


MINA 100 FÖRSTA DJUR
Dawn Sirett 

Charlotte Milner (Ill.)

Här presenteras 100 djur utifrån olika 
teman. I färgglada fotografier och fina 
illustrationer möter man till exempel 
husdjur, djur på bondgården, svartvita 
djur, färgglada djur, djur med prickar 
och ränder, stora djur och djurungar.  
Med en smart design som syftar till att 
både lära och roa blir Mina 100 första 
djur ett spännande och lärorikt äventyr 
för de minsta läsarna. 

Översättning: Maria Ulaner
Ålder: 0–3 år
Band: Boardbook
Format: 210 x 210 mm
Omfång: 14 sidor
ISBN: 978-91-7779-402-8
Utkommer: September, vecka 39

VAR ÄR DJUREN?
Violet Peto 

Charlotte Milner (Ill.)

En interaktiv och rolig bok om djur för 
de minsta. Under flikarna i de färgglada 
och lekfulla illustrationerna gömmer 
det sig mängder med djur. Och medan 
man letar efter till exempel myror, ekor- 
rar, humlor, nyckelpigor, sjöhästar och 
fiskar kan man läsa massor av spän-
nande fakta om olika djur.

Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 0–3 år
Band: Boardbook
Format: 240 x 240 mm
Omfång: 18 sidor
Övrigt: Innehåller rörliga delar
ISBN: 978-91-7779-382-3
Utkommer: Augusti, vecka 33



FREDRIKS TRÖJA
Simone Hennig

Sabine Büchner (Ill.)

Fredrik är en väldigt vanlig pojke. Det 
är bara en sak med honom som är 
lite speciell: han gillar inte kläder. De 
sticks, sitter åt och skaver. Fredrik vill 
mycket hellre vara naken! Men hans 
familj tycker annorlunda …  Som tur är 
finns morfar, som också är lite speciell. 
Fredrik och morfar är ett bra lag, och 
kanske kommer de att kunna hitta en 
enkel lösning på Fredriks klädproblem.

Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 0–3 år
Band: Kartonnage
Format: 225 x 245 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7779-234-5
Utkommer: Juni, vecka 25

SOPHIES LEKBOK
Dawn Sirett

Sophies lekbok är fylld med interaktiv 
och rolig läsning! Bokens färgglada sidor 
visar bekanta föremål, från djur och 
leksaker till fordon, färger och former. 
Spännande texturer att känna på finns 
på varje sida, liksom glittrande, blanka 
och mönstrade detaljer. Dessutom låter 
de roliga titthålen dig se igenom till 
nästa uppslag, och bakom flikarna finns 
spännande saker att upptäcka. 

Översättning: Eva Andreasson 
Ålder: 0–3 år
Band: Mjukband
Format: 245 x 246 mm
Omfång: 14 sidor
ISBN: 978-91-7779-321-2
Utkommer: Maj, vecka 22
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BEBISFABRIKEN
Katy Kimbell & Li Söderberg 

Hur gör djur? Äntligen kommer en bok om fort-
plantning, en vackert illustrerad faktabok om 
hur ett antal djur gör för att göra och ta hand 
om sina ungar. Tycker du att det är knepigt att 
prata med ditt barn om blommor och bin? I så 
fall är det här ett utmärkt sätt att introducera 
ämnet hemma. Några av djuren vi möter är 
kejsarpingvin, räv, sjöhäst och känguru.

Omslag och illustrationer : Katy Kimbell och 
Li Söderberg
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 230 x 260  mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7779-652-7
Utkommer: September, vecka 36



14

MAMMASAURUS
Stephan Lomp

Babysaurus har tappat bort sin mammasaurus. 
Han ber sina förhistoriska vänner om hjälp att 
hitta henne, men ingen har sett hans mamma. Men 
mammasaurus har såklart inte försvunnit. Plötsligt är 
hon där, redo med en stor kram och ett sött, bladigt 
snacks. Är hans mammasaurus den snabbaste i 
djungeln? Nej. Den bästa flygaren? Nej! Har hon de 
vassaste tänderna? Absolut inte. Men hon är den 
bästa mammasaurusen i världen! 

Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 3–6 år
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 230 x 230 mm
Omfång: 40 sidor
ISBN: 978-91-7779-380-9
Utkommer: September, vecka 39



ISBJÖRNS KALSONGER
tupera tupera

Isbjörn har tappat bort sina kalsonger! Som tur är 
hjälper hans vän Mus till att leta, men var kan de 
vara? Isbjörn letar och letar, men precis när han ska 
till att ge upp hoppet kan det hända att han hittar 
sina kalsonger där han minst anat … 

Isbjörns kalsonger är en fyndig och innovativ bilder-
bok där varje sida genom ett roligt titthål visar ett par 
underbyxor – men vem tillhör de egentligen?

Översättning: Robin Lindström
Ålder: 3–6 år 
Band: Kartonnage
Format: 180 x 296 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7779-227-7
Utkommer: Juni, vecka 25

Internationell 
storsäljare!



Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 245 x 287 mm
Omfång: 40 sidor
ISBN: 978-91-7779-383-0
Utkommer: September, vecka 38

JULGRANEN
Delia Huddy

Emily Sutton (Ill.)

En gripande och vackert illustrerad julsaga 
med ett modernt tema. Ingen vill köpa den 
fula lilla julgranen på torget. Alla väljer de 
stora, fina granarna. Men så kommer en hem-
lös pojke och frågar om han kan få den lilla 
granen som ändå ska slängas. Pojken tar med 
granen ner till flodstranden där den sprider 
glädje och julstämning. Tack vare granen 
får pojken en julafton han aldrig kommer 
glömma. 

PETER PAN
J.M. Barrie

Victoria Tentler Krylov (Ill.)

Det är dags för en helt ny generation 
läsare att uppleva Peter Pans historier om 
äventyr, mod och klokhet! Introducera dina 
barn för J. M. Barries tidlösa karaktärer: 
Peter, Tingeling, Kapten Krok, Wendy och 
många fler i denna omsorgsfullt bearbeta-
de bok för yngre läsare. Här återges denna 
klassiska berättelse på ett sätt små barn 
kan uppskatta. 

Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 267 x 290 mm
Omfång: 28 sidor
ISBN: 978-91-7779-224-6
Utkommer: Maj, vecka 22



BRANDBILEN
Susanne Gernhäuser 

Wolfgang Metzger (Ill.)

Hur ser det ut på en brandstation? Vad 
använder brandmännen för utrustning? Här 
får små barn lära sig om detta viktiga – och 
spännande – yrke, i en pedagogisk bok med 
mängder av detaljerade illustrationer.

ISBN: 978-91-7779-261-1
Utkommer: Maj, vecka 18

PÅ FLYGPLATSEN
Susanne Gernhäuser 

Wolfgang Metzger (Ill.)

På flygplatsen är en första bok om flygplan 
och allt som händer på en flygplats – vad 
är en landningsbana, hur ser det ut inuti ett 
flygplan, och var sitter piloten?

ISBN: 978-91-7779-260-4 
Utkommer: Maj, vecka 18

PÅ TÅGSTATIONEN
Susanne Gärnhäuser 

Wolfgang Metzger och Peter Nieländer (Ill.)

En bok för alla små tågentusiaster. Här kan 
man läsa om allt spännande som händer på 
en tågstation. Med färgglada och detaljrika 
illustrationer finns här massor för tågintresse-
rade barn att upptäcka och titta på. 

ISBN: 978-91-7779-394-6 
Utkommer: Augusti, vecka 32

Översättning: Erik Nisser
Ålder: 3–6 år
Band: Boardbook
Format: 175 x 205 mm
Omfång: 24 sidor



PÅ JOBBET 
Bibliotekarien
Läraren
Ando Twin, Lucy M. George

Här får du träffa läraren och bibliotekarien – 
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.

I slutet av boken finns ”Nästa steg” – 
ett underlag för vidare samtal om bokens 
handling där man kan läsa mer om de olika 
yrkena. 

I de här två böckerna får man följa med 
bibliotekarien Julia och läraren Anna en helt 
vanlig dag på jobbet.

