

Under våren 2016 nekade den brittiska regeringen 3 000 ensamkommande barn att få
stanna i landet. Ungefär samtidigt hörde Nicola Davies en berättelse om ett flyktingbarn
som vägrats tillträde till en skola för att det inte fanns någon stol för henne att sitta på.

bilderbok, som på ett lättillgängligt och gripande sätt,

12 | Speja Förlag 2018

Dikten illustrerades av Rebecca Cobb och blev till en
kan hjälpa till att förklara den pågående flyktingkrisen
för de yngre läsarna.
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Inbunden, 165 x 210 mm
64 sid, Bilderbok/Serie för alla åldrar
Översättning: Helena Stedman
ISBN: 9789188167217

För varje sålt exemplar går 10 kronor till
Reportrar utan gränser

Det här är en bok med ett
angeläget tema … En klart
läsvärd bilderbok!
John Karlsson, BTJ-häftet nr 10, 2018

JA CQ UE S G O L D S T Y N

Azadah
Ett barns drömmar om ett liv bortom kriget
En morgon får Azadah reda på att hennes vän, reportern Anja, ska lämna A
 fghanistan och
åka hem till Tyskland. Azadah vill också lämna sitt krigshärjade land, och ber om att få
följa med henne. Men det är omöjligt och Azadah måste komma på ett annat sätt att fly.
– Azadah betyder ”hopp”, och jag ville berätta om ett barn som drömmer om att göra
”normala” saker, berättar illustratören Jacques Goldstyn.
Berättelsen kom till efter att den tyska journalisten Anja Niedringhaus, dödats i Afghanistan 2014.
14 | Speja Förlag 2018

Jacques Goldstyn författare , geolog och illustratör från
Kandada. Förutom ett tiotal böcker, samarbetar han
med flera magasin som tecknare och satiriker. 2009 och
2011 mottog han le Grand Prix du journalisme indépendant, för sitt arbete.
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Inbunden, 167 x 220 mm
32 sid, Bilderbok, 3–6 år
Text & Illustrationer: Ninka Reittu
Översättning: Marjut Hökfelt
ISBN: 9789188167224

Vi behöver alla höra, om och om
igen, att kärleken inte försvinner bara
för att den man älskar är långt borta.
Att den bara växer om man delar
med sig … Ninka Reittu berättar allt
det här, och lite till, på ett varmt,
igenkännande och starkt vis – precis
som kärleken förtjänar.
Anna Matzinger, Vi Föräldrar

N I NK A R E I T T U

Du är superälskad
En underbar berättelse om
kärlek som den verkliga superkraften
Genom att dela en rad fantastiska äventyr, undersöker en pojke och hans pappa vad kärlek
egentligen är.
Kan kärlek skrämma iväg monster? Om man reser till andra sidan jorden, räcker kärleken
ända dit? Och finns kärleken kvar även om man gör något dumt?
Med stort hjärta och med hög igenkänningsfaktor, har Du är superälskad potential att bli en
framtida barnboksklassiker.
16 | Speja Förlag 2018

Ninka Reittu (f. 1982, Finland) är illustratör och bildlärare.
Ninka Reittu har på kort tid gjort sig ett namn som barnboksillustratör internationellt med sina humoristiska och
färgglada illustrationer.
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Inbunden, 135 x 185 mm

Inbunden, 135 x 185 mm

144 sid, Kapitelbok 6-9 år

144 sid, Kapitelbok 6-9 år

Text: Polly Faber

ISBN: 9789188167156

Illustration: Clara Vulliamy
Översättare: Helena Stedman
ISBN: 9789188167248

Mango & Bambang
Absolut ingen gris
Oemotståndligt för bokslukaråldern

Det här är en pärla. Mango och
Bambang går rakt in i hjärtat. En
charmig bok om vänskap på många
plan, en vänskap som går över alla
gränser ... Detta är en bok jag önskar
både barn och vuxna ska få läsa.
Lektör Ulla Lundberg i BTJ-häftet nr, 2018

Det här är historien om hur Mango & Bambang blev
bästa vänner. Det var inte alldeles självklart. Men efter
att ha flytt från tigrar, hoppat simhopp och ätit banan
pannkakor, upptäckte de att de inte hade klarat sig utan
varandra. En varm historia om fördomar, mod och om hur vänskap
övervinner allt.

P OL LY FA B E R & C L A R A VULLI A MY

Mango & Bambang
– Tapir på vift
Andra delen om vännerna Mango & Bambang
Mango är bra på precis allting. Som tillexempel att få en blyg och rädd tapir att känna sig
hemma i en stressig stad.
Bambang är just den tapir som med Mangos hjälp blir modigare för varje dag.
I Tapir på vift ger sig de båda vännerna ut på en resa tillsammans. En resa som bland annat
innehåller dansuppvisningar, en ovanlig diamantring och en farlig fiende. Men när det ena
spännande äventyret efter det andra avlöser varandra, börjar Bambang att glömma bort vem
det är som egentligen är hans bästa vän …
Charmigt för bokslukaråldern om vad det är som betyder mest i livet.

