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Föreställ dig att den du älskar plötsligt förändras, 
byter umgänge, uttrycker åsikter som är extrema och 
inhumana och verkar vara på väg bort från dig? Det är 
en skrämmande tanke och tyvärr något som föräldrar 
och syskon i många länder i världen har bitter erfarenhet 
av. Religiös extremism och radikalisering av unga 
muslimer är ett känsligt men aktuellt ämne, som sällan 
tagits upp i ungdomslitteraturen. I Émilie Frèche Jag ska 
rädda er alla beskrivs en ung �ickas resa från ett normalt 
tonårsliv till en tillvaro som IS-krigare, skildrat genom 
hennes och hennes mammas dagboksanteckningar. 
En viktig bok som säkert kommer att väcka debatt och 
diskussion under våren. 
 För våra yngre läsare är vi stolta över att introducera 
Musse & Helium. Två små möss med stort mod och stor 
humor, som tillsammans ger sig in i ett halsbrytande 
äventyr på jakt efter den magiska guldosten. Musse & 
Helium producerades först som ett ljudäventyr och har 
gjort succé bland lyssnarna. Första säsongen ges nu ut i 
bokform, med fantastiska illustrationer av Jan Jäger.
Andra guldkorn bland vårens och sommarens nyheter 
är Christina Lindströms första bok om Hilda, Karina 
Bergs rysare Freak och sommarmysteriet Mordön av 
Camilla Lagerqvist.

En riktigt glad sommar av läsning och lyssning önskar 
vi alla på B. Wahlströms. 

Marta Hedener, Förlagschef

Med reservation för eventuella tr yckfel och förändringar i lagersaldo. 

B. Wahlströms Bokförlag

WWW

b.wahlstroms 

wahlstroms.se

©
 Å

sa Liffner

2

B . WA H L S T R Ö M S  B O K F Ö R L A G

BW_Katalog_Sommar_2018.indd   2 2018-01-18   16:39



B . WA H L S T R Ö M S  B O K F Ö R L A G

INNEHÅLL

15+ år
Jag ska rädda er alla | 4–5
Drottningen | 6

12+ år
Freak | 7
Mitt trassliga andra år | 8
Spejarens lärling 13 | 9

9+ år
Mordön | 10–11
Jennas tredje | 12
Sketches from Vaesen 
– a colouring book | 13
En himla massa gåtor | 13

6+ år
Hilda och årets kalas | 14–15
Min mamma är en fe | 16–17
Drakjakten | 18–19
Stallspöket | 20
Draken | 21
Jakten på guldosten | 22–23

Pocket
Den utvalda | 24
Kronprinsessan | 25
Tårar i havet | 26
Kraften | 27

3

B . WA H L S T R Ö M S  B O K F Ö R L A G

BW_Katalog_Sommar_2018.indd   3 2018-01-18   16:39



JAG SKA RÄDDA ER ALLA 
Émilie Frèche

En unik skildring av en ung kvinnas 
radikalisering

Sjuttonåriga Éléa har lämnat sin familj och rest till Syrien 
för att viga sitt liv åt IS. När hon har varit försvunnen i sex 
månader utan att ge några livstecken ifrån sig, börjar hennes 
mamma skriva dagbok. Det blir ett sätt hantera sorgen och 
saknaden efter dottern, samtidigt som hon söker svar på 
alla sina frågor. Var be� nner sig Éléa? Med vem? Hur mår 
hon? Hur kunde Éléa, som var så intelligent och full av 
framtidstro, ge upp allt?
 Parallellt med mammans dagbok får vi också läsa Eléas 
dagbok, skriven ett år tidigare. Hon berättar om drömmar, 
vänskap och den första pirrande kärleken. Gradvis övergår 
allt detta till fanatisk övertygelse och dagboken handlar allt 
mer om manipulation, underkastelse och extremism.

Originaltitel: Je vous sauverai tous
Översättare: Hilda Sjöström
Format: 135 x 205 mm
Sidantal: cirka 250

ISBN: 978-91-32-20094-6
ISBN e-bok: 978-91-32-20095-3
Utkommer: maj 2018

Förstår du inte att det är du som är galen? Det är du 
som inte ser någonting! Världen går under. Ni kommer 
alla att dö, hamna i helvetet! Det är ju för att rädda er, 
dig och pappa, som jag kommit hit, förstår du inte?

(...) Émilie Frèche behärskar ämnet på 
sina fem fi ngrar. I denna utomordentligt 
initierade roman beskriver hon ingående 
hur radikaliseringen fortgår utan omgiv-
ningens vetskap.
LE FIGARO LITTÉRAIRE

Brännande aktuellt i hela Europa

Modigt, utan pekpinnar

Rosad av kritiker

FÖR DIG SOM GILLAR 

Malala, Två systrar, Vi som överlevde, 
& The Hate U Give
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ÉMILIE FRÈCHE är en fransk författare som 
skriver både böcker och �lmmanus. Hon är djupt 
engagerad i kampen mot rasism och antisemitism.

