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sommar och höst 2019

SOMMAR 2019

VAR, HUR, VARFÖR?-SERIEN låter barn

upptäcka världen på ett roligt och lekfullt sätt.
Med ett tåligt format och massor av flikar att
öppna passar böckerna perfekt för vetgiriga
barn. Faktatexterna är centrerade kring
var, hur, varför-frågor som besvaras både i
myllrande bilder och enkla, lättlästa texter.
Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 0–3 år
Band: Boardbook med spiralrygg
Format: 180 x 197 mm
Omfång: 16 sidor
Utkommer: Juni, vecka 24

TRAKTORN
Andrea Erne (text)
Wolfgang Metzger (ill.)
Utan en traktor blir ingenting gjort på bondgården! Här
kan små barn få veta allt om detta populära arbetsfordon och följa dess arbete på gården.
ISBN: 978-91-7861-428-8

BORSTA TÄNDERNA OCH GÅ
PÅ POTTAN
Frauke Nahrgang (text)
Susanne Szensy (ill.)
Varför måste vi tvätta händerna? Och hur borstar man
tänderna på rätt sätt? När går vi på toaletten?
I den här boken får barn på ett lekfullt sätt reda på allt
som händer i badrummet, samtidigt som de får lära sig
varför det är viktigt med hygien.
ISBN: 978-91-7861-429-5

VAR BOR DJUREN?
Anne Möller (text och ill.)
Hundar och katter bor ofta med människor i hus och
lägenheter. Men hur är det med alla andra djur? Var
bor de?
ISBN: 978-91-7861-430-1

DINOSAURIEN PÅ 13:E VÅNINGEN
Wade Bradford
Kevin Hawkes (ill.)
Efter en lång och jobbig dag tar den trötta Herr Snark in på
populära Hotell Delamera. Han ser fram emot en god natts
sömn i en skön säng. Det visar sig dock vara lättare sagt än
gjort. Herr Snark får prova flera olika rum, men alltid är det
något som stör hans sömn. Det första rummet är för högljutt,
det andra för kallt. Ett tredje rum är redan fullt av gäster och
i ett fjärde läcker det från taket. Kanske går det bättre på
våning 13?
Dinosaurien på 13:e våningen är en underfundig, överraskande och rolig berättelse som garanterat kommer få både
barn och vuxna att skratta högt. De humoristiska illustrationerna är gjorda av den prisbelönta tecknaren Kevin Hawkes.

Översättning: Lind & Co
Ålder: 3–6 år
Band: Inbunden
Format: 248 x 288 mm
Omfång: 40 sidor
ISBN: 978-91-7779-836-1
Utkommer: Maj, vecka 21

VAD HÄNDER PÅ NATTEN?
Laura Cowan
Bonnie Pang (Ill.)

Om natten, när du ligger och sover och drömmer
sött, är det många andra som är vakna. I Vad händer
på natten? får du veta vad som egentligen händer i
skogen, i öknen, i städer och i rymden nattetid.
Vilka är det som är vakna och vad gör de? Vad gör
djuren på natten? Och i havet, hur är det där? I
detaljrika illustrationer och korta faktatexter möter
vi bagare, läkare och poliser; rävar, ugglor och andra
djur som är ute och jagar; eldflugor och andra varelser som lyser i mörkret och mycket annat som döljer
sig i nattens värld.
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Översättning: Lena Kamhed
Ålder: 3–6 år
Band: Inbunden
Format: 238 x 290 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7779-827-9
Utkommer: Juni, vecka 24

KOCKEN OCH KUNGEN
Julia Donaldson (text)
David Roberts (ill.)

Det var en gång en väldigt hungrig kung som behövde
en kock. Men av alla kockar i hela kungariket var det
ingen som lagade tillräckligt god mat. Men så får kungen
syn på kocken Lättskrämde Bob. Kanske kan Bob laga
kungens favoriträtt? Problemet är bara att Bob är rädd
för precis allting så hur ska han kunna laga mat?
Kocken och kungen är en fyndig och underhållande
berättelse skapad av den prisbelönta barnboksduon
Julia Donaldson och David Roberts. Med roliga illustrationer och humoristisk text kommer denna bok garanterat roa både små och stora.

Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 3–6 år
Band: Inbunden
Format: 235 x 300 mm
Omfång: 28 sidor
ISBN: 978-91-7779-825-5
Utkommer: Juli, vecka 29
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Skapa egna
häftiga scener
med
klistermärken!

ISBN: 978-91-7861-422-6

ISBN: 978-91-7779-858-3

UPPTÄCKTSRESANDE
VIKINGAR
DINOSAURIER
Joshua George (text)
Ed Myer (ill.)
Pyssel- och faktaböcker i ett, som stimulerar barns
fantasi, kreativitet och nyfikenhet, samtidigt som de
ger en snabbkurs i historia!
Lär dig mer om härjande vikingar, äventyrliga
upptäcktsresande och gigantiska dinosaurier. Skapa
egna scener med klistermärken på vikingaskepp,
sjöfarare, Tyrannosaurus Rex och en massa annat.
Fantisera och bestäm själv hur det såg ut när vikingarna krigade, när Colombus kom till Västindien eller
när Stegosaurusar gick på jorden. I böckerna finns
olika färgsprakande miljöer som väntar på att fyllas
med händelser.