18 | Speja Förlag 2018

Polly Faber växte upp i Cambridge, i ett hus där varje rum var fullt av bokhyllor och boktravar – även toaletten! Hennes farfar grundade förlaget Faber & Faber (så de flesta böckerna
kom därifrån). Nu skriver hon egna böcker i sin lilla, trånga, mysiga kombinerade kudd- och
skrivarhörna, i huset i London.
Clara Vulliamy växte upp i Notting Hill i London och har studerat på Chelsea School of Art,
The Ruskin och The Royal Academy. Konst har alltid varit hennes liv. Pappa var arkitekt och
konstnär, och mamma både skrev och illustrerade barnböcker, och när Clara själv fick barn
började hon göra detsamma!
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Inbunden, 210 x 260 mm
40 sid, Bilderbok 3-6 år
Text & Illustrationer: Evalotta & Ola Belin
ISBN: 9789188167163

Det här är en fyndig bok … Barnen
älskar att trycka på knappen och se
vad som väntar på andra sidan. En
liten pärla.
Johan Erlandsson, Kommunalarbetaren

E VA L O T TA & O L A B E LI N

Tända lampan

Jag gillar att boken inte framställer mörkret
som bara läskigt, utan också lite spännande.
Den passar extra fint att läsa för barn som
bearbetar mörkrädsla.

Spännande och roligt om vad som gömmer sig i mörkret
Lilla grisen behöver hjälp!

Ulrica Lejbro, Västmanländskans bokblogg

Det är mörkt precis överallt och det händer spännande saker i huset.
Men man ser ju ingenting!
Kan du tända lampan?
Tända lampan är ett interaktivt bilderboksäventyr för alla som tycker att det är spännande och kanske lite läskigt med mörker. För när ljuset är tänt, är det ju sällan så otäckt
som man tror …
Följ med grisen genom huset och hjälp honom tända lampan så får du också se!
20 | Speja Förlag 2018

Evalotta och Ola Belin (Stockholm) jobbar båda med
barnkultur och design på heltid. Tillsammans har de skapat Tända lampan, som är deras tredje barnbok. Tidigare
har de gett ut pekböckerna Titta maten och Titta väder på
annat förlag.
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Inbunden, 220 x 220 mm
32 sid, Bilderbok 3-6 år
ISBN: 9789188167170

Inbunden, 220 x 220 mm

En oerhört fin berättelse om vikten
av att ta hand om och vara snälla
mot varandra.

32 sid, Bilderbok 3-6 år
ISBN: 9789188167071

@barnbokstipset

Det är något speciellt med
böcker som gör att läsaren
verkligen bjuds in i en ny värld
och välkomnas där
Anna Bjurström, LitteraturMagazinet

M AR C E A S T M O N D & J O NA S K A RNER

Kärlekskungen
Om kärleken förlorar, vad är det då som vinner?
På en trottoarkant satt Kärlekskungen och grät. All hans kärlek hade tagit slut. Alla färger
i stan hade försvunnit och människorna rusade förbi utan att bry sig om varandra. Hur ska
detta sluta? tänkte Kärlekskungen förtvivlat.
Den kärlekslösa Kärlekskungen snyftade och sa:
– En värld utan kärlek är väl ingenting att ha?
Hur låter en kärlekssång om kärleken är borta?
Och kärleksbreven utan kärlek blir nog väldigt korta.
Men precis när Kärlekskungen är redo att ge upp, får han höra ett klingande skratt …
Kärlekskungen är skriven på lekfullt rim. Med humor och värme väcks många tankar hos
läsaren. En fin berättelse om hur viktig det är att ta hand om varandra.
22 | Speja Förlag 2018

M A R C E A STM O ND & JO NA S KA R NE R

Bättre än
världens bästa bok
Om berättandets magi – på sprudlande rim
Det är läggdags och Loppan vill absolut inte sova. Hon vill inte heller
att pappa ska läsa en bok. Istället vill hon att pappa berättar en historia
som han själv har hittat på. Och så börjar den mest fantastiska saga hon
någonsin hört …
Bättre än världens bästa bok är en berättelse om en liten flicka som tar sig
an omöjliga uppdrag, vilda äventyr och bortglömda trollkarlar. En bok om
magi, fantasi och om kraften i berättandet. Allt på sprudlande rim och
med finurliga illustrationer som får dig att le!
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Inbunden, 148 x 210 mm
80 sid, Kapitelbok 6-9 år
ISBN: 9789188167101

