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EXKLUSIVT FÖR MEDLEMMAR!
VÄN-REAPRISER

PEDER FREDRICSON, 
LISEN LINDAHL 
Peder Fredricson
Han började rida vid tre års 
ålder – Peder Fredricson 
berättar om sitt liv och 
vägen till mästerskap. 129:- 

(Ord. pris 349:-)

HERMAN LINDQVIST 
Historien om Sverige: 
från istid till framtid - så 
blev de första 14000 åren
Lindqvists berättelse om 
hur vårt en gång så karga 
land kunde bli ett av 
jordens mest utvecklade. 129:- 

(Ord. pris 299:-)

PRINSESSAN CHRISTINA 
FRU MAGNUSON 
Hon kallades Daisy: 
att finna en farmor
Solstrålen på slottet. Prinses-
san Christina om farmodern 
hon aldrig fick lära känna: 
Kronprinsessan Margareta. 149:- 

(Ord. pris 349:-)

FRIDA RAMSTEDT 
Handbok i inredning 
och styling
Inredarnas hemliga knep! 
Hur ska man egentligen 
bära sig åt för att skapa ett 
välfungerande och harmo-
niskt hem? 149:- 

(Ord. pris 329:-)

LENNART HELLSING 
Dinkeli dunkeli doja: 
rim och ramsor av 
Lennart Hellsing
Krakel Spektakel, Herr Gurka 
och många fler. Samlingsvo-
lym med Hellsings smittande 
ordglädje. 129:- 

(Ord. pris 299:-)
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böcker för upphämtning i butiken. Använd då beställningslistan på sid 59. Du kan också handla online på 
akademibokhandeln.se för leverans hem till dig eller till närmsta ombud.
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Den 22 februari slår vi äntligen upp dörrarna till 2022 års 
bokrea – i alla våra butiker och på akademibokhandeln.se!

Passa på att fynda magiska läsupplevelser för både stora 
och små. På bokrean hittar du massor av böcker att läsa, 
älska och minnas.

Det är viktigt för oss att bokrean blir trygg för dig som 
kund. I våra butiker värnar vi om en säker butiksmiljö och 
följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med 
stor noggrannhet. Du kan välja att reservera böcker för 
upphämtning i butik (se s. 59) eller handla dina reaböcker 
på akademibokhandeln.se med leverans hem till dig eller 
till ett ombud.

Välkommen att handla som det passar dig för att hitta din 
läsglädje på årets bokrea!

Alla priser gäller t o m 16 mars 2022 där inte annat anges. 
Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.

ALLA LÄSGLASÖGON

20%RABATT
(ord. pris 179-229:-)
Gäller medlemmar 

22/2-31/3.
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SUAD ALI 
Dina händer var 
fulla av liv
Vad händer när man 
vuxit upp privilegierat 
men förlorar allt? Vi får 
följa Nora före, under 
och efter flykten.

69 :-

MARIE AUBERT 
Vuxna människor
Välskriven kortroman 
om luggslitna familje-
band, avundsjuka och 
skammen över att 
vara oälskad.

69 :-

MAJGULL AXELSSON 
Inställd resa till 
Sabarmati
Lykke är en bitsk lärare 
i Nässjö, Fatima ett 
hittebarn. De har bara 
varandra – tills Fatima 
ger sig av.

69 :-

FRIDA BOISEN 
Du är inte längre min 
dotter
Frida Boisens uppgö-
relse med sin far – en 
gripande berättelse 
om våld, missbruk 
och övergrepp.

79 :-

MARIA BROBERG 
Bakvatten
Hyllad roman om 
ensamhet, längtan, 
byskvaller och hur 
långt samvetet kan 
sträcka sig.

69 :-

HENRIK BROMANDER 
Skymningstid
Om makt och mot-
stånd, hemliga nätverk, 
rädslan för sovjetisk 
ockupation och det 
svenska 70-talets 
skuggsida.

79 :-

CANDICE CARTY-
WILLIAMS 
Queenie
Vass, ärlig och brutalt 
komisk roman om att 
famla efter kärlek, karri-
är och sig själv i en 
igenkännbar samtid.

79 :-

EBERVALL & 
SAMUELSON 
Stormfågel
Jane Horney levde i en 
värld av Gestapomän, 
dubbelspioner och 
agenter utan att förstå 
hur farligt det var.

69 :-

ANNIE ERNAUX 
Åren
Ernaux personliga be-
rättelse om sitt liv bild-
ar en träffsäker essä 
över samtiden, efter-
krigstidens Europa.

69 :-

JENNY FAGERLUND 
Mitt hemliga liv
Moa har ärvt sin far-
mors lägenhet i Stock-
holm. Snart inser hon 
att hon inte är den 
enda med hemligheter.

69 :-

LIZ FENWICK 
Den sista sommaren i 
Cornwall
Två kvinnor med varsin 
livskris, en ny vänskap 
och en gammal herr-
gård i Cornwall som 
behöver rustas upp.

69 :-

KATARINA 
FROSTENSON 
F: en färd
Frostenson skildrar 
fasan att vara åtskild 
från en älskad som är 
frihetsberövad och sö-
ker orden för friheten.

69 :-

MARTHA HALL KELLY 
Ryska dockor
Första världskriget 
tvingar Eliza och Sofija 
att leva åtskilda. Men 
ryska landsbygden är 
ingen trygg plats.

69 :-

MOA HERNGREN 
Svärmodern
Åsa har alltid haft en 
nära relation till sin 
son. Men allt förändras 
när sonen träffar sin 
flickvän.

69 :-

CHRISTOFFER HOLST 
Solsken och parmesan
Charmig läsning om mat, 
vin, trasiga relationer 
och hemligheter som 
riskerar att avslöjas.

69 :-

CONN IGGULDEN 
Atens portar
Episk berättelse om 
två berömda slag 
och folkets tapperhet 
i antikens Grekland.

69 :-

CATHARINA 
INGELMAN-SUNDBERG 
Goda rån är dyra
Pensionärsligan är 
tillbaka för att på nytt 
ställa saker och ting 
till rätta – och begå 
ett och annat brott.

69 :-

ROXANE VAN IPEREN 
Systrarna i Auschwitz
Fängslande om en 
fruktansvärd familje- 
historia. Två judiska 
systrar riskerar sina 
liv för att rädda andra.

79 :-

JONAS JONASSON 
Hämnden är ljuv AB
Vad gör du om någon 
gör livet surt för dig? 
Berättarglädje i världs-
klass i Jonas Jonassons 
senaste bok.

69 :-

JOHN AJVIDE 
LINDQVIST 
Vänligheten
Plötsligt står en gul 
container i hamnen. Dess innehåll förvandlar 
stan – vänligheten börjar vittra bort.

JONAS GARDELL 
Ett lyckligare år
Den sanna historien om hur kampen för vår 
frihet började, och en svindlande berättelse 
om omöjlig kärlek.

89

89

99
JENNY COLGAN 

Den lilla bokhandeln i hamnen
En avlägsen kust
Charmiga karaktärer och mysiga miljöbe-
skrivningar – Jenny Colgan bjuder på feel-
good att njuta av.

69
/STYCK

79

GÖRAN GREIDER 

Hon vars hjärta var som mitt: 
Dan Andersson och Märta Larsson 
- en kärlekshistoria
Barndomsbrunnen: en historia om 
sjukdom och minne i brutna rader
Greiders starka berättelse om sjukdom 
och minne, och en fascinerande dokumen-
tärroman om stormig kärlek.

89

EMMA HAMBERG 
Je m'appelle Agneta
Livsglädje på varje sida i denna bok 
om att våga kliva ur sig själv och inse 
att livet är kort.

89

79

SUSANNA ALAKOSKI 
Londonflickan
Kvinnors liv, arbete och längtan under 1900-talet. 
Hyllad uppföljare till Bomullsängeln.

VIGDIS HJORTH 
Är mor död
Rå och smärtsam skildring om en kvinna som klippt 
banden till sin familj och nu försöker närma sig sin 
mor.

89

99

JOHANNA HEDMAN 
Trion
Omtalad debutroman 
som fångar den bitter- 
ljuva känslan av att vara 
ung, när precis allt är 
på största allvar.

ABDULRAZAK GURNAH 
Paradiset
En mångbottnad, våldsam 
och vacker berättelse med 
ett poetiskt, skirt och 
avskalat språk av 2021 års 
nobelpristagare i litteratur.

ELIN CULLHED 
Eufori
Augustprisad roman om Sylvia Plaths sista år i livet. 
En hänförande berättelse om moderskap och konst-
närskap.

PHILIPPA GREGORY
Tidvatten 
1648 är en farlig tid 
att vara annorlunda. 
Läkekvinnan Allinor 
kämpar för sitt liv i en 
tid av vidskepelse.

69:-

KAJSA INGEMARSSON
Att landa som en trana 
En odödlig gestalt 
sprider tidlös visdom 
från sina många liv. 
Ännu en magisk bok 
av hyllade Kajsa
Ingemarsson!

79:-

THEODOR KALLIFATIDES 
Kärlek och främlingskap
Varm och humoristisk 
berättelse om passion 
med förhinder och om 
svenskar och invandrare 
i 60-talets Sverige.

69:-

79
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SARA PABORN 
Tistelhonung
Drastisk humor och 
skarpt öga för relatio-
ner i denna träffsäkra 
roman om kärlek som 
trotsar tiden.

69 :-

AGNETA PLEIJEL 
Dubbelporträtt 
Konstnären Oskar 
Kokoschka och förfat-
taren Agatha Christie 
möts i ett samtal om 
döden, kärleken och 
konsten.

69 :-

GENKI KAWAMURA 
Om alla katter i 
världen försvann
Vad är vi villiga att offra 
för en extra dag att 
leva? En berättelse om 
förlust och försoning.

69 :-

MARIAN KEYES 
Vara vuxen
Familjen Casey är en 
lycklig familj. Utåt sett. 
Bitterljuvt familjedrama 
från feelgoodgenrens 
drottning.

69 :-

NATASHA LESTER 
Den franska fotografen
Jessica reser till det 
ockuperade Frankrike 
som fotograferande 
krigskorrespondent, 
men motarbetas av alla.

69 :-

STEFAN LINDBERG 
Splendor
Gränsöverskridande 
rus, mystiska sekter och 
konspirationer i denna 
roman som spränger 
autofiktionens gränser.

79 :-

ÅSA LINDERBORG 
Året med 13 månader: 
en dagbok
Vi får följa Åsa Linder-
borg genom ett drama-
tiskt år – för Sverige i 
stort och för henne 
personligen.

69 :-

MIAN LODALEN 
Lisa och Lilly: en sann 
kärlekshistoria
Gripande kärleksroman 
baserad på två unga 
arbetarkvinnors mag-
netiska och förbjudna 
förälskelse.

79 :-

PATRIK LUNDBERG 
Fjärilsvägen
En berättelse om det 
svenska klassamhället, 
och en kärleksförkla-
ring till Patrik Lund-
bergs mor.

69 :-

CHARLOTTE 
McCONAGHY 
Den sista migrationen
Hjärtskärande kärleks-
förklaring till en värld 
som är på väg att gå 
under av klimatföränd-
ringar.

69 :-

LIANE MORIARTY 
Din stora kärlek
Med humor och allvar 
– om kärlek, känslomäs-
sigt bagage och att ta 
sig vidare när man för-
lorat den man älskar.

69 :-

ELISABET NEMERT 
Älvornas kulle
När maken vill skiljas 
rasar Celines värld 
samman. Om syster-
skap, stark lojalitet och 
oförutsägbar kärlek.

69 :-

CELESTE NG 
Säg inget om Lydia
Sextonåriga Lydia hit-
tas död i närheten av 
sitt hem. Under ytan 
ruvar åtrå, skam och en 
intensiv längtan bort.

79 :-

BENGT OHLSSON 
Midsommarnatts- 
drömmar
Följ en handfull unga 
människor upp i vuxen- 
livet och medelåldern, 
genom förälskelse, 
otrohet och skilsmässor.

69 :-

KATE QUINN 
Roskoden
Tre kvinnor möts på en 
gård på den engelska 
landsbygden för att 
knäcka de tyska militä-
ra koderna.

69 :-

BJÖRN RANELID 
Bill Nilssons sista vita 
skjorta
En fruktansvärd tragedi 
har inträffat i en by på 
Österlen. Hur kunde 
den ske? Hur kan livet 
gå vidare?

69 :-

JAMAICA KINCAID 
Lucy
Starkt och originellt porträtt av en ung kvinna som 
upptäcker – och uppfinner – sig själv.

79

KARL OVE KNAUSGÅRD 
Morgonstjärnan
En jättelik stjärna dyker upp på 
himlavalvet i detta storverk av 
en av Europas mest uppmärk-
sammade berättare.

89

DELIA OWENS 
Där kräftorna sjunger
Naturens krafter och ensamhetens pris. 
Denna bok älskas av läsare över hela världen.

ANN-HELÉN 
LAESTADIUS 
Stöld
Vinnare av Årets Bok 2021!
Svidande skildring av verkligheten i en bort-
glömd del av Sverige.

79
MARIEKE LUCAS 
RIJNEVELD 
Obehaget om 
kvällarna
Rå och mörk skild-
ring av obearbetad 
sorg. Boken vann 
Internationella 
Bookerpriset år 
2020.

79 :-

79

LUCINDA RILEY 

Fjärilsrummet
Midnattsrosen
Livslång vänskap och dramatiska hemlig-
heter från det förflutna av författaren till 
serien De sju systrarna.

79
/STYCK

Jane Austen möter Bridget Jones i den populära romance-serien om familjen 
Bridgerton i 1800-talets England. 

Julia Quinn

En annorlunda allians
En oemotståndlig frestelse 
En förtrollande hemlighet

Ett livsavgörande ögonblick
En oförglömlig kyss

Ett minnesvärt frieri 
En oundviklig längtan
En oväntad förälskelse

69
/STYCK

SHEILA O’FLANAGAN
Vid min sida
Dominique lever ett 
liv i lyx när allt plötsligt 
ställs på ända. Feelgood-
pärla om att stå upp för 
sig själv!

69:-

MAJA LUNDE 
Przewalskis häst
Hur har människan 
påverkat andra arter 
på jorden? Och vad 
krävs för att vi alla 
ska överleva?

79 :-

SVEN OLOV 
KARLSSON 
Årsboken
Tolv noveller, en berät-
telse för varje månad 
på året, som formar 
en genomlysning av 
tillståndet i Sverige.

79 :-

AGNES LIDBECK 
Nikes bok
En annan sorts familj 
kommer till den lilla byn 
på Österlen. Med den 
kommer kärleken – och 
dess konsekvenser.

89 :-
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LYDIA SANDGREN 
Samlade verk
Kärlek, vänskap och 
konst – denna omtalade 
bok vann Augustpriset 
2020 i den skön- 
litterära klassen.

79 :-

PER SCHLINGMANN, 
KARL LJUNG 
Familjen Morelli: 
en gastronomisk 
feelgoodroman
Stella Morelli åker till 
Toscana och möter 
kärleken, råvarorna, 
vinet och döden.

69 :-

ALEX SCHULMAN 
Överlevarna
Tre bröder åker tvärs 
över landet för att 
sprida sin mors aska 
vid torpet som ingen 
av dem besökt på 
tjugo år.

79 :-

NINNI SCHULMAN 
Flickebarn nr 291
Vad gör det med ett 
barn att skiljas från 
sina föräldrar? Hudlös 
självbiografisk roman.

69 :-

TONE SCHUNNESSON 
Dagarna, dagarna, 
dagarna
Bibbs har varit känd 
ett tag men det enkla 
livet glider henne ur 
händerna. Snart tvingas 
hon ta extrema beslut.

69 :-

JAN-PHILIPP SENDKER 
Hjärtats minnen
Den avslutande delen 
i Sendkers älskade 
Burma-trilogi. Bo Bo 
beslutar sig för att 
sammanföra familjen 
på nytt.

69 :-

KARIN SMIRNOFF 
Jana Kippo-sviten
Gör dig redo att bli 
golvad av denna sam-
lingsvolym med de 
tre älskade böckerna 
om Jana Kippo.

69 :-

KARIN SMIRNOFF 
Sockerormen
Utsatta barn, stark 
vänskap och orimlig 
kärlek i Karin Smirnoffs 
nya bok efter Jana 
Kippo-sviten.

69 :-

WALTER TEVIS 
The Queen's Gambit
Boken bakom succé- 
serien på Netflix, om 
barnhemsbarnet och 
schackdrottningen 
Beth Harmon.

79 :-

MAGNUS UGGLA 
Johnny the Fucker
Nästan sant och 
vansinnigt roligt om 
när Magnus Uggla 
första gången ställde 
upp i Melodifestivalen.

89 :-

ELISABETH ÅSBRINK 
Övergivenheten
Hemligheter, lögner 
och tabun går i arv i 
denna roman som 
bygger på Åsbrinks 
egen familjehistoria.

69 :-

MARGUERITE DURAS 
Monsieur Andesmas 
eftermiddag
Monsieur Andesmas 
vill ge sin dotter Valérie 
byn, havet, himlen, ja 
allt. Med sedvanligt 
mästerskap av Duras.

69 :-

HARPER LEE 
Att döda en härmtrast
En av 1900-talets mest 
älskade och omdisku- 
terade romaner – och 
en av de amerikanska 
klassikerna.

89 :-

DOUGLAS STUART 
Shuggie Bain
Vinnare av 2020 års Booker-pris! 
Shuggie växer upp i Glasgow, i 
en stenhård omgivning där livet 
är en kamp.

DENISE RUDBERG

En andra allians
Er tredje man
Spännande historisk serie som 
skildrar Sverige under andra 
världskriget och är baserad på 
Rudbergs egen familj.

69
/STYCK

KLAS ÖSTERGREN 
Två pistoler
En knivskarp skildring av åldrande och ensam-
het – och av en omvälvande epok i Sveriges 
historia.

CHARLOTTE BRONTË 
Jane Eyre
Följ Jane Eyres långa och krokiga väg till kärleken 
och ett självständigt liv i Brontës odödliga roman. 

EMILY BRONTË 
Svindlande höjder
Vildsint kärlekshistoria från 1847 – och en av den 
engelska litteraturens mest välkända klassiker.

KJELL WESTÖ 
Tritonus
Modern skärgårdsberättelse om 
musik och gemenskap, framgång och ensam-
het, tecknad med både värme och allvar.