ISBN: 978-91-7861-421-9

Översättning: Cecilia Ljungström
Ålder: 3–6 år
Band: Mjukband
Format: 215 x 280 mm
Omfång: 32 sidor
Utkommer: Juni, vecka 25

MASSOR AV FORDON
Sök och hitta!

Massor av fordon – Sök och hitta! är den perfekta boken för alla små barn som gillar transportmedel. I detaljrika illustrationer och korta
faktatexter presenteras här alla möjliga sorters
fordon. Läs om traktorer och andra maskiner
som används på bondgården, grävmaskiner
och andra arbetsfordon, utryckningsfordon,
flygplan, bilar, båtar och tåg. Varje uppslag är
fullt av olika fordon och annat spännande att
upptäcka.

Översättning: Lind & Co
Ålder: 3–6 år
Band: Boardbook
Format: 233 x 270 mm
Omfång: 22 sidor
ISBN: 978-91-7779-841-5
Utkommer: Maj, vecka 20

JULIUS FÖRLORAR EN VÄN
Martin Svensson
Henrik Lange (Ill.)
Snart slutar Julius och bästa kompisen Isak
trean. Hela våren har de pratat om allt kul de
ska hitta på under sommarlovet.
Men alla planer går i kras när Isak får reda på
att han och hans pappa ska flytta till London,
inte bara över sommaren, utan för gott!
Skolavslutningsdagen närmar sig med
stormsteg. Julius och Isak har nästan gett upp
när Isak plötsligt får en idé. De ska rymma och
hålla sig gömda tills Isaks pappa går med på att
stanna i Sickla …
Ålder: 6–9 år
Band: Kartonnage
Format: 142 x 205 mm
Omfång: ca 100 sidor
ISBN: 978-91-7779-132-4
Utkommer: Maj, vecka 21

ÄNNU FLER KORSORD FÖR BARN
7–9 ÅR
Sten Johnsson
Ännu fler korsord för barn är ett roligt, lärorikt och utvecklande tidsfördriv för barn i
lågstadieåldern. De färgglada korsorden är
pedagogiskt konstruerade och där det blir
lite knepigare finns ledtrådar till hjälp.
Detta är ännu en korsordsbok för barn
av Sten Johnson. Alla hans föregående
korsordsböcker har blivit mycket populära
och uppskattade för sina välgjorda kryss
och tydliga illustrationer.
Ålder: 6–9 år
Band: Häftad
Format: 210 x 297 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7861-442-4
Utkommer: Juni, vecka 24

De två första delarna i den bästsäljande serien om skolan med de magiska djuren.
Många bilder, korta kapitel, massor av läsglädje!
SKOLAN MED DE MAGISKA DJUREN
Del 1
Margit Auer
Den här skolan har en hemlighet. Om du har
tur så kommer du att träffa en väldigt speciell
vän här, nämligen ett magiskt djur!
Efter att Mortimer Morrison hälsat på i
skolan blir inget sig likt. Han har nämligen
med sig ett antal magiska djur som söker
ägare. Blyga Benny hoppas på ett coolt rovdjur men det visar sig vara sköldpaddan Henrietta som är hans särskilda vän. Ida får också
äntligen någon att prata med, räven Rabbat
blir hennes bästa kompis.
Översättning: Valle Wigers
Ålder: 6–9 år
Band: Kartonnage
Format: 145 x 215 mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7861-425-7
Utkommer: Juni, vecka 23

SKOLAN MED DE MAGISKA DJUREN
Del 2 – Hålmakaren
Margit Auer
Spänningen är stor! Vem i klassen ska få ett
magiskt djur idag?
Choko har ingen högre önskan än ett eget
magiskt djur. Han bryr sig inte om något
annat, varken skolpjäsen, skvallertackorna i
klassrummet eller de mystiska hålen i skolans
trädgård. Ska det bli hans tur snart?
Trots att ingen utomstående får veta något
om de talande djuren så pladdrar Ida och
hennes räv Rabbat bredvid mun. Vad händer
om fröken Cornfield får reda på det?
Översättning: Valle Wigers
Ålder: 6–9 år
Band: Kartonnage
Format: 145 x 215 mm
Omfång: 224 sidor
ISBN: 978-91-7861-426-4
Utkommer: Juni, vecka 23

TRÄDENS LIV

Skogens magi och mysterium
Jen Green (text)
Claire McElfatrick (ill.)
Välkommen in i skogens magiska värld! I denna vackert illustrerade
bok får du lära dig allt om trädens gåtfulla liv. Visste du till exempel
att träd kommunicerar med varandra? Och att de kan känna igen
djur på deras saliv?
Trädens liv – Skogens magi och mysterium tar oss med på en fascinerande upptäcktsresa och visar hur speciella och komplicerade
dessa organismer är. Varenda del av trädet spelar en viktig roll för
ett träds liv och fortlevnad, från den högsta grenen med dess blad
till det vindlande rotsystemet. I boken möter du träd från hela
världen och får lära dig spännande fakta både om dem, om miljöerna de bor i och varför träden är så viktiga för oss och jorden.