©
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Avslutande delen i den hyllade serien 
The Selection! 

Att Eadlyns liv i palatset skulle bli så annorlunda hade hon 
aldrig kunnat tro när hon tackade ja till Urvalet. Som om det 
inte vore nog med att hon måste övertyga folket om att hon 
inte är en kall, bortskämd prinsessa, så har hennes mamma 
blivit allvarligt hjärtsjuk. Hennes pappa kollapsar snart under 
pressen att leda riket medan hans stora kärlek svävar mellan 
liv och död. 
 Eadlyn tvingas därför ta allt mer ansvar, och tiden börjar 
bli knapp för att välja vem som är värdig att stå vid hennes 
sida när allt är över. Hon förväntar sig inte ett sagoslut i stil 
med hennes föräldrars tjugo år tidigare, men hon tvingas 
inse att det faktiskt � nns känslor, äkta känslor, för � era av de 
deltagare som är kvar. Det känns inte längre helt otroligt att 
hon ska � nna kärleken, men hennes val visar sig bli så mycket 
viktigare än hon först anat. Hur ska hon veta vad som är det 
rätta valet inte bara för henne, utan för hela Illéas framtid?

KIERA CASS släppte sin första 
bok 2009. Hon är uppvuxen i 
South Carolina och har en examen 
i historia. Hon älskar efterrätter, 
pojkband och bokhyllor, och hatar 
att � yga.

DROTTNINGEN 
Kiera Cass

T H E  S E L E C T I O N  5

©
 D

ustin C
ohen

Originaltitel: The Crown
Översättare: Carina Jansson
Format: 135 x 205 mm
Sidantal: cirka 320

ISBN: 978-91-32-20515-6
ISBN e-bok: 978-91-32-20516-3
ISBN ljudbok: 978-91-32-20517-0
Utkommer: maj 2018

Ceremonin är en välskriven och 
engagerande bladvändare för ungdomar.
BTJ

Så här efteråt är jag inte det minsta 
förvånad över att jag tokfastnade.
BOKTOKIG

Hungerspelen möter The Bachelor

Enorm försäljningssuccé världen över

En New York Times bästsäljare
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Rysligt spännande sträckläsningsbok

Rakel, den duktiga � ickan som har bäst betyg i alla ämnen, 
råkar ut för något fruktansvärt en sen kväll i en park, men 
räddas i sista stund. Hon är sönderriven och blodig, men 
såren börjar läka direkt och snart syns inga spår av skador. 
Vad är det som händer? Vem, eller vad, var det som räddade 
henne? 
 I skolan sprids nyheten om att en lärare har blivit 
mördad, just i den park Rakel befann sig. Nyin� yttade 
Daniel misstänks för mordet, men frågan är om läraren 
verkligen är död. Kan ryktet om en smitta som sprids i det 
lilla samhället vara förklaringen till allt mystiskt som händer? 
Och framför allt - kan Rakel ha blivit smittad? Håller hon 
sakta på att förvandlas till något som ingen vill kännas vid? 

KARINA BERG Johansson 
debuterade 2010 med Synvilla. 
Freak släpptes 2017 som ljud-
boksserie på Storytel och ges nu ut i 
en omarbetad version.  

Bilderna blixtrar förbi så fort hon sluter ögonen. En hand 
som sliter i henne, den svidande smärtan som river mot 
hennes hud. Den blöta doften av jord som pressar mot 
hennes ansikte. Ljudet av något som slits isär. Och så 
blodet, åh gud, så mycket blod! Hon slår upp ögonen, 
stirrar tomt framför sig, försöker fånga ett minne som 
fl addrar förbi. En känsla. Av att de inte var ensamma …

FREAK 
Karina Berg Johansson 

©
 Sara A

delhult

Format: 135 x 205 mm
Sidantal: cirka 200
ISBN: 978-91-32-20532-3

ISBN e-bok: 978-91-32-20021-2
ISBN ljudbok: 978-91-32-19618-8
Utkommer: juni 2018

Isande skräck

Välskrivet i högt tempo

4 av 5 stjärnor av Storytels lyssnare

FÖR DIG SOM GILLAR 

Cirkeln, Stranger Things, Twin Peaks, 
The Walking Dead, Pax-böckerna
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Charmigt, ärligt och fruktansvärt roligt 

Chloe vill inget annat än glömma sitt första high school-år 
och börja om på nytt. Det är lättare sagt än gjort när hennes 
mamma bestämt sig för att stanna i Mexiko med tjurfäktaren 
och hennes pappa dejtar Chloes favoritlärare. 
 Allt känns ändå bra när skolan börjar igen. Chloe har 
längtar efter musikalgruppen, där hon tidigare briljerat i 
huvudrollen! Men årets audition blir till en katastrof, och 
hon blir till slut tilldelad en mikroskopisk roll. Chloes bästa 
vän Hannah verkar inte bry sig utan umgås mest med Reese 
nuförtiden, som gjort det till en sport att snacka skit om folk 
på ett sätt som framstår som vänligt. 
 Medan musikalens första föreställningsdatum närmar sig, 
måste Chloe försöka få ordning på kaoset i sitt liv. Som tur 
är verkar det � nnas vänner, nya som gamla, som kanske kan 
hjälpa henne hitta rätt väg.
 Chloe Snow har blivit femton och fortsätter troget med 
sitt dagboksskrivande. Där avslöjas allt som är skitjobbigt 
och allt som är underbart.

