Våren 2019

1

Illustration ur Ninjanörden

Vårens utgivning 2019
En ocean av kärlek
Kalderan
Sanningen om Ester Gråbergs försvinnande
Önskebrunnen
Trädet vid världens slut
Den fantastiska Ivan
Skuggan i spelkoden
Avgrunden
Skurkpappan
Ninjanörden
Jakten på Guldosten
Spela bollen
Ett oslagbart gäng
En blivande fe
Selma,Tora och Kitty
Hilda och hamsterstölden
Godnatt alla mina drakar
Gökungen pocket
Tidigare utgivning

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23

Omslagsillustration ur Avgrunden

En ocean av kärlek
TAHEREH MAFI

Gripande om kärlek, rasism
och om att våga öppna sig
Det är 2002, ett år efter attentatet mot World
Trade Center. Det är en orolig tid, speciellt för
någon som Shirin, en sextonårig muslimsk tjej som
bär hijab. Elaka kommentarer, föraktfulla blickar
och fysiskt våld är en del av hennes vardag. För att
skydda sig själv böjer hon ner huvudet, sätter på
hög musik i hörlurarna och går genom livet utan
att möta någon annans blick. Hon har rest höga
murar runt sig själv och låter ingen komma nära.
Tills hon träffar Ocean James.
En ocean av kärlek är en berättelse om rasism,
utanförskap och om att falla för någon som kommer
från en helt annan värld.
Originaltitel: A Very Large Expanse of Sea
Översättare: Carina Jansson
ISBN: 978-91-32-20983-3
400 sidor. 135x205. Flexiband.
Utk 9 april

15+

född 1988, är en iransk-amerikansk
författare som debuterade 2012 med boken Rör mig inte!
Hon är gift med författaren Ransom Riggs.
TA H E R E H M A F I ,
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Kalderan – Broderband 7
JOHN FL ANAGAN

Nytt actionfyllt uppdrag
för Hägrarna
Varje år går en tävling av stapeln för att kora den
bästa krigaren i Skandia. I år siktar Stig på att
vinna. Men mitt under tävlingen dyker en oväntad
besökare upp och ber Stig, Hal och resten av
broderbandet Hägrarna om en tjänst.
Pirater har kidnappat sonen till en mäktig kejsare
och broderbandet ger sig ut på ett riskfyllt uppdrag
för att rädda honom. När de kommer fram till
piraternas fort ser det ut att vara ointagbart – det
är byggt på branta klippor ovanför en kaldera, en
djup lagun som skapats av en vulkanisk krater.
Hägrarna kastar sig in i en strid för överlevnad,
och samtidigt vilar kejsardömets öde på deras axlar.
Originaltitel: The Caldera
Översättare: Ingmar Wennerberg
ISBN: 978-91-32-20986-4
300 sidor. 135x205. Inbunden.
Utk 5 mars

12+

växte upp i Sydney, Australien
och drömde alltid om att bli författare. I samma
universum som Broderband utspelar sig även hans
mycket populära serie Spejarens lärling och
bakgrundshistorien Spejarens lärling – de första åren.

Foto: Cameron Barrie

J O H N F L A N AG A N
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Sanningen om Ester Gråbergs försvinnande
MOA ERIKSSON SANDBERG

Skräckfylld historia i
teatermiljö
Sextonåriga Julia flyttar från Stockholm till en
mindre stad och får börja i en ny klass mitt under
terminen. Hon läser teater och den nya skolan
är känd för att bara ta in de allra bästa eleverna.
Redan under den första dagen inser Julia att ryktet
stämmer, både lärare och elever tar utbildningen
på stort allvar. När teaterläraren meddelar att de
ska sätta upp Shakespeares Hamlet börjar klassen
genast spekulera i vem som ska få spela Ofelia. De
flesta verkar övertygade om att rollen ska tilldelas
Ester, klassens stjärna. Istället blir det Julia som
väljs ut och det gör Ester rasande. Hon stormar ut
ur klassrummet och dagen efter kommer hon inte
till skolan, hon är försvunnen. Ett intensivt sökande
tar vid men polisen har inga spår. När Julia råkar ut
för en rad märkliga händelser börjar hon själv nysta
i vad som kan ha hänt, för att försöka ta reda på
sanningen om Ester Gråbergs försvinnande.
ISBN: 978-91-32-20987-1
250 sidor. 135x205. Inbunden.
Utk 8 januari

12+

är född 1981 och bosatt i Lund.
Efter att ha arbetat som frilansjournalist i flera år debuterade hon
med den självbiografiska ungdomsromanen Söta pojkar är bara på
låtsas 2011. Sedan dess har hon givit ut flera kritikerrosade böcker
för både yngre och äldre läsare. Moa Eriksson Sandberg har bland
annat nominerats till Barnens Romanpris samt Spårhunden.

