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Behövs det mer mångfald i barnböcker och ungdomsböcker? Ja! Och det är därför vi 
finns. Vi är som vilket förlag som helst med den stora skillnaden att vi väljer våra manus 
utifrån vår värdegrund. Alla titlar ska bidra på ett eller annat sätt till vår devis: Ut med 
stereotyper – in med möjligheter! Vi ger ut böcker som speglar samtidens mångfald i sätt  
att vara och sätt att leva, roliga och spännande böcker som utmanar förlegade stereo-
typer och ger fler barn och unga möjlighet att vara sig själva, må bra och förverkliga 
sina drömmar i ett öppet och inkluderande samhälle.

Vi jobbar med över hundra olika fantastiska författare och illustratörer, såväl etablerade 
som nya stjärnskott. De delar vår vision om mer mångfald i litteraturen, och vill vara med 
och göra skillnad. Något vi är väldigt glada över! 

Vårt sortiment sträcker sig från pekböcker till tonår och unga vuxna. Det finns även 
metodböcker som riktar sig till vuxna som jobbar med barn och unga. Vår utgivning är 
ca 20-25 titlar per år. 
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0–3 ÅR OLIKA FÖRLAG OLIKA FÖRLAG 1–3 ÅR

BARNBOKSAKADEMIN

VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

Enkelt, roligt och vardagsnära om att göra 

saker tillsammans. 

Ett barn som inte är könat, och som därför 

många barn kan identifiera sig med.

En familj med två mammor, vilket synliggör fler 

familjeformer. 

Titta skogen!
av Åsa Mendel-Hartvig & Maija Hurme

Blomman, humlan, mossan. 
Lukta, lyssna, gosa. 
Det är vår i skogen! 

Vår, sommar, höst och vinter!  
Följ fyra barn som på egen hand upptäcker 
naturen. Äventyr med alla sinnen vidöppna.  
Lika enkelt som storslaget

Vi tvättar bilen!
av Sarah Vegna & Astrid Tolke

Spruta vatten! 
På bilen.
På trädet.
På mamma?

Text och bild bildar en tilltalande 

naivistisk enhet som barnet lätt knyter an 

till – ett alldeles ypperligt möte! 

BTJ

"Mammorna i boken påminner om 

mig själv som mamma. Jag har alltid 

gillat att göra vardagliga saker med 

mina barn. Och jag tycker att det är 

viktigt att barn får testa saker. Att de 

får känna att de klarar av, även fast 

de väldigt små."

En av vårens 10 bästa barnböcker! 

enligt ETC

RECENSIONER:

KOMMANDE 
TITLAR I  

SAMMA SERIE

NY
SERIE!

Serie: Titta-serien 
Ålder: 0-3 år 
Inbunden: 32 sidor
Författare: Åsa Mendel-Hartvig 
Illustratör: Maija Hurme 
ISBN: 978-91-88347-41-1
Utkommer: Februari

Serien: Vi gör!  
Ålder: 1–3 år 
Inbunden: 32 sidor  
Författare: Sarah Vegna 
Illustratör: Astrid Tolke
ISBN: 978-91-88347-12-1
Utkommer: April

   
SA

RA
H V

EGNA författare

Å
SA

 M
ENDEL-HARTVIG författare

M
AI

JA
 H

URME prisbelönt illustratör

VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

En härlig berättelse om barn som möter naturen!

Ett barn som inte är könat, och som därför många 

barn kan identifiera sig med. 

En pappa som visar närhet, kärlek och omsorg.

Karaktärerna är mörka vilket bidrar till mångfald.   

”Genom att skapa relationer till naturen skapas 
också incitament för att ta hand om den.”
Åsa Mendel-Hartvig ligger också bakom 
succéböcker som Tesslas mamma vill inte  
och Tesslas pappa vill inte. 

BARNBOKSAKADEMIN



1–3 ÅR OLIKA FÖRLAG OLIKA FÖRLAG 1–3 ÅR

BARNBOKSAKADEMIN

Mix jobbar
av Malin Lilja & Matilda Salmén

Mix jobbar. 
Gräver stora gropar och släcker bränder. 
Kollar reflexer och fångar bovar. 
Inga problem!

VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

En inspirerande bok om att gå in i olika roller och yrken! 

