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Eva Dahlin,
Litterär chef
Bonnier Carlsen

KONTAKT
Har du frågor kring utgivningen, tveka inte att kontakta oss! Med
Bibliotekarierummet vill vi ge dig som jobbar på bibliotek de bästa
förutsättningarna för att göra bokurvalet lite enklare.
Mejla bibliotekarierummet@bonnierforlagen.se eller besök
FOTO: CAROLINE ANDERSSON

Läsning får aldrig förminskas till en
nyttoaktivitet! Litteraturens syfte
är inte att vara ett välbehövligt vitaminintag. Endast med riktigt bra berättelser skapar vi läsglädje och ivriga läsare. Det som
däremot behövs är insatser som underlättar
för barn att komma i kontakt med bra böcker.”

FOTO: CAROLINE ANDERSSON

Vi vet att faktorer som personligt
intresse, textens läsbarhet och
läsarens förkunskaper påverkar
läsningen i olika grad. Men vår utgångspunkt är att det inte finns något facit.
Böcker som är lättlästa för en läsare kan
vara svårlästa för en annan. Jag tror att
det är viktigt att vi som genomsnittsläsare vill lära oss men utan att ha
färdiga åsikter om vad som
får en annan läsare att vilja
eller kunna läsa.”
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Mejla till bibliotekarierummet@bonnierforlagen.se för att börja
prenumerera.

SELMASTORIES
Här hittar du intervjuer, reportage, poddar,
filmer och tips om såväl skönlitteratur som
faktaböcker. De böcker som det pratas om
- eller kommer att pratas om.
www.selmastories.se

Här finns boktips för små och större läsare.
Via hemsida, nyhetsbrev och sociala medier
får du inspiration till ditt barns nästa
läsupplevelse. www.bokino.se

VILL DU HA FLER BOKTIPS?
FOTO: CAROLINE ANDERSSON

Bodil Unenge,
Förlagschef Fenix

Visste du att vi har ett nyhetsbrev som du kan prenumerera
på? Varannan vecka får du härlig bokinspiration direkt till din mejl!

BOKINSPIRATION

Hanna Larsson, Förlagschef Bokförlaget Hedvig

Fenix böcker är en brygga mellan
språken, en möjlighet att läsa
böcker på såväl sitt modersmål
som svenska. Genom tät kontakt med
modersmålslärare och bibliotekarier ger vi
ut böcker som saknas och
behövs på den svenska
bokmarknaden. Böcker
att läsa tillsammans,
böcker som berör, roar
och skapar samtal.”

www.bonnierforlagen.se/bibliotekarierummet.

Bibliotekarierummet

Här samlar vi lästips till dig som jobbar på bibliotek.
Gå in och inspireras och anmäl dig till våra nyhetsbrev.
www.bonnierforlagen.se/bibliotekarierummet

Lärarrummet

Här erbjuder vi lärarhandledningar och annat användbart
till klassrummet. Få boktips och anmäl dig till våra
nyhetsbrev. www.bonnierforlagen.se/lararrummet
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Bebbe är tillbaka
med lustiga små bus!
Böckerna om Bebbe är mysiga småbarnsböcker
med många roliga och lustiga överraskningar.
Mervi Lindman är en fena på att förmedla humor
och starka känslor i sina korta texter och
roliga bilder.
Nu kommer två nya böcker. I Bebbe letar
nappen har Bebbes napp försvunnit. Var är
nappen? Bebbe letar och letar ... I Sjung med
Bebbe hittar du 12 enkla sånger att sjunga
tillsammans med ditt barn. Både klassiker och
moderna sånger med noter. Melodierna och
texterna är utvalda för att de är enkla att förstå
och lätta att komma ihåg.

MERVI LINDMAN

BEBBE LETAR NAPPEN

Inbunden, utk jan, 32 sid, ISBN: 9789178036615

MERVI LINDMAN

SJUNG MED BEBBE

Inbunden, utk jan, 32 sid, ISBN: 9789178037568

Förskoleböcker med dråpliga konflikter
MARIA NILSSON THORE

ALLA TRE FÅR PLÅSTER

Valle har ett stort plåster på benet. Orättvist tycker
Idde och Ester! Men Ester vet var plåsterlådan
finns och som vanligt löser alla tre situationen på
sitt eget vis.
Maria Nilsson Thore är en av våra mest
älskade illustratörer och bilderboksskapare.
Hennes stämningsfyllda bildvärldar rymmer
storslagna känslor och kluriga små detaljer för
både barn och vuxna att upptäcka och förlora
sig i. Alla tre får plåster är den tolfte fristående
delen i serien om Alla tre - charmiga och
uppskattade bilderböcker i förskolemiljö.
Inbunden, utk mars, 32 sid, ISBN: 9789178036271

Att våga, eller
inte våga?

En mysig
godnattsaga
på enkel
rimmad
vers

STINA WIRSÉN

LOTTA OLSSON OCH ANNA LINDSTEN

Lilla Hund ska på utflykt i skogen! Stora Hund ska stanna
hemma och lilla Hund ska vara alldeles själv med Gnis och
Knatts familj. För det vågar han nu. Men i skogen är det
alldeles för långt att gå, kompisarna klättrar för högt på
stenarna och det finns inte ens toaletter. Lilla Hund har
ångrat sig. Han vill inte vara på utflykt längre!
Stina Wirsén tar med imponerande enkelhet upp viktiga
ämnen för stora och små. Med genuint barnperspektiv hittar
hon de små nyanserna som gör berättelserna till mäktiga,
dramatiska äventyr med starka känslor.

Ibland är det inte så lätt att slita sig från allt roligt och komma
till ro. I God natt, min nalle har det blivit dags att gå och lägga
sig men först måste barnet säga god natt ordentligt till allt och
alla. God natt till trollen och god natt den röda kjolen, god natt
till boken och god natt till stolen.
Lotta Olsson, prisbelönt poet och författare, har skrivit en
finstämd godnattbok på enkel, rimmande vers. Den poetiska
texten, tillsammans med Anna Lindstens stilsäkra illustrationer,
gör God natt, min nalle till den perfekta bilderboken att avsluta
dagen med och en framtida klassiker i barnboksbiblioteket.

Inbunden, utk mars, 32 sid, ISBN: 9789178037537

Inbunden, utk maj, 32 sid, ISBN: 9789178036400

VEM VÅGAR?

GOD NATT, MIN NALLE
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Tankeväckande om vad ny teknik och
artificiell intelligens kan göra med oss
MARTIN WIDMARK OCH EMILIA DZIUBAK

MOJÄNGEN

Rutger och Valter är två äldre bröder som bor tillsammans. Rutger är uppfinnare, och en dag
uppfinner han tidernas bästa uppfinning; en liten mojäng som städar, diskar och tar hand om
alla tråkiga tidskrävande hushållssysslor. Och mojängen visar sig verkligen vara effektiv. Snart
har den städat hela huset, och lagat all god mat som Rutger och Valter kan tänka sig! Alldeles
för sent inser de båda bröderna att de genom att försöka städa bort allt jobbigt i hemmet, i
själva verket håller på att städa bort sig själva …
Martin Widmark målar, tillsammans med de fantasieggande illustrationerna av den
kritikerrosade polska illustratören Emilia Dziubak, upp en humoristisk berättelse om att längta
efter något, som du kanske egentligen inte alls vill ha när du väl får det. Med en underton av
eftertänksamhet kring vad ny teknik och artificiell intelligens kan göra med oss.
Inbunden, utk jan, 32 sid, ISBN: 9789178036592

Fartfylld läsning för alla
fordonsfantaster
JOHAN ANDERBLAD OCH FILIPPA WIDLUND

BOJAN OCH AMBULANSEN

Aj, Bojan har skadat benet! Som tur är kan mamma hjälpa och de
behöver inte ringa efter en ambulans. Bojan frågar om mamma
har kört en ambulans någon gång. Och det har hon ju, för hon har
kört nästan alla sorters fordon. Hon har till och med jobbat som
ambulanssjuksköterska och vet allt om hur ambulansen funkar.
I Bojan och ambulansen blandar Johan Anderblad, precis
som i de andra Bojan-böckerna, fakta och saga. Tillsammans
med Filippa Widlunds detaljrika bilder skapas magi för alla
små fordonsfantaster!
Inbunden, utk jan, 32 sid, ISBN: 9789178035731

”Den som vågar vara snäll
vinner alltid i längden!”

					

PELLE SVANSLÖS

GÖSTA KNUTSSON, ÅSA RÖNN,
MICHAEL RÖNN OCH INGRID FLYGARE

GÖSTA KNUTSSON, MARIA FRENSBORG,
ÅSA RÖNN, MICHAEL RÖNN, INGRID
FLYGARE OCH LOVISA LESSE

Katten Murre har en bondgård ute i
Skogstibble, och dit har det kommit ett
märkligt djur. Vad är det för djur? En karaff,
en kanel, eller rentav en struts? Elaka Måns
ser genast en chans att vara taskig mot
Pelle Svanslös igen. Men det blir inte riktigt
som Måns har tänkt sig.
Pelle Svanslös på bondgården är
utgiven i samarbete med Sagogränd.

Gösta Knutssons klassiska berättelser om
vänskap och medmänsklighet finns återberättade och illustrerade för dagens barn! Nu
kommer en fullmatad sagosamling om allas
favoritkatt Pelle Svanslös.
I Stora boken om Pelle Svanslös samsas
välkända Pelle-favoriter och faktaberättelser
med två nyskrivna äventyr om katterna i
Uppsala.

Inbunden, utk mars, 40 sid, ISBN: 9789178035144

Inbunden, utk mars, 160 sid, ISBN: 9789178036738

PELLE SVANSLÖS PÅ
BONDGÅRDEN
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STORA BOKEN OM
PELLE SVANSLÖS

BONNIER CARLSEN VÅR 2020
3-6 ÅR

Mumintrollen firar 75 år!