Foto: Emily Dahl

M OA E R I K S SO N S A N D B E RG
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Önskebrunnen
FR ANCES HARDINGE

Brunnshäxan har vaknat
En kväll stjäl Ryan, Josh och Chelle några mynt från
en önskebrunn. Strax därpå börjar märkliga saker
hända. Ryan får hemska brännmärken på händerna,
glödlampor exploderar oväntat och Chelle börjar
höra röster. Sedan uppenbarar sig en demon från
brunnen. Barnen har stulit från henne och för att
betala tillbaka måste de tjäna brunnshäxan och lyda
hennes minsta vink, oavsett vad hon begär att de
ska göra.
Originaltitel: Verdigris Deep
Översättare: Ylva Kempe
ISBN: 978-91-32-20989-5
250 sidor. 135x205. Inbunden.
Utk 8 januari

9+

har studerat engelska
och litteratur vid universitetet i Oxford.
Hennes böcker är flerfaldigt prisbelönta, och
Lögnernas träd är den andra ungdomsboken
någonsin som vunnit Costa Book of the Year.

Foto: David Levenson

FR ANCES HARDINGE
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Trädet vid världens slut
DANIEL EDFELDT

Farofylld resa i magiskt land
Tolvåriga William är med om en svår bilolycka
och när han vaknar upp ser han sin kropp bäras
in i en ambulans. Till slut står han ensam kvar på
den mörka skogsvägen. Då dyker en flicka upp, i
nattlinne. Hon rör sig ryckigt mot honom. Och så
går hon till attack. Hon är en själsslukare, men det
vet inte William, än.
Som tur är blir William räddad av Sam, en så
kallad beskyddare, som ska hjälpa William att nå
Trädet vid världens slut – det enda som har kraft
nog att rädda honom tillbaka till livet. Färden går
genom ett magiskt land, befolkat av häxor, jättar
och andra väsen. På vägen träffar William flickan
Charlie som också är på väg till trädet. Men vägen
dit är lång och farlig och barnen måste visa mer
mod än de någonsin gjort förut. Dessutom jagas
de av kusliga själsslukare, de ondskefulla vålnader
som livnär sig på vilsna själar.
ISBN: 978-91-32-20991-8
200 sidor. 135x205. Inbunden.
Utk 14 maj

9+

har skrivit fyra böcker i sin fantasyserie Hjälparbyrån för
en yngre målgrupp, som blivit mycket omtyckt. Daniel har lång bakgrund
som dator-och tv-spelsproducent (för spel med karaktärer som bland
andra Bamse och Mumintrollen), men jobbar idag som utbildningsproducent
på Skatteverket. Han har skrivit ett flertal episoder till tv-serien Stadens
Hjältar, som visas i över 70 länder världen över. På B. Wahlströms har också
bilderböckerna Tisdagskossan och Tisdagspiraterna utkommit.

Foto:Tina Stafren

DA N I E L E D F E L DT
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Den fantastiska Ivan
K ATHERINE APPLEGATE

Vänskap, mod och hopp
Gorillan Ivan bor i en jättestor galleria, helt
tillfreds med att varje dag bli betraktad av tusentals
människor genom en glasruta. Han saknar sällan
sitt liv i djungeln. Istället brukar han kolla på tvserier och umgås med sina kompisar: elefanten
Stella och den herrelösa hunden Bob. Eller så
funderar han på konst, som till exempel hur man
bäst gestaltar smaken av en mango eller ljudet av
ett lövs rörelser med hjälp av färger.
När han träffar Ruby, en elefantunge som rövats
bort från sin familj, förändras dock Ivans syn på
livet. Ruby får djuren att förstå att de alla är fångar,
och när ägaren försöker få Ruby att utföra konster
med hjälp av hot och slag, så bestämmer sig Ivan för
att göra något. De får också hjälp av vaktmästarens
lilla dotter.
Applegate blandar humor och sorg, men alltid
utan sentimentalitet, för att gripa tag i läsaren. Idén
till Den fantastiska Ivan fick hon efter att ha läst den
sanna historien om en gorilla som i 27 år satt i en
liten bur i en galleria. Boken är rikt illustrerad och
skriven med ett poetiskt språk.
Originaltitel: The One and Only Ivan
Översättare: Linda Skugge
ISBN: 978-91-32-20993-2
250 sidor. 135x205 mm. Inbunden.
Utk 2 april

