5 VILDA DJUR
Bella Gomez (Ill.)
5 vilda djur är en innovativ boardbook som introducerar
siffror från 1 till 5. Varje uppslag har rörliga cirklar och färgstarka
illustrationer där barnen kan räkna djuren genom att följa siffrornas
konturer – ett taktilt och interaktivt sätt att leka och lära sig, och
samtidigt utveckla sina motoriska färdigheter. Följ de rörliga
delarna med fingrarna och räkna djuren på varje sida.

Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 0–3 år
Band: Boardbook
Format: 220 x 220 mm
Omfång: 10 sidor
Övrigt: Innehåller rörliga delar
ISBN: 978-91-7779-103-4
Utkommer: Februari, vecka 5
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VAR ÄR VALLE?

VAR ÄR VALLE NU?

Martin Handford

Martin Handford

Påbörja jakten på Valle i den allra första
myllrande detaljrika, klassiska aktivitetsboken.
Var är Valle? är den första boken i serien
och startade det som skulle bli ett världsomspännande fenomen – hitta Valle!
Böckerna har i år 30-årsjubileum och
kommer i nyutgåva på svenska.
Leta efter Valle och hans vänner när
de reser runt jorden – på stranden, på
tågstationen, till havs …

Leta efter Valle på hans tidsresor i denna
klassiska aktivitetsbok. Valle och hans
vänner reser i tiden – kan du hitta dem
på stenåldern, i det antika Egypten, på
vikingatiden … ända fram till framtidens
rymdålder!
Böckerna om Valle startade det
som skulle bli ett världsomspännande
fenomen – hitta Valle! I år har de 30årsjubileum och kommer i nyutgåva på
svenska.

Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 255 x 315 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7779-111-9
Utkommer: Februari, vecka 7

Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 255 x 315 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7779-112-6
Utkommer: Februari, vecka 7

2

PÅ JOBBET
Astronauten
Ando Twin, Lucy M. George
Häng med på en vanlig dag på jobbet för
astronauterna Jenny, Chen och Kim! Följ med
när astronauterna reser ut i rymden för att
bygga en ny rymdstation!
På jobbet är en serie om spännande yrken.
Alla böcker i serien har olika huvudpersoner
som ställs inför problem att lösa och arbetsdagar som alltid för med sig något nytt.
Översättning: Maria Ulaner
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 230 x 254 mm
Omfång: 24 sidor
ISBN: 978-91-7779-104-1
Utkommer: Februari, vecka 6

PÅ JOBBET
Byggaren
Ando Twin, Lucy M. George
Häng med på en vanlig dag på jobbet för byggaren Max! Följ med när Max börjar bygga ett
hus – han måste göra en ny grund, beställa allt
material och se till att huset tål väder och vind!
På jobbet är en serie om spännande yrken.
Alla böcker i serien har olika huvudpersoner
som ställs inför problem att lösa och arbetsdagar som alltid för med sig något nytt.
Översättning: Maria Ulaner
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 230 x 254 mm
Omfång: 24 sidor
ISBN: 978-91-7779-105-8
Utkommer: Februari, vecka 6
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STORA BOKEN MED
GODNATTSAGOR
8 sagor att läsa tillsammans
Susan Quinn, Duba Kolanovic,
Giles Paley-Phillips, Lucy Barnard,
Caroline Castle och Leonie Roberts
I den här boken med godnattsagor hittar
du charmiga karaktärer och fina illustrationer. Varje berättelse är perfekt att läsa
tillsammans med ditt barn och precis
lagom lång vid läggdags. Med åtta sagor
att välja bland finns garanterat en ny
favorit här. Eller vad sägs om en liten
drake som inte kan spruta eld, vargen
som måste lära en uggla att flyga, eller
kameleonten som alltid blir borttappad?
Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 229 x 252 mm
Omfång: 176 sidor
ISBN: 978-91-7779-071-6
Utkommer: Februari, vecka 5

