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TUFF TUFF TUT TUT
Emma Garcia
Den här pekboken bjuder på en spännande tågresa för de allra minsta! Stig
ombord på det lilla röda tåget och följ
med på en kul utflykt till stranden, skogen, staden och bondgården. Här finns
lekfulla och färgglada illustrationer och
på varje utflyktsmål finns nya, roliga
saker att upptäcka.

Översättning: Lind & Co
Ålder: 0–3 år
Band: Boardbook
Format: 170 x 170 mm
Omfång: 24 sidor
ISBN: 978-91-7779-720-3
Utkommer: Februari, vecka 9

BORSTA TÄNDERNA
Kathrin Orso
Sonja Bougaeva (Ill.)
Hur gör lejonet när det borstar tänderna? Eller krokodilen? Här berättas
hur olika djur vårdar sina gaddar. En
humoristisk och fantastifull bok på rim
som gör tandborstningen rolig! Med
stora och färgstarka illustrationer är
det här perfekt läsning för trotsiga tvååringar som inte vill borsta tänderna.

Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 0–3 år
Band: Boardbook
Format: 190 x 190 mm
Omfång: 20 sidor
ISBN: 978-91-7779-730-2
Utkommer: Mars, vecka 13

ENHÖRNINGAR
En magisk målarbok
Camilla Garofano (Ill.)
I denna magiska målarbok kan du med
hjälp av vatten förvandla de svartvita
illustrationerna till fantastiska bilder
i regnbågens alla färger. Använd den
medföljande penseln, doppa den i
vatten, svep den över bilderna och se
hur färgerna framträder – som genom
ett trollslag!
I samma serie finns sedan tidigare:
Julens magiska målarbok
Djungel – en magisk målarbok
Ålder: 3–6 år
Band: Häftad
Format: 210 x 255 mm
Omfång: 32 sidor
Övrigt: Innehåller pensel
ISBN: 978-91-7779-725-8
Utkommer: Januari, vecka 1

JAG ÄLSKAR ENHÖRNINGAR
Kim Martin
Denna aktivitetsbok är fullproppad med
roligt enhörningspyssel. Här kan du ta
reda på vad din enhörning skulle heta
om du hade en alldeles egen och lära dig
ett enkelt sätt att rita en söt enhörning.
Det finns också ordpussel, labyrinter och
andra klurigheter. Dessutom innehåller
boken över 340 klistermärken. Kort sagt en
oumbärlig bok för alla små enhörningsälskare!
Översättning: Lind & Co
Ålder: 3–6 år
Band: Häftad
Format: 237 x 304 mm
Omfång: 32 sidor
Övrigt: Innehåller klistermärken
ISBN: 978-91-7779-710-4
Utkommer: Januari, vecka 1

VI ÅKER JORDEN RUNT
Amber Stewart
Duncan Beedie (Ill.)
Följ med familjen Fox på ett spännande jorden
runt-äventyr! Familjen reser genom alla världsdelar
och på varje resmål får man veta vad som är speciellt
med just den platsen: vilka sevärdheter där finns, vad
man äter och vilka fordon som kör på gatorna. Familjen Fox prövar en mängd olika färdmedel under sin
resa, bland annat dubbeldäckare i London, snabbtåg
i Kina och flodbåt i Brasilien. Vi åker jorden runt är en
fartfylld, rolig och lärorik berättelse för alla barn som
gillar fordon och resor.
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Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 3–6 år
Band: Inbunden
Format: 234 x 290 mm
Omfång: 48 sidor
ISBN: 978-91-7779-718-0
Utkommer: Februari, vecka 7

MINA 1000 FÖRSTA ORD
En bildordbok
Dawn Sirett
Rachel Hare m.fl. (Ill.)
Mina första 1000 ord är en underhållande och detaljrik
bildordbok som inspirerar språkinlärningen och
bygger up ordförrådet. Orden i boken är indelade i
olika kategorier, till exempel ”kroppen”, ”kläder”, ”i
köket”, ”leksaker”, ”djur”, ”i staden”, ”på bondgården”,
”yrken”, ”färger och former”, ”väder och årstider”.
Varje uppslag är fullt av färgglada bilder och saker att
upptäcka. Här finns både enkla ord för de minsta och
lite svårare ord för dem som redan kan läsa lite grann.
En bok att växa med, återkomma till och ständigt lära
sig nya ord ur!

Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 3–6 år
Band: Inbunden
Format: 215 x 275 mm
Omfång: 62 sidor
ISBN: 978-91-7779-721-0
Utkommer: Februari, vecka 7
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Upptäck
hemligheterna!
Håll upp sidorna
mot ljuset så får
du se vad som
döljer sig bakom.

Omfång: 36 sidor
ISBN: 978-91-7779-716-6

KROPPEN
Upptäck hemligheterna
Carron Brown
Rachel Saunders (Ill.)
Här får det nyfikna barnet lära sig allt
om kroppen. Vad finns inuti oss och hur
fungerar de olika organen? Genom stora,
tydliga illustrationer och korta texter får
man till exempel lära sig vad som händer
med luften vi andas in, vart tar den vägen?
Och hur pumpas blodet runt i kroppen?
Och vad är det som gör att vi kan röra oss
och till exempel sparka på en boll? Det och
mycket mer avslöjas i denna innovativa
och roliga bok!

Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 3–6 år
Band: Inbunden
Format: 259 x 259 mm
Utkommer: Februari, vecka 7

Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7779-717-3

PÅ BYGGARBETSPLATSEN
Upptäck hemligheterna
Carron Brown
Bee Johnson (Ill.)
Här får vi följa byggandet av ett höghus,
från början då grunden läggs, till slutet då
människor flyttar in. Man lär sig om de olika
maskiner och fordon som används på en byggarbetsplats, vilka som jobbar där och vad
de gör. Ett spännande och lärorikt äventyr för
alla barn som gillar att bygga och är intresserade av arbetsfordon.

ALLT OM FAMILJER
Felicity Brooks
Vad är egentligen en familj? Var bor familjer?
Vad äter de? Vad gör de? Det är några av
frågorna man får svar på i denna bilderbok
om familjer. I färgglada illustrationer och korta texter möter man här alla möjliga typer av
familjer: stora och små, brokiga och likartade.
Genom frågor uppmuntras barnen att även
fundera över sin egen familj. Vilka ingår i den?
En rolig och tankeväckande bok som visar
barn att en familj kan se ut precis hur som
helst och att alla familjer är unika.

Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 3–6 år
Band: Inbunden
Format: 240 x 290 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7779-774-6
Utkommer: Februari, vecka 6

FANTASTISKA DJUR
Ben Hoare
Daniel Long, Angela Rizza,
Daniela Terrazzini Mayani (Ill.)
Följ med in i djurens fantastiska värld! I denna
praktfulla bok möter du en mängd spännande
djur, från väldiga valar till små skalbaggar.
Över 100 olika varelser presenteras med stora
fotografier, vackra illustrationer och korta
faktatexter. För varje djur får man, förutom
allmänna fakta, veta något kul och oväntat.
Visste du till exempel att igelkottar kan klättra
i träd, att sengångare är duktiga simmare,
att bläckfiskar har tre hjärtan eller att får kan
känna igen upp till femtio fårs ansikten?

Översättning: Shu-Chin Hysing
Ålder: 6–9 år
Band: Inbunden
Format: 216 x 276 mm
Omfång: 224 sidor
ISBN: 978-91-7779-713-5
Utkommer: Februari, vecka 7

MIN FÖRSTA EXPERIMENTBOK
Rob Beattie
Tom Connell (Ill.)
Vill du lära dig att konstruera en godiskatapult?
Eller se stjärnhimlen i ditt eget sovrumstak? Eller
kanske bygga en vulkan på köksbordet? Då är det
här boken för dig! Här finns över 40 enkla, roliga
och lärorika experiment att testa därhemma, inga
konstiga verktyg eller specialmaterail behövs. Varje experiment beskrivs genom tydliga bilder och
steg-för-steg-instruktioner. Vid varje projekt finns
också en faktaruta som förklarar vetenskapen
bakom. Min första experimentbok är en inspirerande bok som stimulerar barns nyfikenhet och
uppmuntrar till att undersöka världen.