En tjej som självklart tar sig an manligt kodade yrken, 

som polis, ståupp-komiker, läkare, grävmaskinist och 

brandsoldat.  

En tjej i huvudroll som är energisk, nyfiken, kreativ  

och orädd. 

Självklar etnisk mångfald i illustrationerna.

TIDIGARE 
TITLEL I  

SAMMA SERIE

Serie: Mix 
Ålder: 1–3 år 
Inbunden: ca 32 sidor 
Författare: Malin Lilja
Illustratör: Matilda Salmén
ISBN: 978-91-88347-03-9
Utkommer: Januari  

M
ALIN

 LIL
JA författare

”Vissa barn är i ständig rörelse och 
testar med intresse och upptäckar-
glädje. Mix är ett sådant barn.” 

Samspelet, avundsjukan, ilskan och 

glädjen mellan de två syskonen är särskilt 

framträdande i barnens ögon, hur de 

ser på varandra och vilka blickar de 

ger varandra. För illustratören Caroline 

Röstlund krävs det inte så mycket mer än 

så för att förmedla starka känslor.

Dagens bok 

RECENSION:

TIDIGARE 
TITLAR I  

SAMMA SERIE

ÅS
A M

ENDEL-HARTVIG författare

CA
RO

LIN
E RÖSTLUND illustratör

VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

En pojke som har feminint kodade attribut, 

som nattlinne med rosa hjärtan!

En familj med endast en mamma, vilket 

visar fler möjliga familjeformer!

Barn som tar egna initiativ och gör själva!

Konrad och kalaset
av Åsa Mendel-Hartvig & Caroline Röstlund

Vakna Konrad! 
Mamma fyller år.
Konrad och Hedvig måste ordna frukost.
Men båda vill röra i chokladen.
Sch! Annars vaknar mamma …

Tillsammans skapar Åsa och Caroline mästerverk som älskas av  
både små och stora läsare! 

Serie: Konrad-serien 
Ålder: 1-3 år
Inbunden: ca 36 sidor  
Författare: Åsa Mendel Hartvig 
Illustratör: Caroline Röstlund 
ISBN: 978-91-87413-41-4
Utkommer: juni 2017

Texten i Mix jobbar är enkel, kortfattad 

och innehållsrik. Berättelsen har ett 

raskt tempo och det händer mycket på 

några korta rader. 

BTJ

Matilda Salméns illustrationer är lika 

livfulla och uttrycksfulla som texten. 

BTJ

RECENSIONER:



OLIKA FÖRLAG 3–6 ÅR

BARNBOKSAKADEMIN

3–6 ÅR OLIKA FÖRLAG OLIKA FÖRLAG 3–6 ÅR

Den påminner barnet om den fantasi som är 

så fantastisk och som ibland behöver lockas 

fram. Såklart är det också genusmedvetet, 

Mirjam gillar alla möjliga saker i fantasin 

och får spela stor hjälte. 

Feministbiblioteket om Jag vill inte leka själv!

Den visar också med sina fina 

illustrationer hur en annorlunda 

familj kan se ut och jag blev positivt 

förvånad när mamman i boken är 

tatuerad och piercad. Har sagt det 

en gång redan men säger det igen, 

fantastiskt fina illustrationer 

Bandypappan, om Bra bestämt!

RECENSIONER:

VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

En familj med två pappor och en mamma,  

vilket visar fler familjeformer.

En tjej som använder sin kropp hur hon vill!

En tjej som får göra roliga ljud och ta plats!

En tjej som inte alltid gör som hon blir tillsagd!

VARFÖR DEN HÄR SAMLINGSVOLYMEN?

En familj med mamma och hennes kille, lyfter 

olika familjeformer. 

En tjej som tar plats och är kreativ och 

bestämd. 

En berättelse om att vara rädd och ändå göra 

det en vill!

Värsta prutten, Lolly!
av Åsa Karsin & Frida Arvidsson  

Lolly älskar att prutta med armhålan. Pappa Peter 
tycker att hon är proffsig. Pappa Anders har 
slutat med sånt. Men en dag får hon följa med sin 
mamma på en fin fest. Där får hon absolut inte 
prutta. Kommer hon att kunna låta bli?