EMMA CHASTAIN är utbildad 
i kreativt skrivande vid Bostons 
universitet och bor för närvarande 
i Brooklyn. Hon har jobbat länge 
inom bokbranschen, bland annat 
med kommunikation för Barnes & 
Noble.

MITT TRASSLIGA ANDRA ÅR  
Emma Chastain

C H L O E  S N O W  2

Originaltitel: The Year of Living 
Awkwardly: Sophomore Year
Översättare: Carina Jansson
Format: 135 x 205 mm

Sidantal: cirka 320
ISBN: 978-91-32-20131-8
ISBN e-bok: 978-91-32-20132-5
Utkommer: augusti 2018

Bridget Jones för 12+

Igenkänning och humor mot 
allvarlig botten

Cool huvudkaraktär

FÖR DIG SOM GILLAR 

Skam, Dagbok för utvalda, Therese 
Lindgren, Clara Henry
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Efterlängtad fortsättning på John Flanagans 
största succé – Spejarens lärling.

Prinsessan Maddie, som nu också är spejarlärling, återvänder 
till det kungliga slottet i Araluen. Det har varit fred i 
kungariket i många år, men när Maddie kommer hem inser 
hon att det ändå � nns människor som gör vad som helst för 
att få mer makt. Hon kommer en förrädisk plan på spåren 
och måste arbeta under täckmantel för att ta reda på mer. 
Men som prinsessa är det svårt att vara anonym, även för 
någon som kan spejarnas alla knep.

JOHN FLANAGAN bor i 
Sydney, Australien. Den första 
boken i serien Spejarens lärling 
skrev han till sin son, för att visa 
att en hjälte inte behöver vara stor 
och stark. Bokserien har sedan dess 
blivit ett bästsäljande fenomen över 
hela världen.  I samma universum 

utspelar sig även serien Broderband och bakgrundshistorien 
Spejarens lärling – De första åren.

SPEJARENS LÄRLING 13 
John Flanagan

S P E J A R E N S  L Ä R L I N G  1 3
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Originaltitel: Ranger’s Apprentice 13 
Översättare: Ingmar Wennerberg
Format: 135 x 205 mm
Sidantal: cirka 400

ISBN: 978-91-32-20518-7
ISBN e-bok: 978-91-32-20519-4
ISBN ljudbok: 978-91-32-20520-0
Utkommer: augusti 2018

Det är utmärkt ungdomsfantasy, rapp 
handling med en hel del humor.
LITTERATURMAGAZINET

Flanagans mest populära serie tillbaka 
med ny del

Författarens böcker är sålda i över 
200 000 ex i Sverige

FÖR DIG SOM GILLAR 

Broderband, Game of Thrones, 
Bronsdolken, Vargbröder & Star Wars
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MORDÖN 
Camilla Lagerqvist

En rasande jakt på liv och död

Tolvåriga Elin ska tillbringa sommarlovet hos sin mormor 
och morfar. Dagen före midsommarafton trä� ar hon en kille 
i samma ålder, Karzan, på bryggan nere vid havet. Elin har 
fått syn på ett märkligt hus som ligger på en ö lite längre ut, 
och Karzan berättar varför den kallas Mordön. Elin fascineras 
av den hemska historien om en ung kvinna, hennes man 
och deras lilla dotter, som försvann spårlöst i samband med 
mordet. Huset har stått obebott sedan dess.
 Elin och Karzan bestämmer sig för att utforska ön. 
Karzan har varit i huset med sin pappa en gång tidigare, och 
vill visa Elin blod� äcken. Den som inte går att tvätta bort.
 På midsommarnatten tar de sig ut till ön, går iland och 
börjar undersöka huset. Men någon väntar på dem därinne. 
Någon som känner sig hotad och som är mycket farlig.
 En rasande jakt på liv och död tar sin början. Kommer 
Elin och Karzan kunna ta sig levande från Mordön?

Format: 135 x 205 mm
Sidantal: cirka 140
ISBN: 978-91-32-20533-0

ISBN e-bok: 978-91-32-20046-5
ISBN ljudbok: 978-91-32-19933-2
Utkommer: juni 2018

och Karzan berättar varför den kallas Mordön. Elin fascineras 

Fristående bok av hyllade och prisbelönta 
Camilla Lagerqvist 

Den kallas Mordön. Det sägs att en ung kvinna blev 
mördad där, i det enda huset som fi nns på ön. 

