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KLASSISKA FABLER 
Aisopos

I denna underbara samling klassiska fabler får du 
bland annat veta hur det gick för gräshoppan som 
bara latade sig hela sommaren, räven som bjöd 
storken på middag och haren som sprang ikapp 
med sköldpaddan. 

De illustrerade berättelserna passar perfekt för 
högläsning under sagostunden, som godnattsaga 
eller för den som har lärt sig att läsa eller är på god 
väg.

På Lind & Co finns också Bröderna Grimms sagor, 
Fornnordiska myter och sagor, Klassiska godnatt- 
sagor och Illustrerade klassiska sagor.  

Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 3–6 år 
Band: Inbunden
Format: 200 x 200 mm
Omfång: 224 sidor
ISBN: 978-91-7861-582-7
Utkommer: Januari, vecka 1



GOD NATT! 
8 godnattsagor att läsa högt
David Bedford, m. fl.

SOV GOTT! 
8 godnattsagor att läsa högt
Steve Smallman, m.fl.

Två sagosamlingar med berättelser fulla av charmi-
ga karaktärer och fina illustrationer. Här kan man 
till exempel läsa historien om det lilla lammet som 
kommer bort, om superapan som alltid kommer 
till undsättning och om isbjörnen som inte kunde 
simma. Alla kan hitta sin egen favorit bland dessa 
härliga sagor. 

Berättelserna är lagom långa och perfekta att 
läsa tillsammans vid läggdags. Böckerna ingår i 
den populära sagoserien ”Stora boken med”. På 
Lind & Co har tidigare utgivits:  Stora boken med 
godnattsagor, Stora boken med klassiska sagor, 
Stora boken med sagor om djur.  

Översättning: Eva Andreasson
Ålder: 3–6 år 
Band: Kartonnage
Format: 230 x 253mm
Omfång: 176 sidor
ISBN: 
Sov gott!: 978-91-7861-585-8
God natt!: 978-91-7861-586-5
Utkommer: Februari, vecka 8 

I samma serie:



13

ALLT OM KÄNSLOR
Felicity Brooks och Frankie Allen
Mar Ferrero (Ill.)   

 Allt om känslor är en lekfull introduktion till 
känslornas värld, här utforskas och beskrivs alla 
möjliga sorters känslor. Boken skildrar bland 
annat olika situationer som ett barn kan hamna i, 
till exempel att ett syskon retas, att man ska åka 
vattenrutschkana för första gången, att man inte 
får spela tv-spel för sina föräldrar, och vilka känsor 
och reaktioner som då kan uppstå. 

Boken tar också upp hur man kan hantera olika 
typer av känslor, både välkomna och inte lika 
välkomna. Alla känslor är tillåtna, det är vad vi gör 
med dem som är det viktiga. 

Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 272 x 370 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7861-580-3
Utkommer: Februari, vecka 9
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CLAUDE I STAN
CLAUDE PÅ CIRKUS
CLAUDE PÅ SEMESTER
Alex T Smith

Claude är en ovanlig liten hund. Han bär till ex-
empel alltid röd basker och röd tröja. Hans bästa 
kompis är en strumpa som heter Sir Bobblysock. 

Claude och Sir Bobblysock ger sig ut på olika 
äventyr tillsammans, och ofta råkar de ut för saker 
de inte alls hade räknat med och hamnar i dråpliga 
situationer. 

De roliga berättelserna om Claude och Bobbly-
socks tokiga upptåg, tillsammans med de både 
snygga och humoristiska illustrationerna, gör att 
böckerna om den charmiga hunden Claude snabbt 
blir en favorit hos både barn och vuxna. 

Claude i stan nominerades till Waterstones Chil-
dren’s Book Prize 2011 och valdes ut till Richard 
and Judys Children’s Book Club 2011. 

Översättning: Emeli André
Ålder: 6–9 år
Band: Kartonnage
Format: 128 x 181 mm
Omfång: 96 sidor
ISBN: 
Claude i stan: 978-91-7861-593-3
Claude på cirkus: 978-91-7861-592-6
Claude på semester: 978-91-7861-594-0
Utkommer: Januari, vecka 4

Översättning: Sara Jonasson
Ålder: 3–6 år
Band: Kartonnage
Format: 272 x 370 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7861-580-3
Utkommer: Februari, vecka 9

Sagt om Claudeböckerna:

”... illustrerad med humor och elegans ...” 
Sunday Times 

”Jag älskar allt med den här boken.” 
Bookbag

”Perfekt för nybörjar-
läsare och toppen att 
läsa tillsammans.” 
Sunday Times

 



UTFORSKA SOLSYSTEMET 
Sam Smith 

Peter Donnelly (Ill.)

Upptäck vårt spännande solsystem genom att 
vika ut denna fantastiskt fina illustration över 
himlakropparna som rör sig runt vår sol. På ena 
sidan ser du solen, planeter, månar, asteroider, 
rymdfarkoster och annat spännande. 