Bra bestämt! Samlingsvolym
av  Anders Alzén & Maria Borgelöv

Mirjam gillar att bestämma! Som att alla ska smyga som 
lejon och gå baklänges. Men kan hon bestämma vem som 
får gilla vem? Eller vad hon ska vara rädd för?

Mirjam gillar inte att leka själv! Men mamma ska handla 
och Pierre vill läsa. Och det finns inget att göra! Eller? 

”Jag är bonuspappa själv och jag 

tror att det behövs fler böcker som 

visar att familjer kan se olika ut.”

Åsa Karsin tar sig an nutiden på ett väldigt 

charmigt och direkt sätt. Frida Arvidssons 

färgsprakande och detaljrika bilder förstärker 

och överraskar. 

BTJ
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Ålder: 3–6 år 
Inbunden: 36 sidor 
Författare: Åsa Karsin
Illustratör: Frida Arvidsson  
ISBN: 978-91-85845-62-0
Utkommer: mars 2017  

Ålder: 3–6 år 
Inbunden: 72 sidor 
Författare: Anders Alzén
Illustratör: Maria Borgelöv  
ISBN: 978-91-88347-40-4
Utkommer: mars 2017  

ÅTER- 
UTGIVNING

SAMLINGS-
VOLYM

Genial. Den lyckades förena två viktiga saker: Pruttar och att människor 

är olika. Den ena saken är viktig för barn, och den andra saken är ännu 

viktigare. En del människor kan prutta med hjälp av handen i armhålen. 

En del kan det inte. En del människor lever i par som består av pojke – 

flicka, en del inte. Inte större än så, inte märkvärdigare än så, inget som 

behöver förklaras, motiveras, ursäktas eller göras väsen av.

Ketchupmamman

RECENSIONER:
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3–6 ÅR OLIKA FÖRLAG OLIKA FÖRLAG 3–6 ÅR

Marcus Gunnar Petterssons bilder  

är mer än illustrationer, spinner vidare,  

vrider på perspektiven och är ett  

äventyr i sig! 

ETC

RECENSION:

Badbomber och simhopp – samlingsvolym
av Marin Salto & Marcus Gunnar Pettersson

Mertsi vill gärna hoppa från hopptornet. Som de andra.  
Men tänk om han inte kommer upp till ytan?

Selma ska dansa inför hela skolan. Det pirrar.  
För tänk om hon skulle glömma stegen?

Rosita väntar på Emma. De ska leka kurragömma.  
Men tänk om någon gömmer sig för bra?

SAMLINGS-
VOLYM

Ålder: 3–6 år 
Inbunden: 104 sidor 
Författare: Marin Salto
Illustratör: Marcus Gunnar Pettersson  
ISBN: 978-91-88613-00-4
Utkommer: april 2017

VARFÖR DEN HÄR SAMLINGSVOLYMEN?

Killar som visar känslor och hjälpsamhet!

Tjejer som visar uppfinningsrikedom och mod!

Självklar inkludering av olika romska grupper!

I tre historier låter Marin Salto oss lära 
känna barn som utmanar sina rädslor, 
som löser problem och som leker i 
grupp – berättelser som ger igenkänning 
och levandegörs av Marcus Gunnar 
Petterssons fantasirika bilder. 

M
A

RC
US G

UNNAR PETERSSON illustratör



LÄTTLÄST 6–9 ÅR OLIKA FÖRLAG OLIKA FÖRLAG 6–9 ÅR LÄTTLÄST

VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

Visar ett barn med Downs syndrom och utmanar 

funktionsnormerna!

Har med en assistent, vilket ger spegling åt 

många barn i skolan idag!

En självklar mångfald i klassen vilket speglar 

samtidens färgrikedom!

En kille som intresserar sig för att natur, närmiljö 

och odling!

VARFÖR DEN HÄR SAMLINGSVOLYMEN?

Har en huvudperson som sitter i rullstol, utan att det 

är i fokus!

Självklar mångfald i klassen, vilket speglar samtidens 

färgrikedom!

Genusmedvetenhet i karaktärsbeskrivingar!

Visar heterosexuell och homosexuell kärlek likvärdigt!

Allt är inte svart eller vitt, alla är olika på olika sätt och var 

och en har sina styrkor och svagheter. Ibland kraschar dessa 

ihop, ibland är de berikande. Böckerna om Vilma och Loppan 

navigerar medvetet runt de vanliga normativa fallgroparna och 

utmanar också vissa av barnlitteraturens enklaste lösningar. 