Under jubileumsåret 2020 släpps två klassiska Muminberättelser
i vacker nytolkning, tillsammans med en tavelbok – fylld av Tove
Janssons originalbilder.
Havet har alltid
varit ett centralt
element i Mumintrollens värld.
Med kampanjen
#vårthav samlas
pengar in för att
rädda Östersjön.
CECILIA DAVIDSSON, ALEX HARIDI,
TOVE JANSSON OCH CECILIA
HEIKKILÄ

MUMINTROLLEN PÅ
HATTIFNATTARNAS Ö

En het sommardag hittar Muminfamiljen
något underligt på stranden – en alldeles
egen segelbåt! De bestämmer sig för att
segla till en obebodd ö ute i havet. På ön
ställs de öga mot öga med hattifnattar i
hundratal …!

CECILIA DAVIDSSON, ALEX HARIDI,
TOVE JANSSON OCH FILIPPA WIDLUND

MUMINTROLLEN
OCH HAVSORKESTERN

Alla familjer behöver ibland komma bort –
det tycker åtminstone Mumintrollets pappa.
Han tar sin muminfamilj ombord på den
ståtliga skutan Havsorkestern och ger sig
ut på en resa de ska minnas för evig tid.

Inbunden, utk mars, 40 sid, ISBN: 9789178036646

Inbunden, utk mars, 40 sid, ISBN:
9789178038732

TOVE JANSSON

MUMIN TAVELBOK

Den perfekta gåvan till alla Muminälskare! Tove Jansson är en av Nordens
mest kända bildkonstnärer och författare.
Denna tavelbok samlar 20 av hennes
originalbilder ur de klassiska böckerna
om Mumintrollen, vackert tryckta på
stadigt papper och färdiga att riva ut
och sätta upp på väggen.
Inbunden, utk mars, 40 sid,
ISBN: 9789178038534

När stora
och små
har olika
syn på
tiden

Mästarduo
om livets
stora frågor

MARTA ALTÉS

ULF NILSSON OCH EVA ERIKSSON

Kluriga tankar om tid för förskoleåldern. Det är konstigt
med tid. Fem minuter kan vara jättelångt om man har
tråkigt, medan en timme flyger iväg när man är
på kalas. Varför är det så? Och varför säger pappa
att det är lugn och skön pappa-tid, när det alldeles
uppenbart är hög tid för lek? Med träffsäkra och roliga
illustrationer berättar prisbelönta illustratören Marta
Altés om hur det kan vara när stora och små tänker
olika om tid.

Älskad gris och bilderboksklassiker kommer nu i ny
utgåva! Ulf Nilsson och Eva Eriksson bjuder på härlig
högläsning för hela familjen om den lilla griskultingen
Pellen som blir räddad av en flicka och en pojke.
Barnen älskar Pellen från första stund. De syr en
pyjamas med toppluva och bäddar åt honom i en
docksäng. Han blir som deras lillebror. Men Pellen
växer och växer. Till slut är han jättestor och får
inte plats! Vad ska de göra?

Inbunden, utk jan, 32 sid, ISBN: 9789178035236

Inbunden, utk jan, 40 sid, ISBN: 9789178036370

BARA FEM MINUTER TILL

ÄLSKADE LILLA GRIS
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Vips tar oss med på naturäventyr!
OSKAR JONSSON

VIPS PÅ ISEN

Det är tidig vårvinter i skogen. Den lilla näbbmusen Vips är ute på skidtur
och får plötsligt syn på något ute på isen. Vips tar fram sin kikare ur
ryggsäcken och ser att det är en fisk som sprattlar. Men hur har den
hamnat där? När Vips kommer fram till iskanten är fisken borta men istället
tittar ett stort huvud med viftande öron och pigga ögon upp ur vattnet.
Det är uttern! Vips får en ny, spännande kompis och får lära sig mer om
naturen runtomkring.
Oskar Jonsson berättar, med oemotståndliga akvarellbilder,
om den charmiga livsnjutaren Vips som nyfiket vill upptäcka världen
och hjälpa alla som behöver hjälp. Läs också Vips vid bäcken och
Vips i trädet.
Inbunden, utk jan, 32 sid, ISBN: 9789178035847

Hejdlöst knasigt och lite småläskigt
JONNA BJÖRNSTJERNA

SAGAN OM DEN UNDERBARA FAMILJEN
KANIN OCH RYMDSKEPPET

Det är en underbart vacker och stjärnklar kväll i Sagoskogen. Hela familjen
Kanin har tagit sig upp på Observatorieberget för att titta på stjärnor och planeter. Lillebror Kanin älskar allt som finns i rymden. Månen är så rund och fin i
teleskopet. Men vänta! Är det verkligen månen som sakta närmar sig Sagoskogen och Lillebrors teleskop ...?
En hejdlöst knasig och lite småläskig berättelse om rymdvarelser som
vill erövra Sagoskogen. Här krävs en modig liten kanin med rätt utrustning!
Inbunden, utk maj, 32 sid, ISBN: 9789178037506

BÖCKER FINA SOM PRESENT
Nu med
både
sång och
musik!
ALICE TEGNÉR OCH ELSA BESKOW

VÅRA VISOR
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LOTTA OLSSON OCH
CHARLOTTE RAMEL

LITENPOESI

En fin presentutgåva med de bästa visorna
och bilderna ur Alice Tegnérs och Elsa
Beskows älskade produktion. Alice Tegnérs
barnvisor är en viktig del av den svenska
barnviseskatten. För vem har inte sjungit
Bä, bä, vita lamm, Ekorr’n satt i granen,
Mors lilla Olle, Majas visa eller Videvisan?

Liten-sviten är en hyllad småbarnsserie
med rytmiska vardagsverser för de allra
yngsta. Nu finns alla böckerna samlade
i en och samma bok. Titta, peka och lek
tillsammans med dessa minipoem med
hög musikalitet.

Inbunden, utk april, 40 sid
ISBN: 9789178037421

Inbunden, utk april, 96 sid
ISBN: 9789178036288

FLERA FÖRFATTARE

DEN SJUNGANDE
BARNKAMMARBOKEN

Härlig musik och sångstöd från de populära
Barnkammarböckerna! Du får sång och
ackompanjemang till ett femtiotal av
Barnkammarböckernas allra käraste sånger.
Allt du behöver göra är att trycka på
knappen för att lyssna och sjunga med.

Inbunden, utk april, 112 sid, ISBN: 9789178038442
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Lättläst för nybörjaren!
DET SKA VARA ROLIGT OCH ENKELT ATT LÄSA, även om man
precis håller på att lära sig. Barn har olika förutsättningar att lära
sig läsa och få upp läsflytet. Därför hittar du här böcker på flera
olika nivåer, om massor av roliga ämnen.

MED
VERSALER

HELENA BROSS OCH KADRI
ILVES

AXEL OCH OMAR.
TITTA EN KANIN!

Inbunden, utk dec, 64 sid
ISBN: 9789178035755

JO SALMSON OCH LOVISA LESSE

HJÄLP! DET VAR
INTE MITT FEL!

Inbunden, utk dec, 64 sid
ISBN: 9789163897429

PETRUS DAHLIN OCH
JOHANNA KRISTIANSSON

SKUGGAN

Inbunden, utk dec, 64 sid
ISBN: 9789178035380

MARIE OSKARSSON OCH
HELENA BERGENDAHL

TJUVAR OCH
TJAFS

Inbunden, utk dec, 64 sid
ISBN: 9789178036479

ERIKA EKLUND WILSON

MÄRTA OCH
HEMLISEN

Inbunden, utk dec, 64 sid
ISBN: 9789178036455

För de som kommit igång med läsningen
Sigge är
tillbaka!

Magiska
andar och
klimathot
med Nelly
Rapp
MARTIN WIDMARK OCH KRISTINA ALVNER

LIN HALLBERG OCH
MARGARETA NORDQVIST

Valle har äntligen börjat i samma klass som Nelly. Deras
underbara lärare, Birgitta, ska precis gå i pension och
berättar att hon planerar att bygga ett laboratorium i
garaget för att försöka forska fram ett miljövänligt bränsle.
Men när Nelly Rapp och Valle går upp på skolans vind
ramlar de över en alldeles levande ande i en flaska. En
ande som kan vittna om att forskning efter nya bränslen
kan leda till att man får leva sina dagar i en flaska på en
skolvind. Detta är den tjugonde boken om Nelly Rapp
och hennes vänner.

Allas favoritshettis Sigge är tillbaka! Det har blivit dags att
inviga det nya stallet och under jullovet anordnas träningsläger. Det är fokus på dressyr och gänget får träna med en
riktig dressyrdomare. Målet är sommarens stora tävling i
Danmark och tjejerna ställs inför nya utmaningar. Men när
det händer sorgliga saker utanför stallet är det viktigaste
ändå närheten till hästarna och att de finns där när man
behöver någon som lyssnar … Boken ingår i Sigge-serien
och handlar om Elina och hennes kompisar i det mysiga
stallet i Broby.

Kartonnage, utk mars, 112 sid, ISBN: 9789178037452

Kartonnage, utk mars, 160 sid, ISBN: 9789178037407

NELLY RAPP OCH
ANDEN I FLASKAN

I STALLET MED SIGGE
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Dav Pilkeys nya superhjälte!
Efter tolv spännande och skruvade äventyr med Kapten
Kalsong är det dags för Hundmannen att göra entré.