79

89

89

Tidlösa klassiker av några av Sveriges och världens 
mest erkända författare genom tiderna� 

KARIN BOYE 
Romaner

MICHAIL BULGAKOV 
Fyra romaner 

HOMEROS 
Iliaden

HOMEROS  
Odysséen

FRANZ KAFKA  
Noveller 

HJALMAR SÖDERBERG 
Romaner

HJALMAR SÖDERBERG 
Noveller

89
/STYCK

BARA 
HOS
OSS!

Om du gillar Jane Eyre måste du läsa dessa 
storverk, i första svenska översättningen sedan 
1850-talet�

CHARLOTTE BRONTË 

Professorn

Shirley

Villette

79
/STYCK

BARA
HOS
OSS!

KRISTINA SANDBERG 
En ensam plats
Kristina Sandbergs gri-
pande självbiografiska 
skildring om hur cancern 
placerar henne på en 
mycket ensam plats.

89 :-

FRIDA SKYBÄCK 
Bokskåpets hemlighet 
Genom sin mormors 
gamla brev rör sig 
Rebecka mellan 40-tal 
och nutid. En hisnande 
historia om krig och 
kärlek.

79:-

BARA
HOS
OSS!

89
/STYCK

BARA
HOS
OSS!
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FJODOR DOSTOJEVSKIJ 
En underjordisk dagbok
Jag är en sjuk människa 
arg och elak. Så inleds 
den kanske mest säregna 
av alla Dostojevskijs 
böcker.

69 :-

VIRGINIA WOOLF 
Ett eget rum
”En kvinna måste ha 
pengar och eget rum, 
om hon skall kunna 
skriva romaner”. 
Banbrytande bok 
om kvinnans roll.

79 :-

FJODOR DOSTOJEVSKIJ

Brott och straff 1

Brott och straff 2

LEWIS CARROLL 
Alice's Adventures in 
Wonderland: Unabridged, 
with Poems, Letters & 
Biography

H.P. LOVECRAFT 
Lovecraft Short Stories

Idioten 1

Idioten 2

GEORGE ORWELL 
George Orwell Visions of 
Dystopia

H.G. WELLS 
H�G� Wells Short Stories

Du har väl inte missat världslitteraturens allra 
största klassiker, av mästaren från S:t Petersburg?

GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ 
Hundra år av ensamhet
Lysande magisk realism i berättelsen om sju 
generationer av familjen Buendía – i nyöver- 
sättning av Lina Wolff.

79

MOA MARTINSON

Mor gifter sig

Kyrkbröllop

De två första delarna 
av Moa Martinsons 
uppväxttrilogi – 
en av Sveriges mest 
betydande fattig-
domsskildringar.

69 :-/st

79
/STYCK

Lidmans hyllade epos om hur 
Västerbottens inland befolkades 
och hur jernbanan fick sin sträck-
ning i norr�
SARA LIDMAN 

Jernbanan 1

Jernbanan 2

89
/STYCK

Filosofiska klassiker som aldrig 
upphört fascinera genom 
århundradena och som påverkar 
vårt tänkande än idag� 

NICCOLÒ MACHIAVELLI 
Fursten

FRIEDRICH NIETZSCHE 
Om moralens härstamning: 
en stridsskrift 

Så talade Zarathustra

ARTHUR CONAN DOYLE 

En studie i rött

Baskervilles hund

MAURICE LEBLANC 
Arsène Lupin vs� Sherlock Holmes

MAURICE LEBLANC 
Gentlemannatjuven

Blodisande mord, gentlemannatjuvar 
och briljanta detektiver – deckarklassiker 
som hänfört i generationer�

Captivating classics that can be read over 
and over again – and never cease to fascinate�

BARA 
HOS
OSS!

TOVE JANSSON
Noveller 
Romaner
Utforska multi-
konstnären Janssons fina prosa! Fyra romaner och 
tre novellsamlingar, i snygga samlingsutgåvor.

79
/STYCK

129

69

NINA BURTON 
Livets tunna väggar
Burton letar fram existensen 
i alla dess former i sommar- 
stugans väggar och tak och 
den omgivande naturen.

79

LOUISE GLÜCK 
Meadowlands
Nobelpristagaren skildrar en 
skilsmässa parallellt med slit-
ningarna i relationen mellan 
Odysseus och Penelope

YAHYA HASSAN 
Yahya Hassan 2
Hårda, skoningslösa och 
självbiografiska dikter i upp-
följaren till diktsamlingen 
som blev en sensation.

89
/STYCK

89
/STYCK

Titlar märkta med denna flagga har engelsk text.

BARA 
HOS
OSS!

79
/STYCK
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JOHAN WANLOO 
Enklare fysiska 
övningar
Hur blir man medelål-
ders gubbe med vär-
dighet? Johan Wanloo 
delar med sig av sina 
bästa tips.

59 :-

JAN BERGLIN, MARIA 
BERGLIN 
Samtidsrysningar
Berglinfantast? Rys av 
njutning åt denna träff-
säkra samtidssatir av 
Jan och Maria Berglin.

69 :-

RAY BRADBURY 
Fahrenheit 451
En dystopisk världs-
klassiker, om Guy som 
går från att vara statens 
trogne tjänare till att 
bli dess fiende.

79 :-

WILLIAM GIBSON 
Neuromancer-trilogin
Ett mästerligt verk med 
grundläggande före-
ställningar om tekno- 
logi och mänsklighet. 
Hela trilogin i en volym.

89 :-

LEWIS TRONDHEIM 
Mickey's Craziest 
Adventures

ALVIN BUENAVENTURA 
The Art of Daniel Clowes: 
Modern Cartoonist

COSEY 
En mystisk melodi

Seriefrossa! Häng med Musse Pigg på äventyr eller 
sjunk in i Daniel Clowes alternativa samtidsserier� 

99
/STYCK

Saxat ur Starlet
Humor på hög nivå när Starletserier tas ur sitt 
sammanhang och ackompanjeras av sylvassa 
kommentarer.

69

ULRIKA LINDER 
Återvinningscentralen
Ett vittnesmål från Prylsveriges kyrkogård, med 
humor, detaljerade teckningar och absurda foton.

69

NINA HEMMINGSSON 
Vad glad du är som får titta på mig 
Becksvart Hemmingsson-humor 
i denna seriebok om samhällets 
förväntningar och normer.

LIV STRÖMQUIST 
Inne i spegelsalen
Liv Strömquist speglar vår tids 
utseendefixering. Det är roligt, 
insiktsfullt – och allt annat än 
smickrande.

69
JAN STENMARK 
En del har det bra
Möt 170 nya tidlösa Stenmark- 
bilder som ofta lockar till skratt 
men som ibland tar omvägen 
över poesin.

99

99

FRANK HERBERT 
Dune
Melange är drogen från Arrakis 
som kan förlänga livet. En stor-
slagen och genialisk bok om 
kampen om Arrakis.

89
 

29
/STYCK

N.K. JEMISIN 
Den femte årstiden
Obeliskporten
Stenhimlen
På jordens kontinent råder seismiska krafter som ho-
tar dess överlevnad. Trilogin "Den söndrade jorden".

Hobbiten

Ringens brödraskap

De två tornen

Konungens återkomst

Silmarillion

I serien ”Ringarnas herre” tar Frodo över den magiska ringen 
och ger sig iväg för att förgöra den.

J�R�R� TOLKIEN 

69
/STYCK

Titlar märkta med denna flagga har engelsk text.

69
/STYCK
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MARIA ADOLFSSON 
Mellan djävulen och 
havet
Världsartisten Luna är 
försvunnen. Samtidigt 
blir ännu en kvinna offer 
för en våldsman som 
härjar i Doggerland.

69 :-

KRISTINA APPELQVIST 
En giftig skandal
Fängslande pussel-
deckare där gärnings-
mannen kopierar mord 
ur Agatha Christies 
böcker.

69 :-

THOMAS ENGER, 
JØRN LIER HORST 
Nollpunkt
Polisutredare Alexan-
der Blix och kändis-
bloggare Emma Ramm 
är fast beslutna att 
stoppa en skoningslös 
mördare.

79 :-

TINA FRENNSTEDT 
Väg 9
En kontroversiell konst-
närinna hittas död vid 
Stenshuvud fyr. Prisbe-
lönt deckarserie base-
rad på verkliga fall.

69 :-

TOVE ALSTERDAL
Rotvälta
Norrland noir – svidande vack-
ert. Utsågs till 2020 års bästa 
deckare och bästa nordiska 
kriminalroman.

69

 

DAVID BALDACCI 
Mörkret före gryning
Mörkläggningen
Spelaren
Gasen i botten och spännande karaktärer i tre 
Baldacci-thrillers med tre olika hjältar.

ANDERS 
DE LA MOTTE 
Våroffer
Valborgsnatten 1986 mördas en flicka under ritual-
liknande former. Fristående del i hyllade årstids- 
kvartetten.

MATTIAS 
EDVARDSSON 
Goda grannar
Bianca blir påkörd 
utanför sitt hus i vad 
som verkar som en 
tragisk olycka. Men 
det är något som inte 
stämmer.

69 :-

HARLAN COBEN 
Pojken från skogen
Mästerlig sträckläsning om en pojke som överlevt 
ensam i skogen, utan minne av var han kommer ifrån.

ARNE DAHL 
Friheten
Arne Dahl när han är 
som bäst – tempo-
fylld, gastkramande 
och full av överrask-
ningar.

79 :-

JOHAN BRÄNNSTRÖM 
Feber
Vad hittar ett barn i de mörkaste delarna av Darknet 
som är så ondskefullt att vi vägrar tro på det?

69

LEE CHILD 
På fiendens mark
Actionhjälten och före detta militärpolisen Jack 
Reacher är tillbaka i ny bladvändare.

69

KIM FABER, 
JANNI PEDERSEN 
Vinterland
En enorm explosion 
har ägt rum vid jul-
marknaden på Kong-
ens Nytorv. Första 
boken i serien 
om Martin Juncker.

79 :-

69

THOMAS ENGSTRÖM,
MARGIT RICHERT 
Nattavaara: roman i 
katastrofernas tid
Klimatkatastrofer, 
pandemier och finans-
kriser har slitit sönder 
samhället i denna 
fängslande dystopi.

69 :-

DAN BUTHLER, 
LEFFE GRIMWALKER 
Kastvindar
Fartfylld deckare om 
Alex som blivit kriminell 
mot sin vilja och käm-
par för att hålla familjen 
utanför.

69 :-

MARIANNE 
CEDERVALL 
Dö för vårt syndiga 
släkte
När prästen Samuel 
Williams kommer till 
sitt nya arbete möts han 
av en makaber syn: En 
man har blivit korsfäst.

69 :-

TOM CLANCY, 
MARC CAMERON 
I drakens spår
Skrämmande realis-
tisk och aktuell, som 
hämtad direkt från 
verklighetens löp-
sedlar om spionage.

79 :-

CILLA BÖRJLIND, 
ROLF BÖRJLIND
Den barmhärtige samariten
Olivia har förts bort mot sin vilja. 
Ska hon hittas innan det är för 
sent? Del sju i serien Rönning 
Stilton. 

MICHAEL CONNELLY 
På dödligt spår
Ett brutalt mord har kopplingar 
till andra dödsfall. Olidligt 
spännande av en av världens 
bästa krimförfattare.

89
PASCAL ENGMAN 
Kokain
Hisnande mörk thriller om de 
mänskliga kostnaderna av 
droghandeln, i serien om polis-
inspektör Vanessa Frank.

79

6969

CAMILLA GREBE 
Alla ljuger
Marias bonusdotter 
försvinner och hen-
nes man anklagas för 
mord. Isande krimi-
naldrama om familj i 
fritt fall.

79

69

69

89



JØRN LIER HORST 
Illvilja
Ett kallt fall plockas 
upp igen när en kvinna 
hittas mördad. Men 
jakten på mördaren 
går fruktansvärt fel.

79 :-

PETER MAY 
Lockdown
Nagelbitarthriller 
om en mordjakt i ett 
London i total lock-
down på grund av 
en global pandemi.

79 :-

ÅSA LARSSON 
Fädernas 
missgärningar
Mord och mörka 
hemligheter i 
Rebeckas egen 
familjehistoria i 
sista boken om 
advokat Rebecka 
Martinsson.

79 :-

2021 ÅRS 
BÄSTA 

DECKARE
ENLIGT DECKAR-

AKADEMIN!
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MARIA GRUND 
Dödssynden
Mörk och hårdkokt 
deckare som utsågs 
till Årets bästa svenska 
debut av Svenska 
Deckarakademin år 
2020.

69 :-

ANNE METTE 
HANCOCK 
Likblomman
Trovärdig och otäck 
sträckläsning i första 
boken i spännande kri-
minalserie av Danmarks 
nya deckardrottning.

69 :-

CARIN HJULSTRÖM 
Bara ett litet mord
Mysrys i Agatha 
Christies anda i denna 
deckare som utspelar 
sig i slottsmiljöer vid 
Mälaren.

69 :-

ARNALDUR 
INDRIDASON 
Mörkret vet
En nedfrusen kropp 
hittas i en spricka i 
en glaciär på Island 
och en pensionerad 
kriminalinspektör 
kopplas in.

69 :-

SUSANNE JANSSON 
Vintervatten
Treårige Adam försvin-
ner från sitt hem på 
Orust. Någon eller nå-
got har lockat pojken 
ner i havet.

69 :-

MARI JUNGSTEDT 
Innan molnen kommer
Ny serie av deckar-
drottningen Mari Jung-
stedt. En kontroversiell 
spansk åklagare hittas 
mördad i en ravin.

79 :-

STEPHEN KING 
Blod säljer: nya 
berättelser
Ondska, galenskap och 
skrivkrampens plågor. 
Skräckmästaren briljerar 
som novellförfattare.

79 :-

ERIK LEWIN 
Arvet efter oss
Aktionerna förvandlas 
till inferno i denna 
otäckt aktuella deckare 
om miljökamp som slår 
över i ekoterrorism.

59 :-

ANNA JANSSON
Dödslistan
Skuggan bakom dig
Maria Wern eller Kristoffer Bark? Välj någon av Anna 
Janssons hjältar och njut av skrämmande bra läsning. 

69
/STYCK

MONS KALLENTOFT

Satanskäftarna

Hör mig viska

Följ jakten på en försvunnen dotter eller en brutal 
seriemördare – rafflande läsning av spänningsmästaren. 

ROBERT HARRIS 
Vedergällning
Fängslande thriller 
som utspelar sig under 
andra världskriget, av 
den historiska roma-
nens gigant.

69

STINA JACKSON 
Ödesmark
Berörande berättelse 
om hur våldsamt 
starka människors 
band kan vara och 
hur svårt det är att 
bryta mönster.

69 :-

LIZA MARKLUND 
Polcirkeln
Mästerlig ny Marklund-deckare. 
Fem tonårsflickor träffas i en 
bokcirkel, men något utlöser ett 
våldsamt mord.

DAVID LAGERCRANTZ 
Obscuritas
Startskottet för Lagercrantz 
nya serie. Smart och spännande 
sträckläsning där inget är vad 
det ser ut att vara.

79

MICHAEL HJORTH, 
HANS ROSENFELDT 
Som man sår
En prickskytt sätter skräck i 
Karlshamn och alla är potentiella 
måltavlor. Del sju i Hjorth/ 
Rosenfeldts serie.

ANNE HOLT 
Mandelaeffekten
Myndighetsmissbruk, konspira-
tioner och tragedier i en brutal 
våldsspiral som verkar omöjlig 
att stoppa.

89

79

79
/STYCK

CAMILLA LÄCKBERG, 
HENRIK FEXEUS 
Box
En kvinna hittas död i en låda som 
genomborrats av svärd. Intensiv 
första del i ny nagelbitarserie.

89

89



ANN ROSMAN 
Marvatten
Nu och då vävs samman 
i denna spännande bok 
som utspelar sig i Mar-
strand med Karin Adler 
i huvudrollen.

69 :-

NORA ROBERTS 
Förövarna
På ytan framstår 
Bigelows som den 
perfekta familjen, 
men barnen Zane 
och Britt lever i stän-
dig terror.

79 :-
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DENISE MINA 
Verkliga brott
Rolig, galen och 
actionspäckad thriller 
om tvåbarnsmamman 
Anna vars stillsamma liv 
plötsligt exploderar.

79 :-

JONAS MOSTRÖM 
Kameleonten
Advokat Sophie Ceder 
blir strypt till döds un-
der en massage. Serie-
mördaren Kameleonten 
har slagit till igen.

69 :-

JO NESBØ 
Kungariket
Ska Roy skydda sin bror 
– eller har han gått för 
långt? Gastkramande 
familjedrama av Norges 
deckarkung.

79 :-

PETER NYSTRÖM, 
PETER MOHLIN 
Det sista livet
Högt tempo, smarta 
cliffhangers och psyko-
logiskt djup. Vinnare av 
Crimetime Award: Årets 
deckardebut 2020!

69 :-

ANDERS ROSLUND 
Sovsågott
De var båda fyra år 
när de försvann samma 
dag. Nu sörjs de på 
samma kyrkogård. 
Men de finns inte i sina 
kistor.

79 :-

CHRISTIAN UNGE 
Ett litet korn av 
sanning
Pulshöjande spänning 
med skalpellskarpa ka-
raktärer. Del två i Tekla-
serien som utspelar sig 
på Nobelsjukhuset.

69 :-

LARS WILDERÄNG 
Redovisningsavdelning
Marviken
Spion- och sci fi-roman
med historiska inslag – 
om ett alternativt Stor-
maktssverige som aldrig
föll samman.

69 :-

DAG ÖHRLUND 
Den yttersta rättvisan
Andra delen i serien om 
domaren som tar lagen 
i egna händer när hon 
inte kan skipa rättvisa 
i hovrätten.

69 :-

HÅKAN NESSER
Den sorgsne busschauffören från Alster
Schack under vulkanen
Trollbindande läsning i Nessers serie om kommissa- 
rie Barbarotti och hans kollega och sambo Eva 
Backman.

JOHANNA MO 

Nattsångaren

Skuggliljan

Bladvändare i serien om Ölandsbrotten – om att leva i 
skuggan av brott och inte kunna bryta med hembygden. 

NIKLAS NATT OCH DAG 
1795
Det myllrande och ruttnande 
1700-talet i Bellman noir-trilogin 
har tagit oss med storm. Här är 
sista delen.