I samma serie finns även:
• Astronauten
• Brandmannen
• Byggaren
• Doktorn
• Polisen
• Veterinären

Översättning: Maria Ulaner
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 230 x 230 mm
Omfång: 40 sidor
Utkommer: Augusti, vecka 31

 

ISBN: 978-91-7779-230-7

ISBN 978-91-7779-231-4 



TITTA JAG ÄR EN KOCK
TITTA JAG ÄR EN VETENSKAPSMAN
Hélène Hilton (Red.)

Här får barn utforska omvärlden med alla sinnen! 
Titta jag är en kock är sprängfylld med smaskiga, 
enkla recept för barn, och Titta jag är en veten-
skapsman innehåller mängder av spännande och 
enkla vetenskapliga experiment att göra hemma. 
Känn, lukta, se, hör och smaka dig fram till veten-
skapliga underverk och kulinariska upplevelser!

Översättning: Maria Ulander
Ålder: 3–6  år
Band: Kartonnage
Format: 203 x 257 mm
Omfång: 48 sidor
Utkommer: Juni, vecka 26

ISBN: 978-91-7779-232-1 ISBN: 978-91-7779-233-8



EN RESA GENOM VÄDRET
Steve Parker
John Haslam (Ill.)

Följ med på en resa genom vädrets märkliga 
och underbara värld! Lär dig hur vädret 
fungerar och hur det påverkar vår jord. Med 
massor av vackra illustrationer är detta en 
perfekt faktabok för barn och föräldrar att 
läsa tillsammans eller för barn att själva 
bläddra i och utforska vädrets makter. I slutet 
av boken finns ett test där man kan se hur 
mycket man lärt sig. 

Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 221 x 239 mm
Omfång: 48 sidor
ISBN: 978-91-7779-376-2
Utkommer: Augusti, vecka 35 

EN RESA GENOM ALLA  
TIDERS FÄRDMEDEL
Chris Oxlade 
John Haslam (Ill.)

Från ångmaskiner till rymdskepp, traktorer 
till tandemcyklar – här kan man läsa om alla 
möjliga sorters färdmedel och fordon. Res till-
baka i tiden och upptäck de första cyklarna, 
bilarna, tågen och flygplanen. Boken är full av 
färgglada illustrationer och roliga fakta vilket 
gör den till lustfylld läsning för både föräldrar 
och barn. 

Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 221 x 239 mm
Omfång: 48 sidor
ISBN: 978-91-7779-375-5
Utkommer: Augusti, vecka 35



DINOSAURIEPYSSEL
Rita, sudda, rita på nytt
Kirsteen Robson 

Dania Florino (Ill.)

Dinosauriepyssel kan användas om 
och om igen, tack vare den medföl-
jande pennan – du kan lätt torka bort 
bläcket och börja om. Fyll i ryggplat-
torna på Stegosaurusen, rita fler figur-
er på sidorna, hitta olikheter och leta 
dig fram i labyrinter – det här är en 
bok som ger många timmars lärande 
och underhållning!

Översättning: Sara Jonasson 
Ålder: 3–6  år
Band: Häftad
Format: 216 x 276  mm
Omfång: 24 sidor
Övrigt: Innehåller whiteboardpenna
ISBN: 978-91-7779-391-5
Utkommer: Augusti, vecka 31

ADDITION OCH SUBTRAKTION
Lekande lätt
Rosie Hore & Rosie Dickins
Benedetta Giaufret & Enrica Rusinà (Ill.)

Addition och subtraktion – lekande lätt 
är en interaktiv bok som gör det kul 
för barn att lära sig och för föräldrar 
att lära ut hur man räknar med plus 
och minus. På varje uppslag finns 
fantastiska saker att upptäcka – lyft 
på luckorna och hitta tips, knep och 
övningar. I slutet av boken kan du 
testa dina kunskaper i ett roligt spel.   

Översättning: Eva Andreasson 
Ålder: 6–9  år
Band: Kartonnage
Format: 216 x 276  mm
Omfång: 16 sidor
ISBN: 978-91-7779-392-2
Utkommer: Augusti, vecka 33



FÖRR I TIDEN
Laura Cowan & Sam Baer

Wesley Robins (Ill.)

