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Vi halvlåg i soffan och läste en bilderbok 

tillsammans, min systerson och jag. Jag höll 

i boken, hans små händer vilade i uppslaget 

- ofta i vägen för texten.  Jag försökte puffa 

undan dem för att kunna läsa vidare. Han 

tittade förvånat på mig och frågade: Läser 

inte du bilderna? 

Frågan rymmer bilderbokens magi: Berät-

telsen uppstår i mötet mellan bild och text, i 

mötet mellan barnet som läser bilden och den 

vuxna som läser texten. 

Gemenskapen man delar när man läser en 

bok tillsammans är oöverträffad. Så fortsätt 

att läsa tillsammans med ditt barn, ditt 

barnbarn eller syskonbarn. All forskning 

visar att högläsning skapar läsare. En vacker 

dag kommer barnet att läsa högt för dig.  
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Pom och Pim går ut. Det är varmt. Solen skiner. 
Vilken tur! 

Så börjar berättelsen om Pom och Pims utflykt, 
en utflykt som ställer begreppen tur och otur på 
ända. Är det otur att det regnar? Eller kanske 
rentav tur! 

Lena och Olof Landström är mästare på att skapa 
stor bilderbokskonst för de allra minsta och ligger 
bakom flera av barnens favoritkaraktärer.

Pom och Pim

Text: Lena Landström

Bild: Olof Landström

Inbunden 32 sidor

Från 2 år

Utkommer i september 

ISBN: 978-91-87027-26-0

Lena och Olof Landström



Vad gör Varulven när han inte bits?Han kanske borstar tänderna? En humorbok för de allra minsta! Vad  gör riddaren när han inte slåss mot drakar? 
Kanske han leker med lego. Bokens monster, spöken och sagofigurer 

kliver in i och ut ur roller. Precis som när barn leker.  
Johan Wanloo är en av Sveriges populäraste 

serietecknare.

En dag hittade Veke en baddräkt vid sjön. Den lyste och glänste i solen och han provade den genast. Den satt perfekt. 

Veke, inlaga5.indd   10-11
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Vad gor 
varulven  när han inte bits?

johan wanloo

Veke och den röda baddräktenText: Charlotta Lannebo
Bild: Emma Göthner
Inbunden 32 sidor
Från 4 år
Utkommer i augusti
ISBN: 978-91-87027-11-6

Vad gör Varulven när han inte bits?
Text och bild: Johan WanlooInbunden 32 sidor
Från 4 år
Utkommer i september 
ISBN: 978-91-87027-12-3

När Veke hittar en röd baddräkt är 

det kärlek vid första ögonkastet. 

Den sitter perfekt!

Men de andra vildsvinen är inte 

lika glada över Vekes nya stil. 

En innerlig berättelse om att våga 

följa sitt hjärtas röst, skriven av 

Charlotta Lannebo och illustrerad 

av Emma Göthner.

En dag hittade Veke en baddräkt vid sjön. Den lyste och glänste i solen och han provade den genast. Den satt perfekt. 
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Kan du vissla Johanna

Text: Ulf Stark

Bild: Anna Höglund

Inbunden 64 sidor

Från 6 år 

Utkommer i september 

ISBN: 978-91-87027-15-4

Kan du vissla Johanna – en älskad klassiker 
som nu firar 20 år! 

Berra önskar sig en morfar – en som man 
kan älska, som bjuder på kaffe och som kan 
lära en vissla. Som tur är vet hans vän Ulf ett 
ställe som är fullt av gamla gubbar.

I mötet mellan Ulf Starks text och Anna 
Höglunds illustrationer uppstår en ömsint 
berättelse om vänskap mellan generationer. 

Varje jul samlas familjer i hela landet för 
att se filmatiseringen av den här prisbelönta 
boken. Nu kommer den i en påkostad ny-
utgåva.

20-årsjubileum!



Barnen Alex och Corinthia växer 
upp föräldralösa på värdshuset 
Smörblomman. En stormig kväll anländer 
en främling. Mannen är Eldmagiker, 
en väktare som skyddar riket Eyrvandir 
genom att kontrollera den eviga elden. 

Av en slump upptäcks att Alex 
och Corinthia har magiska krafter. 
Främlingen tar genast med barnen till 
huvudstaden - en resa som blir starten på 
ett episkt äventyr.

Patrik Bergström är fantasynörden som 
nu debuterar som författare. Böckerna är 
illustrerade av Laura Diehl, en av USA:s 
mest omtyckta fantasykonstnärer. 

Den eviga eldens magi:Alex och Corinthia
Eldmagikernas torn

Text: Patrik Bergström
Bild: Laura Diehl
Inbunden 88 sidor
Från 9 år 
Utkommer i september 

ISBN Alex och Corinthia: 978-91-87027-06-2
ISBN Eldmagikernas torn: 978-91-87027-07-9



Mystiska Milla och Frihets- 

gudinnans hemlighet

Text: Unni Lindell

Bild: Fredrik Skavlan

Översättning: Barbro Lagergren

Från 6 år

Utkommer i september

ISBN: 978-91-87027-20-8

Mystiska Milla är spöket som reser jorden 
runt för att hitta de tio sanningarna. Hela 
tiden möter hon spöken som har varit 
kändisar medan de levde. I den här, den 
femte sanningen, åker Milla tillsammans 
med Columbus över havet till Amerika. 
Milla blir genast indragen i storpolitiken 
och får träffa både Abraham Lincoln och 
Martin Luther King. 

Följ med Milla till USA
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Föreställ dig att det är krig – inte i Irak eller i 

Afghanistan eller i något annat avlägset land – 

utan här, i Europa, i Sverige, hos oss.

Med Om det var krig i Norden bjuder Janne 

Teller in läsaren till ett tankeexperiment. 

Genom att vända på perspektiven får hon oss 

att förstå vad det innebär att vara flykting.

Det är en liten bok, utformad som ett pass. 

Janne Teller försätter läsaren i flyktingens 

position och väcker frågor om tolerans och 

medmänsklighet. 

Janne Teller föddes 1964 i Köpenhamn med 

österrikisk/tysk familjebakgrund. Hon 

studerade statsvetenskap och arbetade sedan 

som rådgivare åt FN och EU runt om i världen, 

med konflikthantering och fredsprocesser. 

Sedan 1995 ägnar hon sig åt sitt skrivande på 

heltid och bor i New York.   

Om det var krig i NordenText: Janne Teller
Bild: Helle Vibeke JensenÖversättning: Karin NymanInbunden 64 sidor

Från 14 år
Utkommer i augusti
ISBN: 978-91-87027-21-5

”Äntligen en angelägen bok!”

 Le Monde, Frankrike

”Lika liten som Janne Tellers bok är, lika stor – kanske 

just därför – är dess tankemässiga sprängkraft … ”

WDR, Tyskland

”Sällan har man upplevt en så nedtonad och 

ändå skakande skildring av flyktingtillvaron … 

Ett litet debattskapande mästerverk, som det är 

mycket svårt att inte gripas av.” 

Bibliotekariernas lektörsutlåtande, Danmark
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