9+

Walt Disney Pictures
spelar just nu in filmen,
i vilken Angelina Jolie,
Sam Rockwell, Danny
DeVito och Helen Mirren
m.fl. gör rösterna

är en mycket produktiv
och flerfaldigt prisbelönt författare som bor i
Kalifornien med sin familj. Tillsammans med sin man
Michael Grant skrev hon den framgångsrika serien
Animorphs som sålde i över 35 miljoner ex.
K ATH E R I N E A PPL EG ATE
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Skuggan i spelkoden
EIR A A . EKRE

Vad döljer sig i spelkoden?
Afia är ensam. Hennes mamma jobbar ofta sent på
sin spelstudio, så Afia får laga mat själv och ta hand
om katten Carrie. Dessutom verkar det som om det
spökar i deras lägenhet, men mamma märker så
klart inget eftersom hon jobbar så mycket. En dag
får Afia testa spelet som hennes mamma utvecklar,
och hon inser att varelserna i spelet verkar kunna
påverka den verkliga världen. Ett av spelets monster
bråkar med Carrie, och för att rädda sin katt
bestämmer sig Afia för att försöka skriva om
spelkoden. Men samtidigt som hon lyckas få bort
monstret låser hon upp något mycket större –
något som kanske alltid funnits där.
ISBN: 978-91-32-20995-6
170 sidor. 135x205 mm. Inbunden.
Utk 12 mars

9+

Foto: Kajsa Göransson

har bakgrund i dataspelsvärlden där hon jobbat som
narrative designer. Hon har sedan ett par år tillbaka undervisat och
föreläst i ämnet på allt från grundskola till Folkuniversitetet och
företag. Eira är också medgrundare till författarkollektivet Fruktan
som skriver skräck, fantasy och science fiction. Tillsammans med
kollektivet har hon gett ut novellsamlingar som Zonen vi ärvde
(2017) och Stockholms undergång (2014).
EIR A A . EKRE
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Avgrunden
ALLY CONDIE & BRENDAN REICHS

När mardrömmen blir
verklighet
Avgrunden är en spännande, övernaturlig och mörk
berättelse för Stranger Things-fansen och alla andra.
Vi får följa fyra tolvåringar som av en slump hamnar
mitt i lockande men farlig lek med det övernaturliga. I den täta dimman är havsviken nedanför den
branta klippan svår att upptäcka och där faller Nico
ner. När de andra till slut hittar honom, upptäcker
de samtidigt något annat. En avgrund. När Ella låter
sin hand klyva ytan på den tjocka, svarta vätskan,
sväljer avgrunden hela henne. Väl uppe igen berättar hon vad hon sett, och ser gestalter hämtade
ur hennes barndomsminnen. Det visar sig vara
hysteriskt roligt att trolla fram skepnader och syner
som alla försvinner efter en stund. Men för varje
gång verkar det som om varelserna som följer med
upp blir större, farligare, otäckare. Och de stannar
kvar allt längre, följer med upp på land, bland husen,
in i barnens rum. De har väckt något uråldrigt till
liv, något som känner till barnens önskningar och
drömmar, men även deras hemligheter.
Originaltitel: Darkdeep
Översättare: Sabina Söderlund
ISBN: 978-91-32-21008-2
250 sidor. 135x205 mm. Inbunden.
Utk 2 april

9+

har skrivit böcker både för unga
vuxna och mellanåldern. Hon bor utanför
Salt Lake City i USA med sin man och fyra barn.