Översättning: Lena Kamhed
Ålder: 6–9 år
Band: Inbunden
Format: 189 x 246 mm
Omfång: 96 sidor
ISBN: 978-91-7779-715-9
Utkommer: Februari, vecka 9

100 SAKER ATT GÖRA PÅ BILSEMESTERN

VÄRLDENS HISTORIA

Sam Smith
Non Figg & Molly Sage (Ill.)

Ruth Brocklehurst & Henry Brook
Adam Larkum (Ill.)

Glöm långtråkiga bilresor, med 100 saker att göra
på bilsemestern blir bilåkandet aldrig trist! Den
här behändiga boken är nämligen fullproppad
med roliga spel, pyssel och klurigheter som till
exempel sudoku, quiz, labyrinter, korsord och
ordsök. Hjärngymnastik och underhållning i ett,
som räcker länge!
Sedan tidigare finns även:
50 lekar och pyssel för resan
50 saker att göra på resan
100 ritkort för resan
Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 6–9 år
Band: Mjukband
Format: 138 x 190 mm
Omfång: 112 sidor
ISBN: 978-91-7779-728-9
Utkommer: Mars, vecka 12

Vill du ha en snabbguidning genom världshistorien? Då är det här något för dig! Boken
sträcker sig från de första människorna, till
1960-talet. Däremellan får man veta det
viktigaste om olika epoker och civilisationer.
Man kan läsa om betydelsefulla personer
såsom kejsare, drottningar, konstnärer och
uppfinnare, om krig, revolutioner och andra
avgörande händelser. Roliga illustrationer
ackompanjerar den lättillgängliga texten. Ett
snabbt, enkelt och kul sätt att bli en riktig
stjärna på historia.
Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 9–12 år
Band: Inbunden
Format: 150 x 204 mm
Omfång: 160 sidor
ISBN: 978-91-7779-678-7
Utkommer: Januari, vecka 5

DINOSAURIER OCH ANDRA
URTIDSDJUR
John Woodward
I denna storslagna och rikt illustrerade
bok möter vi dinosaurier och andra
utdöda djur. Här kan man läsa allt om
dessa fascinerande varelser: hur stora
de var, var de levde, hur de försvarade
sig mot fiender och mycket mer. Boken
är fullspäckad av spännande fakta och
spektakulära bilder och bjuder på en
lärorik och fantastisk upptäcktsresa
flera miljoner år tillbaka i tiden. Förutom
mäktiga dinosaurier kan man här läsa
om de första gigantiska däggdjuren, om
skräckinjagande flygödlor, om de första
fåglarna och om det första livet i vattnet.
Översättning: Shu-Chin Hysing
Ålder: 9–12 år
Band: Inbunden
Format: 215 x 275 mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7779-385-4
Utkommer: Februari, vecka 7

DINOGAMI
Så viker du pappersdinosaurier
Mari Ono & Hiroaki Takai
Lär dig att vika en Tyrannosaurus rex, Stegosaurus eller Velociraptor i denna fantasifulla
och roliga bok! Här finns 25 origamiprojekt
för dinosaurieälskaren att sätta tänderna i.
Stora dinosaurier, små, vattenlevande och
flygödlor, alla kan hitta sin favoritdinosaurie.
Varje projekt beskrivs genom bilder och enkla
steg-för-steg-instruktioner. Boken innehåller
50 specialdesignade och färgglada origamipapper så att man kan sätta igång att vika
direkt.
Översättning: Catarina Andersson
Ålder: 9–12 år
Band: Mjukband
Format: 229 x 235 mm
Omfång: 128 sidor
Övrigt: Innehåller 50 origamipapper
ISBN: 978-91-7779-722-7
Utkommer: Maj, vecka 18

SAGOR FÖR BARN SOM VÅGAR
VARA ANNORLUNDA
Sanna berättelser om flickor och pojkar
som gått sin egen väg
Ben Brooks
Quinton Winton (Ill.)
Sagor för barn som vågar vara annorlunda är uppföljaren till succén Sagor för pojkar som vågar vara
annorlunda. Det är en bok för alla barn som inte känner
igen sig i de traditionella könsstereotyperna och som
behöver uppmuntran att våga strunta i grupptryck och
samhälleliga normer och i stället vara sig själva fullt ut.
Här finns fantastiska historier om 100 modiga förebilder, kvinnor och män, kända och mindre kända, som
varit inspirerande banbrytare och kreativa genier inom
olika områden, som trott på sig själva och förverkligat
sina drömmar.