”En liten pärla!”
Ulrica Lejbro, Västmanländskans bokblogg

Augustsons berättandespråk
är så fyllt av pirr och barntankar
att jag verkligen dras med.
…
Den här boken är ett steg
mot den barnboksutgivning vi
måste sträva efter.
Ninni Skön, Bokstaden

B JÖ R N A U G U S T S O N & J O HA NNA A RPI A I NEN

Beppe & Isabel
Varm högläsningsbok om vänskap och saknad
Isabel är Beppes absolut bästa vän. Ingen är som hon. Hon är den som kan göra allra
längst sladdmärken med cykeln i gruset, och hon är den modigaste och gladaste Beppe
vet. Med Isabel blir Beppe själv också modigare och gladare. Och när han är med
Isabel behöver han inte tänka på att pappa har flyttat till stjärnorna.
Men så flyttar den där nya killen in i lägenheten bredvid och förstör precis allt ...
Beppe & Isabel är en varm bok om rädslan att förlora någon man tycker väldigt mycket
om. Boken är rikt illustrerad av Johanna Arpiainen och en fin högläsningsbok att läsa
tillsammans, men också en lättläst kapitelbok för den som nyss lärt sig läsa själv.
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Björn Augustson är författare och bosatt i

Johanna Arpiainen är illustratör och teckna-

Göteborg. Han har alltid skrivit och kommer

re med basen på Öland. Behärskar flera tek-

förmodligen alltid att göra det. Det viktigas-

niker och varierar gärna sitt uttryck. I hennes

te han vill förmedla är medmänsklighet. Och

illustrationer säger hon själv att man kan ana

hopp. ”Jag skriver till det bästa vårt samhäl-

influenser från bl a Tove Jansson. Har tidiga-

le, vår jord har; barnen. De som jag många

re illustrerat bl a Pyret och pingvinpapporna

gånger tycker är så mycket större än vi som är

och Naturväktarna och den vita räven, på

vuxna och stora.” Tidigare utgivet på Speja

Vombat förlag.

Förlag: Suleman och den konstiga dagen.
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Inbunden, 210 x 297 mm
48 sid, Bilderbok fr 4 år
Översättning: Birgit Lönn

Inbunden, 215 x 240 mm
32 sid, Bilderbok 3-6 år
ISBN: 9789188167095

ISBN: 9789188167088

Bilderboken om Sahar berör
istället utanförskap på ett
sådant aktsamt sätt att temat
inte behöver kännas tungt,
och det är något väldigt fint i
just det.
Anna Bjurström, Litteraturmagazinet

”Den som läser Vem är rädd för
den elaka häxan? kommer få en
fin stund. Det kan jag lova.”
Eva Boström, Boktokig

JON A S B O E T S & R I CHA RDS VERS CHRA A GEN

Vem är rädd för
den elaka häxan?
En överraskande och rolig mix av de klassiska sagorna

Så fin! Jag ryser av allt det
vackra och blir helt tårögd!
Jag har alltid synts för mycket
och istället önskat att ingen
lagt märke till mig. Sahar
drabbar mig likafullt.
Karin Cellton @feelbadbibliotekarien

A NNA PL ATT & L I SÖ DE R B E R G

Sahar som inte syns
Finstämt om att vara liten och utanför

När Flora får höra talas om att det är en häxsammankomst i staden, bestämmer hon
sig för att ta med sin kvast och gå dit. Äntligen kanske hon kan få lära sig att flyga!
Hon ändrar sitt namn till Abrakadabra (Flora kan väl inte en häxa heta heller?) och får
i uppdrag att utföra en elak handling, innan hon kan få bli en äkta häxa. Lätt som en
plätt, tänker Abrakadabra, men det visar sig vara svårare än hon trott …
I denna charmiga bok ställs huvudpersonen inför uppdrag som involverar både Hans
och Greta, Törnrosa och Snövit. En lekfull historia som blandar de klassiska sagorna
med en nutida kavat antihjälte.
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Sahar syns inte. Förut syntes hon jättebra. Men när Lo bjöd alla utom Sahar på sitt
kalas, började Sahar att suddas ut. Sedan slutade de andra barnen att hälsa. Och till
sist blev hon alldeles osynlig.
Men en dag händer någonting. Någon får syn på Sahar!
Sahar som inte syns är en stark och finstämd berättelse om hur det kan kännas att
vara utan vänner. Och om magin som uppstår när någon ändå ser dig.
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Inbunden, 210 x 225 mm
120 sid, Fakta Barn & Ungdomar 9-12 år
ISBN: 9789188167019

C IC C I H A L L STR Ö M & FR E DR IKA O TTO SSO N

En av årets bästa Naturböcker.