Översättning: Louise Lundman
Ålder: 6–9 år
Band: Inbunden
Format: 229 x 280 mm
Omfång: 80 sidor
ISBN: 978-91-7779-808-8
Utkommer: Maj, vecka 21

FÅGLAR
Lyssna till 60 olika fågelläten från tio olika miljöer
Robert Hunter
Hur låter egentligen örnar, kungsfiskare, pingviner, flamingor och
falkar? Här kan du lyssna på inte bara alla dessa fåglars sång, utan
på över 60 olika fågelläten. I finstämda illustrationer och korta
faktatexter presenteras här fåglar från hela världen som lever i
helt olika miljöer. Man kan till exempel lyssna till papegojornas
gälla skrin i regnskogen, korparnas hesa kraxande i bergen och
vackra drillar från sångfåglar i städer. I boken finns också fåglar
som lever i öknen, på prärien, i skogen, vid sydpolen, i våtmarker
och vid havet. Läs spännande fakta om dessa fascinerande fåglar
och lär dig urskilja deras olika läten.

Översättning: Shu-Chin Hysing
Ålder: 6–9 år
Band: Inbunden
Format: 300 x 264 mm
Omfång: 22 sidor
ISBN: 978-91-7779-824-8
Utkommer: Juni, vecka 25

RYMDATLAS

En resa genom universum
Tom Jackson
Ana Djordjevic

Kasta dig ut på en fantastisk upptäcktsresa i universum! I denna rymdatlas kan du ta dig från jorden till
månen och vidare mellan planeterna i vårt solsystem.
Fortsätt sedan ännu längre, till solen och bortom den,
till andra solsystem och andra galaxer.
Med tydliga, färgglada illustrationer och korta faktatexter presenteras här massor av spännande uppgifter om jorden och de andra planeterna, om solen,
kometer, asteroidbälten, meteorregn, dvärgstjärnor,
nebulosor, rymdstationen ISS och en massa andra
fascinerande saker.
Hur stort är egentligen universum? Hur många
stjärnor finns det i Vintergatan? Hur bildas ett svart
hål? Det är några av frågorna som tas upp i denna
fängslande rymdodyssé.

Översättning: Erik Nisser
Ålder: 6–9 år
Band: Inbunden
Format: 233 x 290 mm
Omfång: 64 sidor
ISBN: 978-91-7779-833-0
Utkommer: Juni, vecka 25

SVERIGEKORSORD

En korsordsbok om Sveriges landskap
Sten Johnson

Res genom Sverige och lär dig om alla våra
landskap! I den här boken blandas intressanta
fakta om Sverige med kluriga korsord.
För varje landskap finns ett roligt och lärorikt
korsord där du får möjlighet att lära dig mer om
de olika delarna av vårt land: Landskapsblommor
och -djur, sevärdheter och förstås var i Sverige vi
befinner oss.
Det här är en bok som passar för hela familjen. Korsorden är gjorda av Sten Johnson vars
föregående korsordsböcker för barn har blivit
mycket populära och uppskattade för sina
välgjorda kryss och tydliga illustrationer.

Ålder: 9–12 år
Band: Häftad
Format: 210 x 297 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7861-443-1
Utkommer: Maj, vecka 20

VAR ÄR VALLE?
Den fantastiska resan
Martin Handford
Leta efter Valle i denna klassiska aktivitetsbok!
Valle och hans vänner ger sig ut på en fantastisk resa. Kan du hitta dem bland drakflygare,
djuphavsdykare, otrevliga jättar och vampyrer?
Dessutom finns här massor av andra roliga saker
att leta reda på. Timmar av nöje väntar!
Böckerna om Valle har blivit ett världsomspännande fenomen och har roat barn i över 30 år.

Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 6–9 år
Band: Inbunden
Format: 255 x 315 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7861-448-6
Utkommer: Juni, vecka 26

BILAR, TÅG, FARTYG OCH FLYGPLAN
Illustrerat uppslagsverk över
alla sorters fordon
Clive Gifford
I denna praktfulla och faktaspäckade bok kan du läsa allt om
världens alla olika fordon. Från de första cyklarna till de senaste
motorcyklarna; från Montgolfiers luftballong till dagens jetplan;
från kajaker till lyxkryssare; från de första traktorerna till dagens
enorma skördetröskor; från 1800-talets första motordrivna
vagnar till 2000-talets snabba supersportbilar.
I över 1 000 fantastiska bilder och korta texter fulla av spännande fakta presenteras här färdmedel av alla slag och från alla
tider.
Bilar, tåg, fartyg och flygplan är det ultimata uppslagsverket
för alla som är intresserade av hur människor färdas, och har
färdats, på land, över hav och genom luften.