STORA BOKEN MED
KLASSISKA SAGOR
Saviour Pirotta
Det var en gång … åtta klassiska sagor
som återberättades i en underbar
samling! Kliv in i Snödrottningens
magiska värld och hjälp Gerda när hon
försöker rädda Kaj. Promenera med
Guldlock och se vad hon hittar i huset i
skogen. Håll utkik efter den stora, stygga
vargen med Rödluvan. Huffa och puffa
men blås inte bort husen för De tre små
grisarna. Allt detta och mycket mer ryms
inom boken pärmar!
Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 251 x 228 mm
Omfång: 176 sidor
ISBN: 978-91-7779-097-6
Utkommer: Januari, vecka 4
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JAG VILL GÅ FÖRST!
Richard Byrne
Den minsta går alltid sist. Det är elefanternas
regel. Men Elliot vill verkligen gå först när det
är dags att gå och bada. Som tur är känner
han någon som kan hjälpa honom – du!
Jag vill gå först! är en fyndig, interaktiv
bilderbok där läsaren deltar hela vägen till
Vattenhålet-längst-bak-i-boken.
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Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 247 x 252 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7779-000-6
Utkommer: Januari, vecka 4

CYKELSTADEN
Alison Farrell
Lilla Elsa Elefant älskar att besöka sin faster
Ellen för hon bor på en väldigt speciell plats:
Cykelstaden. Där rullar alla invånare fram på
olika sorters cyklar!
Ikväll är det dessutom dags för den
stora paraden, men inbjudningarna har
inte skickats ut! Lyckligtvis tar borgmästare
Snigel sig an situationen. Och kanske kan
Elsa också hjälpa till med paraden.

Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 230 x 280 mm
Omfång: 40 sidor
ISBN: 978-91-7779-001-3
Utkommer: Mars, vecka 12
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STORA BILDORDBOKEN
Rosie Hoare
Rachael Saunders (Ill.)
Kan du komma på ett annat ord för ”stor”,
”fånig” eller ”blank”? Vad är motsatsen till
”iskall”, ”rörlig” eller ”modig”? Hitta alla
dessa, och över 2 000 andra användbara,
smarta och ovanliga ord i denna fantastiska
bildordbok! Dessutom finns listor med
synonymer, motsatser och tips på hur man
beskriver något, samt enkla ordlekar.
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Översättning: Maria Ulaner
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 240 x 290 mm
Omfång: 40 sidor
ISBN: 978-91-7779-002-0
Utkommer: Februari, vecka 5

ALLT BÖRJAR MED ETT FRÖ
Hur mat växer
Emily Bone
Sally Elford (Ill.)

I den här underbart illustrerade boken kan
du läsa om hur nästan allt vi äter växer fram
ur frön – saker som mjöl, ris, morötter, till
och med choklad!
Vackra bilder visar rotfrukter djupt i
jorden, växter med knapriga blad och
massor av olika sorters frukt. Du får också
lära dig om hur ett frö gror, hur bin hjälper
växter och hur plantor växer.

Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 240 x 290 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7779-045-7
Utkommer: Januari, vecka 4

8

SKOGSHUGGARENS SKÄGG
Duncan Beedie
Varje dag gör skogshuggaren Stor-Jimmy det
skogshuggare gör bäst – han går till skogen
med sin rejäla yxa för att hugga ner träd. Men
tråkigt nog visar det sig att alla möjliga små
varelser förlorar sina hem när träden försvinner, så Jimmy låter dem flytta in i sitt skägg –
tills en dag då allt bara blir för mycket. Det är
dags för Jimmy att hitta en bättre lösning!
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Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 6–9 år
Band: Kartonnage
Format: 260 x 260 mm
Omfång: 40 sidor
ISBN: 978-91-7779-089-1
Utkommer: Februari, vecka 6

ARNES STORA LÄSKIGA TÄNDER
Jarvis
Arne är en alligator med en hemlighet.
Han är ökänd i hela djungeln för sina
stora, läskiga tänder, och varje dag smyger
han genom djungeln för att skrämma alla
djuren … Men efter en lång dag av att
skrämmas vill Arne helst ta ett skönt lerbad
och ta ut sina löständer – som ingen vet att
han har. Ända tills den dag hans löständer
försvinner. Vad ska Arne göra nu?

Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 255 x 280 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7779-016-7
Utkommer: Februari, vecka 5
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DÄRFÖR GJORDE JAG
INTE MIN LÄXA
Davide Cali
Benjamin Chaud (Ill.)
Hur många ursäkter kan det finnas för att
inte göra sin läxa? Vi räknar: Jätteödlor invaderade kvarteret. Små tomtenissar gömde alla
pennor. Och sedan var det problemet med
den köttätande växten … Ursäkterna blir fler
och fler, och knasigare och knasigare. Med
myllrande detaljrika illustrationer kommer
den här boken garanterat roa både barn och
vuxna.
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Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 152 x 202 mm
Omfång: 44 sidor
ISBN: 978-91-7461-967-6
Utkommer: Januari, vecka 4

VI SOM FÄRDAS LÅNGT
Laura Knowles (Ill.)
Chris Madden
Från knölvalarnas episka migrationer till den
otroliga beslutsamheten hos den pyttelilla
kolibrin – följ dem på deras resor världen runt
och lär dig allt om varje djurs migration, och
anledningarna till att de färdas så långt. Med
underbara illustrationer skildras flyttdjurens
vandringar när de färdas över land, hav och
himmel. Läs om de häpnadsväckande resor
som djur världen över företar sig.

Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 6–9 år
Band: Kartonnage
Format: 210 x 295 mm
Omfång: 64 sidor
ISBN: 978-91-7779-087-7
Utkommer: Mars, vecka 10
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FAKTAKORT OM NATUREN

FAKTAKORT OM NATUREN

Fåglar

Insekter

Emily Bone

Emily Bone

Jenny Cooper (Ill.)

Jenny Cooper (Ill.)

Faktakort om naturen – Fåglar innehåller
trettio faktafyllda kort med vanliga fåglar för
barn att lära sig känna igen. Fina illustrationer på framsidan gör det lätt att identifiera
varje fågel, och på baksidan finns detaljerade
teckningar och intressant fakta. Lika lätt som
en vanlig kortlek slänger du med dessa i
packningen och har mängder att lära dig
om alla flygande varelser omkring oss!

Faktakort om naturen – Insekter innehåller
trettio faktafyllda kort med vanliga insekter
för barn att lära sig känna igen. Fina illustrationer på framsidan gör det lätt att identifiera
varje insekt, och på baksidan finns detaljerade
teckningar och intressant fakta.
Lika lätt som en vanlig kortlek slänger du
med dessa i packningen och har mängder att
lära dig om alla småkryp omkring oss!

Översättning: Shu-Chin Hysing
Ålder: 6–9 år
Band: Special
Format: 102 x 156 mm
Omfång: 30 dubbelsidiga kort
ISBN: 978-91-7461-977-5
Utkommer: Mars, vecka 10

Översättning: Shu-Chin Hysing
Ålder: 6–9 år
Band: Special
Format: 102 x 156 mm
Omfång: 30 dubbelsidiga kort
ISBN: 978-91-7461-976-8
Utkommer: Mars, vecka 10

RITA, SUDDA, RITA PÅ NYTT
Addition
Holly Bathie, Maddie Frost (Ill.)
Hjälp ditt barn att förstå addition med
den här färgglada aktivitetsboken, där
man kan sudda och rita på nytt om
och om igen tack vare den speciella
medföljande pennan.
Addition underlättar inlärningen
av skolmatematik och innehåller
övningar för att träna på addition med
siffror upp till 20. Såväl facit som tips
för den vuxna finns i slutet av boken.
Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 6–9 år
Band: Mjukband
Format: 216 x 276 mm
Omfång: 24 sidor
ISBN: 978-91-7779-042-6
Utkommer: April, vecka 14