DAV PILKEY
ÖVERSÄTTARE: BJÖRN WAHLBERG

HUNDMANNEN

Vad får man om man syr ihop en trasig polishund med en trasig
polisman? Hundmannen! En stark kropp parad med en smart
hundhjärna blir ett vinnande koncept: även osynliga bovar kan
sniffas upp med stor framgång. Frågan är bara om Hundmannen
klarar av att ständigt välja plikten framför allt, med tanke på det
vilda inom honom ...
Dav Pilkey låter huvudpersonerna i Kapten Kalsong, George
och Harold, berätta även denna historia. De gör det som vanligt
på sitt ytterst humoristiska sätt, resultatet blir stor läsglädje för
både lässvaga och läsvana. Och särskilt för serieälskare.
Inbunden, utk mars, 224 sid, ISBN: 9789178033638

Actionspäckat
rymdäventyr för alla
som gillar Kapten
Kalsong
MAGNUS LJUNGGREN OCH JOHANNA KRISTIANSSON

RYMDPILOTERNA OCH
SVARTA HÅLETS FÅNGAR

De tre rymdpiloterna Max, Kim och Sam vill bara titta liiite på
det mystiska svarta hålet som öppnats i närheten av deras
rymdstation. Det låter ju så spännande att allting blir tvärtom i
svarta hål! Men när de ser de stackars söta enhörningarna som
fastnat i det svarta hålet kan de förstås inte låta bli att släppa ut
dem. Ett litet problem bara: Så snart enhörningarna kommer ut
förvandlas de naturligtvis till sin motsats! Nu är tre ondskefulla
DÖDSMÖRDARE lösa i rymden, och universums öde står på
spel.
Nu kommer andra boken i Magnus Ljunggren och Johanna
Kristianssons actionspäckade serie Rymdpiloterna.
Inbunden, utk jan, ca 96 sid, ISBN: 9789163893582
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Jens Lapidus
barnboksdebut!
JENS LAPIDUS OCH GUSTAF LORD

DILLSTALIGAN: KONSTKUPPEN
OCH JUVELKUPPEN

FOTO: STEFAN TELL

Dillstaligan är fartfylld och rolig läsning för lågstadieåldern av
spänningsmästaren Jens Lapidus och illustratören Gustaf Lord.
Jonathan har alltid gillat att hänga på sitt rum och meka med
sina uppfinningar. Tills han lär känna Zasha och de bildar Dillstaligan, enligt vissa ett tjuvgäng i det godas tjänst. Snart får
de en tredje medlem – Bollan, som kan kasta längre och högre
än någon annan.
I Konstkuppen försvinner mat från närlivs och en oskyldig
kvinna anklagas. Samtidigt börjar märkliga figurer synas på
konstmuseet dit Jonathan, Zasha och Bollan åkt på skolutflykt.
Det är dags för Dillstaligan att planera sin första kupp.
I Juvelkuppen blir Zasha lurad på pengar och bortskämde Rick
skryter extra mycket om alla sina prylar, återigen är det dags
för Dillstaligan att planera en kupp.
Inbunden, utk mars, 128 sid, ISBN: 9789178036523 / 9789178036585

Spännande och roliga
polisromaner för de
yngre läsarna
JØRN LIER HORST OCH HANS JØRGEN SANDNES

DUBBELDECKARNA OCH
FALLET MED SKEPPSVRAKET

Ett rysligt oväder drar över Elvestad och spolar upp skräp på
stranden. När Tilde och Viktor städar efter stormen gör de
underliga fynd: 17 gummistövlar och namnskylten till ett 100 år
gammalt skepp. Med hjälp av kustbevakningen försöker de lösa
havets gåtor, men sökandet leder till andra upptäckter … Kan
det finnas ett skeppsvrak på havsbotten utanför Elvestad?
Inbunden, utk jan, 96 sid, ISBN: 9789178035670

JØRN LIER HORST OCH HANS JØRGEN SANDNES

DUBBELDECKARNA OCH
FALLET MED CIRKUSEN

En färgsprakande cirkusparad ringlar genom Elvestad. Samtidigt
går larmet hos farfar Frans – någon har brutit sig in! Ett självklart fall
för Tilde, Viktor och hunden Åtto! Norska deckarstjärnan Jørn Lier
Horsts böcker om Dubbeldeckarna lovar spänning från första stund.
Inbunden, utk jan, 96 sid, ISBN: 9789178035663
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Låt dig inspireras av Birgitta Ohlsson
och tio fantastiska kvinnors liv
LEV SOM DU VILL.
TIO SVENSKA KVINNOR
VISAR VÄGEN

Birgitta Ohlsson; feminist, riksdagsledamot, EU- och
demokratiminister debuterar som barnboksförfattare
tillsammans med illustratören Lina Bodén.
Med tio fascinerande och engagerande porträtt
av svenska framstående kvinnor, både moderna och
historiska, uppmanar Birgitta Ohlsson sina läsare att leva
livet så som de själva vill. Det spelar ingen roll om du är
blyg, om du lever i en omodern tid (enligt dig själv), om
förutsättningarna inte är de bästa, eller om de kanske
rent utav är det. Våga bestämma hur du vill leva, våga
trotsa omgivningen och de som vill hindra dig!
Lina Bodéns vackra porträtt av kvinnorna och deras
symboler lyfter fram magin och kraften i deras fantastiska
personligheter.
En presentbok för alla med livet framför sig. Lite
Birgitta-boost, helt enkelt!

Birgitta
Ohlsson

Lina
Bodén

Inbunden, utk feb, 64 sid, ISBN: 9789178034321

BROWNSTONES
ÄVENTYR I
MYTERNAS
VÄRLD
JOE TODD STANTON

MARCY OCH SFINXENS GÅTA
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JOE TODD STANTON

ARTHUR OCH DET GYLLENE REPET

När äventyraren Arthur åker till Egypten i jakt på en legendarisk
bok och inte återvänder, sätter hans mörkrädda dotter Marcy motvilligt iväg för att rädda honom. Snart står hon öga mot öga med
sfinxen, och för att kunna rädda sin pappa, måste hon svara rätt på
sfinxens gåta. Hon befinner sig nu mitt i sitt eget äventyr, och även
om hon tar hjälp av de egyptiska gudarna, hänger allting på henne.
Kommer hon att kunna komma över sina rädslor och samtidigt
rädda sin pappa från sfinxen?

Vikingapojken Arthur bor i en liten isländsk by. När byn blir
attackerad av Fenrisulven ger sig Arthur av till asagudarnas land.
Där träffar han åskguden Tor som berättar att Fenrisulven bara kan
stoppas med hjälp av ett magiskt gyllene rep, och för att kunna göra
ett sådant rep behöver Arthur samla in en bit av bergets rot och
ljudet av en katts tass. Kommer Arthur lösa gåtan och lyckas fånga
den fasansfulla Fenrisulven?

Inbunden, utk jan, 56 sid, ISBN: 9789178037209

Inbunden, utk jan, 56 sid, ISBN: 9789178037216
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Succéserien fortsätter med fartfylld
action och farliga brottslingar

OLA LINDHOLM, JOHAN LINDQVIST OCH KEVIN OLBERG

KUNG POW. ETT LEVANDE VAPEN

FOTO: STEFAN TELL

Tolvårige Sam har tränats upp till att bli en av världens starkaste
och skickligaste agenter. Tillsammans med Kung Pow-mästaren
Ju och datageniet Aisha arbetar trion för att sätta käppar i
hjulet för världens onda krafter. Och det blir många käppar, för
skurkarna finns överallt ibland oss.
I Ett levande vapen har en av världens farligaste brottslingar,
Papegojan, lyckats storma Brasiliens högsta skyskrapa och tagit
gisslan högst upp i byggnaden. Han kräver mångmiljardbelopp,
annars så kommer han spränga hela skyskrapan med gisslan
kvar inuti.
Inbunden, utk maj, 100 sid, ISBN: 9789178033614

Slutstriden
är här i serien
som får dig att
tänka som en
programmerare
TOR MOSTRÖM, JOHAN WENDT OCH PETER BERGTING

CURLY BRACKET. GAME OVER

Kan en ensam tjej vinna över ett allsmäktigt system? I den
avslutande delen i den dystopiska trilogin om Curly Bracket
riskerar hon allt i sin kamp mot företaget Corpuratus förtryck.
Infångad och ensam förs hon till Corpuratus högkvarter, och
väl på insidan hoppas hon kunna sätta sin plan i verket. Men
hur vinner man över en fiende som inte är mänsklig?
Böckerna består av två delar: en spännande och actionfylld historia om Curly Brackets kamp mot Corpuratus, och en
avslutande faktadel som går igenom lösningar på de problem
som Curly ställs inför och hur hon löser dem.
Inbunden, utk nov, 96 sid, ISBN: 9789163896415
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Grand finale
i Ödesryttartriologin

Spännande
noveller
om de fyra
Ödesryttarna
HELENA DAHLGREN

FYRA BERÄTTELSER
FRÅN JORVIK

HELENA DAHLGREN

MÖRKRET FALLER

Den tredje och avslutande delen av den storslagna
berättelsen om de fyra Ödesryttarna. Lisa, Anne,
Linda och Alex står nu inför sin största prövning hittills.
Dark Cores mörka planer riskerar att förinta hela den
magiska ön Jorvik, och i förlängningen hela världen så
som vi känner den. Men ödesryttarnas magi, och det
speciella band de alla har till sina hästar, är mäktigare
än all ondska. Om de bara lyckas behärska magin.

Kartonnage, utk nov, 128 sid,
ISBN: 9789178036509

Kartonnage, utk mars, 100 sid, ISBN: 9789178032419

Supersmart, klurigt
och galet roligt!
ELIN EK

bok
Ny p r i l
ia

ATHENA. HUR SVÅRT
KAN DET VARA?

Elin Eks Athena är en schysst kompis som med stark självkänsla
och ostoppbar attityd försöker förändra världen till det bättre
och lämnar läsaren med känslan att ingenting är omöjligt.
Till och med niorna klättrar i träd på rasterna på Athenas
skola. I hundra år har eleverna på Lindskolan hängt i Tröstan och
Stora Skuggan eller någon av de andra gamla lindarna på skolgården. Där har man viskat hemlisar och spelat kort och vågat
sig upp på den högsta grenen. Men grannarna tycker att trädens
löv skräpar ner, och visst ser de ut att vara i dåligt skick? Plötsligt
är lindarna i fara! RJK kallar till krismöte, men Yousef dyker inte
upp. Aicha säger att hon har sett honom på stan – med en tjej …
Tur att Athena är världens bästa på typ allting och hittar lösningar
där alla andra misslyckas!
Kartonnage, utk april, 192 sid, ISBN: 9789178037469
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Rowley avslöjar den sanna
historien för fansen!
Nu är det äntligen dags för Rowley att själv fatta
pennan och skriva sin egen dagbok.
JEFF KINNEY
ÖVERSÄTTARE: JOHAN ANDREASSON

DAGBOK FÖR ALLA SUPERSCHYSSTA – ROWLEY
JEFFERSONS LOGGBOK

Alla som följt serien Dagbok för alla mina fans har så
klart mött Rowley tidigare. Nu är det äntligen dags för
honom att själv fatta pennan och skriva sin egen dagbok. Det är åtminstone ursprungsplanen. Ända tills Greg
får reda på vad han håller på med och blir rasande.
Snabbt enas de om att Rowleys dagbok istället ska bli
en biografi om bästa vännen Greg – Greg är ju den som
en dag kommer att bli berömd.
Men Rowley är kanske inte bästa personen för
uppgiften och ”biografin” blir inte alltid så smickrande
för Greg …
Kartonnage, utk mars, 224 sid, ISBN: 9789178037513