Här presenteras en stad och allt som 
händer där genom olika epoker, från 
stenåldern fram till 1920-talet. De detalj- 
rika illustrationerna visar bland annat 
människor som är sysselsatta med olika 
saker. Till exempel kan man se en ridan-
de brevbärare, en väktare som tillfån-
gatagit en pirat, en råttfångare, vikingar 
och romerska soldater. I boken kan man 
också läsa hur och vad man byggde un-
der de olika tidsepokerna, samt hur man 
färdades och hur man klädde sig. 

Översättning: Sara Jonasson 
Ålder: 3–6  år
Band: Kartonnage
Format: 240 x 290  mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7779-646-6
Utkommer: September, vecka 37

BJÖRNEN, PIANOT, HUNDEN OCH 
FIOLEN  
David Litchfield

Nu kommer uppföljaren till den populära 
Björnen och pianot. Fiolspelaren Hector 
och hans hund Hugo är bästa vänner. 
Men när Hugo lär sig spela fiol, och blir så 
duktig att han får chansen att spela till-
sammans med Björnens stora orkester, 
blir Hector avundsjuk. Ska han lyckas 
svälja sin stolthet och glädjas å sin väns 
vägnar? En rörande berättelse som lär 
oss att vänskap, precis som bra musik, 
varar för evigt.

Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 220 x 300 mm
Omfång: 40 sidor
ISBN: 978-91-7779-371-7
Utkommer:  Augusti, vecka 34

Ej slutgiltigt omslag



DEN OTROLIGA BOKEN OM REPTILER 
OCH GRODDJUR
Tom Jackson

Mat Edwards (Ill.)

Välkommen in i reptilernas värld! I denna 
vackert illustrerade bok får du möta en 
mängd olika reptiler och groddjur, från den 
mäktiga komodovaranen till den pyttelilla 
rödögda bladgrodan. I fantastiska illustration-
er presenteras några av våra mest fasciner-
ande djur.

I samma serie har tidigare utgivits på  
Lind & Co Den otroliga boken om dinosaurier, 
Den otroliga boken om djur och Den otroliga 
boken om havets djur.  

Översättning: Sara Jonasson  
Ålder: 6–9 år
Band: Kartonnage
Format: 272 x 370  mm
Omfång: 80 sidor
ISBN: 978-91-7779-320-5
Utkommer: September, vecka 36

HÖGSTA TORNET MINSTA STJÄRNAN
Kate Baker

Page Tsou (Ill.)

Har du någonsin funderat på hur stor en 
dinosaurie var jämfört med pyramiderna i 
Giza, eller hur många atomer som får plats i 
ett sandkorn? Då är det här boken för dig. Den 
är nämligen full av fascinerande jämförelser. 
Med detaljerade, skalenliga illustrationer och 
informativ text får läsaren veta precis hur 
snabba, starka, stora och små olika saker 
verkligen är.  

Översättning: John-Henri Holmberg  
Ålder: 6–9 år
Band: Kartonnage
Format: 270 x 340  mm
Omfång: 40 sidor
ISBN: 978-91-7779-655-8
Utkommer: Oktober, vecka 43



DINOSAURIER 
Laura Cowan

Utforska dinosauriernas förlorade värld i den här 
vackert illustrerade boken. I stora scener visas de 
dinosaurier som levde tillsammans under samma 
eror, bland annat favoriter som Stegosaurus och nya 
upptäckter som Zhenyuanlong. Boken är fylld av 
fascinerande fakta och spännande illustrationer för 
alla dinosauriefantaster. 

Översättning: Maria Ulaner
Ålder: 6–9 år
Band: Kartonnage
Format: 240 x 290 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7779-166-9
Utkommer: Juni, vecka 25



101 SAKER FÖR BARN ATT GÖRA UTE
Dawn Isaac

Sarah Leuzzi (Ill.)

Det är dags att du slutar stirra på den där skärmen 
och prövar snäckrace, blandar trolldrycker, 
bygger snölyktor och testar 98 andra fantastiska 
saker som inte får plats att skriva om här. Den 
här boken är till för att du ska sluta klaga över att 
”det finns inget att göra ute”. För vet du vad? Det 
gör det. Här finns lekar, pyssel, experiment och 
trädgårdsarbete som kommer att få dig att vilja 
rusa ut!

Översättning: Shu-Chin Hysing  
Ålder: 6–9 år 
Band: Kartonnage
Format: 210 x 220  mm
Omfång: 224 sidor
ISBN: 978-91-7779-214-7
Utkommer: Maj, vecka 20



GULLIGA KATTUNGAR
Harriet Stone (Red.)