FÖR DIG SOM GILLAR 

Lena Ollmark, Camilla Jönsson, 
Petrus Dahlin
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CAMILLA LAGERQVIST är i 
grunden journalist, men har varit verk-
sam som författare sedan 2009. Hon 
har skrivit ett �ertal ungdomsromaner, 
bland annat Uppdraget som tilldelades 
Nils Holgersson-plaketten 2015. 

©
 Å

sa Liffner
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JENNAS TREDJE 
Pernilla Gesén

D A G B O K  F Ö R  U T V A L D A  3

När det enda som hjälper är att spela 
elgitarr så fi ngrarna blöder ...

Vårterminen har börjat och Jenna har nästan börjat vänja sig 
vid att hennes föräldrar har separerat, och nu turas om att 
bo med Jenna och lillebror i radhuset. Mamma � erese är 
uppåt på sitt vanliga neurotiska sätt, och pappa Chris verkar 
... stabil. Men trots att Jenna borde vara glad för deras skull, 
så gör insikten om att familjen är splittrad för alltid, henne 
väldigt ledsen. Men det är inget mot vad hon kommer att 
känna när hon får reda på varför � erese är så hysteriskt glad. 
     På klassresan till � ällen borde Jenna kunna ha haft svinkul  
om bara inte � erese hade följt med. Och Tony, Vanessas 
pappa. 
     Jenna är både rasande och förtvivlad när hon kommer 
hem, och ännu hemskare blir livet när Ivonne berättar att 
hon ska sluta i klassen, och även i bandet. Hon och hennes 
brorsa Igor, kanske de skickligaste medlemmarna bandet har, 
ska � ytta till ett familjehem.

PERNILLA GESÉN är 
författare till ungefär fyrtio 
barn- och ungdomsböcker, bland 
annat serierna Alva och Klass 7B, 
bilderböckerna om Lova och de 
lättlästa Kompisböckerna. Hon bor i 
Stockholm med sin familj. 

Format: 125 x 178 mm
Sidantal: cirka 200
ISBN: 978-91-32-20521-7

ISBN e-bok: 978-91-32-20522-4
Utkommer: augusti 2018

Grymt stark, gripande & fantastisk!"
JENNIESBOKLISTA

känna när hon får reda på varför � erese är så hysteriskt glad. 
     På klassresan till � ällen borde Jenna kunna ha haft svinkul  

Har du någonsin känt dig så ensam att du tror att du 
ska falla ner i ett svart hål? Har du en förälder som du 
hatar? En idiot i din klass som gör allt för att förstöra 
ditt liv? Då är du en av de utvalda som får läsa 
tolvåriga Jennas dagbok. 

©
 Peder Lingden

FÖR DIG SOM GILLAR 

Nikkis dagbok & Jättehemligt-böckerna 
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Based on Johan Egerkrans’ bestseller

� ey may look like us, but they are not of this world. � ey have many names and many 
guises. � ey are elusive, bewitching and dangerous.

In his stunning book Vaesen, author and illustrator Johan Egerkrans presented a 
collection of the most fascinating Scandinavian folkloric beings. Now, Sketches from 
Vaesen helps you bring out your inner artist by colouring some of Egerkrans’ amazing 
artwork. Among these 40 sketches are creatures such as the nightly mara, the Neck 
who rules the rivers and the horrifying lindworm.

JOHAN EGERKRANS lives in Stockholm and is best known for writing and 
illustrating the bestsellers Vaesen and Norse Gods. He has a background in computer games 
and roleplaying games, and is deeply fascinated by myths, monsters and the supernatural.

SKETCHES FROM VAESEN – A COLOURING BOOK
Johan Egerkrans

EN HIMLA MASSA GÅTOR 
Maria Marchner (red.)

Favorit i ny utgåva

Varför kan inte hästar bli skräddare? Och varför har elefanter röda tånaglar? För att 
hästarna äter upp fodret och för att elefanter inte vill synas i körsbärsträd förstås! 
Här � nns över 100 gåtor av alla slag. Långa och korta, extra roliga och extra kluriga. 
Dessutom innehåller boken � era sidor med bildgåtor. 
 Urval av MARIA MARCHNER, journalist, barnboksredaktör och tidigare redaktör 
på Barnens bokklubb. Bilder av Jojo Falk, populär illustratör i bland annat Kamratposten

Illustratör Johan Egerkrans
Originaltitel: Skisser från 
Nordiska väsen – En målarbok
Översättare: Susan Beard

Format: 215 x 275 mm
Sidantal: 80
ISBN: 978-91-32-20527-9
Utkommer: februari 2018

Illustratör Jojo Falk
Format: 150 x 180 mm
Sidantal: cirka 100

ISBN: 978-91-32-20528-6
Utkommer: maj 2018
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HILDA OCH ÅRETS KALAS  
Christina Lindström

H I L D A  1

Christina Lindströms nya serie om Hilda 
och hennes vänner är varm och charmig, 
med mycket igenkänning för barn i 
lågstadieåldern.