Göteborgs-Posten

Författaren Ebba Berg har fångat Klara med sina önskningar och funder-

ingar väl. Illustrationerna har en central roll i boken. Illustratören Carl Flint 

visar detaljrikt miljöer och huvudpersoner i berättelsens alla skeenden. 

Färgerna är starka och glada. De korta meningarna har ett enkelt ordval 

och är luftigt satta på sidorna. Barn från åtta år och några år uppåt gillar 

nog att följa Klaras längtan efter ett djur.

BTJ, om Klara Ek och hunden som inte var en hamster

Det är lättsamt berättat om Nora och hennes två mammor. Noras ilska över 

att inte få välja själv gestaltas väl. Många tydliga illustrationer i glada 

färger av Carl Flint kompletterar snyggt. (…) Ett jobb för Nora Henriksson 

passar fint för nybörjarläsaren.

BTJ, om Ett jobb för Nora Henriksson 

I den här berättelsen träffar vi mysiga barn med 

olika intressen som har kul ihop och allt presenteras 

oerhört naturligt av författaren Anneli Khayati. 

Boken passar barn som precis lärt sig läsa, men 

fungerar även utmärkt för högläsning. 

BTJ

RECENSIONER:

RECENSIONER:

Timmy Kent och de mystiska morötterna 
av Ebba Berg & Carl Flint  

Timmy älskar både frukt och grönsaker. De borde få växa överallt! 
Men är det förbjudet att plantera frön var som helst? Och får du 
sitta i fängelse om du råkar göra det?

Serien: Barnen i Lyckeskolan (Silverdelfinen 2)
Ålder: 6–9 år 
Inbunden: 40 sidor  
Författare: Ebba Berg 
Illustratör: Carl Flint 
ISBN: 978-91-88347-30-5
Utkommer: mars 2017

Serie: Vilma & Loppan (Silverdelfinen 2)
Ålder: 6–9 år 
Inbunden: 120 sidor  
Författare: Anneli Khayati 
Illustratör: Mikael Sjömilla 
ISBN: 978-91-88347-44-2
Utkommer: mars 2017

SAMLINGS-
VOLYM

TIDIGARE 
TITLAR I  

SAMMA SERIE

BARNBOKSAKADEMIN

Modigt med Vilma och Loppan – 
samlingsvolym
av Anneli Khayati & Mikael Sjömilla

Det krävs mod! Både för att Vilma och Loppan ska våga hämta 
bollen som hamnat hos arga tanten. Och för att säga vad du tycker!

Det krävs vänskap! Både för att Vilma och Loppan ska må bra, men 
också för att de ska kunna samarbeta för att nå dit de vill!

Och det finns kärlek! Både till andra och till sig själv, konstaterar 
Vilma och Loppan i den här samlingsvolymen om två vänner på 
vardagsäventyr!

De populära böckerna om Vilma och Loppan i ny utgåva!

Modigt med Vilma & Loppan har valts ut som Outstanding Book  
av International board on books for young people – IBBY!



BARNBOKSAKADEMIN

6–9 ÅR OLIKA FÖRLAG OLIKA FÖRLAG 6–9 ÅR

Charlotte Rohlin

Ta chansen, Charlotte! 
av Jennifer Wegerup & Bettina Johansson 

Charlotte har alltid drömt om att spela match 
i landslagströjan.Första steget är att få en 
plats i flicklandslaget. Men när det är dags 
för uttagning blir Charlotte nervös. Vill hon 
verkligen det här?  

Den femte och sista delen i Charlotte-serien!

Serien: Barnen i Lyckeskolan (Silverdelfinen 2)
Ålder: 6–9 år 
Inbunden: 40 sidor  
Författare: Ebba Berg 
Illustratör: Carl Flint 
ISBN: 978-91-88347-30-5
Utkommer: mars 2017

TIDIGARE 
TITLAR I  

SAMMA SERIE

Det fina med denna serie är att den 

långt ifrån bara handlar om fotboll. 

Den ger en fin bild av en både tuff 

och glad men också osäker idrottstjej.

BTJ

RECENSION:

JE
N

N
IFE

R W
EGERUP författare

En av våra främsta sportjournalister! 