Vilken sorts kattunge är den allra gulligaste? 
I denna supersöta bok finns över 45 olika 
raser samlade. Läs om deras olika egenskaper 
och spännande fakta, och upptäck vad som 
gör de olika kattungarna supergulliga – som 
perserkattens stora bedårande ögon eller den 
lockiga pälsen hos en Selkirk Rex.
Vem tycker du är gulligast? 

Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 6–9 år 
Band: Kartonnage
Format: 210 x 240 mm
Omfång: 96 sidor
ISBN: 978-91-7779-221-5
Utkommer: Juni, vecka 26

VALPLIV
Camilla de la Bédoyère  

Här kan man läsa om hemliga talanger och 
ovanliga egenskaper hos fyrtio olika valpras-
er, från pomeranianens silkeslena päls till 
sharpeins skrynkliga nos. Här avslöjas vad 
valparna gillar och inte gillar, hur de helst vill 
bli klappade, vad de tycker om att äta och hur 
de helst leker. Full av stora och fina fotografier 
på söta valpar i alla former och färger är den-
na bok ett måste för alla små hundälskare!  

Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 6–9  år
Band: Kartonnage
Format: 220 x 240  mm
Omfång: 96 sidor
ISBN: 978-91-7779-384-7
Utkommer: September, vecka 39



555 ROLIGA KLISTERMÄRKEN
Bondgården; Hästar och enhörningar;
Rymdvarelser; I havets djup; Prinsessor 
och slott; Sjöjungfrur; Monster; Pirater

Skapa dina egna bilder med de här roliga 
klistermärkesböckerna! Varje uppslag har en 
ny scen med en rolig miljö att dekorera. Här 
finns hundratals roliga klistermärken – fyll på 
de färgglada miljöerna med märkena och skapa 
egna konstverk.

Illustratör: Dan Crisp (Bondgården, Rymdvarelser, I  
havets djup, Monster, Pirater)
Brad Hunt & Lauren Ellis (Hästar och enhörningar)
Lauren Ellis (Prinsessor och slott, Sjöjungfrur
Översättning: Maria Ulaner
Ålder: 6–9 år
Band: Mjukband
Format: 216 x 280 mm
Omfång: 56 sidor inklusive 4 ark med klistermärken
Utkommer: April, vecka 17 (Bongårdar, Hästar och En-
hörningar, I havets djup, Rymdvarelser)
Oktober, vecka 40 (Prinsessor och slott, Sjöjungfrur, Mon-
ster, Pirater)

ISBN: 978-91-7779-179-9

Joshua George

ISBN: 978-91-7779-180-5Oakley Graham

ISBN 978-91-7779-181-2

Oakley Graham

ISBN: 978-91-7779-178-2Kate Thomson

ISBN: 978-91-7779-674-9

Susan Mayes
ISBN: 978-91-7779-672-5

Oakley Graham

ISBN: 978-91-7779-675-6Susan Mayes

ISBN: 978-91-7779-673-2Susan Mayes



KLURIGT SEMESTERPYSSEL 
Kirsteen Robson

KLURIGT KARTPYSSEL
Sam Smith

Aldrig mer långtråkigt – Klurigt semesterpy-
ssel och Klurigt kartpyssel är underhållande 
pysselböcker i storformat med trettio kluriga 
uppgifter att lösa, roliga detaljer att upptäcka 
och bilder att färglägga. Här finns ord-, siffer- 
och logikpyssel som håller igång hjärnan. 
Varje sida i Klurigt semesterpyssel visar en ny 
rolig semesterdestination, från flygplatsen till 
stranden, muséet och skidorten. Varje sida i 
Klurigt kartpyssel visar en ny rolig karta – nav-
igera mellan Galapagosöarna, leta rätt på den 
begravda skatten och sök efter det försvunna 
templet. 
 

Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 6–9 år
Band: Special
Format: 355 x 280 mm
Omfång: 32 sidor
Utkommer: Maj, vecka 20

ISBN: 978-91-7779-183-6 ISBN: 978-91-7779-184-3



HELA VÄRLDENS FLAGGOR
Fascinerande fakta och kul kuriosa
Clive Gifford

Tim Bradford (Ill.)