Foto: Krista Bulloch

A L LY CO N D I E

B R E N DA N R E I C H S är aktuell med serien
Virals i USA, och bor i North Carolina med
fru, dotter och son.
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Skurkpappan
DAVID WALLIAMS

Hejdlöst tempo och
skruvad humor
Pappor finns i alla slags former och storlekar. Tjocka
och smala, långa och korta. Unga, gamla, några är
kloka men ganska många är dumma. Självklart finns
det både goda och dåliga pappor!
Franks pappa kallas för ”racerbanornas kung”.
Han och hans Mini är superkändisar i staden. Frank
är förstås jättestolt, livet leker när ens pappa är en
hjälte!
Men allt tas ifrån dem när pappa råkar ut för en
hemsk olycka och måste amputera benet. Till råga
på allt berättar mamma att hon träffat en ny man.
Nu är det bara Frank och hans pappa mot världen.
Men hur ska de överleva? Pappa kan inte arbeta. Det
är så de slår in på en farlig väg och hamnar i klorna
på en fruktansvärd, kriminell usling. I hejdlöst tempo
närmar de sig avgrunden …
Den tionde boken på svenska av David Walliams
är självklart den allra mest roliga och hysteriska.
Men han skriver alltid sina berättelser ur hjärtat
och i kombination med de många illustrationerna av
fantastiska Tony Ross, så blir det alltid lika charmigt
och unikt.
Originaltitel: Bad Dad
Översättare: Klara Lindell
Illustratör: Tony Ross
ISBN: 978-91-32-20997-0
350 sidor. 135x205 mm. Inbunden.
Utk 5 mars

9+
är komiker, skådespelare och
författare, i Sverige kanske mest känd som ena halvan
av humorduon i Little Britain, tillsammans med Matt
Lucas. Han har skrivit flera barnböcker, som alla blivit
mycket väl mottagna och vunnit flera priser i England.
Där ses han som Roald Dahls tronföljare.

Foto: Simon Emmett

DAV I D WA L L I A M S
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Ninjanörden – Ninja Kid 1
ANH DO

En otippad superhjälte
Nelson är så ocool man kan bli. Men på sin tioårsdag upptäcker han att han är en ninja – den sista
på jorden! Hur ska han lyckas rädda mänskligheten
från faror och otäckheter om han inte ens kan sätta
på sig kalsongerna rättvänt?
När det blir uppenbart att alla Nelsons sinnen
mystiskt nog har förstärkts, får han också veta att
hans pappa (som Nelson aldrig träffat) minsann var
världens bästa ninja!
Nelson försöker hålla prestationsångesten borta,
men under en skolutflykt blir det han som måste
rädda hela klassen från en gigantisk monsterspindel!
Ninja Kid är ett galet roligt äventyr från början
till slut. Bokens text är visuellt lekfull med en genomtänkt form i kombination med massor av härliga
illustrationer i svartvitt. Tempot är högt och karaktärerna som gestaltas inlevelsefullt genom både text
och bild, är lätta att tycka om. Omedelbar, knasig
och charmig humor!
Originaltitel: From Nerd to Ninja – Ninja Kid
Översättare: Sabina Söderlund
Illustratör: Jeremy Ley
ISBN: 978-91-32-21010-5
150 sidor. 142x205 mm. Inbunden.
Utk 5 mars

6+

Foto: Allen & Unwin

A N H D O är född 1977 i Vietnam, men bor i
Australien och arbetar som författare. Han är känd
som barnboksförfattare, skådespelare och komiker
och syns ofta i australisk tv. Han har studerat både
finansiell juridik och teknologi i Sydney.
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Jakten på Guldosten – Musse & Helium 2
CAMILL A BRINCK

Mössen står inför sitt
livs äventyr
Det är bara de två små mössen Musse och Helium
som kan rädda Djurriket och dess invånare från
de onda Duvjägarna. Allt hänger på att de hittar
Guldosten.
Under den spännande jakten möter mössen både
goda och onda varelser. Vem de kan lita på är inte
lätt att veta. Det visar sig att deras vänner Ta-Ta
och Tant Gamelina inte har berättat hela sanningen
om Djurriket. Hemligheterna och överraskningarna
är fler än de kan räkna! Det händer mystiska saker
som inte går att förklara: osynliga broar dyker upp,
varelser går upp i rök och stubbar verkar kunna
prata. Men nu är de på väg. Låt äventyret börja!
ISBN: 978-91-32-21002-0
176 sidor. 150x210 mm. Inbunden.
Utk 9 april