Översättning: John-Henri Holmberg
Ålder: 9–12 år
Band: Inbunden
Format: 216 x 276 mm
Omfång: 256 sidor
ISBN: 978-91-7779-750-0
Utkommer: Juli, vecka 27

SHERLOCK HOLMES OCH FÖRBANNELSEN
ÖVER BAKER STREET
Sam Hearn
Välkomna till Baker Street-skolan, där det alltid finns
nya mysterium att lösa! Sherlock, John och Marta är
tillbaka på Baker Street-skolan för en ny termin. Men
de hinner knappt börja innan de märker att det är
något skumt som pågår där. Märkliga ting inträffar
och det ryktas om ett spöke.
Ska Sherlock lyckas avslöja hemligheten på Baker
Street? Eller har de alla fått en förbannelse över sig?
Den här nytolkningen av Arthur Conan Doyles klassiska karaktärer kommer att fängsla alla blivande
detektiver!

Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 9–12 år
Band: Inbunden
Format: 130 x 195 mm
Omfång: 174 sidor
ISBN: 978-91-7779-832-3
Utkommer: Maj, vecka 19

Ny biografiserie med inspirerande personer!
Böckerna bjuder på fina illustrationer, lekfull design och fängslande läsning!

MALALA YOUSAFZAIS
FANTASTISKA LIV

MICHELLE OBAMAS
FANTASTISKA LIV

Hiba Noor Khan
Rita Petruccioli (ill.)

Sheila Kanani
Sarah Walsh

Kate Scott
Esther Mols

Malala Yousafzai är känd
över hela världen för sitt mod
och sin aktivism för flickors
rättigheter. På grund av sitt
engagemang blev hon attackkerad och skjuten av talibaner.
Men Malala vägrade låta sig
skrämmas eller tystas. Idag är
hon en stark röst mot förtryck
och en stor inspirationskälla
för människor som kämpar för
frihet världen över. Här skildras hennes liv och uppväxt,
kamp och gärningar.

Michelle Obama föddes i Chicago. Hon studerade och jobbade hårt för att bli advokat,
och kämpade för jämställdhet
långt innan hon blev first lady
i USA. I Vita huset var Michelle
en stark och modig röst för
mångfald. Även nu, efter åren
som presidenthustru, fortsätter Michelle att arbeta för en
bättre värld.

Stephen Hawking diagnosticerades som ung med ALS, en
sjukdom som förtvinar nervsystemet. Den gjorde honom helt
förlamad. Men det stoppade
inte honom. Stephen fortsatte
sin banbrytande forskning inom
kosmologi och ägnade sitt liv åt
de stora frågorna: Hur började
allt? Vad är ett svart hål? Här
berättas den makalösa och
osannolika historien om denna
stjärnforskare.

Översättning: Peter Stenson
Ålder: 9–12 år
Band: Inbunden
Format: 130 x 200 mm
Omfång: 120 sidor
ISBN: 978-91-7779-830-9
Utkommer: Maj, vecka 19

Översättning: Peter Stenson
Ålder: 9–12 år
Band: Inbunden
Format: 130 x 200 mm
Omfång: 120 sidor
ISBN: 978-91-7779-828-6
Utkommer: Maj, vecka 19

STEPHEN HAWKINGS
FANTASTISKA LIV

Översättning: Peter Stenson
Ålder: 9–12 år
Band: Inbunden
Format: 130 x 200 mm
Omfång: 120 sidor
ISBN: 978-91-7779-829-3
Utkommer: Maj, vecka 19

Första delen
i den
bästsäljande
serien
om Hilda!

HILDA OCH DET DOLDA FOLKET
Steven Davies
Luke Pearson (ill.)

Den senaste tiden har det börjat hända underliga saker i
huset där Hilda och hennes mamma bor – spökar det?
Plötsligt upptäcker Hilda att deras lilla hus vid fjällets fot
faktiskt ligger mitt i en stad där massor av pyttesmå alver
bor. Hilda och mamman sprider sådan oreda i staden
när de plöjer fram med sina enorma fötter att alverna
nu bestämt sig för att de ska vräkas. Inte nog med det,
när Hilda är på promenad i fjällen träffar hon på sitt
första – livsfarliga – troll! Men det allra hemskaste är nog
att mamma bestämt att de ska flytta från fjället in till
staden. Hur ska Hilda förhindra detta?

Översättning: Carina Jansson
Ålder: 9–12 år
Band: Kartonnage
Format: 125 x 190 mm
Omfång: ca 180 sidor
ISBN: 978-91-7861-424-0
Utkommer: Maj, vecka 18

ANNE PÅ GRÖNKULLA, DEL 4:
ANNE PÅ EGEN HAND
L.M. Montgomery
Anne och Gilbert har äntligen förlovat sig med
varandra, men innan giftermålet ska han utbilda
sig till läkare och det dröjer ännu ett tag tills
deras gemensamma framtid kan börja.
Under tiden blir Anne anställd på en skola i
Summerside, där hon får kämpa mot såväl en
avundsjuk och bitter kollega som ortens mest
inflytelserika och fientligt inställda familj.
Som tur är finns Marilla kvar på Grönkulla som
ett ovärderligt stöd, och Annes egensinne, charm
och vänliga hjärta får till slut omgivningen på fall.