Brutalhumor när den är som bäst!
MARIA FRENSBORG OCH KALLE LANDEGREN

MORRIS MOHLIN ÄR LEVANDE
MÅLTAVLA

Nu kommer andra delen om Morris Molin – en tonårskille med
en osviklig förmåga att trassla till det för sig. Författaren Maria
Frensborg och illustratören Kalle Landegrens nya serie är perfekt
läsning för alla som älskar Dagbok för alla mina fans.
Livet blir sannerligen inte lätt när skolans värsting Kringlan
tvingar Morris att gömma en påse vitt pulver i skåpet i
skolan. Och inte blir det bättre av att Morris misstolkar Mirres
Chewbacca-imitation för ett kyssförsök. Eller att Mirres pappa
anklagar honom för att vara en stalker.
Men NÅGON verkar i alla fall tycka om Morris – eller hur ska
han annars tolka det när granntanten Erna ger honom en virkad
penis i julklapp?
Kartonnage, utk jan, 196 sid, ISBN: 9789178035588

Älskad klassiker fyller 75 år!
MARTHA SANDWALL-BERGSTRÖM

KULLA-GULLA

Böckerna om Kulla-Gulla har lästs och älskats i många generationer.
Den första boken om barnhemsbarnet Gulla kom till när författaren
Martha Sandwall-Bergström 1945 vann första pris i en barnbokspristävling
som Bonniers utlyst. Bokserien bygger på upplevelser som författaren
hade i sin barndoms fattiga Småland.
Böckerna kombinerar spännande äventyr med historiska
realiteter, och Gulla själv är en stark flickhjälte som förtjänar att lyftas igen.
Nu ger vi ut de tre första böckerna i nyutgåva.
Kartonnage, utk mars, 128 sid, ISBN: 9789178037278 / 9789178037292 / 9789178037315
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Mästaren av spänning är
äntligen tillbaka
Kristina Ohlsson har fångat - och skrämt - många
tusentals barn med sina böcker av det krypande,
rysliga slaget. Spökberättelsen Mysteriet på
Ödeborgen kommer inte att göra läsarna besvikna!
FOTO: THRON ULLBERG

KRISTINA OHLSSON

MYSTERIET PÅ ÖDEBORGEN

Ellie och Walter måste hålla ihop nu. Ensamma skickas de iväg
till Stormön där de ska stanna tills deras föräldrar kommer tillbaka. Men ingenting blir som de tänkt sig. Deras nya hem är en
stor, gammal stenborg som döljer mörka hemligheter. Öborna
varnar dem genast: Håll er borta från Ödeborgen, barn! Det
pratas om gastar och spöken, men vem tror på sånt? Inte Ellie
och Walter.
Men någon rycker i dörrhandtagen till deras sovrum på
natten. Och i ett annat rum hänger tavlor vända mot väggen.
Tavlor som föreställer fyra barn som en gång bodde i borgen
och sedan försvann. Som om detta inte vore nog jagas Ellie
av en svart fågel som vägrar lämna henne ifred ...
Kartonnage, utk dec, 250 sid, ISBN: 9789178037865

KARIN ERLANDSSON

PÄRLFISKAREN

Miranda saknar en arm. En roshaj tog den en
dag när hon var nere i djupet och dök. Trots
det är hon den bästa dykaren och den bästa
pärlfiskaren. Hon vet att ögonstenen, den
mytomspunna och mest värdefulla pärlan, kan
bli hennes.
Mot sin önskan har hon Syrsa med sig på
äventyret, en flicka som pladdrar oavbrutet
och inte ens simmar särskilt bra. Men Syrsa
har också en sällsynt förmåga, något som kan
ge Miranda ett rejält övertag på alla andra i
sökandet efter ögonstenen ... Faror lurar dock
överallt: Roshajarna som kretsar kring dem när
de dyker, förbannelsen som vilar över ögonstenen, och vad vill egentligen den gåtfulla
Iberis som följer varje steg de tar?
Pärlfiskaren är den första delen i Legenden
om ögonstenen.
Kartonnage, utk jan, 256 sid, ISBN: 9789178037827
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”Grattis till dig som har det här
äventyret framför dig!”
			

MARTIN WIDMARK
KARIN ERLANDSSON

FÅGELTÄMJAREN

Den norra hamnstaden förbereder sig för
vintern. Miranda och Syrsa har bosatt sig i
Lydias hus, och med samma skicklighet som
Miranda dök efter pärlor klättrar hon nu högt
uppe i smaragdkronorna och svingar träffsäkert sin yxa.
Men vintern kommer tidigt och med
vintern onda krafter som snart har staden
i sitt grepp. Dagskatornas beteende är
förändrat och de attackerar i flock. När Iberis
dyker upp har den vänliga staden förändrats
till oigenkännlighet …
Kartonnage, utk jan, 300 sid, ISBN: 9789178038268
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Spänning och svek
i Glasgows dunkla
gränder
JAKOB WEGELIUS

DEN FALSKA ROSEN

Den falska rosen handlar om fartyget Hudson Queens
gåtfulla historia. Sökandet efter sanningen leder skutans
besättning – maskinisten Sally Jones och skepparen
Henry Koskela – till Skottland och staden Glasgows undre
värld. Där tar deras resa en ödesdiger vändning. För Sally
Jones står till slut själva livet på spel.
Den Falska Rosen är en fristående fortsättning på de
Augustprisbelönade böckerna Legenden om Sally Jones
och Mördarens apa.
Kartonnage, utk april, 420 sid, ISBN: 9789178034239

Välkommen till kultförfattaren
Neil Gaimans universum

NEIL GAIMAN OCH CHRIS RIDDELL
ÖVERSÄTTARE: KRISTOFFER LEANDOER

CORALINE

NEIL GAIMAN
ÖVERSÄTTARE: YLVA SPÅNGBERG

STARDUST

Dagen efter det att hennes familj flyttat in i ett gammalt
hus ger sig Coraline ut på upptäcktsfärd. Huset är
uppdelat i lägenheter och i hennes lägenhet finns det
21 fönster och 14 dörrar, men endast 13 av dem går att
öppna. Den fjortonde dörren är låst och bakom den
finns det bara en tegelvägg. När Coraline lyckas få
upp dörren står det klar för henne att den också är en
passage in i en annan värld, med en annan lägenhet i
ett annat hus.

I över sexhundra år har den lilla byn Wall på den
engelska landsbygden legat bredvid en hög
stenmur som givit byn dess namn. Här bor den
unge Tristran Thorn som är djupt förälskad i den
vackra Victoria Forester. Han är villig att göra
vad som helst för att vinna hennes kalla hjärta,
till och med hämta henne stjärnan som de såg
falla från natthimlen. Men för att göra det måste
han bege sig till landet bortom stenmuren, där
ett magiskt äventyr väntar.

Danskt band, utk mars, 149 sid, ISBN: 9789178035786

Danskt band, utk mars, 280 sid, ISBN: 9789178035717
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”Elin Persson framstår som
mild men bestämd – hon är inte
rädd för att ta upp ett så brännande ämne. [...] Hon vill varken
skön- eller svartmåla, utan ge en
komplex bild av de afghanska
killarnas verklighet.”
TT, ELIN SWEDENBERG

VEM VILL DU SKA LÄSA BOKEN?
– Medan jag skrev boken var läsaren i mitt huvud
de ensamkommande flyktingkillarna som jag har
jobbat med. Men också alla som har jobbat på
HVB-hem. Det är en ungdomsbok, men jag tror att
den kan passa för olika personer och åldrar.
SKILDRAR BÅDE DET MÖRKA OCH LJUSA
På hemmet träffar karaktären Rebecka varje dag
tre afghanska pojkar som kommit ensamma till
Sverige. Det är 14-årige Zaher, han i glittersandaler
som inte vill berätta vad som hänt honom, och Hamid som ständigt tittar i brevlådan efter en kallelse
till Migrationsverket. Och så Ahmed som dansar
och skämtar i korridorerna men som ”äter Melatonin för att kunna sova, Sertralin för att kunna skratta och Fluoxetin för att inte falla ned i svarta hål”.
AV: LINDA FRITIOFSSON

LÄS HELA INTERVJUN PÅ BOKINO.SE
ELIN PERSSON

DE AFGHANSKA SÖNERNA

Danskt band, utk jan, 192 sid, ISBN: 9789178035564

Nedräkningen
har börjat!

Vi är tillbaka i Panem och det
är den tionde slåtterdagens
morgon …
16
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Rytmisk läsglädje på rim
SOFIA RÅDSTRÖM

VÄNTA, SICKAN

Mysig igenkänning på rim, för småbarnsföräldrar
och deras småttingar. Det här är den tredje boken
om den könsneutrala lilla Sickans vardag
Det regnar utanför Sickans fönster och Sickan vill
fort ut för att plaska i vattenpussarna. Men vänta.
För att gå ut måste Sickan först få en ny blöja och ta
på sig: en tröja, byxor och galonisar. Snart är både
Sickan och pappa klara.
Nej, stopp! Pappa måste ta en kaffelatte med
sig ut. När kaffet är färdig har Sickan försvunnit. Var
är Sickan? Pappa letar. Sickan är i badrummet och
vill inte längre gå ut. Nej, nu vill Sickan bada badkar.
Sofia Rådströms fina moderna textrim och
mysiga illustrationer i de första böckerna om Sickan
föll både recensenter och läsare i smaken.
Inbunden, utk maj, 32 sid, ISBN: 9789178038725