Hela världens flaggor berättar de roliga, intressanta 
och ibland gripande historierna bakom de många oli-
ka sorters flaggor vi har, och talar om hur de används. 

Varje kontinent har sitt eget kapitel där historien 
bakom de mest betydande flaggorna utforskas. Boken 
visar de många olika typerna av flaggor, viktiga ögon-
blick i flaggornas historia, och hur vi kommunicerar 
med hjälp av flaggor. 

Översättning: John-Henri Holmberg
Ålder: 6–9 år
Band: Kartonnage
Format: 235 x 290 mm
Omfång: 96 sidor
Övrigt: Innehåller poster
ISBN: 978-91-7779-229-1
Utkommer: Maj, vecka 22



NYA KORSORD FÖR BARN
Sten Johnson

Genom att lösa korsord lär man sig nya ord på ett lek-
fullt sätt. Det är en utmaning och ett sätt att träna sin 
koncentration. Nya korsord för barn är ett roligt och 
utvecklande tidsfördriv för barn i lågstadieåldern. De 
färgglada korsorden är pedagogiskt konstruerade och 
för de lite knepigare finns ledtrådar till hjälp.

Sten Johnson är en erfaren korsordskonstruktör. Han 
har gjort ett stort antal korsordsböcker för barn och 
ungdomar, och har en bakgrund som speciallärare.

Ålder: 6–9 år
Band: Häftad
Format: 210 x 297 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7779-337-3
Utkommer: Maj, vecka 20



FANTASTISKA PAPPERSFLYGPLAN 
Innehåller mönstrade ark att vika

Använd de fina mönsterarken och vik egna 
fantastiska flygplan! Vill du göra en hel flyg-
plansflotta tillsammans med kompisarna? 
Bestäm vilka av bokens 26 olika modeller som 
ni ska börja med, riv loss mönsterarken och 
sätt igång att vika!

Till varje häftig modell finns utförliga in-
struktioner med bilder som hjälper dig att vika 
planet på några få minuter. Hur långt kommer 
DITT plan?

Översättning: Svante Skoglund
Ålder: 6–9 år
Band: Mjukband
Format: 215 x 280 mm
Omfång: 96 sidor
Övrigt: Innehåller mönstrade ark att vika
ISBN: 978-91-7779-319-9
Utkommer: Maj, vecka 21

FRÅGOR OM DJUR
Simon Tudhope
Sarah Horne (Ill.)

Frågor om djur är en bok i behändigt format, 
fylld av roliga frågor om djur från hela världen, 
med en blandning av ämnen, från dansande 
bin till färgen på en giraffs tunga. Faktafrågor 
om de stora kattdjuren, livsfarliga djur, djup- 
havsvarelser, djur i fara och mycket mer är 
organiserade i sant eller falskt, flervalsfrågor 
och ”vilken passar inte in”-quiz. Alla svar finns 
i slutet av boken. 
 
Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 6–9 år 
Band: Kartonnage
Format: 130 x 198 mm
Omfång: 112 sidor
ISBN: 978-91-7779-034-1
Utkommer: Juli, vecka 27



JULIUS FÖRLORAR EN VÄN
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. 

VISSTE DU ATT ...?
Roliga fakta om världen
James Maclaine

När gjordes de första fyrverkerierna? Hur 
många satelliter har skickats ut i rymden? 
Och vad betyder ordet kimono? Här hittar du 
svaren på alla dessa frågor, och många fler! 
Visste du att …? är sprängfylld av alla möjliga 
spännande fakta om världen och är dessutom 
rikt illustrerad. Perfekt för frågvisa, nyfikna 
barn!  

Översättning: Maria Ulaner
Ålder: 6–9 år
Band: Kartonnage
Format: 240 x 290 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7779-167-6
Utkommer: Maj, vecka 18

RITKORT
Öva på multiplikationstabellen
Emi Ordás (Ill.)