79

VIVECA STEN 
Offermakaren
Just när skidsäsongen börjat  
hittas ett lik i en av liftarna. 
Hur många måste offras innan 
sanningen uppdagas?

79

JAN MÅRTENSON 
I skuggan av Etna
Antikhandlare Ho-
man är tillbaka – nu 
gäller det smugg-
ling, ett mystiskt 
dödsfall och en 
byggfirmas mörker.

69 :-

KRISTINA 
OHLSSON 
Stormvakt
Första delen i Kristi-
na Ohlssons nya 
deckarserie om den 
stillsamme före det-
ta finansmannen Au-
gust Strindberg.

79 :-

79

HANS 
ROSENFELDT 
Vargasommar
En död varg. 
En våldsam 
knarkuppgörelse. 
En kvinnlig lönn-
mördare av sällan 
skådat slag.

69 :-

CHRISTINA OLSÉNI, 
MICKE HANSEN 
Grannar i död och lust
Mysig pusseldeckare 
med en stor portion 
humor. När grannarna 
dör startar 78-åriga 
Ester en egen mordut-
redning.

69 :-

DENISE RUDBERG 
Elva änkors man
Den livsnjutande för-
undersökningsleda-
ren Marianne Jidhoff 
är tillbaka – ny bok 
i Rudbergs Elegant 
crime-serie.

79

SOFIE 
SARENBRANT 
Skyddsängeln
Emma Sköld är fast 
besluten om att finna 
kollegan som för-
svann spårlöst före 
en rättegång – död 
eller levande.

KARIN WAHLBERG 
De drabbade
En kvinna hittas död 
i en enslig sommar-
stuga under oklara 
omständigheter. 
Vilka kände till att 
hon var där?

69 :-

MATS STRANDBERG 
Konferensen
Blodig thriller om 
den värsta teambuil-
dingen någonsin. En 
arbetsgrupp på konfe-
rens blir jagade av en 
mördare.

89 :-

KATARINA 
WENNSTAM 
Dockorna
Rasande spännings- 
roman om ett sam-
hälle där rättvisa 
betyder olika saker 
för män och kvinnor.

79 :-

79

69
/STYCK

89



GUIDO KNOPP 
Hitlers krigare
Djuplodande porträtt 
av sex av Nazitysklands 
högsta militära ledare 
i den nazistiska krigs- 
maskinen.

79
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TOMAS BLOM 
Dackefejden:
det stora upproret
Vad hände? Vem var 
Dacke? Spännande och 
fascinerande om händel-
seförloppet och perso-
nerna under Dackefejden.

69 :-

DICK HARRISON 
Det svenska rikets 
födelse
Om hur Sverige gick 
från att vara ett lapp-
täcke av lokalsamhällen 
till ett sammanhållet 
kungarike.

69 :-

DICK HARRISON 
Kalmarunionen
Hur drottning 
Margareta 1397 fick till 
stånd Kalmarunionen, 
med sin son som kung 
av Sverige, Norge och 
Danmark.

69 :-

DICK HARRISON 
Mordet på Gustav III
En skildring av dramat 
på Operan, om regenten 
Gustav III, Anckarström 
och om attentatets 
för- och efterspel.

69 :-

TOMAS BLOM 
Sturemorden: 
ett blodigt maktspel
Den rafflande berättelsen 
om den lovande monar-
ken Erik XIV och hans 
undergång via brödra-
strid, svek och mord.

69 :-

SINCLAIR MCKAY 
Dresden 1945: 
bombningarna och 
efterdyningarna
En skildring utifrån 
civilbefolkningen av 
terrorn innan och 
efter den fasansfulla 
attacken 1945.

79 :-

ARMIN FUHRER 
Görings 
hemliga spioner: 
nazisternas okända 
underrättelsetjänst
En inblick i underrätt- 
elsetjänsten ”Riksluft- 
fartsministeriets forsk-
ningsmyndighet” som 
övervakade allt och alla.

69 :-

SVEN FELIX 
KELLERHOFF, 
BERND VON KOSTKA 
Hemligt krig i Berlin: 
kalla krigets 
spioncentral
Spännande om verklig-
hetens dubbelagenter, 
avhoppare och propa-
gandaaktioner.

79 :-

LUKE DALY-GROVES 
Hitlers död: sanningen 
om den 30 april 1945
Den fullständiga histo-
rien om hur Hitler fak-
tiskt dog och vad som 
hände med hans kvarle-
vor.

79 :-

CHARLES WHITING 
Hitlers krigare: SS 
sista strid
Fascinerande och 
fasansfullt om tyska 
elitsoldaterna som var 
beredda att dö, men 
inte att besegras.

69 :-

DICK HARRISON 
Första världskriget
En mångfacetterad 
berättelse om hur stor-
maktspolitiken i Europa 
exploderade när Första 
världskriget bröt ut.

69 :-

GUNNAR WETTERBERG 
Ingenjörerna
En skildring av den svenska 
ingenjörskonstens framväxt, 
utveckling och inflytande i
samhället, då och nu.

99

ELIN ANNA LABBA 
Herrarna satte oss hit: 
om tvångsförflyttningarna 
i Sverige
Den mörka historien om hur 
mängder av renskötande samer 
1919 tvingades lämna sina hem. 
Augustprisvinnare 2020.

99
WILHELM AGRELL 
Stockholm som 
spioncentral: spåren 
efter tre hemliga 
städer
Historien om hur vår 
neutrala huvudstad 
under 1900-talet ut-
nyttjades som bas för 
hemliga operationer.

79

LARS ERICSON 
WOLKE 
Stridens verklighet: 
döden på slagfältet 
i svensk historia 
1563-1814
Vad drev svenska sol-
dater att villigt dö för 
sin kung? Ära? Lydnad? 
En lektion i det krigiska 
dödandets vanvett.

99

PETER ENGLUND 
Brev från nollpunkten
Essäer kring de båda 
världskrigen. Hjältar, 
åskådare, offer och 
bödlar i detta våld- 
samma, tragiska sekel.

GUIDO KNOPP 
Tredje rikets 
hemligheter
En avslöjande bok som 
tar upp outforskade 
hemligheter och obe-
svarade frågor om 
Tredje Riket.

99

79

FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

Unika skildringar om överlevnad, mod, ondska och 
vänskap under Andra världskriget och Förintelsen�  

EDDY DE WIND 
Jag stannade kvar i Auschwitz: 
en läkares vittnesmål

EVA MOZES KOR, 
LISA ROJANY BUCCIERI 
Tvillingarna i Auschwitz: 
en sann berättelse om kampen för 
överlevnad i Mengeles helvete

CONNY PALMKVIST 
Sundets röda nejlikor: 
hur svensk polis och Helsingörs 
syklubb räddade danska flyktingar 
under andra världskriget

JUDY BATALION 
Våra dagars ljus:
den oberättade historien om de 
judiska motståndskvinnorna

99

89

89 139

ADRIENNE 
BÖNNELYCHE, 
MATTIAS HENRIKSON, 
PETER OLAUSSON 
Kungar och 
drottningar i Sverige
Från Gustav Vasa till 
dagens kungafamilj.

99 :-

K-G BERGSTRÖM 
Nöd och död: den 
ryska ockupationen 
i norr 1809
En väl underbyggd 
bok om den ryska 
ockupationen av norra 
Sverige 1809 – nödens 
och dödens år för 
befolkningen.

79

DICK HARRISON
Sveriges medeltid 
Om vårt lands tidiga 
kungar och mäktiga 
män, men även om 
böndernas, kvinnornas 
och köpmännens var-
dag. Rikt illustrerad.

119

GUNNAR 
WETTERBERG 
Träd: en vandring i 
den svenska skogen
Om samspelet mellan 
människan och skogen, 
från flottare och träpa-
troner till sågverk och 
massindustri. 

99



FELLINI
The Sixties 
(Turner Classic 
Movies)
A photographic 
journey through 
Fellinis most iconic 
classic films, with 
essays from cont-
emporary writers.

129 :-

LENA EINHORN 
Vad hände på vägen 
till Jerusalem?: 
en gåta i historiens 
utmarker
Gamla testamentet 
och framför allt 
Moseböckerna ser ut 
som dokumenterad 
historia. Men stäm-
mer det verkligen?

79 :-

JAN MALMBORG 
Trubbel: berättelsen 
om Olle Adolphson
Gediget genomarbetad 
biografi om trubaduren 
Olle Adolphsons händel-
serika liv i dur och moll.

89 :-

THE SEX PISTOLS 
The Sex Pistols - 1977: The Bollocks Diaries
The inside story of the year the Sex Pistols changed 
everything. Told by the people who were there.

99 :-

KARIN CARLSSON 
Kvinnosaker
Vibratorn som 
botade tuberkulos, 
den provocerande 
cykeln och mycket 
mer – kvinnors 
historia genom 
föremålen.

149 :-

MARY BEARD 
Gudar och 
människor: blicken 
genom historien
Vackert illustrerat 
om hur olika civilisa-
tioner kommunicerat 
ideologier och religi-
oner, och hur de upp-
fattats.

79 :-
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DICK HARRISON 
Franska revolutionen
Engagerande berättelse 
om revolutionens olika 
faser; hur Frankrikes 
regim föll samman och 
vår nutid började.

69 :-

ERIK PETERSSON 
Kungar: en världshistoria
Ett episkt verk om kung-
lig makt genom tiderna 
och om tidlösa lärdomar, 
ledarskap, psykologi 
och maktens natur.

99 :-

HUGO NORDLAND 
Militära misstag: en 
underskattning av 
motståndaren till 
överambitiösa planer
Skildringar av männ-
iskor som föll offer för 
sina ledares misstag.

79 :-

MAGNUS OLOFSSON 
Napoleons fälttåg
En spännande och 
kunnig bok om 
Napoleons militära 
bedrifter med redogö-
relser för de viktigaste 
fältslagen.

79 :-

ANNIKA STRÖM MELIN 
Världen sedan 1989
Hur har världen utveck-
lats sedan Berlinmuren 
föll? Om migrationen, 
klimatet, tekniken och 
politiken.

79 :-

LENNART PEHRSON 
Lögnerna: USA och 
kriget i Vietnam
Minnesbilder från 
1960-talets USA, utifrån 
presidenter, soldater, 
rockskribenter, filmstjär-
nor och ungdomar.

89 :-

LISBETH LARSSON 
Märkvärdiga svenska 
kvinnor: 200 kvinnor 
som förändrat våra liv
Möt kvinnorna som 
format landet: de första, 
de största, de mindre 
synliga och de som 
förlorade allt.

99 :-

MAJA HAGERMAN 
Trådarna i väven: på 
spaning bland minnen 
och kulturarv i Sverige
Nedslag i Sveriges kul-
turhistoria som hjälper 
oss att förstå samtiden, 
historien och hur sam-
hället utvecklas.

79 :-

 
Dramatiska och intressanta böcker om historiskt 
intressanta perioder i tre av världens länder�

ESKIL FAGERSTRÖM 
Italiens moderna historia

JAMES HAWES 
Tysklands historia: 
från Caesar till Merkel

LENNART PEHRSON 
USA:s historia

99

79

69
HENRIK BERGGREN 
Dag Hammarskjöld: 
att bära världen
En biografi om människan, 
ämbetsmannen och diplomaten 
Dag Hammarskjöld. Rikt illustrerad.

149

LENNART PEHRSON 
Franklin D� Roosevelt: 
president i kris och krig
Ett porträtt av en av USA:s största 
presidenter, som lade grunden för 
USA som global supermakt.

89
JENS NORDQVIST 
Den stora fröstölden: 
svält, plundring och 
mord i växtföräd-
lingens århundrade
Ett historiskt reportage 
om framtidens mat och 
en skildring av växtför-
ädlingens dramatiska, 
okända historia.

89 :-

KIM HJARDAR 
Vikingar i krig 
och fred: havets 
härskare
Om vikingarnas sam-
hälle, livsstil, vapen 
och tro, och om den 
skoningslösa kampen 
om Skandinavien.

79
Mitt liv som scengångare
Björn Skifs berättar hela historien 
om sin makalösa karriär, men 
också om människan bakom 
strålkastarljuset.

79

JOHN 
MICHAEL GREER 
Konspirationsboken
Följ med på en 
fascinerande exkur-
sion genom hemliga 
sällskap och dolda 
agendor, från antiken 
till modern tid.

ALEXANDRA BORG,
NINA ULMAJA
Strindbergs lilla röda  
En både nördig och 
allmänbildande resa 
genom bokens, typo- 
grafins och läsningens 
historia.

139

149

Titlar märkta med denna flagga har engelsk text.

GRAHAM 
CHAPMAN, 
JOHN CLEESE ET AL. 
Monty Python's Flying 
Circus: Complete And 
Annotated���  
A must have for every 
Monty Python fan.

79 :-

TOMMY NILSSON, 
LINDA NEWHAM 
Om
Tommy Nilsson om 
uppväxtåren, missbruk- 
et, kvinnorna han älska-
de och bedrog. Och om 
att landa och gå vidare.

69 :-



LASSE WIERUP 
Gangsterparadiset: 
så blev Sverige arena 
för gängkriminalitet, 
skjutningar och 
sprängdåd
Är polisen maktlös mot 
gängen? En avslöjande 
djupdykning i den nya 
gängkriminaliteten.

89 :-
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PETER ENGLUND 
Söndagsvägen: 
berättelsen om ett mord
Litterär skildring av ett verkligt 
och uppmärksammat mord, och 
av folkhemmets Sverige under 
60-talet.

89

ANNA-KARIN PALM 
Jag vill sätta världen 
i rörelse: en biografi
över Selma Lagerlöf
Hyllad skildring av Selma Lagerlöf – en 
författare som banade nya vägar, både i livet 
och litteraturen.

MADELEINE ALBRIGHT 
Helvetet och andra 
hållplatser
Madeleine Albright 
reflekterar uppriktigt 
och underhållande över 
sin karriär i maktens 
korridorer.

89 :-

JOHAN CRONEMAN 
Jag är olyckligt här
Johan Croneman skri-
ver med svart humor 
om att kämpa med allt 
och alla – men kanske 
främst med sig själv.

79 :-

STINA EKBLAD 
Här brusar 
strömmen förbi
Vackert skriven självbi-
ografi av Stina Ekblad, 
men också ett försvar 
för poesin, musiken och 
litteraturen.

89 :-

JOHAN GUSTAFSSON, 
THEODOR LUNDGREN 
Ett fängelse utan murar
Johan Gustafssons 
berättelse om åren i 
fångenskap hos al-Qai-
da, om att överleva och 
behålla människovärdet.

79 :-

PEHR G 
GYLLENHAMMAR 
Perspektiv
Den tidigare Volvo- 
chefen delar med sig 
av sin syn på tillståndet 
i världen och vilka insik-
ter det gett honom.

79 :-

INGELA JANSSON, 
LENA LINDEHAG 
Mina åtta år i Kality
Hur hamnade en svensk 
småstadstjej i etiopiskt 
skräckfängelse? Detta 
är Ingela Janssons egen 
berättelse.

79 :-

MARTIN KYLHAMMAR 
Ett hemligt liv: 
Verner von Heidenstam 
och Kate Bang
Verner von Heidenstams 
och Kate Bangs dolda 
kärlek. Om passioner 
och spioner, kärlek och 
krig, ömhet och svek.  

99 :-

GUNILLA VON PLATEN, 
MALIN ROOS 
Draken i rummet
Den osannolika askunge- 
sagan om Günel Anip, 
flyktingflickan som 
blev näringslivstoppen 
Gunilla von Platen.

79 :-

MONA SAHLIN, 
HENRIK JOHNSSON 
Makt - Lös
Ingen politiker har 
hörts, synts och kommit 
tillbaka på samma sätt 
som hon. Nu summerar 
hon sin livsgärning.

79 :-

KJELL ASPLUND 
Fuskarna: Om 
Macchiarini och andras 
svek mot vetenskapen
Macchiarini, Holmes 
och många fler – spän-
nande om några av vår 
tids största bedragare 
inom läkarvetenskapen.

99 :-

MIKA MÄKELÄINEN 
Kimlandia: reportage 
från Nordkorea
Upptäck verkligheten 
bakom kulisserna i dik-
tatorn Kim Jong-Uns 
brutala polisstat – värl-
dens mest slutna land.

69 :-

PER T OHLSSON 
Svensk politik
Sveriges politiska ut-
veckling under 200 år. 
Viktiga händelser, 
förgrundsfigurer och 
laddade ögonblick.

69 :-

EBBA WITT-
BRATTSTRÖM 
Historiens metoo-vrål: 
är jag inte människa
Skakande blottläggning 
av flickors och kvinnors 
vittnesmål om över-
grepp – från Antiken 
fram till idag.

79 :-

JOHAN ERIKSSON 
I rättvisans tjänst: 
berättelser från mitt 
liv som advokat
Han försvarade Akilov 
efter terrordådet på 
Drottninggatan. Här 
berättar han om livet 
som försvarsadvokat.

89 :-

JOHN DOUGLAS, 
MARK OLSHAKER 
Mindhunter: den sanna 
historien om FBI:s 
seriemördaravdelning
Följ med bakom kulis-
serna på FBI:s elitavdel-
ningar.

79 :-

HANS NYMAN 
Maktspelet i Volvo: 
en skildring inifrån
Den misslyckade 
Renault-affären och 
försöket att köpa 
Scania – en skildring 
av de händelserika 
åren på Volvo.

89 :-

OSKAR LINDBERG, 
MARIBEL LEANDER 
LINDBERG 
Ut ur ekorrhjulet: 
så blir du också 
ekonomiskt fri
Inspirerande handbok 
om att välja det liv 
man själv vill leva.

79 :-

ULF LUNDELL 
Vardagar 3
Följ Ulf Lundell genom vardags-
livet, skrivarlivet och turnélivet 
i detta dagboksurval från delar 
av 2019.

79

99

89

ULRIKA KNUTSON 
Den besvärliga Elin 
Wägner
Ett skarpsinnigt porträtt 
av Elin Wägner – författ- 
aren och civilisations- 
kritikern som utmanade 
sin samtid.

99

BJÖRN NATTHIKO LINDEBLAD, 
CAROLINE BANKLER, 
NAVID MODIRI 
Jag kan ha fel och andra 
visdomar från mitt liv som 
buddhistmunk
Från karriär till klosterliv och 
ALS-diagnos. Inspireras av Björn 
Natthiko Lindeblads fascinerande 
berättelse.