Hilda gillar allt möjligt. Hårdrock, hästar och rockringar. 
Och så spelar hon � öjt. Hennes två bästisar Bella och 
Henning bor i samma hus. Men en lunchrast vänds hela 
Hildas liv upp och ner. Wilma i klassen ska ha kalas i 
bowlinghallen – det ska till och med bli Årets kalas. Både 
Bella och Henning är bjudna. Alla verkar faktiskt vara 
bjudna, utom Hilda. 
 Plötsligt känns det som om Hilda inte har några 
kompisar längre och ingen förstår att något är fel. Inte ens 
mamma. Hon har fullt upp med att oroa sig för att bilen är 
trasig och att det kommer att bli dyrt att laga den. 

Illustratör: 
Annika Lundholm Moberg
Format: 142 x 205 mm
Sidantal: cirka 80

ISBN: 978-91-32-20529-3
ISBN e-bok: 978-91-32-20530-9
Utkommer: augusti 2018

När fröken visade på tavlan hur vi skulle sitta drog jag 
efter andan. Jag blev alldeles kall. Det visade sig nämligen 
att jag skulle sitta bredvid Wilma! Varje minut skulle jag 
påminnas om hennes kalas. Varje sekund skulle jag tänka 
på att jag inte var bjuden.

Hyllat författarskap som alltid berör sina läsare

Både som högläsning och att läsa på egen hand

FÖR DIG SOM GILLAR 

Alvaböckerna & böckerna om Hedvig
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CHRISTINA LINDSTRÖM 
debuterade 2015 med den hyllade 
ungdomsromanen Hälsningar från 
havets botten. Sedan dess har hon 
utkommit med ytterligare två ung-
domsböcker, den fristående boken 
Hugo och kepskampen för mellan-
åldern och två serier för nybörjarläsare. 
Samtliga har rosats av kritikerna. 
Christina Lindström arbetar som 
gymnasielärare och bor i Göteborg.  

©
 T

herese Sandell
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MIN MAMMA ÄR EN FE 
Sophie Kinsella

M A G I S K A  F A M I L J E N  1

Sophie Kinsellas första bok för barn

Ljuvligt illustrerad, supercharmig och lättläst serie om Ella och 
hennes mamma som är en fe! Följ med på deras förtrollande äventyr.

Ella Brook längtar så efter att bli stor. Då kommer hon också 
bli en riktig fe med glittrande vingar, redo att uttala massor 
av roliga förtrollningar! 
 Ellas familj har nämligen en stor hemlighet. Hennes 
mamma är en fe! Hon behöver bara vifta med sin datastav 
och uttala den rätta magiska koden (om hon minns den) så 
kan hon till exempel trolla fram smaskiga tårtor eller skapa 
det perfekta födelsedagskalaset. Men då och då går saker 
och ting på tok. Som när det är slut på mjölk hemma och 
mamma råkar trolla fram en hel kossa. När hon ska ställa allt 
tillrätta börjar det i stället regna – chokladmjölk!
 Ella tycker faktiskt att hon får mer övning i hur man 
löser problem än hur man trollar. Frågan är om hon hinner 
bli tillräckligt duktig tills hon blir stor? 

Illustratör: Marta Kissi
Originaltitel: Mummy Fairy and Me
Översättare: Carina Jansson
Format: 142 x 205 mm

Sidantal: cirka 90
ISBN: 978-91-32-20173-8
ISBN e-bok: 978-91-32-20174-5
Utkommer: maj 2018

Kaos och kalabalik blandat med makalös magi 

Fnissig charm och busig humor

Ljuvliga illustrationer i hela boken

Hej, jag heter Ella Brook. Jag har blå ögon och 
mörkbrunt hår. Mina bästisar heter Tom och Lenka. Min 
värsta fi ende heter Zoe. Min mamma? Hm ... Hon ser ju 
ut som en vanlig mamma ... men det är hon inte. Absolut 
inte. För hon kan förvandla sig till en fe. Hon behöver 
bara blunda hårt och säga: Marshmallow – och så 
POFF! Hon har blivit en fe.

FÖR DIG SOM GILLAR 

Secret Kingdom, Daisy Meadows älvböcker 
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SOPHIE KINSELLA (som egent-
ligen heter Madeleine Wickham) var 
ekonomijournalist innan hon blev 
författare. Hon har skrivit ett stort 
antal böcker och hennes serie 
Shopaholic har sålt miljoner exem-
plar över världen. På B. Wahlströms 
har hennes ungdomsroman Var är 
Audrey? utkommit (2015). Hon bor i 
London med sin familj.

©
 Blake Little
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DRAKJAKTEN 
Suzanne Mortensen

Tänk att få sin dröm om ett husdjur uppfylld 
– och att husdjuret är en drake.