Vänd sedan på bilden och få massvis av fasci- 
nerande fakta om solsystemet. Här finns bland 
annat faktarutor om alla planeter och en ordlista 
där viktiga begrepp som har med rymden att göra 
förklaras. Det berättas kortfattat om ett flertal 
rymdfarkoster och vart i rymden de har skickats 
för att undersöka och dokumentera. En perfekt 
första introduktion till vårt solsystem för alla 
vetgiriga barn!  

   

Översättning: Shu-Chin Hysing
Ålder: 6–9 år 
Band: Kartonnage, utvikningsbar illustration i  
hårdpapp
Format: 170 x 270 mm
Omfång: 16 sidor
ISBN: 978-91-7861-558-2
Utkommer: Januari, vecka 3



ENHÖRNINGARNAS HEMLIGA VÄRLD
Tamara Macfarlane, Ellie Wharton
Ciara Ní Dhuínn (Ill.) 

I denna lilla karamell till bok avslöjas allt om en-
hörningarnas magiska liv! Här får du till exempel 
veta vilka olika sorters enhörningar det finns, vad de 
har för särskilda förmågor, vilka deras utmärkande 
karaktärsdrag är och var de trivs bäst. Här finns också 
berättelser om hur vissa enhörningar blivit hittade 
och räddade av utvalda barn, så kallade enhörnings- 
beskyddare. Det finns recept på enhörningsmat (god 
för människor också), det finns teckningar att färgläg-
ga och annat pyssel. 

Boken är full av underbara illustrationer i härliga 
färger. Eftersom enhörningarnas värld är hemlig är 
boken försedd med hänglås. Två nycklar medföljer. 

Detta är en helt oumbärlig bok för alla som älskar 
enhörningar! 

Översättning: Lind & Co
Ålder: 6–9 år 
Band: Kartonnage
Format: 151 x 228 mm
Omfång: 80 sidor
Övrigt: Försedd med hänglås. Två nycklar medföljer. 
ISBN: 978-91-7861-613-8
Utkommer: Februari, vecka 8



SAGOR OM SMARTA OCH 
MODIGA FLICKOR
Susanna Davidson, red. 

Läs och låt dig inspireras av dessa färgstarka, kloka och 
modiga flickor! 

I de här fint illustrerade sagorna är det flickorna som 
räddar prinsarna, inte tvärtom. De djärva hjältinnorna 
ger sig ut på äventyr, överlistar jättar, kämpar mot onds-
ka och lyckas bryta förtrollningar. Sagorna är hämtade 
från olika kulturer och tidsperioder, men alla har det ge-
mensamt att rollfördelningen ser annorlunda ut än den 
traditionellt brukar göra i våra vanligaste sagor. 

Översättning: Peter Stenson
Ålder: 9–12 år
Band: Kartonnage
Format: 170 x 240 mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7861-589-6
Utkommer: Februari, vecka 8



HILDA OCH INGETRYMDEN
Stephen Davies

Luke Pearson (Ill.)

Hilda har gått med i scoutkåren Sparvarna och vill 
gärna imponera på sin mamma genom att samla 
ihop massor av scoutmärken. 

Men en äventyrares liv är förstås sällan så 
enkelt. Inte nog med att Hilda måste ta itu med 
en självföraktande jätte, en blodtörstig hund och 
en hemlös husande – hon måste också lösa ett 
vetenskapligt mysterium. Hur ska hon hinna med 
scouterna?

STEPHEN
DAVIES

&
LUKE

PEARSON

CREATED BY
LUKE PEARSON

WRITTEN BY
STEPHEN DAVIES

Tredje delen i den bästsäljande serien om Hilda!

Översättning: Carina Jansson
Ålder: 9–12 år
Band: Kartonnage
Format: 125 x 190 mm
Omfång: 176 sidor
ISBN: 978-91-7861-611-4
Utkommer: April, vecka 16

Aktuell 
på 

Netflix

OBS! Ej slutgiltigt omslag



Översättning: John-Henri Holmberg
Ålder: 9–12 år 
Band: Kartonnage
Format: 258 x 358 mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7861-537-7
Utkommer: Januari, vecka 2

Uppdaterad 
nyutgåva av 
storsäljande 

favorit!

STORA BOKEN OM DINOSAURIER
John Woodward

Så här har du aldrig tidigare upplevt dinosauriernas 
tid! Stora boken om dinosaurier är full av fantastiska 
bilder med 3D-effekter som ger nytt liv åt den förhis-
toriska världen. Se dessa imponerande varelser 
porträtterade med större detaljrikedom än någonsin 
förut.

Boken är ett spännande uppslagsverk över 
det förhistoriska djurlivet. Här presenteras alla 
stora grupper av dinosaurier och dessutom vatten-
levande reptiler, flygande pterosaurier och andra 
förhistoriska djur.