99 89

99

89

99

DIAMANT SALIHU 
Tills alla dör
Skakande inifrånreportage om 
en av Sveriges blodigaste gäng-
konflikter – och om ett samhälle 
som tittar bort.

89

GARRETT M GRAFF 
Det enda planet på 
himlen: ögonvittnen 
berättar om 11 
september
Mer än 500 skakande 
ögonvittnesskildringar 
från ett av historiens 
mest dramatiska dygn.

89 :-

MIA SKÄRINGER 
Maria: en kvinnlig 
komikers dagbok
Mia Skäringers ärliga, 
insiktsfulla och 
smärtsamma uppgörelse 
med nöjesbranschen, 
uppväxten och sig själv.

KATRINE MARCAL 
Att uppfinna världen: 
hur historiens största 
feltänk satte käppar 
i hjulet
Svindlande om hur före-
ställningar om manligt 
och kvinnligt har präglat 
det moderna samhällets 
uppkomst.

OLA LAURITZSON 
Aktier: 3 steg 
till ekonomiskt 
oberoende
Lär av proffsen och 
upptäck hur du med 
hjälp av börsen skapar 
en portfölj som blir 
din privata sedelpress.

CRISTOFER 
ANDERSSON 
Börspsykologi: så blir 
du en bättre investerare
Lär dig förstå dig själv 
och marknaden och få 
nyckeln till mer lyckade 
investeringar.

CARINA BURMAN 
Bellman: biografin
Omfattande Bellmanbiografi med 
utgångspunkt i staden, tiden och de kvinnor och 
män som omgav honom.
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JONNA BORNEMARK 
Horisonten finns 
alltid kvar: om det 
bortglömda omdömet
Hur ska vi leva med 
att vi aldrig kommer 
besitta all kunskap? 
Bornemarks svar är att 
utveckla vårt omdöme.

89 :-

JAN-ÖJVIND SWAHN, 
PETER OLAUSSON 
Klassiska symboler: 
en uppslagsbok
Hur tolkar man symboler 
och vilken bakgrund har 
de? Uppslagsverk om 
symbolernas spännande 
betydelser.

129 :-

MARTIN HÄGGLUND 
Vårt enda liv: sekulär 
tro och andlig frihet
Inspirerande om hur vår 
strävan efter frihet och 
demokrati borde leda 
oss bortom religion och 
kapitalism.

99 :-

JESPER NYSTRÖM 
Svamparnas planet: 
det uråldriga nätverket 
som bryter ner och 
bygger upp vår värld
En fascinerande resa i 
svamparnas planet som 
tar oss ner i urberget 
och ut i världsrymden.

119 :-

ELIZABETH KOLBERT 
Det sjätte utdöendet: 
om arternas död i 
människans tidsålder
Arternas massutdöende 
är värre än någonsin 
och mycket står på spel. 
Skakande om mänsklig-
hetens arv.

89 :-

LEWIS DARTNELL 
Ursprung: hur jorden 
formade oss
Hur har planeten format 
oss? Följ med miljarder 
år tillbaka i jordens ut-
veckling för att förstå 
vårt ursprung.

89 :-

MATTIAS RIBBING 
Skärmsmart
Det är människan 
som ska äga tekniken – 
inte tvärtom. Här får 
du hjälp att ta dig an 
vardagsproblemen.

69 :-

MARKUS HEILIG 
Hon, han och hjärnan
Könsskillnader i hur 
vi tänker, känner och 
beter oss – vad beror 
de på och behöver vi 
ta hänsyn till dem?

89 :-

PATRICIA TUDOR-
SANDAHL 
Mer levande med åren
Om modet att åldras 
ur ett existentiellt per-
spektiv och om att inte 
nöja sig med att leva 
på ytan av sig själv.

89 :-

MIA TÖRNBLOM 
Sårbar och superstark: 
en personlig bok om 
hur du tar makten över 
ditt liv
Med humor och klok- 
skap visar Mia Törnblom 
att du har makten över 
dina val och relationer, 
hälsa och framtid.

69 :-

JOHAN BERGSTAD 
Hjärnfokus: så blir 
du lugn, kreativ och 
fokuserad
Har du hundra bollar 
i luften och behöver 
kunna fokusera på en 
sak i taget? Här får du 
verktygen du behöver.

79 :-

MARIA GUNTHER 
Smart: vad 
vetenskapen säger
om intelligens
Vad är intelligens? 
Vad säger forskningen 
och hur hanterar vi  
kontroversiella forsk-
ningsresultat?

79 :-

149
För språknörden
Hur och varför uppstod språk? Hur uppstod de 
bevingade orden och hur hårt ska man straffa en 
särskrivare?

SARA LÖVESTAM 
Handbok för språkpoliser

STIG WALLERMAN 
Odödliga ord och deras historia

TORE JANSON 
Språken före historien

MICAEL DAHLEN 
En liten bok om lycka

En liten bok om meningen med livet

69

79

119

DAVID ATTENBOROUGH 
Ett liv på vår planet
Attenborough har sett mer av 
världens natur än någon annan. 
Detta är hans vittnesmål och 
vision för framtiden.

99

Livet & lyckan 

Vad är meningen med livet 
och vad gör oss lyckliga? 
Dahlen tar sig an stora frågor 
med mycket humor. 

69
/STYCK

Snabbt & smart 

Det snabbaste sättet att lära dig 
mer om vad som händer inuti 
våra huvuden – hjärnforskning 
eller psykologi. 

CHRISTIAN JARRETT
Psykologi på 30 sekunder
De 50 mest tankeväckande psykologiska 
teorierna, var och en förklarad på en halv 
minut.

ANIL SETH
Hjärnan på 30 sekunder
De 50 mest tankeväckande teorierna inom 
neurovetenskapen, var och en förklarad 
på en halv minut.

69
/STYCK

Succéserien! 

Lär dig hantera självälskare och 
motgångar. Underhållande och slag- 
färdiga beskrivningar av mänskligt 
beteende.
THOMAS ERIKSON 

Omgiven av narcissister: 
så hanterar du självälskare
Omgiven av motgångar

79

JENNY JÄGERFELD, 
MATS STRANDBERG 
Monster i terapi: 
skräcklitteraturens ikoner 
hos psykologen
Dr Jekyll, Frankensteins monster 
och Dorian Gray i terapi. Populär-
kultur möter psykologi, med 
humor och allvar.

99
119

RYAN HOLIDAY 
Hindret är vägen: 
den klassiska konsten 
att vända motgångar 
till segrar
Lär dig hantera svårigheter, vända dem till fördelar 
och bli en vinnare – med hjälp av stoicismen.

79

ULF ELLERVIK 
Äckligt: berättelser 
om slem, snor och 
andra sekret
Vad ska öronvax vara 
bra för och varför luktar 
svett olika på olika de-
lar av kroppen? Om det 
äckligaste vi har.

99 :-

CLIFFORD A PICKOVER 
Döden och livet efter 
detta: en kronologisk 
resa från kremering till 
kvantuppståndelse
Med fascinerande bilder 
och illustrationer.

139 :-

KATARINA HARRISON 
LINDBERGH 
Nordisk mytologi 
från A till Ö
Dramatik, svek, kärlek, 
krig och oväntade vänd-
ningar. En översikt över 
den nordiska sagovärl-
den och mytologin. 

69 :-

RICHARD J BROWN 
(red.) 
Matematik 
på 30 sekunder 
De 50 mest betydel-
sefulla teorierna 
inom matematiken 
var och en förklarad 
på en halv minut

69 :-

PAUL PARSONS 
(red.) 
Teorier 
på 30 sekunder 
De 50 mest tanke- 
väckande vetenskap- 
liga teorierna, var 
och en förklarad på 
en halv minut.

69 :-

KLARA DOKTOROW, 
VERONIKA PALM 
Relationsbibeln: 
för er som vill hålla 
ihop länge
Den kompletta hand- 
boken för dig som vill 
skapa och bevara ett 
välmående förhållande.

89 :-

DAVID SUMPTER 
Tio ekvationer 
som styr världen� 
Ekvationer kan
öka chanserna att 
lyckas och förbättra 
ekonomi och hälsa, 
enligt Sumpter.

99 :-

A.C. GRAYLING 
Filosofins historia: Tre tusen år av tänkande
Uppfattningar om världen och moralen före Buddha, 
via renässansen till Nietzsche och Sartre fram till 
idag.



79
/STYCK

RANGAN CHATTERJEE 

Hälsobalansen: 4 nycklar 
till ett bättre liv

Stressbalansen: omstart 
för kropp, sinne, relationer 
& livsglädje

Minska stressen och må bättre genom 
att hitta den rätta balansen mellan mat, 
rörelse, sömn och sinne�

Stora korsordsboken
Fler än 70 korsord i oli-
ka svårighetsgrader 
gjorda av några av Sve-
riges bästa korsords-
konstruktörer.

69 :-

Superstörsta 
korsordsboken
Dyk ner i ett hav av klu-
righeter. Korsord, bild-
kryss, sudoku, ordlekar 
och annan hjärngympa 
för hela familjen.

69 :-
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MATTIAS NORBERG 
Konsten att elda: 
allt om hur du förbereder, 
tänder och släcker
Välj rätt ved, tillverka fiffiga tänd-
material och få en fin brasa, även 
när veden är sur och vinden viner.

ANGELIQA MEJSTEDT 
Vandra
Ta första steget mot 
drömvandringen. 
Inspiration, utrustning, 
navigering och massor 
av smarta tips.

99 :-

PETER HAVENTON 
Bilar: nostalgisk 
tur på hjul
Följ med på en nostalgi-
tripp fylld av bilder på 
bilar man minns – och 
sådana som är glömda 
för länge sen.

69 :-

 1000 Sudoku
Utmana dig själv med 
1 000 sudokun, ordnade 
i olika svårighetsgrad. 
Kör du fast finns lös-
ningarna längst bak.

49 :-

Träna din hjärna
Ge din hjärna ett or-
dentligt träningspass 
med dessa tankenötter 
utformade av Mensas 
experter.

49 :-

GARETH JONES 
Styrketräning: den 
kompletta steg för 
steg-guiden till en 
stark kropp
125 övningar med steg 
för steg-illustrationer 
och program för både 
gymmet och hemmet.

99 :-

MICHAEL MOSLEY 
Mosleys sömnskola: 
fyraveckorsprogram 
till bättre sömn och 
hälsa
Hur du går från sömn-
störd till en god natt-
sömn genom att förstå 
din kropp.

79 :-

KERSTIN BRISMAR, 
MARIT ANDERSSON 
Lev länge & väl: 
professorns bästa tips 
om kosten, motionen 
och sömnen
Om hur vi kan leva läng-
re och bättre genom att 
se över våra vanor.

69 :-

SANNA SPORRONG 
Morgondagboken: 
rensa dina tankar och 
få klarhet inför dagen
Töm huvudet på tankar 
och börja dagen på ett 
positivt sätt – skriv 
morgondagbok!

99 :-

ULRICA NORBERG 
Nomad: den läkande 
kraften i att vandra 
och bli ett med 
naturen
Lev som en nomad 
och må bättre! Tips, råd 
och fakta kring den nya 
trenden nomadism.

69 :-

KRISTIN KASPERSEN 
Vägen till att leda mig 
själv: ��� via stigar, 
berg och snår
Personligt om samban-
det mellan tanke och 
kropp och om att bli 
bättre på att ta ansvar 
för sitt liv.

69 :-

VIVI WALLIN 
En mammas 
överlevnadshandbok: 
insikter & hacks för 
en enklare och roligare 
vardag
89 :-

OLA SCHENSTRÖM 
52 vägar till 
mindfulness: råd för 
en bättre vecka
Få en bättre start på 
veckan genom små 
mindfulness-övningar 
som du kan utföra där 
det passar dig.

69 :-

JANESH VAIDYA 
Ayurveda: traditionell 
kunskap för en modern 
livsstil
Om vägen till hälsa och 
balans genom tre områ-
den: mat, livsstil och 
mental utveckling.

89 :-

HAEMIN SUNIM 
Konsten att älska det 
som inte är perfekt: lär 
dig att acceptera dig 
själv i en värld besatt 
av perfektion
Nå lycka genom att lära 
dig att älska dig själv.

69 :-

ÅSA NYVALL 
Yinyoga: vila, 
reflektion och 
återhämtning
Rofyllda yogapass i 
olika längder, från 15 
minuter till 1,5 timme, 
alla utformade efter 
varsitt tema.

89 :-

FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

DAVID SUNDIN 
Bäst i test: 199 tester för hemmabruk
”Bäst i test” hos dig! David Sundin bjuder på roliga 
tester för allt från parmiddag till barnkalas.

ANDERS WALLENSTEN 
Hälsogåtan: 
evolution, forskning och 48 konkreta råd
Svaren på hur kroppen fungerar och om mat, 
motion, sömn, relationer och omgivning.

99 79

89

NIKLAS KÄMPARGÅRD 
Krishandboken: allt du 
behöver för att klara dig
Vad gör du om katastrofen 
inträffar? Här får du bättre koll 
på hur du ska tänka vid olika 
scenarier.

99

39 69

ANNA JÖNSSON HAAG, 
EMIL JÖNSSON HAAG 
Lev, njut, träna 
Hur du gör träning till 
en naturlig del av var- 
dagen, på ditt eget sätt 
och utifrån dina egna 
förutsättningar.

79 :-

GUNILLA HASSELGREN, SOFIA ÅHMAN 
Nystart: starkare, friskare, piggare 
med enkel träning
Smarta och effektiva pass med kroppen som 
redskap av TV-tränaren Sofia. Därtill nyttiga 
fakta om kroppen.

Hisnande mycket sudoku
Lös ett nytt sudoku varje dag året runt. Hela 
365 sudokun, både för nybörjare och vana 
sudokulösare.

MARIA BORELIUS 
Förundran: de 30 
nycklarna till djupare 
stressläkning, 
återhämtning och att 
lära sig njuta mer
69 :-

GARETH MOORE
Mensas tuffaste logiska problem
GRAHAM JONES 
Mensas tuffaste geometriska utmaningar
Vill du höja nivån på utmaningarna ytterligare 
ett steg? Testa denna serie med tuffa tankenötter 
från Mensa.

69 :-/st



FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

TOMMY MYLLYMÄKI 
Grönsaker: tillbehör och garnityr
Kött, vilt, fågel
Myllymäkis menyer: vår, sommar, höst, vinter
Tommy Myllymäki omvandlar kunskaper från de 
bästa krogköken till recept som passar perfekt  
i hemmaköket.
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SOFIA HENRIKSSON 
Always hungry:  
vinnare av Sveriges 
mästerkock 2020
Upptäck nya mat- 
kulturer på en matresa 
hemma i ditt eget kök.

79 :-

MADELEINE LANDLEY 
Grytor: lättlagat till 
vardag och helg
Vardagsgrytor, fest - 
liga långkok och heta 
chili grytor – av recept-
kreatören bakom mat-
bloggen Landleys kök.

79 :-

LEIF MANNERSTRÖM, 
TORD MELANDER
Mannerströms sill & strömming 
LEIF MANNERSTRÖM 
Mannerströms viltkokbok 
LEIF MANNERSTRÖM, JESPER LINDBERG 
Mannerströms skaldjur

TINA NORDSTRÖM 
Gott käk utan krångel
Tina Nordström bjussar 
på fantastiska recept 
och värdefulla tips, 
både för nybörjare  
och mästerkockar.

89 :-

MALIN PERSSON, 
LINDA PERSSON 
Systrarna Perssons 
skafferi: konsten  
att hushålla med 
naturens skatter
Recept, tips och  
vackra bilder.

99 :-

JENNY NEIKELL 
Fermentera 2�0: grönt 
med goda bakterier
Vill du lära dig fermen-
tera grönsaker?  
Här får du ovärderliga 
tips och svar på alla  
hur och varför.

79 :-

JENNIE WALLDÉN 
Mycket smak på nolltid: 
asiatiskt gott på bara 
10, 20, 30 minuter
När du vill laga asiatiskt, 
men middagen måste 
stå på bordet genast. 
Snabba recept, rest- 
räddare och smaktips.

89 :-

FERNANDO DI LUCA, 
MATTIAS JERSLID 
Mitt medelhavskök:  
till bords med en 
italienare och två 
professorer
Matminnen, kemi och 
statistik varvat med  
di Lucas favoritrecept.

59 :-

JONAS CRAMBY 
Texmex från grunden
Fresh mex – gör egna 
tortillas, montera bästa 
tacon, banka ihop den 
perfekta guaccan och 
mycket mer.

99 :-

JONAS CRAMBY 
Kinamat varje dag 
Vegetarisk kinamat varje dag
Följ med Jonas Cramby till Kina! Kinesiska matfavo-
riter med spännande ingredienser och tillagningssätt.

119 :-/st

SARA BEGNER 
Stora Veckans vego: grön middag på bara 30 minuter
Stora veckans favoriter: middag på bara 30 minuter
Gör vardagen lättare med veckomatsedlar, inköpslistor 
och tips på middagar som tar max 30 minuter att laga.

89
/STYCK

JENNIE WALLDÉN 
Wok, ris, nudlar
Laga de asiatiska favoriterna 
hemma. Genuint asiatiska 
rätter anpassade för svenska 
kök.

99

JENNY WARSÉN 
Snabbt, gott och billigt!
Lösningen på matproblemet. Pris värda och 
goda rätter för hungriga familjer som vill ha 
mat på bordet snabbt.

ZEINA  
MOURTADA 
Veckans matsedel: 
middagsrecept från  
olika delar av världen
Godare vardagar med Zeina! 
Snabba rätter och praktiska 
veckomenyer med recept 
från en rad olika länder.

129

JOHAN BJÖRKMAN 
Det nordiska 
skafferiet:  
torkning, 
mjölksyrning, 
fermentering, 
inläggningar, olja, 
vinäger & salt
99 :-

129
/STYCKCATARINA 

KÖNIG 
Mat med 
guldkant: 
recept och 
menyer för 
vardag och 
fest
Matfashionis-
tans enkla och 
gudomligt 
goda recept 
till lyxiga mid-
dagar för både 
vardag och 
fest.

129 :-

LINA GEBÄCK 
Middag hela veckan: 
Linas mat
En varierad samling fa-
voritrecept från grund-
aren till Linas Matkasse, 
att ta till för en skönare 
vardag.