RITA, SUDDA, RITA PÅ NYTT
Multiplikation
Holly Bathie, Maddie Frost (Ill.)
Hjälp ditt barn att förstå multiplikation med den här färgglada aktivitetsboken, där man kan sudda och rita
på nytt om och om igen tack vare den
speciella medföljande pennan.
Multiplikation underlättar
inlärningen av skolmatematik och
innehåller aktiviteter som gruppering
av nummer, att urskilja mönster och
multiplikations-quiz. Såväl facit som
tips för den vuxna finns i slutet av
boken.
Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 6–9 år
Band: Mjukband
Format: 216 x 276 mm
Omfång: 24 sidor
ISBN: 978-91-7779-043-3
Utkommer: April, vecka 14
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SKOGEN

FÅGLAR

Utforska naturen med roliga
fakta och aktiviteter

Utforska naturen med roliga
fakta och aktiviteter

Jamie Ambrose

Jill Bailey
David Burnie

Bli en upptäckare och läs om allt du kan hitta
i skogen! Den här boken är perfekt för barn
som gärna vill utforska världens alla skogar.
Från kalla barrträskogar till ökenväxande träd
och tropiska regnskogar – här finns allt du
behöver veta om träd och varelserna som lever
i dem. Med roliga aktiviteter och mängder av
spännande fakta är Skogen ett måste för alla
nyfikna barn.
Översättning: Shu-Chin Hysing
Ålder: 6–9 år
Band: Kartonnage
Format: 159 x 202 mm
Omfång: 64 sidor
ISBN: 978-91-7779-039-6
Utkommer: Februari, vecka 5
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Bli en upptäckare och lär dig allt om fåglar!
Den här boken är perfekt för barn som vill veta
mer om våra olika fåglar och deras habitat.
Från stora rovfåglar till tropiska arter, hur
de bygger bo och hur du kan bygga ett eget
fågelbord – här finns allt du behöver veta för
att bli en riktig ornitolog. Med roliga aktiviteter
och mängder av spännande fakta är Fåglar ett
måste för alla nyfikna barn.
Översättning: Shu-Chin Hysing
Ålder: 6–9 år
Band: Kartonnage
Format: 159 x 202 mm
Omfång: 64 sidor
ISBN: 978-91-7779-038-9
Utkommer: Februari, vecka 5

STRANDEN

VÄDRET

Utforska naturen med roliga
fakta och aktiviteter

Utforska naturen med roliga
fakta och aktiviteter

David Burnie

John Farndon

Bli en upptäckare och läs om allt du kan hitta
på stranden! Den här boken är perfekt för barn
som gärna vill utforska världens alla stränder.
Läs om hällkar, snäckor, tidvatten och koraller
– här finns allt du behöver veta om stranden
och varelserna som lever vid dem.
Med roliga aktiviteter och mängder av
spännande fakta är Stranden ett måste för alla
nyfikna barn.

Bli en upptäckare och lär dig allt om vädret!
Den här boken är perfekt för barn som gärna
vill veta allt om olika väderfenomen. Lär dig
hur man förutspår vädret, vad som orsakar en
regnbåge och hur man bygger en egen barometer – här finns allt du behöver veta om vädret
och hur det påverkar oss.
Med roliga aktiviteter och mängder av
spännande fakta är Vädret ett måste för alla
nyfikna barn.

Översättning: Shu-Chin Hysing
Ålder: 6–9 år
Band: Kartonnage
Format: 159 x 202 mm
Omfång: 64 sidor
ISBN: 978-91-7779-037-2
Utkommer: Februari, vecka 5

Översättning: Shu-Chin Hysing
Ålder: 6–9 år
Band: Kartonnage
Format: 159 x 202 mm
Omfång: 64 sidor
ISBN: 978-91-7779-036-5
Utkommer: Februari, vecka 5
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ILLUSTRERADE FABLER AV AISOPOS
Aisopos
Förtrollande illustrationer ger de tidlösa
fablerna av Aisopos nytt liv. Här finns 30 av de
klassiska berättelserna, inklusive Haren och
sköldpaddan, Pojken som ropade varg och
Lejonet och musen, alla bearbetade för barn.
Aisopos fabler är kända för sina sensmoraler,
och i den här vackra samlingen är de ordnade
efter teman – som vänskap, gräl och stolthet.
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Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 6–9 år
Band: Kartonnage
Format: 170 x 220 mm
Omfång: 272 sidor
ISBN: 978-91-7461-978-2
Utkommer: Mars, vecka 13