Jakob önskar sig ett husdjur, men inte vilket husdjur som 
helst – en drake ska det vara! När han får en leksaksdrake 
i födelsedagspresent blir han först besviken. Men snart 
upptäcker Jakob att presenten är magisk. Den är faktiskt 
ingen plast� gur som bara står och glor i bokhyllan, Drakbard 
är en livs levande drake som äter kaktusar och kan prata. 
Snart tar han med Jakob och bästisen Bella på ett äventyr. De 
måste hjälpa Drakbard att hitta ett stulet drakägg!

Ett härligt högläsningsäventyr av Susanne Mortensen, med 
fantastiska illustrationer av Andrea Femerstrand. 

Illustratör: Andrea Femerstrand
Format: 142 x 205 mm
Sidantal: cirka 100

ISBN: 978-91-32-20249-0
ISBN e-bok: 978-91-32-20250-6
Utkommer: augusti 2018

Mysigt och spännande med mycket humor

Vilket barn har inte önskat sig ett magiskt 
husdjur?

Drakbard bredde ut vingarna och fl axade upp mot 
skyn. Månen lyste gul och klar. Stjärnorna glänste runt 
omkring dem. Jakob kände sig trygg på drakens rygg. 
Vinden fl äktade men det var inte kallt fastän han bara 
hade på sig pyjamas. Skrattet bubblade i magen. Det var 
fantastiskt att sväva fram ovanför husen, butikerna, skolan 
och bilarna nere på marken. 

Tänk att få sin dröm om ett husdjur uppfylld 

ingen plast� gur som bara står och glor i bokhyllan, Drakbard 

Snart tar han med Jakob och bästisen Bella på ett äventyr. De 

FÖR DIG SOM GILLAR 

Cirkusdeckarna & Hjälparbyrån
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SUZANNE MORTENSEN bor i Lund och Åhus. Hon är 
bibliotekarie och författare och har tidigare skrivit böckerna om 
häxan Maja Stormhatt, deckarserien Dickens detektivbyrå och 
Detektiverna för nybörjarläsare. År 2009 mottog hon Svenska 
Akademiens bibliotekariepris.

©
 Jenny Ivarsson
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Tredje fristående delen i Ewa Christina 
Johanssons spökserie för yngre läsare. 
Roligt och lagom läskigt!

Ebba är i stallet och väntar på sin kompis Sigrid som 
har ridlektion. Ebba är inte ens särskilt förtjust i hästar, 
träbänken är hård och hon fryser om � ngrarna. När det 
är som allra tråkigast tipsar en äldre tjej om att man kan 
värma sig klubbstugan. Fast precis när Ebba tänker gå dit 
säger tjejen: ”Men passa dig för stallspöket!”. Och på vägen 
till klubbstugan får Ebba syn på en suddig, blek � gur på 
stallbacken …

Stallspöket är den tredje delen i serien Spökfångarna. Perfekt 
för läsare som har knäckt läskoden och är redo att bli lagom 
skrämda av en enkel kapitelbok.

EWA CHRISTINA 
JOHANSSON bor i Linköping 
och har alltid älskat att skriva. Hon 
har skrivit ett fyrtiotal böcker, de 
� esta för barn och ungdomar och 
med övernaturliga inslag. Hos 
B. Wahlströms har hon utkommit 
med serierna Spökhuset och Axels 

monsterjakt för yngre läsare, och � era populära fristående 
spökhistorier för de något äldre läsarna.

STALLSPÖKET 
Ewa Christina Johansson

©
 Tom

as K
ihlm

an

S P Ö K F Å N G A R N A  3 

Illustratör: Henrik Lange
Format: 142 x 205 mm
Sidantal: 64

ISBN: 978-91-32-20525-5
ISBN e-bok: 978-91-32-20526-2
Utkommer: maj 2018

Populär författare i genren

I samma anda som Axels monsterjakt

Välkänd illustratör

FÖR DIG SOM GILLAR 

Axels monsterjakt, Nelly Rapp
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Välkommen tillbaka till Ole Lund 
Kirkegaards universum.

En dag kommer Oskar till skolan och berättar att han har 
sett en drake nere vid den gamla kvarnen. Ett riktigt monster 
med fyra huvuden och åtta ben! Draken stod och tuggade 
på kvarnhjulet och såg otäck ut. Oskars kompisar vill förstås 
också se odjuret, och de ger sig ut på drakjakt tillsammans.

Ole Lund Kirkegaard väckte läsglädjen hos många av dagens 
föräldrar och hans böcker hittar hela tiden nya läsare. Draken 
är den allra första berättelse som Kirkegaard publicerade – 
en novell som senare blev en del av boken Lille Virgil. Här 
presenteras Draken i ett format som är perfekt för barn som 
vill läsa sin första kapitelbok på egen hand, med härliga 
färgillustrationer i samma stil som i Sommarlovet (2017). 

OLE LUND KIRKEGAARD 
är en av Danmarks mest kända 
och omtyckta barnboksförfattare. 
Hans berättelser kännetecknas av 
drastisk humor och böcker som till 
exempel Gummi-Tarzan och Gusten 
Grodslukare har älskats av � era 
generationer läsare även i Sverige.