Översättning: Stina Hergin
Språklig bearbetning: Christina Westman
Ålder: 12–15 år
Band: Kartonnage
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 270 sidor
ISBN: 978-91-7779-835-4
Utkommer: Juni, vecka 23

HÖST 2019
EN ENHÖRNING TILL JUL
Anna Currey

Det är bara några få dagar kvar till julafton
när Milly och hennes mamma åker till morfar.
Men på kvällen kan Milly inte somna. Hon
tittar genom fönstret och får se en komma
trampande över den gnistrande snön, rakt in i
morfars trädgård. Milly välkomnar den nyfikna
enhörningen in i huset, och plötsligt är Millys
värld fylld av magi, vänskap och glädje!
Denna underbart illustrerade bok är en rar
och hjärtevärmande historia för alla som tror
på julens magi.

Översättning: Ann Lewenhaupt
Ålder: 3–6 år
Band: Inbunden
Format: 230 x 270 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7861-468-4
Utkommer: September, vecka 39

ENHÖRNINGEN OCH REGNBÅGSBAJSET
Emma Adams

Katy Halford (ill.)

I en liten sagostad långt, långt bort bor det
prinsessor och älvor, tomtar och vättar, drakar
och häxor. En dag kommer det en enhörning på
besök. Efter det blir ingenting sig likt i staden ...
Enhörningen och regnbågsbajset är en
underbart rolig, färgsprakande, glittrande och
glädjespridande historia om vänskap, gemenskap
och acceptans.

Översättning: Johanna Thydell
Ålder: 3–6 år
Band: Inbunden
Format: 250 x 265 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7861-498-1
Utkommer: September, vecka 39

DJURATLAS

Natasja Holtfreter
Följ med den lilla musen på en resa runt jorden
och upptäck världens alla ovanliga och vanliga
djur. Världsdel för världsdel presenteras med
färgglada kartor fulla av lekfullt illustrerade
djur. På varje uppslag finns massor att se och
upptäcka. En kort faktatext beskriver varje
världsdel och dess fauna. Djuratlas är en
perfekt första introduktion till jordens rika och
varierande djurliv!

Översättning: Lind & Co
Ålder: 3–6 år
Band: Inbunden
Format: 235 x 310 mm
Omfång: 16 sidor
ISBN: 978-91-7861-467-7
Utkommer: September, vecka 36

OTROLIGA DJUR
Sophie Parks, red.

Följ med in i djurens otroliga värld! Här kan du se
och läsa om några av världens mest fascinerande
djur I stort uppslagna närbilder presenteras fåglar,
däggdjur, reptiler, fiskar och insekter. .Titta på de
otroligt detaljerade bilderna och låt dig fascineras
av till exempel strukturen på fåglars fjädrar eller
geckoödlans neongröna skinn. Med en lekfull
design, fantastiska bilder och lättillgänglig text
kommer Otroliga djur bli en favorit hos alla djurintresserade barn.

Översättning: Lind & Co
Ålder: 3–6 år
Band: Inbunden
Format: 235 x 310 mm
Omfång: 16 sidor
ISBN: 978-91-7861-467-7
Utkommer: September, vecka 36

Omslag ej klart

Ny bok i
megasuccé-serien
”Jag älskar” denna
gång om
gulliga lamor!

JAG ÄLSKAR LAMOR
Emily Stead

Söta, fluffiga och mjuka – vem älskar inte lamor? Det här är en bok fullproppad med roligt
lamapyssel. Här finns ordpussel, labyrinter
och andra klurigheter som stimulerar fantasi
och kreativitet. Dessutom innehåller boken
över 340 klistermärken. Jag älskar lamor är
full av fina illustrationer i härliga färger, med
massor av regnbågar och glitter. Det är helt
enkelt en oumbärlig bok för alla små lamaälskare!
Översättning: Lind & Co
Ålder: 3–6 år
Band: Häftad
Format: 237 x 304 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7861-516-2
Utkommer: , vecka

O

msl

jk
ag e

lart

Översättning: Lind & Co
Ålder: 3–6 år
Band: Inbunden
Format: 237 x 304 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7861-515-5
Utkommer: November, vecka

SURHÖRNINGEN
Sarah McIntyre

Enhörningen har bestämt sig för att skriva
en bok. Det ska bli den mest fantastiska
berättelsen någonsin. Han har en snygg
anteckningsbok och en väldigt speciell, fluffig
penna – det är bara att börja skriva. Men han
har ingen aning om vad han ska skriva! När
hans vänner försöker hjälpa till blir han bara
mer och mer irriterad. Kommer han rentav
förvandlas till en surhörning?
Surhörningen är en underbart rolig bok skapad
av den prisbelönta, bästsäljande författaren
och illustratören Sarah McIntyre. Det är en
charmig berättelse om vänskap, samarbete
och glädjen i att berätta historier, full av
oemotståndliga och färgsprakande illustrationer. Ett måste för alla små enhörningsälskare!

EN GATA GENOM HISTORIEN
Matilda Gollon (red.)
Steve Noon (ill.)