Foto: Martin Bodvidsson

6+

har skapat en helt unik och myllrande
fantasivärld fylld av humor, spänning och färgsprakande miljöer.
Musse & Helium producerades ursprungligen som en ljudsaga,
där Camilla själv gör alla röster. För att transkribera sagan till
tryckt text har Camilla tagit hjälp av Maria Isacsson, som tillsammans med Camilla skrivit om historien med perfekt tonträff.
CAMILL A BRINCK
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Spela bollen – Livet i akademin 3
JESPER TILLBERG

Har Alex blivit en diva?
Alex har etablerat sig i akademilaget. Det går bra.
Kanske för bra. Han blir nästan lite divig av tränaren Tomas beröm. När en ny kille tas in får Alex en
kompis att briljera med – Nikola. Nikola älskar att
lägga ut bilder och filmer på Insta och Snapchat och
han älskar kommentarerna från alla tusen följare.
Tillsammans blir Nikola och Alex en klubb i klubben.
Alex rycks med i Nikolas dröm om att synas. Han
stajlar. Skarvar. Snurrfintar. Alex struntar i att
tränaren ropar ”Spela bollen!” – passningar ger ju
inga likes. Nikola är dessutom ivrigt påhejad av sin
pappa, men på en match övergår hans hejande i
bråk. Matchen avbryts.
Nu sätts Alex på prov som fotbollsälskare och
som vän. Tack och lov får han värdefull hjälp från
kompisarna Linus och Olga.
Illustratör: Sandra Wagner
ISBN: 978-91-32-21000-6
144 sidor. 142x205 mm. Inbunden.
Utk 19 mars

6+

har skrivit över tjugo böcker för barn
och unga, vid sidan av sitt arbete som skribent. Spela bollen
är tredje och sista delen om Alex, som drömmer om att bli
bäst i världen på fotboll.

Foto: Jan Erikson

J E S PE R TI L L B E RG
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Ett oslagbart gäng – Iskompisar 3
LINDA SKUGGE

Om att ställa upp
för varandra
Skolterminen börjar motigt för tioåriga Vendela.
Hon måste allt oftare passa sina småsyskon för
att hennes mamma behöver vila. Till slut läggs
mamma in på sjukhus. Då finns Saga och Sasha,
Vendelas bästa vänner, där för henne. Men de
tre saknar Jasmine. Varför svarar hon varken på
Snap eller sms? Beror det på att Jasmine har bytt
träningsgrupp, och inte längre har tid för sitt gamla
kompisgäng? Var världens bästa iskompisar inte
värt något alls för Jasmine?
Dessutom har hockeyspelarna fått alla träningstider i ishallen, vilket gör att konståkarna måste
börja träna i grannkommunen. De måste nu åka
jättelångt för att få träna, trots att det är fruktansvärt orättvist. Iskompisarna tänker inte bara
acceptera den orättvisan!
Iskompisar är en lättläst och härlig serie om
vänskap, om att stötta varandra och om att stå upp
emot vuxenvärlden som inte alltid lyssnar eller har
tid att bry sig.
Illustratör: Sandra Wagner
ISBN: 978-91-32-21021-1
120 sidor. 142x205 mm. Inbunden.
Utk 5 februari

6+

Foto: Andreas Dienert

började skriva professionellt redan som
artonåring och har sedan dess publicerats i de flesta av
landets största tidningar och gett ut ett tjugotal böcker,
bland annat Saker under huden, Fittstim och nu aktuell med
45 – Morbus Addison. Hon är krönikör i Icakuriren och litteraturkritiker på Expressen. Linda Skugge bor med man, tre barn
(varav ett tränar konståkning) och två katter i Sollentuna.
L I N DA S KU G G E
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En blivande fe – Magiska familjen 2
SOPHIE KINSELL A