DRAKEN 
Ole Lund Kirkegaard

Originaltitel: Dragen
Översättare: Caroline Bruce
Illustratör: Mette-Kirstine Bak
Format: 148 x 212 mm

Sidantal: cirka 50
ISBN: 978-91-32-18143-6
ISBN e-bok: 978-91-32-20531-6
Utkommer: maj 2018 FÖR DIG SOM GILLAR 

Sommarlovet, Roald Dahl

Passar lika bra att läsa tillsammans som på 
egen hand

Perfekt klassrumsläsning!

Av författaren bakom humorklassikerna 
Gusten Grodslukare och Gummi-Tarzan
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JAKTEN PÅ GULDOSTEN 
Camilla Brinck

M U S S E  &  H E L I U M  1

Ett magiskt äventyr i Djurriket

Musse & Helium är två små möss som bor hemma hos 
Camilla. Hur de kom dit är det ingen som vet, men konstigt 
nog kan mössen prata och Camilla förstår dem. En dag 
hittar mössen ett hål i väggen som leder till en annan värld; 
Djurriket. Det visar sig att Musse och Helium är prins och 
prinsessa i Djurriket, men har skickats därifrån eftersom 
onda duvjägare vill ta dem till fånga för att på så sätt komma 
över rikets största skatt, guldosten. 
 Musses och Heliums föräldrar, kungen och drottningen, 
är mystiskt försvunna, men det � nns andra varelser som 
skyddar och hjälper dem. Varulven Tata, Tant Gamelina och 
grislejonet Charlie är bara några av alla mössens fantastiska 
vänner i Djurriket. Nu måste Musse och Helium � nna 
guldosten innan duvjägarna fångar dem … 

Illustratör: Jan Jäger
Format: 150 x 210 mm
Sidantal: cirka 150

ISBN: 978-91-32-20744-0
ISBN ljudbok: 978-91-77-35900-5
Utkommer: maj 2018

FÖR DIG SOM GILLAR 

Serier, tecknade fi lmer, Bernard & Bianca, 
Ninja Timmy, Handbok för superhjältar

Du kanske tror att möss bara är små oviktiga djur? 
Små, ja det stämmer in bra på våra vänner Musse 
och Helium. Väldigt små till och med. Men oviktiga? 
Nej, det är det sista man kan säga om dem. Musse 
och Helium är tvärtom två mycket speciella gnagare 
med en alldeles särskild historia. Deras stora äventyr 
tar sin början när de plötsligt en dag hamnar under 
vardagsrumssoffan hemma hos en människa. Hur och 
varför de hamnar där har de ingen aning om. Plötsligt 
är de bara där.

Humor och spänning i perfekt mix

Ett härligt äventyr som lämpar sig för 
högläsning för ålder 3–6
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©
 M

artin Botvidsson

CAMILLA BRINCK är 
musiker och sångerska med 
en lång karriär inom svensk 
popmusik. Jakten på guldosten 
är Camillas första barnbok. 
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DEN UTVALDA 
Kiera Cass

T H E  S E L E C T I O N  3

Tredje delen i succéserien!

Av de trettiofem deltagarna i Urvalet återstår nu bara fyra. 
Kampen om prins Maxons hjärta är hårdare än någonsin.

America hade aldrig kunnat föreställa sig att det gick att 
� nna äkta kärlek i en tävling som Urvalet. Men hennes 
känslor för Maxon har växt sig starka och konkurrensen är 
tu� , så med bara några veckor kvar innan allt avgörs måste 
hon jobba hårdare än aldrig förr för att vinna.
 Men det är inte bara konkurrensen från de andra 
deltagarna som intensi� erats mot tävlingens slut, utan 
också trycket utifrån. Rebellernas attacker blir blodigare 
och brutalare, och de verkar vara beredda att göra vad som 
helst för att omkullkasta monarkin. America står egentligen 
på rebellernas sida, men om hon inte ska bli utslängd ur 
tävlingen måste hon dölja sina sympatier så mycket hon bara 
kan. Hennes enda chans att verkligen förändra kungariket i 
grunden är att vinna tävlingen och tronen, och hoppas på att 
Maxon också har mod nog att stå upp för vad som är rätt. 

� e Selection – Den utvalda är tredje boken av fem i Kiera 
Cass enormt hyllade fantasyserie, såld i miljontals exemplar 
världen över. Warner Bros har köpt � lmrättigheterna.

Originaltitel: The One
Översättare: Carina Jansson
Format: 110 x 178 mm

Sidantal: cirka 300
ISBN: 978-91-7689-028-8
Utkommer: maj 2018

Pocket
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KRONPRINSESSAN 
Kiera Cass

T H E  S E L E C T I O N  4

Succéserien fortsätter med ny hjältinna

En ny ceremoni, nya intriger, en ny kärlekshistoria.