Humoristisk allegori om vänskap i en hundrastgård
MARIA NILSSON THORE

EN EGEN FLOCK

Bilderbokens huvudperson, en ensam tax, drömmer
om en vän. Men hur gör man för att få en kompis
när man är en liten vovve? Varje gång taxen går till
rastgården i parken, där de andra hundarna håller till,
känns det tokigt på något sätt. Taxen passar inte in,
och det känns till och med lite jobbigt att vara bland
de andra hundarna. Men alla andra hundar ser ju ut att
ha så roligt tillsammans!
Maria Nilsson Thore har med varm och slagfärdig
humor skapat en underbar allegori om vänskap i
en hundrastgård. Med utsökt mysiga och detaljrika
illustrationer bjuds läsarna in till fantasier och
vänskapsfunderingar som: Hur långt måste man
anpassa sig för att passa in och uppskattas av andra?
Vad är en flock? Och måste man verkligen vara lika för
att vara vänner? Kan det funka om man är lite olika –
som en tax och en pudel, till exempel?
Inbunden, utk aug, 32 sid, ISBN: 9789178038718

Fåren fixar festen
JAKOB WEGELIUS

HERR BALDERS HEMLIGHET

Herr Balder lever ett underbart liv på sin herrgård.
Allt skulle vara perfekt om det inte var för det där
med gräsklippningen på torsdagarna. Det är svettigt
och smutsigt – inte alls herr Balders stil. Men så ser
han en annons om att man kan hyra får som sköter
gräsklippningen! Snart är en beställning gjord och en
vecka senare dyker tio prima får upp. Det blir dock inte
riktigt som herr Balder tänkt sig – det blir bättre! Men
grannbonden ryser av obehag och höjer spänningen
i elstängslet … Äntligen kommer den här pärlan från
1995 i ny upplaga!
Inbunden, utk juni, 32 sid, ISBN: 9789178038930
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Saga och fakta om simning
THERESE ALSHAMMAR OCH JONAS BURMAN

AYSA OCH LILLEBROR SIMMAR

Plask och lek för alla vana och ovana vattendjur. Aysa har väntat och
väntat på att få ta med sin lillebror till simhallen. Han är liten och kan
ingenting, men idag ska han få följa med för första gången. Äntligen ska
Aysa få visa alla sina vattenkonster och leka i den plaskiga, härliga
bassängen igen. Och när mamma behöver hjälp för att fånga en
försvunnen stjärna får Aysa flyta iväg på ett spännande undervattensäventyr. Kanske ända ut i rymden?
Författaren och simmaren Therese Alshammars text genomsyras av
en stor kärlek till vatten. Den lekfulla berättelsen bjuder på inspirerande
och smarta tips för föräldrar och barn som vill lära känna vattnets magi
på ett säkert sätt. Boken avslutas med roliga övningar att prova på
själv i Aysas simskola.
Följ med ner i bassängen där illustratören Jonas Burman målar
upp ett vattenuniversum som man vill flyta fritt i.
Inbunden, utk maj, 32 sid, ISBN: 9789178038749

Underfundigt om
vardagliga situationer
ANNA-KARIN GARHAMN

PUCK PÅ RESTAURANG

Anna-Karin Garhamns serie om Puck är charmiga bilderböcker
med humor och snits om små och stora äventyr i vardagen. I
dag ska Puck gå på restaurang. Det är det finaste ställe Puck
någonsin har sett! Borden är dukade som på kalas och i en
liten bok kan man se vad det finns för mat att välja på. Tyvärr
finns inte pannkakor … Mamma hjälper Puck att beställa.
Men sen dröjer det jättelänge innan maten kommer. Och den
smakar inte riktigt som Puck trodde! Mamma blir proppmätt,
men Puck är fortfarande hungrig. Vilken tur, då orkar Puck
äta efterrätt!
Läs också: ”Puck går till frisören”, ”Puck flyger flygplan”,
”Puck får ett syskon”, ”Puck går på bio”, ”Puck lär sig cykla”,
”Puck och Kanin räknar” och ”Puck hos tandläkaren”.
Inbunden, utk juni, 32 sid, ISBN: 9789178038848

Storsäljare i nyutgåva

CAMILLA LÄCKBERG OCH MILLIS SARRI

SUPER-CHARLIE OCH
GOSEDJURSTJUVEN

Möt Super-Charlie, barnens egen hjälte!
När ett gosedjur försvinner i kvarteret måste Super-Charlie
plocka fram alla sina devek... detektivkunskaper för att lösa
mysteriet. Att träna upp sin Superhörsel vore också bra, så
han har fullt upp. Men tjuven kanske är närmare än han tror?
Detta är deckardrottningen Camilla Läckbergs andra bok
om den charmige och sure bebishjälten Super-Charlie.
Inbunden, utk juni, 40 sid, ISBN: 9789178038480
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Hjälp Super-Charlie
– bli en hjälte du också!
Camilla Läckberg är en stolt och
engagerad ambassadör för Barncancerfonden. Därför skänker hon
10 % av sina intäkter från den här
boken till forskningen om barncancer.
Tack för att du köper boken
och är med och bidrar!

BONNIER CARLSEN SOMMAR 2020
3-6 ÅR

Ny serie fullmatad med skruvad
action och superhjältar!
Peter Bergtings alldeles egna bilderboksuniversum blandar ingredienser
från klassiska serietidningar med
detaljrika akvareller till en medryckande högläsningsstund för stora
och små. Perfekt superhjältebok för
alla som gillar serier som Pyjamashjältarna, Spindelmannen, Shimmer
& Shine eller Lego.

PETER BERGTING

PETER BERGTING

JORDENS HJÄLTAR.
MEGAZTRÅLEN

JORDENS HJÄLTAR.
ROBOTVALPARNA

Hjälp! Ett vattenmonster löper amok i staden och
krossar allt i sin väg. Dessutom förminskar det
människor med en krympstråle. Det är dags att kalla
in gänget med superkrafter som är experter på
att hantera skurkar: Jordens hjältar! Häng med på
ett actionspäckat äventyr med superhjältarna som
räddar Jorden och dess invånare om och om igen.

Fredagsmys-katastrof! Supergulliga, men mystiska,
hundvalpar glufsar i sig allt godis i hela staden och
snart finns inte en smula kvar. Det är dags för Jordens
hjältar att rycka ut! De är kompisar med superkrafter
och experter på att hantera skurkar. Häng med på ett
actionspäckat och skrattframkallande äventyr i den
första boken om superhjältarna som räddar Jorden
och dess invånare om och om igen.

Inbunden, utk maj, 32 sid, ISBN: 9789178037858

Inbunden, utk maj, 32 sid, ISBN: 9789178033621
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Sommarpyssel med
barnens favoriter
HELENA BROSS OCH
CHRISTEL RÖNNS

KLASS 1B.
KOMPISBOKEN

MARTIN WIDMARK OCH
HELENA WILLIS

LASSEMAJAS
SOMMARLOVSBOK: BLÅBÄRSMATCHEN

En kul fylla-i-bok för alla som gillar böckerna
om ”Klass 1b.” Här kan du fylla i saker om
dig själv, det du vet om barnen i klass 1b och
be dina kompisar att skriva om sig själva.
Svara på frågorna om vad ni gillar, vad ni har
för favoritdjur eller favoritämne i skolan och hur en bra
kompis ska vara. Boken innehåller också berättelsen
”Hemliga kompisar” där man får reda på hur man kan
vara en extra bra kompis till någon.
Pröva också aktivitetsböckerna: ”Siffer-skoj”, ”Skoj
med English”, ”Skoj med tid”, och ”Skoj att mäta”.

Ett måste på resan och i hängmattan - ingen sommar utan
årets sommarlovsbok! Alltid
massor av roliga sommarlovspyssel och en nyskriven novell om LasseMajas detektivbyrå.
I boken hittar du och dina kompisar dessutom en massa kul pyssel
och tips på aktiviteter, lekar och spel. Som vanligt bjuder Dino och Sara
från caféet i Valleby på ett gott recept, du får lära dig att rita karaktärerna
från böckerna, spana efter tjuvar, och testa dina Vallebykunskaper i en
utmanande frågesport. Boken som håller hela sommaren!

Inbunden, utk juli, 48 sid, ISBN: 9789178038831

Inbunden, utk maj, 96 sid, ISBN: 9789178037476
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Väck läslusten !
Två böcker i nya serien Lätt att läsa sport, för
dig som vill veta mera om fotboll och basket. Hur
det funkar att spela i ett klubblag, på träning och
match. Lär dig bra bollövningar för bättre teknik
när du dribblar, passar, skjuter, markerar och förstå
spelarnas samarbete på plan. Läs om regler och vad
domarens tecken betyder. Dessutom får du fakta
om världsstjärnor inom basketen och fotbollen.
För killar och tjejer som gillar sport!

LIN HALLBERG OCH
JONNA BJÖRNSTJERNA

NOAS RESA

Djur, magi och roliga tuffa illustrationer i en härlig
kombination av Lin Hallberg och Jonna Björnstjerna
– det här är extra lättlästa böcker i versaler som är
perfekta för att sätta igång läslusten.
Inbunden, utk juli, 64 sid, ISBN: 9789178038701

HELENA BROSS OCH
CHRISTEL RÖNNS

KLASS 1B. SKYNDA,
SKYNDA

Helena Bross succéserie om kompisarna i ”Klass
1b” är lättlästa böcker för nybörjarläsare, där
både killar och tjejer kan känna igen sig. I dag
är det stressigt värre. På morgonen måste Linus
och mamma skynda sig till skolan. Efter skolan
är det bråttom till fritids och på kvällen har Linus
fotbollsträning.
Inbunden, utk juli, 64 sid, ISBN: 9789178038077

Ny
serie!
Kort om
sport

JÉRÉMY ROUCHE OCH PASCAL BALTZER

FOTBOLL

Inbunden, utk juli, 64 sid, ISBN: 9789179751081

EMMANUELLE OUSSET OCH
ANNE-OLIVIA MESSANA

BASKET

Inbunden, utk juli, 64 sid, ISBN: 9789179751074

JENS HANSEGÅRD OCH
ANDERS NYBERG

JORDENS UNDERJORDISKA PLATSER

Välkommen till underjorden! Människan har
alltid fascinerats av världen under våra fötter. Vi
har grävt oss ner i djupet för att hitta gnistrande
skatter, för att begrava våra döda, men också
för att söka skydd.
Inbunden, utk juli, 64 sid, ISBN: 9789178038954