Whiteboardpenna medföljer

Här kan man på ett roligt och kreativt sätt trä-
na på multiplikationstabellen och lära sig den 
som ett rinnande vatten. Boxen innehåller 144 
kort med kluriga multiplikationstal upp till 
tolvans tabell. Med den medföljande pennan 
kan man skriva svaren direkt på korten, sudda 
ut och skriva igen. På ena sidan står det rätta 
svaret, på den andra sidan ska man svara 
själv.   

Översättning: Lind & Co
Ålder: 6–9 år
Band: Special
Format: 77 x 98 mm
Omfång: 144 kort
Övrigt: Whiteboardpenna medföljer
ISBN: 978-91-7779-393-9
Utkommer: Juli, vecka 29



SVANHALSENS HEMLIGHET
Elsie Petrén

Snart ska Leo börja högstadiet. Det är inget han ser 
fram emot. Helst vill han bara umgås med Bruce, sin 
äldre halvbror. Men Bruce är sällan hemma och läm-
nar Leo ensam med mamma, som dricker för mycket 
och mestadels är arg. 

En natt brinner det på Svanhalsen – halvön som lig-
ger nära där Leo bor. Samtidigt är Bruce försvunnen. 
Och värre blir det när polisen knackar på dörren …

Svanhalsens hemlighet är en spänningsroman för 
slukaråldern om familjehemligheter och missförstånd, 
fördomar och olyckliga misstag. 

Omslag: Niklas Lindblad
Ålder: 9–12  år
Band: Kartonnage
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 220 sidor
ISBN: 978-91-7779-340-3
Utkommer: Maj, vecka 18

Elsie Petrén
är författare och saxofonist. Hon har 
gett ut ett stort antal barn- och ung-
domsdeckare, bland annat böckerna 
om kommissarie Tax och serierna om 
Zäta och Skuggmyra. 2017 belönades 
hon med deckarpriset Spårhunden för 
Döden i Skuggmyra.

Författarfoto: Anders Thessing



Omslag: Niklas Lindblad
Ålder: 9–12  år
Band: Kartonnage
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 220 sidor
ISBN: 978-91-7779-340-3
Utkommer: Maj, vecka 18

Översättning: Karin Jensen
Omslag: Henrik Lange/Lind & Co
Ålder: 12–15 år
Band: Kartonnage
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7779-401-1
Utkommer: Augusti, vecka 35

ANNE PÅ GRÖNKULLA DEL 2: VÅR VÄN ANNE
L.M. Montgomery

Den klassiska bokserien om Anne på Grönkulla har 
älskats av generationer av läsare. Nu ges de oavkor-
tade originalböckerna ut på nytt, i varsamt bearbetad 
översättning. 

Anne har hunnit bli sexton år gammal och börjar 
undervisa i samma skola som hon själv gick i några år 
tidigare. Men även om hon blivit äldre och klokare har 
hon kvar sitt egensinne, sin charm och sin romantiska 
livssyn. Och det är heller inte slut på missförstånd och 
misstag ... 

ANNE PÅ GRÖNKULLA

ISBN: 978-91-7779-024-2
Utgiven: Januari 2018



DJUNGELBOKEN
Rudyard Kipling 

Rafael Mayani (Ill.)

Nu kommer Rudyard Kiplings klassiska äventyr i 
oavkortad version i en ny, illustrerad utgåva. Med liv-
fulla, färgglada och dramatiska bilder får vi följa Mow-
gli, Baloo, Bagheera, Hathi, Kaa och de andra på deras 
strapatser i den indiska djungeln. Med de inbjudande 
illustrationerna får denna klassiska saga nytt liv och 
kommer garanterat tilltala dagens unga läsare.

Översättning: Britt G. Hallqvist
Ålder: 9–12 år
Band: Kartonnage
Format: 152 x 194  mm
Omfång: 288  sidor
ISBN: 978-91-7779-259-8
Utkommer: September, vecka 37



100 KVINNOR SOM GÅTT TILL HISTORIEN
Stella Caldwell (Red.)

Här presenteras på ett lättsamt sätt hundra kvinnor 
som på olika vis förändrat vår värld. I bilder och korta 
faktatexter möter vi briljanta drottningar, fantastiska 
atleter, lysande forskare, inspirerande entreprenörer 
och skickliga politiker. Med fina fotografier och roliga 
illustrationer ger 100 kvinnor som gått till historien en 
fascinerande introduktion till världens banbrytande 
och inspirerande kvinnor, från antiken fram till idag.