ILLUSTRERADE SAGOR OM
HÄSTAR OCH PONNYER
Rosie Dickins, Susanna Davidson,
Fiona Patchett, Rosie Hore och Katie
Daynes
I den här charmerande sagoboken finns
berättelser för alla hästälskare! Möt magiska,
flygande hästar, modiga, kungliga hingstar
och kloka små ponnyer i den här rikt illustrerade samlingen av myter och sagor. Boken
innehåller sjutton klassiska berättelser om
hästar och ponnyer, alla omarbetade för att
passa unga läsare idag.

Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 6–9 år
Band: Kartonnage
Format: 152 x 194 mm
Omfång: 280 sidor
ISBN: 978-91-7779-035-8
Utkommer: Februari, vecka 7
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ORIGAMIDJUR
Bella Young
Förvandla mönstrade papper till gulliga
origamidjur! Ge liv åt de åtta söta djuren i
boken med hjälp av tydliga och enkla illustrationer som gör det lätt även för nybörjaren
att prova på origami.
Mönstrade, förtyckta origamipapper följer
med boken, så att du kan sätta igång direkt.
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Översättning: Catharina Andersson
Ålder: 6–9 år
Band: Mjukband
Format: 216 x 280 mm
Omfång: 96 sidor
ISBN: 978-91-7779-008-2
Utkommer: Februari, vecka 6

HÄFTIGA VETENSKAPLIGA
EXPERIMENT
Rob Beattie
Sam Peet
Äntligen en bok sprängfylld med snabba, uppnåeliga och roliga experiment att göra hemma och med
lättillgänglig utrustning och ingredienser. Här finns
hela 70 projekt som kommer att underhålla blivande
vetenskapsmän i timtal medan de lär sig fysik, kemi,
biologi och teknik. Bygg ett periskop, en projektor för
din smartphone eller en lavalampa – få det att regna
och använd salt för att göra glass.

Översättning: Svante Skoglund
Ålder: 9–12 år
Band: Kartonnage
Format: 222 x 296 mm
Omfång: 96 sidor
ISBN: 978-91-7779-088-4
Utkommer: Februari, vecka 5
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SHERLOCK HOLMES OCH DEN
FÖRSVUNNA DIAMANTEN
Baker Street-skolan
Sam Hearn
John Watson har knappt hunnit börja på sin
nya skola när hans lärare fröken De Rossi
berättar att klassen ska besöka ett av Londons
stora muséer, där en av världens mest kända
diamanter finns. Men ädelstenen blir stulen –
mitt framför näsan på dem! Sherlock Holmes,
Johns nya klasskompis, har egna idéer om
fallet. Med John och kompisen Marthas
hjälp kanske han kan lösa mysteriet med
diamanten?
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Översättning: Sara Jonasson
Omslag: Göran Alfred
Ålder: 9–12 år
Band: Kartonnage
Format: 130 x 195 mm
Omfång: 176 sidor
ISBN: 978-91-7779-110-2
Utkommer: Februari, vecka 7

ANNE PÅ GRÖNKULLA
L.M. Montgomery
Barnboksklassikern Anne på Grönkulla har
älskats av generationer av läsare sedan den
utkom första gången i början av 1900-talet,
och har även rönt stor uppskattning i flera
filmatiserade versioner. Nu ges den
oavkortade originalboken ut på nytt,
i varsamt bearbetad översättning.

Översättning: Karin Jensen
Språklig bearbetning: Christina Westman
Ålder: 9–12 år
Band: Kartonnage
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 320 sidor
ISBN: 978-91-7779-024-2
Utkommer: Januari, vecka 3
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