Följ med på en häpnadsväckande resa genom
historien, från stenålder till nutid. I En gata
genom historien får du följa aktiviteten och
utvecklingen på en och samma gata genom
12 000 år. I otroligt detaljrika och verklighetstrogna illustrationer ser man hur människorna under olika tidsperioder bodde och levde,
vad de hade för kläder, vad de åt, vad de
jobbade med. I boken presenteras fjorton olika epoker. Dessutom kan du på varje uppslag
leta efter en tidsresenär och försöka hitta de
föremål som överlevt genom historien.
Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 6–9 år
Band: Inbunden
Format: 252 x 301mm
Omfång: 48 sidor
ISBN: 978-91-7779-839-2
Utkommer: Augusti, vecka 33

FEM KLASSISKA GODNATTSAGOR
Matilda Gollon (red.)
Steve Noon (ill.)

Följ med in i sagornas förtrollade värld, i denna ljuvligt illustrerade samlingsvolym. Boken
innehåller fem av våra mest älskade sagor:
Askungen, Jack och bönstjälken, De hjälpsamma tomtarna, Mästerkatten i stövlar och
Rödluvan. Sagorna är varsamt moderniserade
och anpassade för de yngsta läsarna.
En perfekt present och en underbar bok att ha
hemma. De klassiska sagorna har uppskattats
över generationer och tål att läsas om och om
igen. Fem klassiska godnattsagor kommer vara
till glädje i många år framåt!
Översättning: Eva Anderasson
Ålder: 3–6 år
Band: Inbunden
Format: 140 x 190 mm
Omfång: 240 sidor
ISBN: 978-91-7861-489-9
Utkommer: Oktober, vecka 43

Omslag ej klart
Ny bok i den populära serien
”Den otroliga boken om”

ATLAS FÖR ÄVENTYRARE
Världens underverk
Ben Handicott
Lucy Leatherland (Ill.)
Ge dig ut på en äventyrlig resa runt jorden
och upptäck världens underverk. I denna
inspirerade och färgsprakande atlas kan du
resa till över 30 spännande destinationer. Du
får till exempel besöka Eiffeltornet, promenera
på kinesiska muren och vandra i Yosemite
nationalpark. Läs om jordens mest storslagna
landskap och imponerande byggnader, både
från antik och modern tid.
På Lind & Co finns sedan tidigare Atlas för
äventyrare, Atlas för äventyrare – målarbok och
Atlas för äventyrare – Djuren i världen.
Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 6–9 år
Band: Inbunden
Format: 275 x 375 mm
Omfång: 88 sidor
ISBN: 978-91-7779-831-6
Utkommer: September, vecka 36

DEN OTROLIGA BOKEN OM
FARLIGA DJUR
Tom Jacksson

Välkommen in i de farliga djurens värld! I denna vackert illustrerade bok får du möta några
av världens läskigaste, giftigaste och farligaste
djur. Här finns allt från den mäktiga grizzlybjörnen till de pyttesmå men dödligt giftiga
kägelsnäckorna. I fantastiska illustrationer
och spännande texter presenteras bland
andra hungriga lejon, vasstandade hajar och
läskiga ormar. För varje djur får du också reda
på fascinerande fakta.
I samma serie har Lind & Co tidigare utgivit
Den otroliga boken om dinosaurier, Den
otroliga boken om djur, Den otroliga boken om
havets djur och Den otroliga boken om reptiler
och groddjur.
Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 6–9 år
Band: Kartonnage
Format: 272 x 370 mm
Omfång: 82 sidor
ISBN: 978-91-7861-517-9
Utkommer: Oktober, vecka 40

KLIPPDOCKOR

Fiona Watt (text)
Elizabeth Savanella (ill)
Återupptäck den klassiska klippdockan
som roat barn i decennier! I den här pysselboken finns fyra olika dockor och över
60 klädesplagg. Du kan bland annat klä din
docka för fest, maskerad, en dag på fotbollsplanen eller en dag på stranden. Här finns
färgglada och fantasifullt mönstrade plagg
och accessoarer för alla väder och alla tillfällen. Kläderna och accessoarerna kan varieras
i det oändliga – pyssel som räcker länge! I
slutet av boken finns även en uppsättning
outfits som du kan färglägga själv och rita
olika mönster på.
Översättning: Lind & Co
Ålder: 6–9 år
Band: Häftad
Format: 190 x 240 mm
Omfång: 100 sidor
ISBN: 978-91-7861-472-1
Utkommer: September, vecka 38

DINOSAURIEATLAS
Var i världen levde de?
Fiona Watt (text)
Elizabeth Savanella (ill)
Res tillbaka i tiden och ta reda på var på
jorden dinosaurierna härskade. Denna unika
atlas utforskar varje kontinent och avslöjar
fossil och andra spår från förhistorien.
I Dinosaurieatlas – var i världen levde de hittar
du kartor som visar hur jorden såg ut för miljoner år sedan och vilka djur som då levde där.
Över 40 olika dinosaurier och andra urtidsdjur presenteras. Denna makalösa bok får de
utdöda djuren att komma till liv igen genom
fantastiska datoranimerade bilder.

Översättning: John Henri Holmberg
Ålder: 9–12 år
Band: Inbunden
Format: 260 x 308 mm
Omfång: 160 sidor
ISBN: 978-91-7779-840-8
Utkommer: September, vecka 38

STORA BOKEN OM VETENSKAP
Abigail Beall (red.)