Barnens Resebok
En ny och annorlunda reseguide

Naturmorgon P1

En bok som varenda skolbarn
borde få!
Göran Greider

I Barnens resebok är det barnen själva som guidar dig till
världens alla hörn. Du får lära dig en massa roliga och viktiga
saker, som var världens tråkigaste strand ligger och var man
ska se upp för apor som snattar mat.
Det här är en annorlunda resebok och samtidigt en rolig
faktabok, för den som vill drömma sig bort, lära sig mer eller
planerar en resa.
Inbunden, 210 x 225 mm
96 sid, Fakta Barn & Ungdomar 4-9 år
ISBN: 9789188167002

A NNA LYC KE & JE A NE TTE DA H L STR Ö M
AN NA R O O S & K E N NETH J O HA NS S O N

Expedition Landskapsdjur

Fixa festen själv!

Viktiga och roliga fakta blandas med unika bilder

Det här är ingen vanlig kokbok,
det här är en bok med matpyssel!

I den här boken får du träffa alla våra svenska landskapsdjur. Bland dem finns både vanliga
djur som skogshare och älg och mer ovanliga som fjällräven. Med hjälp av Anna och Ken
neth lär du dig var du hittar djuren och vad som behöver göras för att skydda dem. För bland
Sveriges 25 landskapsdjur finns flera arter som hotas av utrotning och i boken lär du dig vad
som kan rädda flera av våra mest populära svenska djur. Visste du t ex att allt snigelgift som vi
lägger ut för att stoppa mördarsniglarna, är ett hot mot igelkotten och dess ungar?

Här får du tips på alla möjliga fester, och recept och
pyssel i olika svårighetsgrader. Välj det som passar dig
bäst, det enklaste och snabbaste, eller det lite mer kluriga.
Dessutom hittar du fakta om ekologisk och Kravmärkt mat
och hur du kan göra för att byta ut t ex nötter och mjölk
om någon på festen inte tål det.

Expedition Landskapsdjur vänder sig till barn som vill lära sig mer om djur, natur och miljö.
Spännande, viktiga och roliga fakta blandas med fantastiska bilder på våra landskapsdjur –
alla tagna i det vilda.
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Inbunden, 195 x 225 mm
120 sid, Fakta Barn & Ungdomar 8-12 år
ISBN: 9789188167026
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Inbunden, 240 x 332 mm

Inbunden, 170 x 200 mm

36 sid, Bilderbok 3-6 år

32 sid, Fakta Barn & Ungdomar 3-6 år

Översättning: Helena Stedman

ISBN: 9789188167033

ISBN: 9789188167057

A NNA R O O S
KENN E T H S T E V E N & Ø YVI ND TO RS ETER

Hur hunden
fick sin blöta nos
En fantastisk historia med underbara bilder,
där du hittar nya saker varje gång du läser
En humoristisk tolkning av den gamla folksagan om hur hunden egentligen
fick sin blöta nos. Med Bibelns berättelse om Noas ark som kuliss, har prisbelönte illustratören Øyvind Torseter skapat en underbar värld att återkomma
till många gånger.

Vem är
pastejtjuven?
En oemotståndligt charmig deckarhistoria
Tidigt en morgon möter Anton en arg igelkott utanför huset. Någon har ätit upp igelkottens
leverpastej! Anton lovar att hitta tjuven och ger sig ut för att hitta den skyldige. Är det ugglan? Eller hästen? Kanske är det grannens gris?
Vem är pastejtjuven? är både en mysig deckarhistoria och en rolig faktabok för de allra minsta
barnen. I sin jakt på pastejtjuven möter Anton flera djur som inte alls äter leverpastej utan
helt andra saker. Så vem är det som tagit igelkottens frukost?
Var med och lös fallet med pastejtjuven!

Inbunden, 195 x 265 mm
Inbunden, 152 x 152 mm

32 sid, Bilderbok fr 4 år

24 sid, Bilderbok 0-3 år

ISBN: 9789188167064

Översättning: Marjut Hökfelt
ISBN: 9789188167040
OI L I TA N N I N E N

Hippu
En värmande historia från en av
Finlands mest älskade illustratörer
Den lilla musen Hippu upptäcker en hemlös hund utanför sitt hus. Hippu bjuder
med hunden hem till sig och i boken får vi följa de båda nya vännerna genom
dagen. De gör saker som de små barnen känner igen från sin egen vardag: de
handlar mat, leker, äter, ser på TV och badar, innan det är dags att säga god natt.
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B JÖ R N A U GU STSO N & H A NNA E KE GR E N

Suleman

och den konstiga dagen
Om rädslor, fördomar och vänskap
Suleman är sur. Det regnar ute och alla grannar springer fram
och tillbaka utanför huset. De stör. Mest av alla stör brevbäraren.
Varför envisas han med att gå förbi och retas? Han har ju ändå
aldrig med sig någon post till Suleman.
Men då händer något konstigt...
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