Prinsessan Eadlyn har under sin uppväxt hört ändlösa historier 
om hur hennes föräldrar möttes och hur de föll handlöst för 
varandra. Hon har alltid tyckt att det låter väldigt romantiskt, 
men hon har inget intresse av att upprepa historien. Om det 
var upp till henne skulle hon helst aldrig gifta sig. Men en 
prinsessa får inte bestämma sådana saker på egen hand och 
Eadlyn kan inte � y från sitt öde. Det är dags för henne att delta 
i Urvalet. 
 Eadlyn är helt inställd på att det för hennes del inte 
kommer att sluta med romantik, men när tävlingen börjar 
visar det sig att en av deltagarna faktiskt kan vara den rätta. 
Och kanske ligger det där lyckliga slutet inte så långt bort 
som Eadlyn alltid trott.  

Originaltitel: The Heir
Översättare: Carina Jansson
Format: 110 x 178 mm

Sidantal: cirka 300
ISBN: 978-91-7689-029-5
Utkommer: maj 2018

Pocket
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Angeläget om en bortglömd tragedi

I januari 1945 står det klart att Tyskland håller på att förlora 
andra världskriget. Tusentals människor i Ostpreussen är 
på � ykt undan sovjetiska trupper och för många av dem 
går den enda vägen till tryggheten över havet. Bland dessa 
� yktingar � nns ungdomarna Joana, Emilia och Florian. 
De har helt olika bakgrund och bär alla på hemligheter, 
men deras vägar korsas och så småningom � nner de mod 
och styrka hos varandra. Tillsammans försöker de ta sig till 
Wilhelm Gustlo�  – ett fartyg som kan föra dem västerut 
över Östersjön.
 Katastrofen inträ� ar precis när de tror sig ha friheten 
inom räckhåll och då spelar varken nationalitet eller 
klasstillhörighet längre någon roll. De tio tusen passagerarna 
ombord på fartyget kämpar för samma sak – sin överlevnad.

Ruta Sepetys har ägnat tre år åt arbetet med Tårar i 
havet. Resultatet är en gripande skildring av den okända 
katastrofen, skriven med stor omsorg om de historiska 
detaljerna.

RUTA SEPETYS böcker � nns 
utgivna i över 40 länder och hon 
hyllas för sin förmåga att lyfta 
fram bortglömda berättelser ur det 
för� utna. Hennes far � ydde från 
Litauen under andra världskriget, 
vilket Ruta själv tror är förklaringen 
till hennes dragning till historier om 

människors styrka under svåra omständigheter. Ruta Sepetys 
bor i Tennessee med sin familj.

TÅRAR I HAVET 
Ruta Sepetys

©
 M

agda Starow
ieyska-Fotorzepa

Originaltitel: Salt to the Sea
Översättare: Lina Erkelius
Format: 110 x 178 mm

Sidantal: 415
ISBN: 978-91-7689-031-8
Utkommer: maj 2018

Historiens största fartygskatastrof är nästan 
helt okänd, trots att den krävde över 9000 liv 
och inträffade bara 15 mil från den svenska 
kusten. Ruta Sepetys skildrar händelsen i en 
omistlig roman.

Pocket
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KRAFTEN 
Siri Pettersen

K O R P R I N G A R N A  3 

Spektakulär avslutning på en kritikerrosad 
trilogi

Alla i Ginnungad visste vem hon var, eftersom hon till synes 
var själva symbolen för allt de hatade. Hon var Dreyris stora 
hopp. Beviset på att de alltid skulle styra enväldigt.
 Dreysil, det första landet, är en kall värld där svaghet 
föraktas. Det är också en del av Hirkas arv, hennes 
fars hemland, dit hon har återvänt för att kunna rädda 
Ymslanden och Rime. Men de likföddas törst efter Kraften 
är enorm och Hirka inser att krigen som hon vill stoppa är 
oundvikliga.

Kraften är tredje och avslutande delen i serien Korpringarna, 
en storslagen fantasyberättelse om makt, hat, högmod – och 
brinnande kärlek.
 

SIRI PETTERSEN debuterade 
2013 med Odinsbarn som blev en 
enorm succé i hemlandet Norge och 
nominerades till och vann ett � ertal 
priser.

Originaltitel: Ravneringene 3 : Evna
Översättare: Ylva Kempe
Format: 110 x 178 mm

Sidantal: 544
ISBN: 978-91-7689-030-1
Utkommer: maj 2018

De tre delarna vävs ihop och är så väl-
skrivna att det smärtar att behöva släppa 
Hirka nu. Jag tycker så enormt mycket 
om henne och hon har växt genom hela 
serien. Min rädsla att hon skulle bli för 
perfekt i Kraften avstannar direkt när jag 
börjar läsa och jag inser återigen att Siri 
Pettersens karaktärer är komplexa och 
oförutsägbara, samtidigt som de är så 
älskvärda." LILLABUS

enorm succé i hemlandet Norge och 

Pocket
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