89 :-

MONICA EISENMAN,  
LISA EISENMAN FRISK 
Laga mat från grunden 
med systrarna Eisenman: 
alltifrån marmelad och 
ketchup till kimchi och 
mozzarella�
För aspirerande  
mathantverkare  
som vill slippa  
tillsatser och  
laga från  
grunden.

129

NIKLAS  
EKSTEDT 
Ekstedt 
hemma: 
stjärnkockens  
nya klassiker
Vad lagar  
stjärnkocken  
när maten 
snabbt ska  
stå på bordet? 
Recept för  
goda middagar 
på under en 
halvtimme.

99 :-

PER 
MORBERG 
Morberg 
Bakfickan
Morberg bju-
der på enkel, 
okonstlad  
och genuin 
mat i gene-
rösa portioner  
– precis som 
på en riktigt 
bra bakficka.

99 :-

79

99
/STYCK

Ta vara på livets och landets 
goda med denna kulinariska 
guldgruva för råvaror från 
hav, skogar och ängar�

99
TAREQ TAYLOR 
Tareq Taylors kyckling
Tareq Taylor slår ett slag 
för kyckling! Recept till 
fest, vardag eller som fast 
food – och matnyttiga tips.

99
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YLVA BERGQVIST 
Mera vego på 30 minuter
Uppföljaren till kokbokssuccén 
Vego på 30 minuter bjuder på 
ännu fler snabba vegorätter 
med det lilla extra.

99

JULIA TUVESSON 
Brynt smör: en kokbok om ett av mathistoriens mest delikata misstag  
Plåtmat: grönt i en långpanna
Bli mästare på vegokökets allt-i-ett-rätter och godaste smaksättare.  
Två kokboksfavoriter av Julia Tuvesson.

GUSTAV  
JOHANSSON 
Klassiska rätter  
på veganskt vis:  
hållbara recept på maten  
du inte kan vara utan
Veganska versioner av 
klassiska favoriträtter från 
hela världen, av matblog- 
garen Gustav Johansson.

THERESE ELGQUIST 
Växtbaserat: god och 
enkel mat för alla
Grundbok i växtbase-
rad mat, med tydliga 
formler och tips som 
hjälper dig att bygga 
upp rätter som ett 
proffs.

99 :-

PAUL SVENSSON 
Grilla vego
Ta ett rejält steg mot  
ett modernare sätt att 
grilla med Paul Svens-
son. Tips, tekniker och 
recept med glöd.

79 :-

PETER M ERONSON 
Ölbryggarboken: 
brygg ditt öl hemma
Brygg ditt eget öl. 
Steg-för-steg-instruk-
tioner, genomgång  
av viktiga råvaror och 
recept på olika ölstilar.

79 :-

FRIDA  
LUND 
Vin från  
A till Ö
Lär dig mer 
om vin – allt 
från att be-
mästra kon-
sten att be-
ställa vin på 
restaurang 
till vilken 
roll glaset 
spelar.

99 :-

99

99
/STYCK

FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

HANNA OLVENMARK 
Portionen under tian: 300-kronorsveckorna
Portionen under tian: bra mat för dig,  
din plånbok och planeten
Laga plånboksvänligt och klimatsmart. Vecko- 
menyer för 300-kronorsveckor med både inköps-
listor och recept.

SIRI BARJE 
Vegan på 5 ingredienser
Med endast fem ingredienser svänger du ihop god 
och lättlagad vegansk mat till dygnets alla måltider.

99
NIKLAS EKSTEDT, 
HENRIK ENNART 
Happy Food Green
Ät bättre – för miljön 
och dig själv. Stjärn-
kocken och vetenskaps-
journalisten guidar dig 
till ett grönare liv.

89 :-

JÜRGEN VORMANN 
Ketoköket:  
med komplett  
kostplan för 28 dagar
En introduktion till keto - 
dieten med kostplan och 
recept för fyra veckor.

99 :-

JOHANNA 
ANDERSSON, 
CAROLINE WILBOIS 
Dietistens val: 
vardagsmat som  
gör skillnad!
Få ihop matpusslet  
på ett lätt och hälso-
samt sätt.

79 :-

MARIA AHLGREN 
Destination 
Beautyfood: världens 
bästa skönhetsrecept 
och rutiner för glow
Skruva upp din glow till 
nästa nivå med världens 
bästa skönhetsrecept, 
rutiner och produkter.

89 :-

LINDA ANDERSSON 
Lindas nya matbröd: 
snabba, enkla och 
nyttiga
Hembakat är godast! 
Här varvas klassiska 
brödrecept med nyska-
pande och nyttiga – alla 
väldigt enkla att baka.

79 :-

GUSTAV 
MANDELMANN,  
MARIE MANDELMANN 
Mandelmanns söta: 
recept och baktankar 
från Djupadal
Baka godsaker som  
följer årstiderna.

129 :-

FRIDA SKATTBERG 
Baka i långpanna 
deluxe
Baka enkelt för många  
i långpanna! Klassiker 
deluxe och bakverk du 
inte visste att du kan 
göra i långpanna.

89 :-

FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

TAREQ TAYLOR,  
SARA ASK 
Det goda livet:  
maten som gör skillnad för din hälsa
Ät bättre, må bättre. Gedigen kokbok med mat  
för det goda livet och peppande fakta om hur  
mat påverkar hälsan.

99

MY FELDT 
Rullrån och tankebrus:  
en bakbok för livet och döden
En bak- och läsupplevelse som är lika mycket 
en receptsamling som en bok om hur det är 
att vara människa.

129

CAMILLA HAMID 
Godare glass: utan glassmaskin
Gudomligt god glass på några få ingredienser och 
utan maskin. Testa och njut, gärna året runt!

89

MARTIN JOHANSSON 
Surdegsbröd: recept och tips från en hemmabagare
Enklare bröd: recept på knådfria bröd med och utan surdeg
Baka fantastiska bröd med och utan surdeg tillsammans med  
hemmabagaren bakom bloggen Pain de Martin.

89

99

ULRIKA DAVIDSSON 
66 day challenge
Antar du utmaningen? 66 dagar 
med lätt lagade lågkolhydratrecept 
och ett väl ut arbetat kostschema.

129
KATIE CALDESI M.FL. 
Diabetikerns kokbok 
för viktminskning: 
kosten som förebygger 
och bromsar typ 
2-diabetes och kan 
göra dig medicin-  
och symtomfri
79 :-

MIA CLASE, LINA 
NERTBY AURELL 
Food Pharmacy – 
näringsjägaren
Faktaspäckat och roligt 
om folkhälsan och pla-
neten, med livsviktig 
kunskap och närings-
boostade recept.

99 :-

129
/STYCK
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FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

MARTIN EMTENÄS 
Upplev Sveriges natur:  
en guide till naturupplevelser i hela landet
Ta del av Sveriges mest undersköna natur från  
norr till söder, i denna personliga och faktarika 
naturguide.

Husbil genom Europa: 
turförslag för 
husbilssemestern
24 varierande 
husbilsturer i Europa. 
Från Nordkap i norr till 
Medelhavets soliga 
kuster.

79 :-

 
Upptäck Sverige:  
en resa genom län och landskap
Åk på upptäcktsfärd genom vårt vackra 
land med denna kombination av fotobok, 
rese guide och vägatlas.

Serien utgår i sortimentet. 
Titlar och lager varierar 
i butikerna. 

Utförsäljning av 
Berlitz reseguider! 

En pålitlig följeslagare på 
vägen som visar allt du för-
väntar dig av en bra atlas  
– och lite till.
M Vägatlas Sverige 2021
M Vägatlas Europa 2021–2022

Familjens världsatlas
Slå upp resmål, flaggor och intressanta fakta och an-
vänd som geografiskt uppslagsverk för hela familjen.

99

Vill du leva vanlife och resa runt med husbil eller 
van? Kunskap, tips och inspirerande intervjuer.

99 :-

CARL WAITE, 
ISABEL WAITE 
Vanlife Sverige

49
/STYCK

119
/STYCK

CARL-AXEL FALL 
Vättern:  
Fisk och fiskare
Möt Vätterns kunniga 
fiskare. Mellan fiske-
äventyren får du också 
kunskap om fiske-
vården i sjön.

79 :-

LINDA ÅKERBERG 
Expedition Sverige: vandra, cykla, 
paddla från Smygehuk i söder till 
Treriksröset i norr
Linda Åkerberg tog sig till fots,  
i kajak och på cykel genom alla 
Sveriges landskap. Följ med henne 
på resan.

LEIF ERIKSSON, 
MARTIN SVENSSON 
101 svenska öar du 
måste se innan du dör
Sverige är ett land fullt 
av öar – upptäck några 
av de mest speciella. 
Med bilder, fakta och 
kartor.

59 :-

MICHAEL MASOLIVER 
Gata för gata  
runt Stockholm
Guide till Stockholm  
utanför tullarna. Läs om 
brottsplatser, författar-
hem, inspelningsplatser 
med mera.

79 :-

CHRISTER 
LEIJONHUFVUD 
1900-talet ur ett 
Stockholmsperspektiv
En skildring av Stock-
holm under 1900-talet 
– det händelserikaste 
seklet i världshistorien.

59 :-

CLAES RYDHOLM 
Göteborg under 90 år: 
sett genom Volvos 
kamera
Följ med på en resa från 
dåtida till nutida Göte-
borg, med utgångs-
punkt i 95 reklambilder 
från Volvo.

59 :-

ANDERS HILMERSSON 
Göteborgs fantastiska 
skärgård
Guide till en arkipelag  
i världsklass. Upplev  
sagolik vildmark, tryg-
ga naturhamnar och 
myllrande folkliv.

99 :-

HANS-OLOF 
BOSTRÖM 
Konst i Värmland:  
från Fjæstad till Lerin
Lär dig mer om konst 
och konstnärer i Värm-
land, från förra sekel-
skiftet fram till vår tid.

99 :-

MIKAEL SVENSSON, 
ANNA SÄFSTEN 
Vänern: upplevelser 
vid vatten
Hur är det egentligen  
i strandkanten av Sveri-
ges största sjö? Upptäck 
naturen och människorna 
runt Vänern.

129 :-

Dessa böcker 
hittar du i ett 
urval av butiker  
i aktuellt  
område. 
Se akademi-
bokhandeln.se/
bokrea.

Böcker  
med lokal  
anknytning� 

79
129

ANNA W 
THORBJÖRNSSON, 
MARKO T WRAMÉN 
Bästa badutflykterna  
i Skåne och Halland: 
sydsveriges skönaste 
semesterpärlor
79 :-

OLOF PETERFFY, 
INGRID THULIN 
OLANDER 
Upptäck förhistoriska 
Skåne: 18 spektakulära 
utflyktstips – från 
vulkaner till 
dinosaurier
79 :-

99

CHRIS FITCH 
Atlas över  
vilda platser:  
en makalös  
resa genom vår 
extrema värld
Följ med genom 
vildmark och 
ogästvänliga  
miljöer till jordens 
mest extrema  
och fascinerande 
platser.

99 :-

VALLE WESTESSON 
100 balla ställen i 
Skåne 2021–2022 
– Jubileumsutgåva
Komplett guide till Skå-
nes alla märkvärdiga 
ställen. Jubileumsutgåva 
med 10 nya ställen och 
10 gamla favoriter.

79 :-

BIRGIT CARLSTÉN 
CECILIA DAVIDSSON 
Ur Smålands skafferi: 
folk, föda och 
färdigheter 
En matresa genom Små-
land där historia, kultur 
och mat går hand i hand.

99:-

Världens bästa resor: topplista över de  
500 mest fantastiska platserna på planeten
Dröm dig bort med Lonely Planets topplista över 
de mest fantastiska platserna att besöka i världen.

129

Vandringsturer i Europa: 
spektakulära vandrings - 
leder, fascinerande  
landskap

Vandringsturer  
i Världen: spektakulära 
vandringar i världen

Vandra, upplev och njut 
av naturen. Här hittar du 
de vackraste vandrings- 
lederna i olika svårighetsgrad.

79
/STYCK
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Handbok för 
fjärilsskådare:  
upptäck fjärilar  
från hela världen
En vackert illustrerad 
introduktion till några 
av världens vackraste 
dagfjärilar och hur du 
kan hitta dem.

59 :-

LISELOTTE ROLL 
Jord
Vad händer om jordens 
jord utarmas? Hur får 
du optimal odlingsjord? 
Miljöfrågor, analyser, 
tips och råd.

69 :-

THERES LUNDÉN, 
JOHANNES 
WÄTTERBÄCK 
Skörda, lagra, laga
En trädgårdsbok och 
kokbok för dig som 
odlar ätbart.

99 :-

EVA ROBILD 
Odla i pallkrage
Beskära träd och buskar
Växthus och uterum
Pedagogiskt om hur du odlar  
i pallkrage, lyckas beskära 
fruktträd och gör växthuset  
till en egen oas.

SANNA  
TÖRINGE 
Köksträdgården  
– planering,  
odling, recept
Drömmer du  
om en egen köks - 
trädgård? Här får  
du handfasta råd om planering,  
anläggning, sådd, skörd och skötsel.

79 :-

BELLA LINDE,  LENA GRANEFELT 
Odla utan spade:  
lättskött & klimatsmart köksträdgård
Så sköter du en köksträdgård utan att ta ett enda 
spadtag, vattna eller rensa ogräs; No Dig-odling!

AGNETA ULLENIUS 
Örtagården  
– odla hemma
Örter – så enkla att 
odla, så goda att äta! 
Handfasta odlingsråd 
om allt från basilika till 
ängssyra.

79 :-

LENA ISRAELSSON 
Odla året om
Inspiration och kunniga  
tips om vilka grönsaker,  
örter och kryddor som  
passar de olika årstiderna.

119

GUNNEL CARLSON, 
ELISABETH SVALIN 
GUNNARSSON 
Snödroppar: en galan -
tofil kärlekshistoria
Fascineras av den  
skira snödroppens alla 
skep nader, namn, sorter 
och historia.

99 :-

ELLEN FORSSTRÖM 
Vacker trädgård  
året om: planering, 
växtval och samspel 
med grönskan
Njut av trädgården hela 
året, oavsett om du har 
liten täppa eller en stor 
trädgård.

79 :-

JOHANNES  
WÄTTERBÄCK,  
THERES LUNDÉN 
Flera fingrar gröna:  
36 växter att odla  
i din trädgård
Vackert illustrerad handbok i 
hur du lyckas odla dina egna 
grödor, från frö till skörd.

99

79
/STYCK

AGNES LARSSON 
STORMGAARD, 
MAURITZ LARSSON 
STORMGAARD 
Odla örter,  
blommor & blad
Tekniker och tips.

129 :-

SUSANNA ROSÉN,  
PIA LUNDGREN 
Stora boken om att beskära:  
träd, buskar, häckar och rosor
Allt du bör veta om beskärning.  
Med hjälp av tydliga beskrivningar 
och illustrationer kommer du  
snabbt i gång.

99

129

KAY MAGUIRE 
Odla frukt: planera, 
odla och skörda din 
egen fruktträdgård
En omfattande hand-
bok i hur du får en egen 
fruktodling. Plantor, 
jord, redskap, verktyg, 
beskärning och skörd.

79 :-

Hunden: historia, 
biologi och beteende
Hur funkar hundar? Är 
de lika vargar? Hur hör 
de? Ser? En studie över 
hundens ursprung, ut-
veckling och biologi.

79 :-

ERIK HANSSON 
Ut i naturen: Naturskyddsföreningens guide  
– utflykter, äventyr, upplevelser
Vad gör man i naturen? Vad kan man se, höra och  
göra? En guide till naturupplevelser för hela familjen.

JONATHAN DRORI 
Jorden runt på 80 träd
Kolaträd i Ghana, italien-
ska klibbalar och kinesis-
ka mullbärsträd. Läs allt 
om 80 olika träd från 
hela världen!

89 :-

ELIN IDERSTRÖM 
Elins bin:  
om biodling, honung, 
bivax och business
Varsågod, en intro-
duktion till biodling  
– personligt berättat om 
framgångar och bakslag.

99 :-

JAN PEDERSEN,  
JONY ERIKSSON 
Fåglar i Sverige  
och Norden: 
fälthandbok för alla
En lättanvänd guide 
och fälthandbok. 
Ny utökad utgåva.

79 :-

LARS JONSSON 
Vinterfåglar
Uppkäftiga blåmesar, tjattrande pilfinkar och 
riviga nötväckor. En bok om våra 40 vanligaste 
vinterfåglar.

SOPHIE COLLINS 
Svansföring:  
förstå din hund
Vad menar vovven?  
En praktisk, illustrerad 
guide till hundarnas 
kroppsspråk och hur  
de kommunicerar.

59 :-

ANNA-MARIA 
STAWREBERG, 
FREDRIK KARLSSON 
I huvudet på din hund 
– Lär dig förstå din 
bästa vän
Så hittar du rätt väg  
till hundens hjärta.

79 :-

CHARLOTTE 
SWANSTEIN 
Unghunden:  
Så tar du hand om  
din tonårshund
Plötsligt har din ung-
hund glömt allt du lärt 
den som valp. Tips och 
råd kring hur du får en 
stabil vuxen hund.

79 :-

NIKI SJÖLUND 
Vildplockat: ätliga örter, blad, 
blommor, bär och svampar 
från den svenska naturen
Granskott, harsyra, tistel och 
ormbunke. Lär dig att plocka 
de ätbara vilda växter som 
finns i skog och mark.

129

Lilla naturguiden: 
Flora
Träd och buskar
Fåglar
Svampar
Insekter
Här finns allt du behöver för att 
identifiera olika arter – utseende, 
kännetecken, utbredning och miljö.

129

89

ÅSA OTTOSSON,  
MATS OTTOSSON 
Närmare naturen: 
vetenskap och  
vetskap om varför  
vi mår bra därute
99 :-

LISEN SUNDGREN, 
NADIA NÖRBOM 
Vildvuxet: mat och 
huskurer från naturen
En hållbar guide till alla 
goda och spännande 
växter i skog och mark. 
Plus näringsinnehåll,  
recept och huskurer.

99 :-

STAFFAN HEIMERSON, 
LINDA SKUGGE 
Lillan och Tunnan:  
20 kärleksfulla 
kattberättelser
20 sedelärande be-
rättelser om katten.

59 :-

BO MOSSBERG, 
HENRIK AERENLUND 
PEDERSEN 
Orkidéer i Europa: 
vilda, vackra & väna
En rikt illustrerad fakta-
bok med 200 arter i 33 
orkidésläkten.