I samma serie har tidigare utgivits på Lind & Co:
Stora boken om rymden, Stora boken om männi-
skokroppen, Stora boken om vetenskap. 

I samma serie:



ANNE PÅ GRÖNKULLA, DEL 6
Anne på Ingleside
L.M. Montgomery

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

Tiden går och Anne har hunnit bli mamma till fem 
barn, och snart är ett sjätte på väg. Det blir sällan 
en lugn stund i det glada hemmet på Ingleside.
Men familjelyckan sätts också på prov när Gilberts 
far går bort och den odrägliga moster Maria kom-
mer på besök. Annes romantiska och känsliga själ 
oroas också av Gilberts frånvarande beteende. Äl-
skar hennes man henne inte längre? Ska de kunna 
hitta tillbaka till varandra igen?

Översättning: Verna Lindberg
Ålder: 12–15 år 
Band: Kartonnage
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-7861-555-1
Utkommer: Januari, vecka 3

Sagt om Anne på Grönkulla: 

”Nu läser jag om hela 
Montgomerys serie om 
Anne och ser alla historierna 
hon väver in, ett myller av 
människor och livsöden som 
hon snabbskissar skickligt, 
kortfattat och humoristiskt.”
Lotta Olsson, Dagens Nyheter

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



JAG ÖVERLEVDE NAZISTINVASIONEN 
1944
Lauren Tarshis

I ett judiskt getto i östra Polen kämpar 
elvaårige Max Rosen och hans lillasyster 
Zena för att överleva efter att deras pappa 
förts bort av nazisterna. De har knappt 
mat för dagen och tvingas fly undan na-
zisterna in i den stora skogen där de bor. 

Efter en tid i skogen möter Max och Zena 
en grupp motståndskämpar som tar med 
dem till tryggheten i sitt läger. Men snart 
faller bomber överallt, även runt lägret. 

Hur ska Max och Zena överleva  
nazisternas invasion? 

Översättning: Emeli André
Ålder: 9–12 år 
Band: Kartonnage
Format: 135 x 180 mm
Omfång: 105 sidor
ISBN: 
Jag överlevde Titanic: 978-91-7861-551-3
Jag överlevde nazistinvasionen: 978-91-7861-552-0
Utkommer: April, vecka 17

JAG ÖVERLEVDE TITANIC 1912 
Lauren Tarshis

George Calder är nog världens lyckli-
gaste tioåring. Han och hans lillasyster 
Phoebe ska få resa med sin faster på 
Titanic – det mest fantastiska skepp 
som någonsin byggts!

George kan inte motstå att utforska 
varenda centimeter av skeppet, även 
fast han hela tiden får skäll när han 
smiter iväg. 

Men så händer det otänkbara. Titanic 
krockar med ett isberg och vattnet forsar 
in. George är instängd, ensam och rädd 
på det sjunkande skeppet. 

Hur ska George överleva när Titanic 
sjunker?



Ni har väl inte missat? 
Från höstens utgivning:

Kartritarens dotter är en gnistrande 
vacker äventyrsberättelse om mod, 
vänskap och magi.

Kartritarens dotter
Kiran Millwood Hargrave
ISBN: 978-91-7861-485-1

Årets bästa barnbok 
i British Book Awards 2017 

och vinnare av
 Waterstones Children’s Book 

Prize 2017

En rolig och värmande berättelse 
om att upptäcka sitt hjärtas inner-
sta önskan – och om att lära sig att 
ingenting är omöjligt.

Julosaurusen
Tom Fletcher
ISBN: 978-91-7861-481-3

”Mysrys i bästa Maria Gripe-stil”
Tidningen Kulturvinden

Hospitalets hemlighet
Ann-Charlotte Persson
ISBN: 978-91-7861-480-6

Internationell 
bästsäljare

Följ stalldetektiverna Malin och Josefin när de 
löser mysterier och brott till häst.

Inbrott i stallet / Den försvunna silverkalken
Jan Fröman
ISBN: 
Inbrott i stallet 978-91-7861-482-0
Den försvunna silverkalken 978-91-7861-483-7

Ett fall för 
Stall Blomberg
del 1 och del 2



Fler barnböcker från Lind & Co: 

Läs mer om dessa och övriga böcker på lindco.se!



Lyssna på Förlagspodden
där Lasse Winkler och Kristoffer Lind tar er med 

bakom kulisserna i böckernas värld. 

”Det mest initierade samtalet 
om litteratur som 

görs i Sverige i dag.
Med lika delar skvaller om vad som händer  

på förlagen, trendspaningar, en ständig  
bevakning av digitaliseringen och en säker 

blick på utlandet blir det aldrig tråkigt.”
                              Johannes Klenell i Arbetet om Förlagspodden 

Nytt avsnitt varannan måndag överallt där poddar finns! 
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