JENNY ALM DAHLGREN OCH
INGRID FLYGARE

KELVINS
KANINER

Lättläst för alla djurälskare! Kelvin och farmor har
köpt kaniner. Tillsammans. Då kan väl inte farmor
bara gå och dö? Nu är Kelvin ensam med de två
kaninerna. Tills en av dem försvinner… Vad är det
som händer i kaninhagen egentligen?
Serien Djurgänget handlar om husdjur och kompisar
och har färgbilder av Ingrid Flygare på varje sida.
Inbunden, utk juli, 64 sid, ISBN: 9789178037575

MAGNUS LJUNGGREN OCH
MATS VÄNEHEM

Inbunden, utk juli, 64 sid, ISBN: 9789178037582
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DEN FARLIGA DUELLEN

Egon, Fiona och Urban blir nyfikna när ett teatersällskap kommer till borgen. Men riddarna är inte
imponerade, utan börjar bråka med skådespelarna. Nu ska det bli duell i gryningen! Men hur ska
skådespelarna klara sig? De har inga vapen och är
dåliga på att slåss. Som tur är får barnen i Riddarskolan en listig idé ...
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Barnens nya favorithobby
REETTA NIEMELÄ OCH SALLA SAVOLAINEN
ÖVERSÄTTARE MAIJA HURME

BOKEN OM KÄPPHÄSTAR

Välkommen till den fantastiska käpphäst-världen!
Iris och Rina är så glada över sina fina hästar och
startar en egen käpphästklubb vid stallet. Följ med
dem när de tillverkar nya hästar liksom alla tillbehör
man kan behöva. Det här är saker som du själv kan
göra av sådant som redan finns hemma: lite gamla
sockar, garn, tygband, käppar och en gammal kudde!
Så sätt igång och fyll en gammal strumpa med lite
kuddstoppning och se vad som händer! När din
häst är klar behöver du en stallplats, lite hästfoder
samt lära dig hur man sköter en käpphäst. Och
sedan är det dags att bygga en hinderbana för
hoppning! En härlig berättelse och pysselbok för
alla händiga, unga som gamla. Och du återvinner
gamla saker istället för att köpa nytt.

nya hästar
Iris ville göra en ny käpphäst. Hon bad Riina om hjälp.
– Okej, svarade Riina, men vad ska vi göra
hästen av?
– Av en uppstoppad yllesocka, en pinne och lite
annat, sa Iris, samtidigt som hon plockade fram
en massa saker på bordet.
Hästen blev riktigt fin och de båda vännerna
bestämde sig för att kalla den Tufs.
Yllesockar kan få
bli huvud.

Gammal kuddfyllning blir bra
som huvudstoppning.

20

Gör du en
f läckig häst?

Ett borstskaft eller en vanlig
pinne från skogen funkar
bra som käpp.
Tyg kan också
användas som stoppning.

Inbunden, utk maj, 40 sid, ISBN: 9789179751050

Ny
utgåva!

LIN HALLBERG OCH MARGARETA NORDQVIST

STALLPYSSEL MED SIGGE

Pyssla, måla och klura med Sigge! Välkommen till en
aktivitetsbok full av roligt häst- och Siggepyssel. Välj
rätt väg till stallet genom labyrinten, rita drömhästen
eller läs Sigges 10 budord och mycket annat … Du
får också över 50 klistermärken med Sigge! Fixa och
trixa med Sveriges populäraste lilla shetlandsponny!
Häftad, utk augusti, 24 sid, ISBN: 9789179751098

Äntligen ny bok med
Sam och Sigge
LIN HALLBERG OCH MARGARETA NORDQVIST

SAM OCH SIGGE PÅ
SKATTJAKT

Eric och Simon har varsin alldeles egna shetlandsponny, Sam
och Sigge. Pojkarna älskar sina hästar och hästarna följer gärna med dem ut på äventyr. Ikväll vill pojkarna att mamma ska
berätta godnattsagan om när de red ut på skattjakt. Längre
och längre in i skogen red de. Men var fanns skatten? Och var
hade de hamnat? Vilken tur att pojkarna har Sam och Sigge
som alltid hittar tillbaka hem!
En lättläst bok i färg för alla killar och tjejer som har börjat
läsa själva och gillar äventyr och hästar!
Inbunden, utk augusti, 64 sid, ISBN: 9789163884733
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Hejdlös humor och mysryslig
spänning
Skruvat, lättläst
rymdäventyr
MAGNUS LJUNGGREN OCH
JOHANNA KRISTIANSSON

RYMDPILOTERNA OCH
KLONERNAS HÄMND

I rymden kan allt hända - och det gör det också, i
Magnus Ljunggrens och Johanna Kristianssons knasiga och actionspäckade serie Rymdpiloterna. Detta är
den tredje fristående boken i serien.
De tre unga rymdpiloterna Kim, Max och Sam får en
underbar ny uppfinning: Ångraknappen Ctrl-z!
Nu kan de äntligen ta tillbaka alla sina misstag
och få nya chanser.
Men säg den nya teknikpryl som inte har en liten
bugg. Eller två… Plötsligt har rymdpiloterna lyckats
bli uppkäkade av en enorm kosmosval medan EN
MILJON kopior av den ondskefulle Kapten Zenok marscherar mot deras rymdstation. Hur ska nu detta gå?
Inbunden, utk april, 98 sid, ISBN: 9789178038107

Galen och
knasig
familjeberättelse
MARTIN WIDMARK OCH PELLE FORSHED

EN HELT VANLIG SEMESTER
MED FAMILJEN JANSSON

Håll i er! För i Martin Widmarks högläsningsbok om den uppochnervända familjen Jansson kan i princip allting hända.
Hela familjen Jansson ska åka på cykelsemester till Palletofta
camping. Där är det inte helt lätt för barnen Kajsa och Alvin
att hålla reda på sina retsamma, lekfulla och hopplöst busiga
föräldrar. Låter det märkligt? Inte alls. Det är för att det här
är en galet knäpp och rolig familjeberättelse där barn och
vuxna har bytt roller med varandra.
Inbunden, utk april, 128 sid, ISBN: 9789178037889

Tokroligt
med skämskuddevarning
MÅNS GAHRTON OCH JOHAN UNENGE

HOTELL GYLLENE
KNORREN.
RYMDMONSTREN
ANFALLER

22
22

Alldeles
lagom
läskigt och
spännande
KATARINA GENAR OCH
ALEXANDER JANSSON

MYSTISKA
SKOLAN.
SPÖKPOKALEN

Humor för stora och små i Måns Gahrtons och Johan
Unenges serie om den knasiga familjen Rantanen som
driver hotell på landsbygden.
Ett kakfat är helt plötsligt är tomt och minigrisen Pyret
verkar också saknas. Något skumt pågår på hotellet!
Strax dyker det upp ett gäng ufojägare i en buss med
märkliga antenner på taket. Ritva och Roger tar chansen
att få gästerna att stanna extra länge. För visst verkar hela
östra glesbygden vara full av mystiska försvinnanden?
Och vad är det för konstiga ljussken på andra sidan sjön?
Tänk om det finns rymdvarelser i området?

”Spökpokalen” är den
tredje fristående kapitelboken i Katarina Genars rysmysiga serie
””Mystiska skolan””. Skolan där både elever och lärare från förr
dröjer sig kvar! Spännande och lagom läskigt för nybörjarläsare
med magiska illustrationer i svartvitt av Alexander Jansson.
Greta älskar sin mystiska skola och snart ska hon vara med
och tävla i skolmästerskapen. Skolan har inte varit med på över
hundra år! Undrar varför? Och varför välter den stora pokalen
på hyllan utanför idrottshallen hela tiden? Den som det står
Fredrik Andersson på och som är från 1912, senaste gången
skolan var med?
Läs också de andra fristående kapitelböckerna: ”Spöket i
biblioteket” och ”Spöket i dimman”.

Kartonnage, utk augsti, ca 128 sid, ISBN: 9789178038923

Kartonnage, utk augsti, ca 112 sid, ISBN: 9789178037148
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Viktigt och lärorikt
om världens problem
NIKI WALKER OCH JENNY JORDAHL
ÖVERSÄTTNING MATS WÄNBLAD

SÅ FUNKAR KRIG OCH KONFLIKTER

Trots sin titel är det här i grunden en optimistisk bok, som vill ge hopp och visa på alternativa lösningar till våld och krig. På nyheterna hör vi om krig och oroligheter varje dag.
Och i våra egna vardagsliv möter vi konflikter hela tiden. Här kan vi lära oss att känna igen
grundorsakerna till varför olika konflikter kan uppstå och hur man kan jobba för att lösa
dem. Dessutom får vi några översiktliga sammanfattningar av betydande världskonflikter.
Niki Walker är en kanadensisk författare som skrivit ett tjugotal böcker framför allt om
problem i samhället som engagerar henne. Boken är genomillustrerad av norska Jenny
Jordahl som även hon brinner för viktiga ämnen. Hon har bland annat tecknat serieboken
”Kvinnor i kamp” (2018).
Inbunden, utk juli, 80 sid, ISBN: 9789178038060

ENGELSKT OMSLAG

Netflix mest populära
dokumentärserie, nu
som bok!

MATT WHYMAN OCH RICHARD JONES M. FLÖVERSÄTTNING BJÖRN WAHLBERG

VÅR PLANET

Den officiella boken till den hyllade Netflix-serien ”Our planet”. Svindlande foton och
vackra illustrationer ger oss en bild av jordens olika klimatzoner med varierande växtlighet och djurliv. Vi får utforska islandskap, stekheta öknar, täta regnskogar och
till synes ändlösa hav och får lära oss om hur allt hänger samman. Den legendariske
naturfilmsprofilen Sir David Attenborough, som också var speaker för tv-serien, har
skrivit ett förord till Matt Whymans lättlästa och informativa text. Helt naturligt handlar
det om att vi måste ta hand om vår alldeles fantastiska planet och boken är ett internationellt samarbete med Världsnaturfonden, WWF. Denna praktutgåva passar bra
för hela familjen – en bok att läsa och uppleva tillsammans!
Inbunden, utk augusti, 135 sid, ISBN: 9789178038916
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Smarta pusseldeckare i
högt tempo

NY
SERIE!