79 :-

49
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KERRY LORD 
Virkade vänner:  
den nya kollektionen
Femtio nya, oemot-
ståndliga gosedjur med 
tydliga steg-för-steg- 
instruktioner i tre olika 
svårighetsnivåer.

99 :-

PEDER EDVINSSON 
Elda i vedspis: en bibel 
för dig med köksspis, 
kamin eller kakelugn
Fakta, historik, ren-
göring, vackra bilder 
och berättelser om ved-
spisen – och hur du får 
fyr på fem minuter.

79 :-

MONICA KARLSTEIN 
99 hacks:  
från massproducerat 
till genuin inredning
En handbok i hur van-
liga möbler och prylar 
på enkla och smarta 
vis får nya funktioner 
och kostymer.

79 :-

MARIE KONDO 
Spark joy
Den charmiga livstils-
gurun Marie Kondos 
steg-för-steg-guide till 
ett trivsammare hem 
för dig och dina saker.

59 :-

Virka robotar
Virka en egen robot 
med hjälp av lite rest-
garn, några udda mutt-
rar och småspik och en 
och annan säkerhetsnål!

59 :-

SUSANNA ZACKE, 
SANIA HEDENGREN 
Makramé: knyt, virka  
& skapa med garn
Lär dig grunderna  
till att knyta makramé 
och gör helt egna vägg-
bonader, draperier, sitt-
dynor och lampor.

79 :-

KERSTIN NEUMÜLLER 
Lappat & lagat
Förläng livet på dina 
kläder genom att laga 
– snabbt och akut eller 
mer omsorgsfullt.

99 :-

Mitt grönsaksland:  
35 botaniska planscher 
att färglägga
Vackra botaniska plan-
scher i gammal stil för 
färgläggning och deko-
ration. Bara att måla, 
riva ut och sätta upp!

49 :-

LAURA LAVENDER 
Kreativ klassisk  
och tidlös kalligrafi
Klassiska typsnitt,  
kreativa tips, steg för 
steg-instruktioner och 
unika övningar i bok-
stavskonsten.

69 :-

VIVIENNE COLEMAN 
Grunderna i teckningskonst: skapa 
fantastiska konstverk steg för steg
Lär dig teckna vad du vill, genom att se  
världen och att använda bara några få 
streck, former och skuggningar.

ELLINOR SIRÉN 
Städa hållbart med Ekotipset: 
husmorsknep och ekohacks
Städa effektivt, strukturerat 
och miljövänligt! Handfasta 
tips och råd samlade i en 
praktisk handbok.

ERIKA ÅBERG 
Sticka: varmt och mönstrat
LOTTA LUNDIN 
Sticka vantar  
med Knitting Lotta 
Inspirerande böcker med 
beskrivningar på allt från 
vantar till kragar och tröjor  
för både nybörjare och vana.

99 79

BARRINGTON BARBER 
Anatomi för konstnärer:  
en komplett guide  
till att teckna 
människokroppen
79 :-

MAJA KARLSSON 
Sticka svenska 
mönster: 20 modeller 
med 40 traditionella 
mönster på nytt sätt
Blommor, bårder, geo-
metriska figurer, stjär-
nor, människor och djur 
– en unik, pedagogisk 
och vacker stickbok.

99 :-

ANNA JEPPSSON, 
ANDERS JEPPSSON 
Snickra hemma:  
enkla projekt och 
smarta lösningar
69 :-

ERIK EJE  
ALMQVIST 
Hammare  
& spik
Tips, råd och 
ritningar på 
enkla, vackra 
möbler som 
vem som helst 
kan snickra 
ihop med  
bara hammare 
och spik.

129 :-

PETER CRACK,  
DR LUKE UGLOW 
Italian Renaissance: 
Masterworks
Fascinating insights  
accompanied by lush 
reproductions of the  
giants of the High  
Renaissance.

129 :-

TRICIA GUILD 
Paint Box: 45 paletter 
för ett vackrare hem
En generöst inspire-
rande och praktisk bok 
om hur man kan inreda 
sitt hem med de färger 
man älskar.

89 :-

LEONOR JUHL 
Inred med färg:  
så skapar du ett unikt 
och personligt hem
Lär dig de viktigaste  
aspekterna av att välja, 
kombinera och inreda 
med färg.

99 :-

ELLEN GRAHAM 
The Bad & the 
Beautiful
160 photographic 
depictions of celebrities, 
royals and wealthy indi-
viduals during rare or 
unguarded moments.

99 :-

BENGT NYSTRÖM, PETTER 
EKLUND, JAN BRUNIUS 
Stora boken om Rörstrand
Ett välskrivet praktverk om 
den svenska porslinsfabriken 
och dess historia och kulturarv.

129

ELSA BILLGREN 
Elsas husdröm: en sommar,  
en sorg och tusen loppisar
Om vägen från ruckel till 
drömhus, vintage och 
lifestyle, självutlämnande 
reflektioner, tips och råd.

THOMAS  
LINDBLAD 
Design till  
vardags: 100  
formklassiker för hemmet
Bestick, kastruller och 
konservöppnare. Om 100 av 
våra mest älskade vardags-
föremål och formgivarna 
bakom dem.

FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

LARS LERIN 
Och fågeln flög fritt för att  
uppsöka sin bur: brev och bilder
LARS LERIN, KERSTIN HÖGSTRAND 
Råskinn: brev och bilder 2006–2009
Ett möte mellan två konstnärer från varsitt sekel, 
och brev och samtal om livet mellan två vänner.

DAN GORDAN 
Svenska stolar och 
deras formgivare  
1899 till idag
En översikt över 1900- 
och 2000-talens svens-
ka, kända och mindre 
kända stolar och deras 
formgivare.

99 :-

R G GRANT 
Lighthouse:  
An Illuminating 
History of the World's 
Coastal Sentinels
Rare archival  
blueprints and 350  
vintage images.

89 :-

129

99

CHARLOTTE 
GERLINGS 
100 berömda 
konstnärer: en resa  
från Fra Angelico 
till Andy Warhol
En presentation av den 
europeiska målarkon-
stens främsta mästare.

69 :-
Titlar märkta med denna flagga har engelsk text.

PHOTINI 
ZAPHIROPOULOU, 
STELIOS LYDAKIS 
Classic Greek Master-
peices of Sculpture
More than 60 magni-
ficent and influential 
Greek sculptures.

89 :-

149
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För nyfikna barn!
Överraskande fakta och fantastiska 
bilder om sol systemet, rymden,  
djurens rike och dinosaurier.

JULIA  
WIBERG,  
MAJA STEN 
Kul i skogen:  
fakta, tips och lekar
Vad gör man i skogen?  
Bli bajsdetektiv, skogs-
akrobat eller gör ett 
rönnbärshalsband! Kul 
fakta och roliga tips.

EMMA JANSSON,  
NIKLAS EKSTEDT 
Mina första bär och svampar
Mina första blommor och 
ätbara växter
Lär dig känna igen och tillaga 
växter, bär och svampar som 
finns på ängar, skogar och vid 
vägkanten.

HEATHER 
ALEXANDER 
Bondgården
Vad gör traktorn?  
Var kommer mjölken 
ifrån? Lyft på flikarna 
och utforska livet på 
bondgården.

19 :-

TAMARA MACFARLANE,  
ELLIE WHARTON 
Enhörningarnas  
hemliga värld
Vill du bli en en hörnings-
beskyddare? Kliv in i en-
hörningarnas värld och 
lär dig allt du vill veta!

49 :-

RACHEL FIRTH 
Dinosaurier:  
vilka levde när?
Faktafylld bok med en 
utvikbar tidslinje över 
alla dinosauriers liv på 
jorden, vad de åt och 
hur stora de var.

49 :-

JOHAN EGERKRANS 
T-Rex: och andra  
tyrannosaurier
Fascinerande bok om 20 olika  
tyrannosauriers historia, med fantasifulla bilder. 
För dinosaurie älskaren!

ANDREA MILLS,  
BEN MORGAN 
Allt du inte  
visste om bajs
Den här boken stinker, 
så håll för näsan när du 
läser om fisar, elefant-
bajs och annat super-
äckligt!

49 :-

MAJA SÄFSTRÖM 
Fantastiska fakta  
om djur
Visste du att uttrar  
håller handen när de  
ska sova? En bok full  
av fantastiska fakta  
om små och stora djur.
79:-

Passa på att fynda 
barnböcker fyllda av 
fakta, skratt, kärlek, 
mysterier eller äventyr. 
Här finns något för 
alla barn.

Barnens 
bokrea!

MARTIN EMTENÄS 
Svenska fåglar: jämför  
och lär känna 40 arter
Lär känna och jämför 40 
fågelarter. Storlek, tecken, 
matvanor. Spännande fakta 
och lekfulla illustrationer.

69

69

69

69
/STYCK

89

LARS-ÅKE JANZON 
Världens farligaste djur
Är isbjörnen världens farligaste djur? Eller myggan? 
En bok om de djur som dödar flest människor varje år.

JAMES MITCHEM 
Min uppslagsbok med 
väldigt viktiga saker
Vilka är de sju världsde-
larna? Vad är ett dägg-
djur? Vad är ett dygn? 
En bok om grundläg-
gande frågor i livet.

89 :-

ANDERS NYBERG 
Min första faktabok 
om bilar
Husbilar, ambulanser, 
racerbilar, polisbilar 
och allt som hör till.  
Det här är drömboken 
för alla små bilälskare!

59 :-

SUSANNE 
GERNHÄUSER 
På tågstationen
Vad gör tågvärden? När 
går tåget? Var köper 
man biljett? Roligt och 
färgglatt om allt som 
händer på stationen.

29 :-

SARAH SHEPPARD 
Viktiga kartor:  
för äventyrare  
och dagdrömmare
Ut på äventyr! Lös mys-
terier, upplev vulkanut-
brott, hitta ädelstenar 
och åk ubåt – hemma  
i soffan!

79 :-

RICHARD PLATT 
Stephen Biestys 
fantastiska 
genomskärningar
Fantastiska, detaljrika 
genomskärningar av 
ånglok, simbassänger 
och Empire State  
Building.

69 :-

 
Varför är det så?  
En uppslagsbok om allt möjligt
En uppslagsbok för alla barn som börjat  
fundera på små som stora frågor. Läs, titta 
och förstå tillsammans!

ANDREW BROOKS 
Barnens atlas
Informationsrika, tydliga  
kartor för alla nyfikna barn. Roliga 
fakta med illustrationer och bilder.

89
CARRON BROWN 
På byggarbetsplatsen: 
Upptäck 
hemligheterna!
Följ bygget från grus-
hög till höghus, och  
lär dig om maskinerna, 
byggarbetarna, elektri-
kern och många fler!

49 :-

CLARE HIBBERT,  
HONOR HEAD 
Barnens uppslagsbok  
om Vår planet
MICHAEL LEACH, MERIEL LAND 
Barnens uppslagsbok om djur
CLARE HIBBERT 
Barnens uppslagsbok om dino - 
saurier och andra förhistoriska djur
GILES SPARROW 
Barnens uppslagsbok om rymden

79

79
/STYCK
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MATS VÄNEHEM 
Vikingar
En omfattande och  
bitvis oväntad bild av 
vikingarna och deras 
vardag under den myt-
omspunna vikinga-
tiden.

69 :-

ANJA TAKACS 
Min första 
pärlplattebok
Över 50 smarta och  
roliga mallar med 
mönster på lejon, 
kattungar, bläckfiskar, 
ormar, monster och  
enhörningar.

49 :-

Det var en norrman,  
en busunge och 
Bellman
666 vitsar om våra 
norska grannar, Bell-
man, vimsiga läkare,  
tokiga djur och  
mycket annat.

39 :-

REID PERSSON 
1120 snillrika gåtor  
& annat klurigt
Klura, gissa och skratta 
– och lär dig samtidigt 
en massa nytt, på egen 
hand eller tillsammans 
med familjen.

49 :-

HEATHER WHINNEY, 
DENISE SMART 
Barnens vegetariska 
kokbok
Maffiga mellanmål, 
goda middagar och 
smaskiga och nyttiga 
godsaker – allt vege-
tariskt och lättlagat!

79 :-

KATHARINA VON  
DER GATHEN 
Nu vill jag veta!  
101 viktiga frågor  
om kroppen, sex  
och känslor
Raka svar på barns nyfik-
na frågor om sex, kärlek, 
kroppen och knoppen.

59 :-

DAVID LONG 
Extrem överlevnad
Fängslande och helt 
sanna berättelser  
om folk som överlevt  
fasansfulla, osanno - 
lika olyckor.

69 :-

FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

JOHANNA WESTMAN 
Cookie rookie: för dig som älskar att baka!
Både enkla och mer utmanande recept på allt från 
kakor, bullar och bröd till whoopies och focaccia.

89
DINAH BUCHOLZ 
Den inofficiella  
Harry Potter-kokboken
Laga middag à la Hogwarts!  
150 enkla recept på magiska  
måltider från Harry Potters  
värld.

79

MATILDA  
WESTERMAN 
Så funkar Sverige
En faktafylld handbok  
till landet Sverige, om  
allt från allemansrätt och 
rösträtt till jämlikhet  
och olikhet.

REYHANEH AHANGARAN 
Känsloboken: för dig som går på lågstadiet
En peppande och uppmuntrande bok om små 
barns stora känslor och hur man sätter ord på dem.

FRANCESCA BAINES 
Historien om Titanic
Hela den tragiska historien om Titanics öde,  
med detaljrika illustrationer av genomskärningar 
av skeppet.

89

89

69

HERMAN GEIJER,  
CLAES TOVETJÄRN 
Bli en zombie-
överlevnadsexpert!
Så förbereder du dig på 
strömavbrott, bränder, 
olyckor och naturkata-
strofer. Lekar, övningar 
och minnesregler.

49 :-

JOSHUA GEORGE 
Vikingar och 
Upptäcktsresande:
klistermärkesböcker
Pyssel- och faktaböcker där 
du skapar egna scener med 
klistermärken på vikingar, 
astronauter, sjöfarare mm.

JUJJA WIESLANDER 
Mamma Mu Labyrintpyssel
Vilken väg ska vi ta? Följ med Mamma Mu 
och Kråkan in i kluriga och snåriga labyrinter.

HOLLY BATHIE 
Börja med matematik: 
multiplikation
Lär dig multiplikation 
med aktivitetsboken 
där du kan sudda och 
rita igen med den med-
följande pennan.

29 :-

Vi kan läsa och  
skriva engelska
Lär dig läsa och  
skriva engelska.  
Anvisningar hur varje 
bokstav skrivs med  
tillhörande övningar.

29 :-

EMMA JENNINGS, 
SARAH POWELL,  
AMY OLIVER 
Torka bort & gör igen: 
Jag leker skola
En lekfull introduktion 
till skolan med roliga 
övningar. Fyll i, torka 
bort och börja om  
med pennan!

49 :-

ARNE NORLIN 
Halvans pysselväska
En miniresväska som 
rymmer underhållning 
för alla tillfällen. Pyssla, 
läs och pussla om och 
om igen.

39 :-

KERSTIN HAMBERG,  
KENNETH HAMBERG 
Stora boken med korsord  
för listiga barn
Utmana ditt ordförråd och 
maxa din ordkunskap med 
korsord i alla  
svårhets- 
grader.

Siffror – räkna 1, 2, 3��� med Jan Lööf
Nu ska vi skriva – Jan Lööf
Lär dig att räkna, läsa och skriva på 
ett roligt sätt! Anvisningar med 
tillhörande övningar.

ASTRID  
LINDGREN 
Pippi  
labyrintpyssel
Pippi ordlekar
Lös labyrinter, 
ordflätor, rebusar,  
korsord och ord- 
lekar tillsammans  
med Pippi och alla 
hennes vänner.
29:-/st

Pettson och 
Findus löser 
korsord
Hjälp Pettson  
och Findus att  
lösa enkla kors-
ord. Innehåller 
enkla korsord  
för barn.

29 :-

39

 
Majas 
trädgårds- 
ABC
Lär dig  
alfabetet  
med Maja  
där alla bok-
stäver har ett 
trädgårds-
tema.

29 :-

29

29
/STYCK

29
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Gnugga & skapa  
med regnbågsfolie
Glittrande och annor-
lunda pysselbok med 
glittriga folieark att 
gnugga på illustra-
tionerna. Nästan magi!

39 :-

NEVILLE ASTLEY, 
MARK BAKER 
Pyssla och måla  
med Greta Gris
Brevpapper, pappfigu-
rer och fingerdockor! 
Härlig pysselbok för alla 
små Greta Gris-älskare.

59 :-

Skrapa & färglägg: 
magiska sagor
Skrapa fram och färg-
lägg fina motiv från  
sagans värld, och läs 
korta utdrag ur sagorna 
bredvid bilderna.

69 :-

MARI ONO,  
HIROAKI TAKAI 
Dinogami: så viker du 
pappersdinosaurier
Vik en Tyrannosaurus, 
Stegosaurus eller Velo-
ciraptor! 25 origami-
projekt för dinosaurie-
älskaren.

29 :-

Mazecraft:  
3-D labyrinter och 
annat coolt pyssel
Utforska 96 av världens 
farligaste labyrinter med 
falluckor, robotar, mons-
ter och dinosaurier!

29 :-

JOHAN EGERKRANS 
Skisser från De odöda
Ta fram din inre konst-
när genom att färg-
lägga vampyren 
peuchen, zombier,  
vattennymfer och  
andra odöda.

39 :-

Klistermärkesbok: 
Hästar
Lär dig sadla en häst, 
om stallredskap och  
att rita hästar. Fakta, 
pyssel och klister-
märken.

19 :-

I love sjöjungfrur
Dyk ner under ytan 
och in i en magisk värld 
med sjöjungfrur. En fan-
tastisk målarbok!

39 :-

50 saker att göra  
på resan: rita, sudda, 
rita på nytt
Ritkort, labyrinter, 
anagram och lekar  
som Sänka skepp  
och Hänga gubbe. 

29 :-

FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

INGELA P ARRHENIUS 
Måla rymden: Saker och mönster att färglägga
Måla vilda djur: Djur och mönster att färglägga
Måla djur: Djur och mönster att färglägga
Måla omotståndliga djur, planeter och raketer  
i cool retrostil. Både stora tydliga mönster och  
mer detaljerade.