Förtrollande äventyr
Ella Brooks mamma ser kanske ut som en vanlig
mamma men det är hon absolut inte. Hon kan förvandla sig till en fe. Så Ella längtar tills hon blir stor.
Då kommer hon också bli en riktig fe med glittrande
vingar, redo att uttala massor av roliga förtrollningar! Mamma behöver bara vifta med sin datastav
och uttala den rätta magiska koden (om hon minns
den) så kan hon till exempel trolla fram ett perfekt
födelsedagskalas, inklusive den största tårtan du
någonsin sett. Men ganska ofta går saker och ting
på tok. Den här gången får vi till exempel skratta åt
busiga små apor på en bjudning och en pool fylld av
glass på en ganska speciell semesterresa …
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?
Ljuvligt illustrerad, supercharmig och lättläst
serie om Ella och hennes mamma som är en fe!
Följ med på deras förtrollande äventyr.
Originaltitel: Fairy in Waiting
Översättare: Carina Jansson
Illustratör: Marta Kissi
ISBN: 978-91-32-20175-2
170 sidor. 142x205 mm. Inbunden.
Utk 8 januari

6+

(som egentligen heter Madeleine Wickham)
var ekonomijournalist innan hon blev författare. Hon har
skrivit ett stort antal böcker och hennes serie Shopaholic
har sålt miljoner exemplar över världen. På B. Wahlströms
har hennes ungdomsroman Var är Audrey? utkommit (2015).
Hon bor i London med sin familj.

Foto: Blake Little

SO PH I E K I N S E L L A
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Selma, Tora och Kitty
K ATJA T YDÉN

Sommarlov och kompistrassel
Äntligen sommarlov! Selma är ute på ön med pappa,
lillebror och mormor och morfar. Det är lite ensamt
på landet, men så träffar Selma Tora. Tora är lika
gammal och har precis flyttat ut till ön. Hon bor i
det stora vita huset bakom affären, där det finns
både badkar och spoltoa och massor av djur! Bäst
av allt är kattungarna.
Selma och Tora leker varje dag. Tills allt plötsligt
är förändrat utan att Selma förstår varför. Som tur
är hittar hon Kitty istället. Kitty är visserligen ingen
vanlig kompis, utan en kattunge. Men hon tillhör
någon annan, Selma vet ju det. Ändå bestämmer
hon sig för att ta med Kitty hem. Hon kommer på
det perfekta gömstället, men saker och ting går
inte alls som hon har tänkt sig.
Selma, Tora och Kitty är den fristående fortsättningen på Selma och pappa, i vilken vardagen för
familjen förändrades när pappan blev svårt sjuk.
Men i Selmas sjuåriga liv är det så mycket annat
som pågår och är viktigt som sommarlov, kompisar
och gulliga kattungar.
Illustratör: Ingrid Flygare
ISBN: 978-91-32-21005-1
100 sidor. 142x205 mm. Inbunden.
Utk 9 april

6+

bor i Stockholm och arbetar
som förlagsredaktör. Böcker har alltid varit
ett stort intresse, och hon bestämde sig tidigt
för att det var det hon skulle jobba med.
Selma och pappa var hennes debut.

Foto: Mia Carlsson

K ATJ A T Y D É N
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Hilda och hamsterstölden – Hilda 2
CHRISTINA LINDSTRÖM

Vem har stulit Bellas hamster?
Hilda bor med sin mamma och sin storebror i en
lägenhet. I samma hus bor hennes bästa kompisar
Bella och Henning. De gör allt tillsammans och har
alltid roligt. Och en dag blir det extra roligt för
då får Bella en hamster. En alldeles egen hamster!
Det finns dock en tråkig sak Henning är allergisk.
Jag kan ta bilder på hamstern, säger Bella, men det
är ju inte alls samma sak. Henning blir jätteledsen
och plötsligt är de tre bästa vännerna inte så himla
mycket bästisar längre. Och en dag är hamstern
borta – har någon stulit den? Vem i såna fall?
Hilda och hamsterstölden är en berättelse om
vänskap och avundsjuka och vad som händer när
någon gör något väldigt dumt.
Illustratör: Annika Lundholm Moberg
ISBN: 978-91-32-21023-5
112 sidor. 142x205 mm. Inbunden.
Utk 12 mars

6+

debuterade 2015 med den
kritikerrosade ungdomsromanen Hälsningar från havets
botten. Sedan dess har hon gett ut ett stort antal böcker
som uppskattas av både yngre och äldre läsare.