CLUE-böckerna är smarta pusseldeckare i högt tempo, författade av det
prisvinnande deckaresset och före detta polisen Jørn Lier Horst. De utspelar
sig i det fiktiva samhället Skutbukten och, inte minst, på Pensionat Pärlan där
Cecilia och Leo bor.
Serien tar deckare för barn på allvar och levererar både bladvändarspänning och eftertanke. Utöver pusslandet med ledtrådar och nervpirrande
scener i skarpt läge, skildrar böckerna också vänskap, och barnens känslor
och tankar, och lyckas dessutom lära läsaren en del om filosofi. De är
välskrivna men samtidigt lättlästa, och passar både den vana och den ovana
läsaren. CLUE är, förutom att betyda ledtråd, begynnelsebokstäverna i
huvudkaraktärernas namn: Cecilia, Leo, Une och hunden Egon.

Magisk
serie för
bokslukaren

JØRN LIER HORST ÖVERSÄTTARE BARBRO LAGERGREN.

KARIN ERLANDSSON

CLUE 1: SALAMANDERGÅTAN.

Cecilia hittar en död man på stranden i samma veva som en rad skumma
typer tar in på Pensionat Pärlan. Vad är det egentligen som har hänt?
CLUE-kvartetten söker svaret på frågan och det märkligaste av allt
är att svaret mycket väl kan ha med en salamander att göra.
Kartonnage, utk maj, 144 sid, ISBN: 9789178034338

JØRN LIER HORST ÖVERSÄTTARE BARBRO LAGERGREN.

CLUE 2: MALTESERGÅTAN.

Vid ett inbrott i Oslo får rånarna med sig tjugo kilo guld, smycken och, inte
minst, Malteserklockan, värd fem miljoner kronor. Brottslingarna åker fast
och det mesta hittas, men inte Malteserklockan. Spåren leder till Skutbukten,
och Cecilia, Leo, Une och hunden Egon är inte sena att börja nysta i det
nervkittlande fallet!

BERGSKLÄTTRAREN

Tredje spännande delen i Legenden om ögonstenen!
Den norra hamnstaden ligger i ruiner och Iberis
har lämnat rädsla och elände i sina spår.
I hopp om att ta ögonstenen och makten ifrån henne
beger sig Miranda, Syrsa och Lydia upp i bergen i den
östra regionen. De trotsar bergsfolkens och luftens
kyla och tar sig hela vägen in i bergets mörker. Där får
deras uppdrag följder de inte kunnat föreställa sig.
Legenden om ögonstenen närmar sig sin
upplösning, och spänningen skruvas upp ytterligare.
När Bergsklättraren slutar är insatserna skyhöga!
Inbunden, utk juni, 256 sid, ISBN: 9789178038503

Kartonnage, utk maj, 144 sid, ISBN: 9789178036554

Smart humor med
svärta

Kan vi få lite
gudomlig hjälp?

ÅSA ASPTJÄRN

RICK RIORDAN ÖVER: TORUN LIDFELDT BAGER

PERFEKT VÄDER FÖR
LIDANDE
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Brutalhumor - pinsamt
och oemotståndligt
MARIA FRENSBORG OCH KALLE LANDEGREN

TYRANNENS GRAV

MORRIS MOHLIN PÅ
DJUPT VATTEN

Bims liv började när hon hörde David Dvorâk första
gången. Hon grät sig igenom skivan, gripen av någon
sorts livsinsikt. Hennes liv tar slut när en främmande man
i morgonrock steker frukostägg i mammas kök. Han är
osannolikt lik idolen, David Dovrâks. O-s-a-n-n-o-l-i-k-t
lik. Bim tvärvänder. Efter kraschen med kompisen har
hon ingen att debriefa med, men hon vet att hon måste
undanröja alla spår av idoldyrkan på sitt rum hemma
hos pappa, inklusive David-altaret.
Åsa Asptjärn skriver för unga läsare med smart
humor och djupaste respekt och lite svärta.

Det är inte lätt att vara Apollon, särskilt inte när man
har förvandlats till en finnig tonåring vid namn Lester
och dessutom förvisats från Olympen. Visserligen
har han tagit sig levande från en brinnande labyrint,
räddat ett orakel och överlevt ännu en dag, men än
återstår många utmaningar. Med tungt hjärta inser
Apollon (eller, Lester) och hans följeslagare Meg
att de fortfarande har ett romerskt skräckvälde att
besegra, fler orakler att rädda och en hög profetior
att lösa för att kunna rädda världen (och för att Lester
åter ska få bli en solgud med sexpack, slät hy och
diverse gudomliga styrkor).

Möt den eviga losern Morris - en tonårskille med en
osviklig förmåga att trassla till det för sig. Morris är
en omtänksam kille. När han vinner en spaweekend i
en slogantävling lovar han bort den till sina föräldrar,
som firar en mindre romantisk bröllopsdag med fisk
i ugn. Dessvärre är han så omtänksam att han ÄVEN
lovar bort den till sin stora kärlek Mirre och hennes
hjärtekrossade kusin. Så vem ska han ta tillbaka
gåvan ifrån? Kanske blir han vuxen nog att fatta
sådana beslut om han bara genomgår ett hederligt
mandomsprov, så som att testa snus på skolans tak.
Eller kanske inte ...

Kartonnage, utk maj, 180 sid, ISBN: 9789178038596

Danskt band, utk juni, 460 sid, ISBN: 9789178037544

Kartonnage, utk augusti, 256 sid, ISBN: 9789178039012
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Äntligen nya berättelser om
Eragon, Saphira och Alagaësia!
CHRISTOPHER PAOLINI

VANDRAREN, HÄXAN OCH DRAKEN

Det har gått ett år sedan Eragon lämnade Alagaësia på jakt efter det perfekta stället för drakryttarna att
föda upp en ny generation drakar på. Hans schema är fullt av tråkiga uppgifter: krångla med leverantörer, beskydda drakägg, hantera högfärdiga alver och stridssugna urgaler. Lyckligtvis får hans arbete
några välförtjänta pauser tack vare berättelser fyllda med magi, trollformler och drakar!
Hur besegrar man sina fiender endast med hjälp av en gaffel? Vad innehåller egentligen en häxas
självbiografi? Hur handskas man bäst med draken som förpestar ens liv?
Svaren får ni från Alagaësia via tre berättelser om några av favoritkaraktärerna från de tidigare
böckerna om Eragon!
Med över 35 miljoner sålda exemplar är böckerna om Eragon och Saphira en av de största fantasyserierna. Vandraren, häxan och draken innebär kära återseenden för de som läst serien, men fungerar
också alldeles utmärkt att läsa fristående.
Danskt band, utk juni, 320 sid, ISBN: 9789178037360

NYUTGÅVOR

CHRISTOPHER PAOLINI

ARVTAGAREN

CHRISTOPHER PAOLINI

DEN ÄLDSTE

ENGELSKT OMSLAG

CHRISTOPHER PAOLINI

ERAGON

Danskt band, utk juni, 526 sid,
Övers Kristoffer Leandoer
ISBN: 9789178037117

Danskt band, utk juni, 688 sid,
Övers Lottie Eriksson
ISBN: 9789178037100

CHRISTOPHER PAOLINI

BRISINGR

Danskt band, utk juni, 912 sid,
Övers Lottie Eriksson, Ylva
Spångberg, Nina Östlund
ISBN: 9789178037094

Danskt band, utk juni, 791 sid,
Övers Lottie Eriksson
ISBN: 9789178037087

POCKET

FLORA WISTRÖM

HÅLLA ANDAN

Ossian har nördat in på seriemördare, han läser allt
han kommer över. När han ska välja projektarbete
i gymnasiet är valet givet, han ska göra en film om
morden vid sjön Glimten en juninatt för tjugofem år
sedan. Filmen om Midsommarmorden ska bli Ossians
revansch på alla idioter. Magnus Nordins senaste
sommarthriller är en dödlig katt och råtta-lek.
Det blod som spillts och tvättat klipporna vid den
idylliska insjön Glimten är för länge sedan borta. Inga
spår av ungdomarna som bestämde sig för att tälta
och fira midsommar där finns kvar. Mördaren, som
lämnade signaturen X på mordplatsen, hittades och dömdes,
fallet klarades upp och livet gick vidare. Tills nu.
Tjugofem år senare förbereder Ossian sitt projektarbete
på medialinjen. Han ska göra en rekonstruktion av det gamla
fallet. Han gör sin research noga och ska filma vid sjön
Glimten. Där allt började.

I ”Hålla andan” utforskar Flora Wiström
ämnen som kroppslighet och sexuellt
maktutövande, prestationskrav och förbundet
mellan syskon. I romanen möter vi en
syskonskara om tre: Mina, Daria och Sam.
Det är Minas första sommar efter studenten
och vännerna har vänt henne ryggen. Det
blir inte bättre av att storasystern Daria
aldrig har tid. Hon är tävlingssimmare och
allas stjärna. Blixtrar målmedvetet fram
genom vattnet.
En dag är Daria försvunnen. Garderoben
är tom, passet är borta och Mina hänvisas
bara till hennes röstbrevlåda. Vart har hon
åkt, och varför? Oron gräver sig djupt i
Mina. Hon cyklar till simhallen för att söka efter svar.
I simhallen finns omklädningsrummet där Cissi plockar hår
ur golvbrunnarna. Där finns det heta plåttaket där de anställda
röker gräs och gymmet där Sam sommarjobbar. Där finns
redskapsboden där man kan ha sex mot gnisslande flytdynor.
Och där finns bassänger att sjunka i.

Pocket, utk juni, 263 sid, ISBN: 9789179751548

Pocket, utk maj, 229 sid, ISBN: 9789179751555

MAGNUS NORDIN

MIDSOMMARMORDEN
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Låt de tionde
Hungerspelen börja …
ENGELSKT OMSLAG

I den nya boken får vi följa händelserna
som skedde 64 år innan Hungerspelentrilogin utspelar sig. Det är tio år sedan
det stora kriget utplånade hela samhället,
och tio år sedan huvudstaden införde de
fruktade Hungerspelen.
Berättelsen börjar på morgonen inför
den tionde ”Slåttern”. Ceremonin där
regimen väljer ut vilka två ungdomar från
varje distrikt som ska delta, och med all
sannolikhet slaktas, i Hungerspelen.
Regimen påstår att Hungerspelen hålls för
att bygga upp en stark, trygg och lydande
nation. Men är det verkligen det samhället
som folket vill leva i, och till vilket pris?
Med denna fjärde bok om Hungerspelen tar Suzanne Collins upp viktiga
och ständigt aktuella frågor om auktoritet,
våldsanvändning och vad som egentligen
definierar att vara människa.