 
Jag älskar lamor
En bok full av lamapyssel  
– ordpussel, labyrinter, klurig-
heter, regnbågar, glitter och 
klistermärken.

 
555 roliga klistermärken:  
Rymdvarelser
Skapa egna konstverk med 
hundratals klistermärken med 
meteorregn, utomjordingar 
och intergalaktiska resor!

29

29

 
Pussla med klistermärken: Enhörningar
Roligt och pyssligt för enhörningsfans. Skapa  
bilder på 15 magiska, skimrande sagoväsen.

49

29
/STYCK

Mumin – Ord
En bok för små barn 
som kan ligga på mage. 
Ställ upp boken, veckla 
ut sidorna och upplev 
Mumins värld.

39 :-

LENA ANDERSON 
Kanin-bad
Kaninen och pojken  
och ankan badar till-
sammans i badkaret. 
Pekbok i kartong med 
bedårande bilder.

49 :-

BARBRO LINDGREN 
Max napp
Alla försöker ta nappen från Max – vovven, kissen och 
ankan. En modern klassiker för barn i pekboksåldern.

ULF LÖFGREN 
Ludde
När Ludde ska klä på sig 
blir det helt tokigt. Du 
kan ju mycket bättre, 
visst? Roligt om den 
knasiga kaninen.

49 :-

INGER SANDBERG, 
LASSE SANDBERG 
Lilla Anna flyttar saker
Lilla Anna kan själv. 
Bygga, bestämma och 
flytta saker! Älskad 
barnboksklassiker  
i nyutgåva.

49 :-

STINA WIRSÉN 
Vem sover inte?
En liten bok om det stora 
äventyret att sova över hos  
en kompis – känslorna, 
rädslan och gosedjuret!

MAX VELTHUIJS 
Var är Grodan?
Vart har Grodan tagit 
vägen? Hjälp Grodans 
vänner att leka och kika 
vad som finns under 
flikarna!

49 :-

H A REY 
Nicke på bondgården
Följ med Nicke Nyfiken 
en dag på bondgården. 
Hölass, hönshus, kanin-
burar och sädesfält! 
Pekbok i kraftig papp.

49 :-

CECILIA TORUDD 
Vi måste bada!
Måns och Linus är två 
små uppfinningsrika 
bröder som spritter av 
livslust och gör livet till 
kaos i familjen.

29 :-

JULIA DONALDSON, 
AXEL SCHEFFLER 
Säg hej till Gruffalon
Följ med musen på 
skogspromenad och 
säg hej till räven, ugg-
lan, ormen och …?  
Pekbok med kikhål.

59 :-

CATARINA KRUUSVAL, 
BRITT G HALLQVIST 
Var bor du lilla råtta? 
Ellen och Olle sjunger
Peka, titta på bilderna 
och sjung tillsammans! 
Pekboken är i kraftig 
papp och tål att använ-
das om och om igen!

49 :-

Pelle Kanin�  
Mina första böcker
Räkna, lär dig färger, 
upptäck nya ord och  
lär dig olika former. 
Fyra små böcker med 
fina illustrationer.

39 :-

CHARLOTTA BORELIUS 
Bamse Den blå luvan
Bamse har tappat bort sin blå luva som hans 
farmor har sytt. Följ med i Bamses jakt för 
att få tillbaka luvan!

39

39
FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

LENNART HELLSING,  
ELLEN EKMAN 
Här dansar Herr Gurka
Där uppe i gardinerna
Älskade visor, rim och ramsor för de yngsta  
med nya, roliga bilder av Ellen Ekman.

49

39
/STYCK
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NEVILLE ASTLEY, 
MARK BAKER 
Sagodags med Greta 
Gris: 6 små böcker
Sex små böcker med 
charmiga Greta Gris, 
smart samlade i en fin 
liten box.

49 :-

HANNA BERGENKULL, 
MARIA TROLLE 
Visst kan Lillis räv sova!
Har ditt barn svårt att 
somna? Här får du en fin 
godnattsaga, bra sömn-
fakta och handledning  
i sömnträning.

69 :-

MARIA NILSSON 
THORE 
Alla tre får plåster
Varför får bara Valle ett 
stort plåster på benet? 
Orättvist, tycker Idde 
och Ester och letar upp 
plåsterlådan.

39 :-

EVA ERIKSSON, 
LISA MORONI  
Julia busar
Julia busar i pappas 
stora skor och tar mam-
mas stora väska! Rolig 
och stadig pekbok för 
de minsta.

39 :-

MERVI LINDMAN 
Ramsa med Bebbe
14 klassiska småbarns-
ramsor med fina illus-
trerade Bebbebilder. 
Rimma, busa och lek!

59 :-

CAMILLA LUNDSTEN 
Äntligen bajs!
Hur använder man en 
potta? Lillefanten pro-
var och plötsligt säger 
det PRUTT! Lekfullt och 
pedagogiskt om bajs.

49 :-

GUIDO VAN 
GENECHTEN 
God natt!
Hur gör man när man 
ska sova? Och hur gör 
krabban, fisken och 
sköldpaddan? Söt och 
rolig godnattsaga.

29 :-

HELENA HARASTOVÁ, 
JAKUB CENKL 
Jag är inte mörkrädd!
Otto vaknar mitt i nat-
ten. Är det ett spöke? 
En bok som hjälper dig 
att övervinna din rädsla 
för mörkret.

29 :-

JAYE GARNETT 
Gräv!
Hur gör man när man 
bygger? Det behövs 
stora, stora maskiner 
som är starkare än  
flera elefanter!

49 :-

KATARINA  
EKSTEDT,  
LOVISA BLOMBERG 
Vera slutar med napp
Vera & Ville på kalas
I de söta böckerna om Vera och Ville får du hänga 
med på vardagsäventyr för de allra minsta.

EVA ERIKSSON,  
LISA MORONI 
Julias pekbok
Följ med Julia en dag  
– hon leker kurragömma  
med mamma, går på café  
och nattas av pappa.  
En interaktiv pekbok.

NEVILLE ASTLEY,  
MARK BAKER 
Det här är Greta
Grisen Greta gillar stora 
lerpölar, sitt mysiga rum 
och sin lillebror. Häng med 
in i Gretas värld!

59 69

39
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CARL JOHANSON 
Ambulansen
Maskinerna
Mycket färg och roliga detaljer är det i böckerna om de 
spännande bilarna och hur de hjälper oss i vardagen.

BARA 
HOS
OSS!

49
/STYCK

FARIA KIMBERLY, 
HANNAH COCKAYNE 
Ord: bok med 
pusselbitar
Titta på bilden, hitta 
rätt pusselbit och sätt 
den på plats. En rolig 
låda med bok och  
pusselbitar.

89 :-

CARLES 
BALLESTEROS 
Sommaren är här!
Vad vill djuren göra  
på sommaren? Hoppa, 
bada och njuta! Lekfull 
och engagerande pek-
bok med persienn-
effekt.

29 :-

AIMÉE CHAPMAN 
B som i Bondgård
Låt barnet träffa och 
klappa alla söta djur 
från bondgården, och 
samtidigt upptäcka  
sina första bokstäver.

59 :-

LINDA ASSARSSON 
Hej! Djurbok för de 
minsta
Säg hej till djuren! 
Spring i kapp med  
katten, klappa snigeln, 
prata med igelkotten. 
För de minsta.

19 :-

Miffys ordbok: 
Engelska-svenska
Lär dig dina första ord 
på både svenska och 
engelska! Rolig och 
färgstark pekbok med 
söta kaninen Miffy.

29 :-

 
Min bildordbok – djur
Var är bollen! Ser du  
ankan? En färgglad 
bild- och ordbok med 
handtag som är lätt  
att ta med!

39 :-

Kramiga djur
Söt pekbok full av  
kramiga djur. Gjord  
i kartong med smarta 
handtag. För de minsta.

19 :-

Gissa djuret
Rolig gissningsbok  
med flikar som döljer 
ledtrådar, öron och 
svansar som tillhör  
alla gulliga djur!

29 :-

Den fantastiska enhörningen
Alfabetssången
Ro, ro, ro din båt
Per Olsson hade en bonnagård
Tryck på knappen och hör magiska ljud,  
läten från djuren på gården, sången om  
alfabetet och den sköna båtvisan!

NICHOLAS GAGE 
Hjulen på bussen:  
Med 11 roliga ljudknappar!
Tryck på knappen och sjung med! Roliga ljud att 
lyssna på längs bussens resa genom staden!

CLAIRE LLOYD 
Pop-up & tittut: Havet
Lek och lär om havet. Fantasifull och spännande 
pop-upbok med en överraskning bakom varje flik.

49

Min bildordbok
Titta ett flygplan! Var är bollen? Bläddra och upp-
täck bilar, katter, gosedjur och lär barnet nya ord.

69

69
Mot rymden!
Hur tror du att  
det låter i rymden?  
Tio häftiga ljud från  
dånande farkoster  
och sprakande  
himlakroppar.

49

49
/STYCK



GUNILLA BERGSTRÖM 
Aja baja, Alfons Åberg!
"Får jag ha verktygslådan? ber Alfons.  
Mmm, säger pappa, men akta dig för sågen."  
Men vad ska han bygga?
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LENA ANDERSON 
ABC sa lilla t
L som i lejon, R som  
i rädisa och så ödlan sist 
av allt. Med bedårande 
bilder rimmar vi oss  
igenom alfabetet.

79 :-

J M BARRIE,  
CHARLES NURNBERG 
Peter Pan
Följ med på äventyr  
och lär känna figurerna 
Peter Pan, Tingeling, 
Kapten Krok och  
Wendy!

39 :-

JEAN DE BRUNHOFF 
Sagan om Babar,  
den lilla elefanten
Första boken om Babar, 
och hur han som unge 
tvingas fly in till stan  
efter att hans mamma 
dödats av tjuvjägare.

69 :-

EVA ERIKSSON 
Tandresan: eller när 
Bella tappade en tand
Bella tappar en tand 
och känner sig så stor 
att hon kan åka buss till 
mormor helt själv. Men 
var hamnar hon?

69 :-

ULF NILSSON,  
EVA ERIKSSON 
Alla döda små djur
Vem ska ta hand om alla döda små djur som  
ligger överallt? Ester och hennes vänner startar  
begravningsfirma.

ULF NILSSON,  
EVA ERIKSSON 
En dag med  
mössens brandkår
Om mössens brandkår 
som inte behövs längre, 
tycker de mäktiga mus-
männen. Men så börjar 
det brinna! Klassiker.

69 :-

BEATRIX POTTER 
Sagan om Pelle Kanin
Gå inte in i herr Karls-
sons trädgård, det kan 
bli farligt, säger Fru  
Kanin. Men Pelle Kanin 
kan inte låta bli!

69 :-

MARGRET REY,  
H A REY 
Pricken
Mamma kanin fick nio 
kaniner. Åtta vita och så 
Pricken. En liten bok om 
att vara annorlunda.

69 :-

MARGRET REY,  
H A REY 
Nicke Nyfiken 
planterar ett träd
En rolig och pedagogisk 
berättelse om Nicke 
Nyfiken som vill återvin-
na allt för miljöns skull.

59 :-

PER 
GUSTAVSSON 
När prinsessor 
går på äventyr
Prinsessor från 
hela världen  
samlas för att  
gå på äventyr!  
En spännande 
bok om mod,  
gemenskap  
och nyfikenhet.

59 :-

BERTIL ALMQVIST 
Barna Hedenhös
Barnen Sten och Flinta vill ha 
en vildsvinsunge som husdjur, 
blir jagade av flocken och 
måste fly på en stock!

LENNART  
HELLSING 
ABC
En klassisk, tidlös och 
finurlig bok på temat  
A till Ö med massor  
av tokroliga verser.

79

69

29
69

GÖSTA KNUTSSON, 
ÅSA RÖNN,  
MICHAEL RÖNN 
Hurra för Pelle Svanslös
Vem blir Årets Katt i 
Uppsala? Pelle Svanslös 
leder, men Måns har för-
stås en plan för att själv 
vinna priset…

59 :-

ELLEN EKMAN 
Idde och Hajen
Äntligen har mamma 
sagt ja – Idde ska få en 
egen katt! Hon är så 
glad att hon nästan 
spricker!

69 :-

JOSEFINE SUNDSTRÖM, 
EMMA GÖTHNER 
Ballonglängtan, 
kurragömma och  
två tomtar i diket
Fem varma och roliga 
berättelser om små men 
livsviktiga ögonblick i en 
fem/sex-årings vardag.

79 :-

BJØRN F RØRVIK,  
GRY MOURSUND 
Bockarna Bruse  
på solsemester
De tre bockarna åker på 
semesterresa. Men vem 
är den märkliga hotell-
mannen med solglas-
ögon och stor hatt?

69 :-

PERNILLA STALFELT 
Tidenboken
Tid är konstigt. Varför 
går den fort ibland och 
sakta ibland? Fundera 
på, förstå och fascine-
ras av tiden.

59 :-

Läs, lek, lär, klura och sjung med barnen  
i Astrid Lindgrens underbara sagovärld.

ASTRID LINDGREN, ILON WIKLAND 
Barnens dag i Bullerbyn

ASTRID LINDGREN,  
MARIA NILSSON THORE 
Pelle hittar en önskesten

ASTRID LINDGREN, BJÖRN BERG 
Emil och Ida i Lönneberga

ASTRID LINDGREN, INGRID VANG NYMAN 
Pippi Sakletarboken

ASTRID LINDGREN, MARIT TÖRNQVIST 
Alla ska sova

JAN LÖÖF 
Skrot-Nisse och hans nya vänner
Skrot-Nisse ska ha semester, men så flyttar  
katten Missan, grisen Nassen och apan Affe och allt 
blir stökigt!

79 DR SEUSS 
Horton hör  
en vemling
& Loraxen
Odödliga klassiker 
om miljö, med-
känsla och att  
stå upp för sina 
medmänniskor. 
Skrivna på vers.

59

69

PIJA  
LINDENBAUM 
Gittan och gråvargarna
Gittan tappar bort dagis men hittar gråvargarna. Var-
garna blir hennes vänner och magiska saker händer.

69

89 69

59
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ARNE NORLIN,  
JONAS BURMAN 
Här kommer skogsmaskinerna
Spännande och lärorik berättelse om skogen 
och livet som skogsarbetare.

JOHAN ANDERBLAD, 
FILIPPA WIDLUND 
Bojan och ambulansen
Aj, Bojan har skadat  
benet! Som tur är har 
mamma varit ambu-
lanssjuksköterska och 
kan hjälpa Bojan.

69 :-

JONNA 
BJÖRNSTJERNA 
Sagan om den 
underbara familjen 
Kanin och Spöktåget
Kliv inte på Spöktåget 
för då kan du aldrig kliva 
av! Men Lillebror Kanin 
råkar kliva på av misstag!

79 :-

ANNIKA LEONE, 
BETTINA JOHANSSON 
Bara rumpor  
på stranden
Mira, mamma och  
pappa är i Italien på  
semester och kommer 
till en strand med lite 
väl många bara rumpor!

69 :-

LASSE BERGHAGEN, 
KRISTINA GRUNDSTRÖM 
Filippa & morfar  
i djurens hus
Gigantiska ormar,  
kaxiga papegojor och  
luriga lemurer. Filippa  
är inte rädd, men morfar  
är inte förtjust.

39 :-

STEPHANIE BLAKE 
Bajskorv
Hela dagen säger  
kaninen bara en sak: 
Bajskorv. Men vad säger 
han när han stöter på  
en hungrig varg?

49 :-

Bamse och  
häxans dotter
Bamse måste stoppa 
Krösus från att tömma 
dammen och över-
svämma hela byn!  
Och vem är den lilla  
lokattflickan?

59 :-

GABY GOLDSACK,  
STEVE SMALLMAN 
Traktorhjälten 
Kittliga fåret
Torka i lerpölen 
På Bonden Bloms bondgård 
dyker det alltid upp nya 
knasiga problem som Bonden 
Blom måste lösa.

JUJJA WIESLANDER, SVEN NORDQVIST 
När Mamma Mu mötte Kråkan första gången
Mamma Mu tar ett jätteskutt och snubblar över 
något gråsvart i gräset. Så börjar vänskapen  
med Kråkan!

TOVE JANSSON, CECILIA 
DAVIDSSON, CECILIA HEIKKILÄ 
Mumintrollen och draken
Mumintrollet fångar en drake och 
stänger in den i en burk för att den 
alltid ska älska bara honom.

79

89

DAVID SUNDIN 
Boken som inte ville bli läst
Bokstäverna försvinner, boken 
försöker stänga sig, busar och 
bränns för att slippa bli läst!

69

39
/STYCK

Aristocats
101 Dalmatiner
Spännande äventyr om vildkatterna  
i Paris och hundarna Pongo och 
Perdita och deras 15 valpar.

JILLIAN HARKER 
Jag älskar dig pappa! 
Jag älskar dig mamma!
De söta böckerna om den nyfikna och äventyrs- 
lystna Lilla björn och hans mamma och pappa.

AXEL SCHEFFLER 
Max och Maja:  
Titta och hitta!
Max och Maja leker,  
promenerar, äter  
mellanmål och badar. 
Charmiga bilder med 
många detaljer att hitta!

69 :-

JAMIE  
FRENCH 
Törnrosa
JOSHUA GEORGE,  
H C ANDERSEN 
Den lilla sjöjungfrun
GEORGINA WREN,  
H C ANDERSEN 
Den fula ankungen
De klassiska sagorna om den 
sovande prinsessan, sjöjungfrun 
som har riktiga ben och den 
fula ankungen.

CAMILLA LÄCKBERG, MILLIS SARRI 
Super-Charlie och lejonjakten
Super-Charlie och monsterbacillerna 
Super-Charlie är familjens lillebror men han är också 
superhjälte med magiska superkrafter.

39
/STYCK

29
/STYCK

69

39
/STYCK

39
/STYCK

69

NEVILLE ASTLEY,  
MARK BAKER 
Georgs nya dinosaurie 39 :-
Greta på lerfestival 59 :-
Häng med Greta gris och hennes vänner, läs och lär 
om deras äventyr i vardagen!

NEVILLE 
ASTLEY,  
MARK BAKER 
Skoj hela dagen!
Lär dig klockan med Greta gris!
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H C ANDERSEN, 
CHARLES PERRAULT 
Mina bästa sagor:  
Den fula ankungen, 
Mästerkatten i stövlar 
& De tre små grisarna
Följ med på äventyr  
i denna klassiska
sagosamling.