I denna storslagna, rikt illustrerade bok får
du närma dig vetenskapen på ett helt nytt
sätt. Här finns otroliga bilder med 3D-effekt
som kommer få dig att häpna. Tillsammans
med spännande texter förklarar och visar de
detaljrika illustrationerna vetenskapens fascinerande värld. Du kan i detalj studera såväl
atomers beståndsdelar och världens minsta
organismer som universums storheter.
Med stora, tydliga färgbilder och lättläst fakta
appellerar boken både till nyfikna barn och
intresserade vuxna. Det finns något kul att lära
på varje sida!

GRUNDÄMNEN

Ett illustrerat uppslagsverk över
periodiska systemet
Tom Jackson

Grundämnen är en praktfull och faktaspäckad
guide till de grundämnen som utgör vår värld.
Denna bildrika uppslagsbok presenterar alla
118 grundämnen som finns i det periodiska
systemet, från argon till zink. Boken utforskar
både naturliga och av människan skapade
grundämnen och förklarar deras egenskaper
och kemiska struktur. Med hjälp av fler än
tusen färgsprakande fotografier visar boken
ämnena såväl i deras många olika naturliga
former, som deras olika användningsområden.
Översättning: Shu-Chin Hysing
Övrigt: Affisch medföljer
Ålder: 9–12 år
Band: Inbunden
Format: 220 x 281 mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7779-749-4
Utkommer: September, vecka 37

Översättning: Shu-Chin Hysing
Ålder: 9–12 år
Band: Inbunden
Format: 259 x 307mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7779-751-7
Utkommer: Oktober, vecka 41

STORA BOKEN OM RYMDEN
Abigail Beall (red.)

Nyutgåva till superpris!
Så här har du aldrig tidigare upplevt vårt
universum! Stora boken om rymden är full
av fantastiska bilder med 3D-effekter – se
galaxer, planeter, stjärnor och rymdfarkoster
illustrerade med större detaljrikedom än
någonsin förut. Stora boken om rymden är ett
spännande uppslagsverk över rymdresor, Big
Bang, teleskop och galaxer långt, långt borta.
Boken innehåller allt du någonsin velat veta
om rymden.
Översättning: John Henri Holmberg
Ålder: 9–12 år
Band: Inbunden
Format: 258 x 358 mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7861-465-3
Utkommer: Oktober, vecka 40

VAD HÄNDE NÄR OCH VAR?
Historisk atlas
Rob Houston (red.)

Nu kommer denna populära bok, som sålt i
över 10 000 ex, ut i en nyutgåva!
Från istiden till medeltiden. Från franska
revolutionen till andra världskriget. Från
uppfinningen av hjulet till landstigningen på
månen. Den här boken berättar om historien
på ett helt nytt sätt. Med hjälp av kartor och
illustrationer får du reda på vad som hände
när och var, på ett lättöverskådligt och fantasieggande sätt.
Översättning: John Henri Holmberg
Ålder: 9–12 år
Band: Inbunden
Format: 250 x 300 mm
Omfång: 160 sidor
ISBN: 978-91-7861-466-0
Utkommer: Oktober, vecka 40

SAGOR FÖR POJKAR SOM VÅGA VARA
ANNORLUNDA 2
Ben Brooks
Quinton Winter

Nu kommer uppföljaren till den prisbelönta
bästsäljaren Sagor för pojkar som vågar vara
annorlunda. Den första boken blev en megasuccé och har sålt i 22 000 ex. Nu finns det
hundra nya, spännande berättelser om
otroliga pojkar och män som följt sitt hjärta
och vågat gå sin egen väg att läsa och låta sig
inspireras av!
Översättning: Emeli André
Ålder: 9–12 år
Band: Inbunden
Format: 190 x 246 mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7861-469-1
Utkommer: September, vecka 38

JULOSAURUSEN
Tom Fletcher

Det här är berättelsen om en pojke vid namn
William Trundle och en dinosaurie som heter
Julosaurusen. De möts en julaftonskväll och
hamnar mitt i ett alldeles magiskt äventyr
tillsammans.
På ett både roligt och fint sätt handlar boken
om allt ifrån vänskap och familj, bjällror,
jultomten, sjungande tomtenissar till flygande
renar. Och om att mirakel ibland faktiskt kan
ske, även om de kanske inte sker på exakt det
sätt man först hade trott.
”Genialisk”
The Sun
”Alla vuxna kommer att älska att få läsa högt ur
den här charmiga och hjärtevärmande boken”
The Daily Express
TOM FLETCHER är bästsäljande barnboksförfattare, popstjärna och vlogger – med 630 000
följare på Youtube. Hans böcker har översatts till
32 språk och har sålt över en miljon exemplar.