VÄRLDSSLÄPP
19 MAJ,
2020

SUZANNE COLLINS ÖVERS: LENA JONSSON
Danskt Band, utk maj, 500 sid, ISBN: 9789178038428

FOTO: CHARLES PRYOR

Suzanne Collins debuterade som barn- och ungdomsboksförfattare med New York Times-bästsäljaren Gregor från
Ovanjord.
Hon fortsatte att utforska teman kring våld och krig i
trilogin Hungerspelen, som utgörs av Hungerspelen, Fatta
eld och Revolt. Böckerna om Katniss kamp blev en omedelbar
läsar- och kritikersuccé som översatts till 54 språk.
Den första filmen (av fyra) som baseras på The Hunger
Games-trilogin hade premiär 2012 med Jennifer Lawrence i
huvudrollen.
Suzanne Collins tilldelades Authors Guild Award for
Distinguished Service to the Literary Community 2016 med
motiveringen att hon med sina böcker har visat hur man med
litteraturens kraft kan förändra människors liv och väcka en
livslång kärlek till böcker.
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ÖVERSATT TILL FLER
ÄN 54 SPRÅK
SUZANNE COLLINS ÖVERS: LENA JONSSON

HUNGERSPELEN

Varje år sänds dokusåpan Hungerspelen i Panem.
Tävlingen har bara en regel: döda alla andra eller bli
dödad själv.
Från varje distrikt väljs två ungdomar mellan tolv
och arton ut att delta. De lottas fram, och skickas
omedelbart till huvudstaden där de ska stajlas, tränas
och visas upp i direktsända intervjuer. De måste se
till att vinna folkets gunst för att få sponsorer.När
sextonåriga Katniss Everdeen kliver fram och tar sin
lillasysters plats i spelen, tänker hon att hon är dömd
till döden. Men livet är hårt i distrikt tolv och Katniss
har varit nära att dö förut. Hon har lärt sig att överleva
även när oddsen är emot henne.

ÖVER
100 MILJONER
SÅLDA EX
VÄRLDEN
ÖVER!

Pocket, utk maj, 319 sid, ISBN: 9789179751562

KATNISS ÄR
MED PÅ TIMES
100-LISTA ÖVER
MOST INFLUENTIAL
PEOPLE WHO
NEVER LIVED

SUSANNE COLLINS ÖVERS: LENA JONSSON

FATTA ELD

Mot alla odds lyckas både Katniss Everdeen och
Peeta Mellark överleva Hungerspelen.De återvänder
hem som nationens hjältar och allt borde vara bra nu.
Men det ryktas om en revolt mot huvudstaden – en
revolt som Katniss och Peeta kanske har hjälpt till
att starta.Medan nationen följer Katniss och Peetas
segerturné ökar spänningeni landet. Insatserna stiger.
Ett enda snedsteg och följderna blir ofattbara.Katniss
Everdeen överlevde Hungerspelen. Nu vill president
Snow se henne dö.
Pocket, utk maj, 319 sid, ISBN: 9789179751586

TIPS:
SUSANNE COLLINS ÖVERS: LENA JONSSON

REVOLT

Katniss har överlevt Hungerspelen två gånger. Men
hon är fortfarande inte i säkerhet.En revolution börjar
ta form. Och det verkar som om alla deltar i planeringen – alla utom Katniss.Ändå måste hon spela den
viktigaste rollen i den slutgiltiga striden. Katniss måste
bli revolutionens Härmskrika, symbolen för revolten.
Oavsett vad det kommer att kosta henne .
Pocket, utk maj, 329 sid, ISBN: 9789179751586

Vill du anordna bokcirkel eller
annan aktivitet med Hungerspelentema på ditt bibliotek?

Beställ då vårt Hungerspelen-kit
bestående av en affisch, ballonger,
pins och ett quiz med tillhörande
pris! Kostnadsfritt och gäller så långt
lagret räcker. Maila din beställning till
hungerspelen@bonnierforlagen.se.
Glöm inte att ange din postadress
i mailet.
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Debut!

NIOOSHA SHAMS

OM DET REGNAR I AHVAZ

FOTO: ANDY ELLEN-OLIVAR

Ava går i trean på gymnasiet och har legat med
varenda bicurious tjej i hela skolan. Hon tror inte
på kärlek, hon tror på vännerna Mira och Hugo
och på att de tre tillsammans bildar Sveriges
Starkaste Trio. Hon tror på sin regndyrkande
farsa, på att leva lyckligt för alltid. Ava tror inte på
kärleken, inte förrän hon träffar Nadja: bomben,
solen, skogsbranden - med det efterhängsna exet.
Och då tror hon plötsligt på allt. Nioosha Shams
romandebut handlar om den första kärlekens
stora känslostorm och om att höra hemma.
Danskt band, utk juni, 320 sid, ISBN: 9789178035700

FOTO: STEFAN TELL

Fotbollsdrömmar och
den hårda verkligheten

PHILIP O’CONNOR OCH HAIDAR HAJDARI

UTAN OFFER, INGEN SEGER

Malik är sjutton år och har redan hunnit göra
allsvensk debut för sitt lag Svea United.
Karriären verkar gå spikrakt uppåt.
Men på hemmaplan är det tuffare. Han mamma
är sjuk och har inte råd att betala hyran. Han behöver pengar, NU, men fotbollskontraktet dröjer.
Men så dyker chansen upp. En barndomskompis som hamnat på glid erbjuder Malik
riktigt mycket pengar för att medvetet missa en
straff i nästa match. Och det är snabba pengar...
Frågan är om Malik är beredd att ta emot en
muta, och riskera hela sin karriär?
Vad ska Malik göra när allt står på spel?

Abdi från Rosengård är en skicklig fotbollsspelare.
När det uppstår ett akut problem i laget Svea United
så blir han lovar guld och gröna skogar för att skriva
kontrakt. Men när han väl landar i storstaden inser
han att en annan spelare har blivit lovad samma sak.
De ska nu fajtas om samma position i truppen. Den
andre spelaren är dessutom äldre och mer erfaren
och börjar direkt mobba Abdi i ett försök att få
honom att ge upp.
Det är tufft att vara ung och ensam i storstan,
med alla sina fotbollsdrömmar som insats. Hur
mycket står man ut med innan man når bristningsgränsen?
Abdi får nytt hopp när han träffar Malik.
Kanske kommer han att lyckas hitta tillbaks till
självförtroendet?
Men frågan är vem den där tjejen som försöker
hjälpa honom hitta rätt i klubben egentligen är,
och om hon verkligen vill det bästa för honom?
Som vanligt blir inte allting som man tänkt i
fotbollsvärlden ...

Kartonnage, utk maj, 118 sid, ISBN: 9789178037599

Kartonnage, utk maj, 120 sid, ISBN: 9789178037612

PHILIP O’CONNOR OCH HAIDAR HAJDARI

NÄR ALLT STÅR PÅ SPEL
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Somaliska

Somaliska

Somaliska

Passa lillasyster

Läshunden

Hemliga kompisar

Helena Bross, Kadri Ilves
Extra lätt att läsa
Parallelltext somalisk-svensk
ISBN 9789175253091
Maj 2020

Helena Bross, Kadri Ilves
Extra lätt att läsa
Parallelltext somalisk-svensk
ISBN 9789175253107
Maj 2020

Helena Bross, Christel Rönns
Lätt att läsa,
Somalisk version
ISBN 9789175253060
Maj 2020

Fenix ska vara en brygga mellan kulturer. Om
man har kommit hit från ett annat land vill vi att
man ska känna sig stolt över sitt ursprung och
välkommen till Sverige.

Somaliska
Arabiska

På Fenix ger vi ut svenska böcker som översätts till
arabiska samt arabiska originalböcker. Vi ger även
ut böcker översatta till somaliska. Vårt mål är att
är vidga utgivningen och nå fler språkgrupper som
är stora i Sverige men underrepresenterade på
bokmarknaden.

Jordens försvunna skatter
Jens Hansegård, Anders Nyberg
Lätt att läsa
Arabisk version ISBN 9789175253077
Somalisk version ISBN 9789175253084
Maj 2020
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Arabiska

Det vi glömde säga
Klara Grede
Vuxenroman
Arabisk version
ISBN 9789175252872
Maj 2020

Somaliska
Arabiska
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Arabiska

Tams svåra prov
Jo Salmson, Åsa Ekström
Arabisk version
ISBN 9789175253053
Augusti 2020

Arabiska

Hjälp! Det var inte mitt fel

Dillstaligan: Konstkuppen

Jo Salmson, Lovisa Lesse
Lätt att läsa
Somalisk version ISBN 9789175253138
Arabisk version ISBN 9789175253121
Maj 2020

Jens Lapidus, Gustaf Lord
Arabisk version
ISBN 9789175253114
Augusti 2020

Bokförlaget Hedvig gör det enkelt att läsa
Hedvig vill att alla ska få erövra språket och uppleva
lustfylld läsning. Vi ger ut lättlästa böcker för barn och
vuxna som vill lära sig svenska eller som av olika
anledningar har svårt att läsa. Bland våra titlar kommer
du att hitta bearbetade klassiker, bästsäljare och
aktuella faktaböcker, men även nyskriven litteratur.
Hedvig är genvägen till de stora läsupplevelserna.
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En bur av guld

Knutby

Hjärnstark

Mellan himmel och hav

Värsta bästa nätet

En ö i havet

Camilla Läckberg
Lättläst version
Utk, maj. 190 sid.
ISBN: 9789179710033

Anna Fredriksson
Lättläst version
Utk, maj, 150 sid.
ISBN: 9789179710064

Jonas Bonnier
Lättläst verison
Utk, maj. 200 sid
ISBN: 9789179710088

Maria Dufva
Lättläst version
Utk, maj. 60 sid.
ISBN: 9789179710026

Anders Hansen
Lättläst version
Utk, maj. 110 sid.
ISBN: 9789179710019

Annika Thor
Lättläst version
Utk, maj. 90 sid.
ISBN: 9789179710071
ISBN 978-91-43-53629-4
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