Översättning: Catharina Andersson
Ålder: 9–12  år
Band: Kartonnage
Format: 216 x 276 mm
Omfång: 128 sidor
ISBN: 978-91-7779-367-0
Utkommer: Augusti, vecka 35



OPTISKA ILLUSIONER
50 modeller och experiment  
att bygga och testa 
Clive Gifford

Rob Ives (Ill.)

Fördjupa dig i synvillornas fascinerande värld 
och spela hjärnan ett spratt! I denna rikt 
illustrerade bok presenteras en mängd häp-
nadsväckande optiska illusioner. Med boken 
följer femtio modeller som man själv kan 
bygga ihop för att skapa förvillande synvillor. 

Översättning: Fredrik Malmquist
Omslag: Fredrik Malmquist
Ålder: 9–12  år
Band: Kartonnage
Format: 215 x 297  mm
Omfång: 64  sidor
ISBN: 978-91-7779-381-6
Utkommer: September, vecka 36

FÄRGGLADA DJUR
Anita Ganeri

Den här färgsprakande boken visar alla 
fantastiska färger och mönster som finns i 
djurriket. Boken presenterar en massa vackra 
fotografier på djur som är indelade efter färg: 
röd; orange; gul; grön; blå; brun; rosa och lila; 
svart, vit och grå samt flerfärgade. Bläddra 
dig fram bland röda fjärilar, blåa grodor, rosa 
delfiner och mycket annat och låt dig fascin-
eras av naturens under! 
 

Översättning: John-Henri Holmberg
Ålder: 6–9  år
Band: Kartonnage
Format: 272 x 370  mm
Omfång: 80  sidor
ISBN: 978-91-7779-656-5
Utkommer: September, vecka 38



STORA BOKEN OM 
MÄNNISKOKROPPEN
Din otroliga kropp – så här har du  
aldrig sett den förut
Lisa Gillespie (Red.)

Stora boken om människokroppen är full av fantastiska 
bilder med 3D-effekter som visar detta fascinerande, 
komplexa maskineri i detalj. De otroliga datage-
nererade bilderna visar hur allt ser ut, och hur det 
fungerar – allt som pågår under vår hud. 
Stora boken om människokroppen är ett spännande 
uppslagsverk som täcker in allt, från topp till tå. 

Översättning: John-Henri Holmberg
Ålder: 9–12  år
Band: Kartonnage
Format: 260 x 304 mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7779-236-9
Utkommer: Augusti, vecka 31



FANTASTISKA FAKTA OM ALLT
13 1/2 saker du bara måste veta 
Laura Buller (Red.)

En bok för den vetgiriga! Här presenteras tretton 
intressanta fakta om allt mellan himmel och jord: 
Romarriket, hajar, ögat, solen, hjärnan, mumier, 
flygplan, och mycket, mycket annat. För varje ämne 
finns också fakta nummer 13 ½ som reder ut myter 
och missuppfattningar. Blir man till exempel smartare 
av att lyssna på Mozart, eller? Och var det verkligen 
Edison som uppfann glödlampan?

Översättning: Shu-Chin Hysing
Ålder: 9–12  år
Band: Kartonnage
Format: 252 x 301 mm
Omfång: 176 sidor
ISBN: 978-91-7779-368-7
Utkommer: Augusti, vecka 33



ATLAS ÖVER VÅR KONSTIGA VÄRLD
Vår planet som du aldrig sett den tidigare
Fleur Star och Chris Hawkes (Red.)

Det här är en annorlunda atlas för alla vetgiriga barn, 
full av spännande fakta om till exempel var blixten 
oftast slår ner, hur vindar blåser över planeten och hur 
världen skulle se ut om den globala uppvärmningen 
smälte polarisarna. På över 60 kartor hittar man de 
konstigaste naturliga och övernaturliga fenomen som 
ägt rum, och dessutom de märkligaste platserna och 
historiska händelserna på vår jord. 

Översättning: John-Henri Holmberg
Ålder: 9–12  år
Band: Kartonnage
Format: 264 x 308 mm
Omfång: 160 sidor
ISBN: 978-91-7779-657-2
Utkommer: Augusti, vecka 35