Foto: Jan Andersson
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JULIANA FRITZHAND & HEDVIG HÄGGMAN SUND

Hör du ljudet av draktassar
mot golvet?
Har du hört talas om Driss och hans drakar?
Kanske inte. Men de finns, lika säkert som du finns.
Drakarna bryr sig minsann inte om vilken dag eller
kväll det är. De dyker till och med upp på lördagskvällar alltid precis i den stunden då Driss är på
väg att somna. Då hörs ljudet av draktassar mot
golvet. Sedan lägger de sig tillrätta på täcket i Driss
säng och kräver: ”Vi vill veta vad som var bäst med
idag, Driss! Berätta nu!” Kryp ner under täcket och
lyssna du med om när Driss måste gå till frisören
och drakarna bara undrar om det gör ont att klippa
av håret? Eller när en fotograf kommer till förskolan
och alla barn ska säga ”griiiis” samtidigt.
Varje kapitel är en perfekt saga att läsa vid
läggning för barn mellan 2 och 6 år. Repetitivt,
lagom långt och mycket igenkänning, med fina och
smådramatiska berättelser ur en liten pojkes vardag.
De tre drakarna är väldigt snälla och söta, men
också lite busiga och ibland mycket bestämda ...
Illustratör: Hedvig Häggman Sund
ISBN: 978-91-32-21012-9
96 sidor. 195x254 mm. Inbunden.
Utk 19 mars

3+
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POCKET:

Gökungen

FR ANCES HARDINGE

Maria Gripe möter
Tim Burton
När elvaåriga Triss vaknar upp efter en olycka
vet hon att något är väldigt fel. Hon är omättligt
hungrig, hennes syster verkar rädd för henne och
hennes föräldrar viskar bakom stängda dörrar. Triss
har svårt att minnas, och när hon tittar i sin dagbok
har någon rivit ut alla sidor.
Allt eftersom Triss tillfrisknar gör hon allt märkligare och hemskare upptäckter om sitt liv, sin familj
och dess hemligheter. Är det Triss som håller på att
bli galen eller har hennes olycka utlöst någonting
fruktansvärt?
Gökungen är dels en krypande, suggestiv skräckberättelse i gränslandet mellan det övernaturliga
och verkliga, dels en gripande skildring om en familj
i sorg. Det är också en berättelse om frigörelse; att
växa upp och hitta sig själv.
Originaltitel: Cuckoos song
Översättare: Ylva Kempe
ISBN: 978-91-32-21014-3
430 sidor. 110x178 mm. Pocket.
Utk 8 januari

12+

har studerat engelska och litteratur
vid universitetet i Oxford. Hennes böcker är flerfaldigt
prisbelönta, och Lögnernas träd är den andra ungdomsboken
någonsin som vunnit Costa Book of the Year.

Foto: David Levenson
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TIDIGARE UTGIVET:

Högläsning

B. Wahlströms tipsar
om böcker för högläsning!

MYSTERIET MED HÅLET I VÄGGEN
Författare: Camilla Brinck
ISBN 978-91-32-20744-0
Ett härligt, rikt illustrerat äventyr om två möss med mycket mod.
MIN MAMMA ÄR EN FE
Författare: Sophie Kinsella
ISBN 978-91-32-20173-8
Magisk feelgood för små feer.
HILDA OCH ÅRETS KALAS
Författare: Christina Lindström
ISBN 978-91-32-20529-3
Om att vara den enda som inte blir bjuden på årets kalas.
GUSTEN GRODSLUKARE
Författare: Ole Lund Kirkegaard
ISBN 978-91-32-16135-3
En humorklassiker som älskas av generationer.
FARFAR PÅ RYMMEN
Författare: David Walliams
ISBN 978-91-32-20147-9
Hysteriskt roligt om en pojke och hans förvirrade stridspilot
till farfar.
EN TJUV I KLUBBEN
Författare: Linda Skugge
ISBN 978-91-32-20127-1
Om att stå upp för sig själv, sina vänner och det man tror på.
DEN FANTASTISKA HISTORIEN OM KATTEN SOM FÖRSVANN
Författare: Michael Morpurgo
ISBN 978-91-32-16532-0
Varm och rörande berättelse om mod i andra världskrigets skugga.
MAGISKA MIRANDA
Författare: Karina Berg Johansson
ISBN 978-91-32-17861-0
Om en flicka som önskar att hon på något magiskt sätt kunde göra
sin familj hel igen.
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