59 :-

JAN LÖÖF 
Jan Lööf sagosamling
En påkostad och fantastisk 
samlingsvolym med några  
av Jan Lööfs mest kända 
bilderböcker.

ELSA BESKOW 
Solägget
ABC-resan
Elsa Beskows klassiker har älskats av barn genom  
alla tider. Spännande äventyr och sagolika bilder.

ELSA BESKOW 
Elsa Beskows 
sagoskatt: Tripp
En praktfull volym  
med de mest älskade 
sagorna samlade, med 
originalillustrationer  
i färg och svartvitt.

129 :-

SUSIE LINN 
Klassiska sagor
Sex tidlösa berättelser: 
Askungen, Rödluvan, 
Guldlock, Hans och 
Greta, Tre små grisar 
och Jack och bön-
stjälken.

49 :-

John Bauers 
förtrollande sagovärld
En vacker present-
utgåva med ett urval  
av Bauers vackra,  
mystiska sagor  
och bilder.

99 :-

Lilla 
barnkammarboken: 
sånger, rim och ramsor 
för hela kroppen
Hoppa, gunga, klappa 
och lek! Klassiker och 
pigga nyskrivna ramsor, 
fint och roligt bildsatta.

89 :-

Bröderna Grimms 
sagovärld
22 av de bästa  
och mest välkända  
klassiska sagorna av 
bröderna Grimm i en 
vacker presentbok  
för alla åldrar.

119 :-

KATHRYN BEER, 
HANNAH CAMPLING, 
HANNAH CATHER 
Mysiga godnattsagor
11 söta berättelser om 
Max och Mias säng-
tävling, den veliga Vera 
och Benjamins äventyr.

69 :-

ELSA BESKOW 
Blomsterfesten  
i täppan
Tidlös saga om Lisas 
magiska midsommar-
fest bland de vackra 
blommorna och grön-
sakerna i trädgården.

89 :-

  

1. Stäng av TV, musik, spel  
och lägg undan telefonen.

2. Variera mellan roliga,  
sorgliga,spännande böcker  
och lärorika  faktaböcker.

3. Läs på dagen, inte bara på  
kvällen när ni ska sova.

4. Ha kul! Lev dig in i berättelsen, 
läs med olika röster, eller 

 sjung en bit.

5. Ha böcker framme så barnet  
själv kan hämta.

6. Låt barnet avbryta med sina  
tankar. Titta på bilderna, ställ enkla  

öppna frågor och uppmuntra  
barnets fantasi.

6 tips för  
mysig högläsning 89

/STYCK

149

 
Din första bok:  
berättelser, rim och sånger för de minsta
En samlingsvolym med utvalda berättelser, 
rim, ramsor och sånger från böckerna om 
Pippi, Max, Kotten m fl.

109

SUSANNA DAVIDSON 
M FL 
Sagor om smarta  
och modiga flickor
Färgstarka, kloka och 
modiga hjältinnor som 
räddar prinsar, över-
listar jättar och kämpar 
mot ondska!

49 :-

BRÖDERNA GRIMM 
CHARLES PERRAULT 
Mina bästa sagor: 
Askungen, Rödluvan 
och vargen & Snövit  
och de sju dvärgarna
Tre älskade sago-
klassiker, rikt illu stre-
rade.

59 :-

LIN HALLBERG 
Rädda Rut
De andra barnen i lekparken 
jagar iväg Rut. Men i den 
magiska djuraffären hittar 
hon en djurkompis!

DAN HÖJER 
Lättlästa mysterier� 
Cirkusdeckarna och 
badhusmysteriet
Cirkus Pommery ska 
uppträda vid en simhall. 
Men något skumt är  
på gång! Ett fall för  
Cirkusdeckarna.

49 :-

KATARINA GENAR 
Spökdiscot
Det är Halloweendisco  
i matsalen på Gretas 
mystiska skola. Men  
vad är det som hörs 
från vinden?

49 :-

JENNY ALM 
DAHLGREN 
Kelvins kaniner
Just när Kelvin och  
farmor har köpt kaniner 
tillsammans så dör far-
mor. Lättläst för alla 
djurälskare.

49 :-

HELENA BROSS 
Sparkcykeln
Axel och Omar vill ha 
varsin sparkcykel. En 
dag ser de en som lig-
ger slängd. De lånar 
den, men får man det?

49 :-

MARGARETA 
NORDQVIST 
Billy busar
Den nya hästen Billy 
tycker att det blir  
tråkigt i hagen och  
hoppar ur! Ur serien 
"Djurkompisar".

49 :-

MARIE OSKARSSON 
Bästa bion
Kompisarna ska gå på 
bio! Men så säger Jacks 
mamma att de inte har 
råd. Vad ska han göra?

49 :-

JÉRÉMY ROUCHE 
Fotboll
Hur funkar det att  
spela i ett klubblag,  
på träning och match? 
Regler, fakta och några 
övningar. Lättläst.

49 :-

Resan börjar med 
Läsborgarmärket!

Att läsa är att resa, det är sen gammalt. 
Men att lära sig läsa är inte alltid helt lätt. 

Därför finns Läsborgarmärket, som en 
inspiration på vägen mot ett liv fyllt av 

äventyr i böckernas värld.

Hur fungerar det? 

1. Barnet läser fem böcker.
2. Fyller i ett läskort.

3. Hämtar märket gratis hos oss.
4. Samla alla tre Läsborgarmärken!

Hämta läskort i våra butiker eller på 
akademibokhandeln.se/lasborgarmarket.

HELENA  
BROSS 
Spela kula  
Världens finaste glasögon
Populär serie för nybörjar-
läsare om kompisarna i  
"Klass 1b” där både killar  
och tjejer känner igen sig.

49
/STYCK

JENS HANSEGÅRD 
Jordens fantastiska fakta 
(samlingsvolym, 5 böcker i en)
Fem lättlästa böcker i serien om 
Jordens fakta. Fakta och spännande 
berättelser samlade i en härlig 
presentbok.

89

49
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LIN HALLBERG 
Alla älskar Sigge
Om när Elina kommer 
till Broby och möter 
Sigge, den sötaste lilla 
shetlandsponny som 
hon någonsin har sett.

69 :-

DAN HÖJER 
Arkeologdeckarna och  
den underjordiska armén
Skumma saker är på  
gång i Kina. Ett fall för  
arkeologdeckarna  
Marvin, Ramses, Neffi  
och hunden Farao!

59 :-

KATJA TYDÉN 
Nu börjar vi skolan!
Hur är det egentligen att börja i skolan? Följ med 
barnen i klass FA från den allra första pirriga dagen.

JOSEFINE 
SUNDSTRÖM,  
EMMA GÖTHNER
Branden  
– läs tillsammans
Små och stora ögon-
blick i Sagas vardag. 
Turas om att läsa, med 
versaler och gemener.

79 :-

ROALD DAHL 
Häxorna
Visste du att häxor finns 
på riktigt och kan vara 
vem som helst? Och  
deras uppgift är att  
förgöra alla barn!

79 :-

MARTIN WIDMARK, 
CHRISTINA ALVNER
Nelly Rapp och snö-
mannens hemlighet
Nelly Rapp har sportlov 
och hör om jättelika 
spår i snön! Kan det 
vara en av de sista snö-
männen på jorden?

69 :-

THORBJÖRN EGNER 
Karius och Baktus
Tandtrollen Karius och 
Baktus bor i pojken 
Jans mun och trivs bra 
för Jan borstar så sällan 
tänderna.

69 :-

DAN HÖJER,  
STINA LÖVKVIST 
Cirkusdeckarna  
och mellomysteriet
Cirkusdeckarna  
och ufo-mysteriet
Tvillingarna Kaspar och 
Katinka är cirkusstjärnorna 
som gillar att lösa mysterium. 
Häng med på äventyr!

MARTIN WIDMARK,  
HELENA WILLIS 
Fotbollsmysteriet
Filmmysteriet
Skolmysteriet
Lasse och Maja har en detektivbyrå ihop.  
Häng med när de löser tre spännande mysterier!

69
/STYCK

69

ANJA GATU 
Man lever bara  
nio gånger
Kattspionerna på Rosen-
gård har letat efter en 
modig och smart ny  
katt och nyinflyttade  
Samira är perfekt!

89 :-

HELENA HEDLUND 
Det fina med Kerstin
Kerstin är sju år och  
älskar guld. En dag  
hittar hon en ring på 
golvet. Om intras - 
slade hemligheter  
och vänskap.

79 :-

YLVA HÄLLEN 
Ylvania: De bortglömdas stad
Alba får ett meddelande.  
Hon måste bege sig till De bort-
glömdas stad. Tänk om hennes 
pappa finns där? Del 4.

YLVA HÄLLEN 
Ylvania:  
Sagan om ljusbäraren
Alba bor med sina  
fosterföräldrar. En dag 
kommer en budbärare 
från hennes hemland 
Ylvania. Alba måste dit!

79 :-

ANTOINE DE 
SAINT-EXUPÉRY 
Den lille prinsen
Ett klassiskt mäster- 
verk för barn i nyöver-
sättning, med de 
ursprung liga färg-
illustrationerna.

89 :-

JENS LAPIDUS 
Juvelkuppen
Jonathan lär känna  
Zasha och de bildar 
Dillstaligan – enligt  
vissa ett tjuvgäng  
i det godas tjänst.

59 :-

CAMILLA BRINCK 
Musse & Helium:
Den hemlighetsfulla världen
Den sista kampen
Mysteriet med hålet i väggen
Häng med på magiska uppdrag med Musse och Helium!  
En härlig fantasivärld fylld av humor och spänning.

ZANNA  
DAVIDSON 
Vindarnas skrin
Sista striden
Den magiska spegeln
Följ med Zoe till enhör  ningarnas 
magiska värld. Fristående böcker 
i serierna ”Den magiska enhör-
ningsön” och ”Den förtrollade 
ponnyön”.

49
/STYCK

89

89
/STYCK

59
/STYCK
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DAVID SUNDIN 
Trollformler och besvärjelser: 
för vardagliga händelser
En bok full med trollformler för 
vardagssaker som att få äcklig 
mat att smaka godis, och fixa 
sovmorgon!

ROSE LAGERCRANTZ 
Mitt lyckliga liv
Dunne och Ella Frida 
hittar varandra första 
dagen i skolan. Men  
efter lovet är något för-
ändrat. Vad har hänt?

69 :-

FRIDA NILSSON 
Det tunna svärdet
När Sasjas mamma dör 
bestämmer han sig för 
att följa efter henne till 
Dödens rike. Kan han 
överlista Döden?

79 :-

ANDERS SPARRING, 
PER GUSTAVSSON 
Familjen Knyckertz  
och Ismans hemlighet
Det spökar i Pauls hus 
och Ellen söker spår. Men 
varför ligger den för-
svunna gulddiamanten 
på nattduksbordet?

69 :-

HENRIK TAMM 
Ninja Timmy och  
de stulna skratten
Första delen om Timmy 
och hans listiga gäng. 
Här löser de gåtan om 
de stulna skratten.

79 :-

DAVID WALLIAMS 
Slajm
Hur pojken Ned lyckas 
att rädda sina vänner 
tack vare sitt nya  
superhemliga vapen: 
Slajm!

79 :-

ELIAS VÅHLUND, AGNES VÅHLUND 
Handbok för superhjältar: Handboken
Handbok för superhjältar: Försvunna
Serien om Lisa som mobbas i skolan men hittar en 
magisk handbok för superhjältar som förändrar allt!

89

TORBEN  
KUHLMANN 
Einstein  
– Musens fantastiska resa i tid och rum
Fantasifullt, spännande och tänkvärt om en liten 
mus som gör en tidsresa och träffar Albert Einstein.

119

TINA MACKIC,  
JOHANNA ARPIAINEN
Sommarskuggan och 
kalasbuset
Den magiska dräkten Som-
marskuggan är ständigt på 
jakt efter sin utvalda person. 
Den får bara inte hitta den!

KRISTINA OHLSSON 
Spökbyrån� Fallet med den rysliga skuggan
Det spökar i Frans Franssons lägenhet och han kan 
inte sova för allt oväsen! Ett fall för Spökbyrån! 

79 89
/STYCK

MARTIN OLCZAK,  
ANNA SANDLER 
Jacks förbannelse – samlingsvolym
Jack kan trolla och hans föräldrar jobbar med  
att ta hand om tomtar, sjöodjur och varulvar.  
Samlingsvolym.

89

89
INGELIN  
ANGERBORN 
Flickan utan ansikte
Fannys kusin Ines’ låtsas-
kompis, har hon verkligen 
inget ansikte? En spännande 
minimysrysare.

JEFF KINNEY 
På ny kula
Greg Heffleys familj har fått  
ett oväntat arv och tänker 
rusta upp huset för pengarna. 
Men oj vad allt går fel!

ANGELICA ÖHRN 
Chamir och 
sommarpokalen
En spännande bok för 
alla hästintresserade 
och för alla som växer 
upp och ställs inför  
svåra situationer.

39 :-

MAGNUS MYST 
Den lilla onda boken
”Mina gåtor och be-
rättelser är inget för  
fegisar! Och passar du 
dig inte, blir du kanske 
min fånge för alltid.”

69 :-

KRISTINA SIGUNSDOTTER 
Humlan Hanssons hemligheter
Fint skrivet om bästissvek och växtvärk, hemligheter 
och ensamhet. Vinnare av Augustpriset 2020.

MAX BRALLIER 
De sista barnen  
på jorden och 
midnattsklingan
Kan kompisarna rädda 
världen från ondskan 
ännu en gång? Och vad 
är det egentligen för fel 
på Dirk? Femte delen.

69 :-

ANNA JAMES 
Tilly och bokvandrarna
Äventyr, magi och  
mysterier med Tilly, 
som kliver in i böcker-
nas värld i jakten på sin 
försvunna mamma.

69 :-

HANNA BLIXT,  
JAKOB BLIXT 
Uppdraget i London
Milton och Iona råkar 
ändra det förgångna  
så att nazisterna vinner 
kriget. Nu måste de 
ställa allt till rätta!

79 :-

B B ALSTON 
Amari och 
Nattbröderna
Amari söker efter sin 
försvunna bror, och 
hamnar i en värld där 
magi och övernaturliga 
krafter existerar.

79 :-

MOA DE BRUIN 
Vera Svansons dagbok 
för tacoälskare och 
halloweenfantaster
Roligt och knasigt om 
Vera och hennes hel-
knäppa tacoälskande 
familj, och om kärlek 
och kompissvek.

89 :-

OSKAR KÄLLNER 
Bortförda
I skogen möter sys-
konen Alice och Elias 
en azkalor från rymd-
skeppet Stillheten 
och äventyret börjar!

79 :-

PETTER LIDBECK 
Festen
Var det verkligen en 
olycka när Sebastian 
dog på festen i villa-
området? Signe tror 
inte det och följer  
spåren…

79 :-

ANDERS JACOBSSON, 
SÖREN OLSSON 
Berts desperata dagbok
Bert har blivit ihop  
med sin drömtjej och 
längtar till skolan. Men  
så nyser han och hamnar  
i Corona-karantän!

69 :-

RICK RIORDAN 
Krigarens svärd
När 16-årige Magnus 
dör hamnar han i  
asagudarnas paradis 
och ett äventyr i de 
nordiska gudarnas 
värld börjar.

89 :-

CHRISTOPHER PAOLINI 
Gaffeln, häxan och 
draken: tre berättelser 
från Alagaësia
Tre berättelser från  
Alagaësia med några av 
favoritkaraktärerna från 
böckerna om Eragon 
som huvudpersoner. 

89 :-

TOBIAS  
SÖDERLUND 
Ljusklotets mysterium
Ett mystiskt ljusklot som gör att folk för-
svinner, en hemsökt herrgård och ett väsen 
som lurar i skogen.

69

79

79

69



ROBERT LOUIS 
STEVENSON 
Skattkammarön
Äventyrsboken om  
Jim som hittar en skatt -
karta och följer med ett 
skepp på en spännande 
skattjakt till Karibien.

69 :-

CHRISTINA 
HERRSTRÖM 
Ebba och Didrik
Om kärlek och vänskap, 
om skolan, familjetras-
sel och om kompisarna 
Ebba och Didrik. 

69 :-

LISA BJÄRBO, JOHANNA  
LINDBÄCK, SARA OHLSSON 
Jobbiga tjejer
Nya orättvisor att bekämpa och ett nytt brott att lösa 
för vännerna Jasmine, Tilde och Eleni från Fula tjejer.

SUZANNE COLLINS 
Balladen om 
sångfåglar och ormar
Om Coriolanus Snow 
som blir mentor åt en 
flickspelare från Distrikt 
12–64 år innan Hunger-
spelen-trilogin.

89 :-

NEIL GAIMAN 
Stardust
Den unge Tristran 
Thorn ger sig iväg på 
ett magiskt äventyr för 
att hämta en stjärna åt 
sin älskade Victoria.

89 :-

ELAF ALI 
Vem har sagt något om kärlek?:  
att bryta sig fri från hedersförtryck
När Elafs chattflirt David ringer blir pappa galen.  
En gripande skildring av ett hedersstyrt liv i Sverige.

MARIA GRIPE 
Tordyveln flyger i skymningen
Vad påverkar historiens gång? 
Slumpen, viljan eller något 
annat? Ett spännande äventyr 
i det förflutna.

C S LEWIS 
Häxan och lejonet
Min morbror trollkarlen 
Älskad och tidlös berättelse om 
äventyren i landet Narnia där den 
Vita Häxan härskar. Del ett och två  
i serien.

59
/STYCK

79

89
ERIC LINKLATER 
Det blåser på månen
En storslagen klassiker 
om Dora och Dorinda 
som reser iväg för att 
rädda sin pappa från  
tyrannen i Bombardiet.

69

69

STEPHENIE  
MEYER 
Midnattssol
Den mörka berättelsen  
om vampyren Edward och om hans  
stora utmaning när han möter Bella och  
blir förälskad.

89

HOWARD PYLE 
Robin Hood
Berättelserna om  
den legendariske Robin 
Hood, den ädelmodige 
rövaren, de rikas skräck 
och de fattigas väl-
görare.

39 :-

MARTHA  
SANDWALL- 
BERGSTRÖM 
Kulla-Gulla
Älskad klassiker om  
barn hemsbarnet Gulla och 
hennes vardag och äventyr 
i dåtidens fattiga Småland.

79
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