Översättare: Hanna Svensson
Ålder: 6–9 år
Band: Kartonnage
Format: 150 x 200
Omfång: 365 sidor
ISBN: 978-91-7861-481-3
Utkommer: Oktober, vecka 41

KARTRITARENS DOTTER
Kiram Millwood Hargrave

Isabella bor på en isolerad ö där en diktator
regerar. Hon drömmer om att besöka de
avlägsna platser hennes far ritat kartor över.
Efter att en skolkamrat hittas mördad försvinner Isabellas bästa vän Lupe. Isabella nästlar
sig in i den patrull som ska skickas ut för att
rädda Lupe. Hon navigerar genom öns farliga
Glömda territorier, guidad av en uråldrig karta
och sin kunskap om stjärnorna. Men under de
torrlagda floderna och de döda skogarna vaknar något upp ur en djup sömn… Kartritarens
dotter är en gnistrande vacker äventyrsberättelse om mod, vänskap och magi.
Belönad med
Waterstones Children’s
Book Prize och The
British Book Awards
Children’s Book of the
Year 2017.

HOSPITALETS HEMLIGHET
Ann-Charlotte Persson

Det är sommarlov och Märta ska följa med
sin mamma till ett pensionat i Vadstena där
mamman ska släktforska. Pensionatet var för
länge sedan hospital för psykiskt sjuka, där en
släkting till dem var inlagd. I Vadstena träffar
Märta Noa och hans märkliga mormor Winnie
som driver pensionatet. Redan första dagen
hittar Märta och Noa en gammal dagbok som
tillhört Arvid, Märtas släkting, och ett gammalt
mysterium nystas upp ...
Hospitalets hemlighet är en klassisk, spännande spökhistoria som tar upp den första
förälskelsen, vänskap, rädslor, mysterier och
oväntade möten
Ålder: 9–12 år
Band: Kartonnage
Format: 135 x 180 mm
Omfång: ca 110 sidor
ISBN: 978-91-7861-480-6
Utkommer: September, vecka 37

”Vacker, spännande och magisk, Kiran Millwood
Hargraves debutroman kommer att bli en
modern klassiker.”
The Guardian
Översättare: Hanna Williamsson
Ålder: 9–12 år
Band: Kartonnage
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 230 sidor
ISBN: 978-91-7861-485-1
Utkommer: September, vecka 37

Ny hästdeckarserie för slukaråldern! Följ stalldetektiverna Malin och Josefin
när de nystar upp mysterier och löser brott till häst!

INBROTT I STALLET
Ett fall för stall Blomberg del 1

DEN FÖRSVUNNA SILVERKALKEN
Ett fall för stall Blomberg del 2

Jan Fröman

Jan Fröman

När Josefin får nya grannar som ska starta
en ridskola börjar det hända konstiga saker.
Hon och den nya granntjejen Malin blir snabbt
kompisar men det dröjer inte länge förrän de
upptäcker att det finns personer som försöker
sätta käppar i hjulet för ridskolan.
Tillsammans kommer tjejerna skumma affärer
på spåren och till sin hjälp har de Josefins
storasyster Madeleine, som nyss har gått ut
polishögskolan.

Den här sommaren ska Josefin och Malin på
konfirmationsridläger. Båda tjejerna är rejält
förväntansfulla, det ska bli så spännande! Men
kanske blir det lite väl spännande när kyrkans
dyrgrip, en silverkalk från 1400-talet, blir
stulen i samband med lägret. Och inte blir det
lugnare när kalken kommer till rätta, heller –
den hittas nämligen i deras stall!

Ålder: 9–12 år
Band: Kartonnage
Format: 135 x 180 mm
Omfång: ca 142 sidor
ISBN: 978-91-7861-482-0
Utkommer: Augusti, vecka 32

Ålder: 9–12 år
Band: Kartonnage
Format: 135 x 180 mm
Omfång: ca 110 sidor
ISBN: 978-91-7861-483-7
Utkommer: Augusti, vecka 32

Andra delen
i den
bästsäljande
serien!

HILDA OCH DEN STORA PARADEN
Luke Perason
Steven Davies

Hilda och hennes mamma bor nu i Trollberg
men Hilda trivs inte. Hon saknar sina magiska
vänner och fjället och känner sig utanför i
skolan.
Men i samband med ett skolprojekt
upptäcker Hilda överraskande hemligheter i
Trollberg – kanske det ändå finns magi även
här i staden?

Översättning: Carina Jansson
Ålder: 9–12 år
Band: Kartonnage
Format: 125 x 190 mm
Omfång: ca 176 sidor
ISBN: 978-91-7861-486-8
Utkommer: September, vecka

ANNE PÅ GRÖNKULLA, DEL FEM
Drömslottet
L.M. Montgomery
En solig septemberdag i Grönkullas härliga trädgård gifter sig till slut Anne med sin
Gilbert. Snart därefter flyttar de in i ett litet
hus vid havet – ”Drömslottet” – och börjar sitt
lyckliga liv tillsammans.
Men nya prövningar väntar och det nygifta paret drabbas också av en stor sorg. Kan Marilla
hjälpa Anne att gå vidare?
Samtidigt får Gilbert fatta svåra beslut som
läkare och hans viktiga arbete ställer honom
och Anne inför ett vägskäl.

Översättning: Karin Jensen
Språklig bearbetning: Christina Westman
Ålder: 12–15 år
Band: Kartonnage
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7861-474-5
Utkommer: Oktober, vecka 40

”en utomordentlig läsupplevelse, ja, en
page turner […] Anne är en fantastisk
bekantskap”
Carl-Johan Malmberg, Svenska Dagbladet,
om första boken i serien.
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