Översättning: Emeli André
Ålder: 9–12 år
Band: Kartonnage
Format: 190 x 246 mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7779-776-0
Utkommer: April, vecka 16

PROGRAMMERING FÖR NYBÖRJARE
MED SCRATCH

PROGRAMMERING FÖR NYBÖRJARE
MED PYTHON

Rosie Dickins m.fl.
Shaw Nielsen (Ill.)

Louie Stowell & Rosie Dickins
John Devolle (Ill.)

Översättning: Svante Skoglund
Ålder: 9–12 år
Band: Inbunden
Format: 170 x 217 mm
Omfång: 96 sidor
ISBN: 978-91-7779-711-1
Utkommer: Januari, vecka 2

Översättning: Svante Skoglund
Ålder: 9–12 år
Band: Inbunden
Format: 170 x 217 mm
Omfång: 96 sidor
ISBN: 978-91-7779-712-8
Utkommer: Januari, vecka 2

Vill du lära dig att programmera med hjälp av Scratch eller Python? Då
är det här perfekta nybörjarböcker! Här förklaras enkelt och pedagogiskt hur man kommer igång, från att ladda ner programvaran och börja
med enkel kodning till lite mer avancerad programmering som att göra
egna dataspel och animationer. I tydliga steg-för-steg-instruktioner och
förklarande bilder guidas man genom övningarna och lär sig stegvis
att bli en riktig fena på programmering. Till sin hjälp har man också en
ordlista där de vanligaste begreppen förklaras.

BTS
Bangtan Boys: Historien om K-popstjärnorna
Cara J Stevens
Musikstilen K-pop erövrar världen! Ett av de mest populära
banden i genren, BTS – Bangtan Boys, bildades 2013 och nådde
snabbt enorma internationella framgångar.
BTS har miljontals fans jorden runt och i augusti 2018 blev musikvideon ”Idol” den mest visade någonsin på Youtube med galna 45
miljoner visningar på 24 timmar.
Den här boken är sprängfylld med unika färgbilder och du får veta
allt om de sju medlemmarna Jin, RM, Suga, Jimin, J-Hope, V och
Jungkook. Om du älskar BTS och K-pop är BTS – Bangtan Boys boken
du väntat på – en drömpresent till bandets alla svenska fans.

Översättning: Emeli André
Ålder: 12–15 år
Band: Inbunden
Format: 170 x 240 mm
Omfång: ca 100 sidor
ISBN: 978-91-7779-726-5
Utkommer: November, vecka 45

”Den spralligaste
delen i serien,
full av roliga
iakttagelser”
Lotta Olsson,
Dagens Nyheter

ANNE PÅ GRÖNKULLA, DEL 3
Drömmens uppfyllelse
L.M. Montgomery
Den klassiska bokserien om Anne på Grönkulla har
älskats av generationer av läsare. Nu ges de oavkortade originalböckerna ut på nytt, i varsamt bearbetad
översättning.
Anne har Grönkulla kvar i sitt hjärta men flyttar tillfälligt till Kingsport för att studera. Barndomsvännen
Diana förlovar sig och bildar familj medan Anne själv
blir uppvaktad av någon som verkar hämtad direkt ur
hennes romantiska dagdrömmar. Men i verkligheten
finns både sjukdom och sorg, och hur är det egentligen med Annes och Gilberts känslor för varandra – ska
de bli mer än vänner?

Översättning: Karin Jensen
Språklig bearbetning: Christina Westman
Ålder: 12–15 år
Band: Kartonnage
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7779-727-2
Utkommer: Januari, vecka 3
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