”Böckerna om Charlotte är väldigt viktiga för mig 

personligen. Jag spelade fotboll i 17 år och fick 

som liten flicka ofta ta strid för min rätt att spela, 

och villkoren var alltid sämre än herrarnas. För 

mig är det självklart att alla ska ha samma rätt till 

världens underbaraste sport – fotboll.”

VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

Om en av Sveriges bästa backar genom tiderna 

och en signal om att tjejers fotboll spelar roll!

Om en tjej som spelar fotboll, något som 

fortfarande är en bristvara i bokhyllan!

En självklar mångfald som speglar samtidens 

färgrikedom!

Väver in svensk fotbollshistoria!

Therese Sjögran

VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

Om en av våra landslagslegender och en signal 

om att tjejers fotboll spelar roll!

Om en tjej som spelar fotboll, något som 

fortfarande är en bristvara i bokhyllan!

Med en mamma som blir ihop med en tjej visas 

fler möjliga familjeformer!

En självklar mångfald som speglar samtidens 

färgrikedom!

TIDIGARE 
TITLEL I  

SAMMA SERIE

Snygg fint, Therese!
av Anja Gatu & Maria Borgelöv

Therese ska flytta. Till en ny ort och en ny 
skola, men framförallt till ett nytt lag! Med det nya 
laget får Therese chans till revansch mot Torns IF. 
Men också en möjlighet att utmana sig själv 
och gå på mål. Läskigt!

Det är nerver och nötande av finter och samtidigt 
flytt och nya vänner. En bok med många bottnar!

Serie: Fotbollsstjärnor (Therese-böckerna)
Ålder: 6–9 år  
Inbunden: 96 sidor
Författare: Anja Gatu 
Illustratör: Maria Borgelöv
ISBN: 978-91-88347-18-3
Utkommer: mars 2017

Författaren Anja Gatu fångar väldigt fint 

atmosfären kring fotbollsspelet. Dessutom 

är boken snyggt illustrerad av Maria 

Borgelöv, som skickligt avbildar händelser 

på och vid sidan av planen, gärna med 

humor. Rött kort, Therese! är en stor liten 

fotbollsberättelse med charm.

BTJ, om den första boken Rött kort, Therese! 

RECENSION:
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6–9 ÅR OLIKA FÖRLAG OLIKA FÖRLAG 6–9 ÅR

Vilket skott, Olivia! 
av Jennifer Wegerup & Maria Källström

Olivia älskar glass i sommarsolen. Men om det 
är något hon älskar mer så är det fotboll! Och 
att göra mål. Det vill hon absolut göra mot 
Getinge. Men det är något med mamma som 
gör att Olivia får svårt att hitta fokus på plan … 

Första boken om EM-aktuella landslagsstjärnan 
Olivia Schough!

VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

Om en av Sveriges mest spännande landslagsspelare, 

och en signal om att tjejers fotboll spelar roll!

Om en tjej som spelar fotboll, något som fortfarande 

är en bristvara i bokhyllan!

Skildrar en familj där någon blir allvarligt sjuk

Serie:  Fotbollsstjärnor (Olivia-böckerna) 
Ålder: 6–9 år   
Inbunden: xx sidor 
Författare: Jennifer Wegerup  
Illustratör: Maria Källström 
ISBN: 978-91-88347-43-5 
Utkommer: maj 2017

Kosovare  Asllani

VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

Handlar om en av våra stora fotbollsstjärnor!

Speglar en stjärna som har rötterna i ett annat land.

TIDIGARE 
TITLAR I  

SAMMA SERIE

Serie: Kosse (fotboll) 
Ålder: 6-9  
Inbunden: ca 80 sidor   
Författare: Anja Gatu  
Illustratör: Maria Källstrand
ISBN: 978-91-88347-36-7 
Utkommer: juni 2017

Rakt i krysset, Kosse! 
av Anja Gatu & Maria Källström

Kosse älskar att spela fotboll. Och hon älskar  
att vinna. Helst vill hon ha bollen hela tiden!  
Men för att bli riktigt bra måste hon hitta en målis 
att träna skott med. Vem då? Och sen är det dags 
för fotbollsturnering med Vimmerbyskolan.  
Nu gäller det på riktigt!

Passa bollen! ropar Kosse är inspirerad av landslagsstjärnan 
och PSG-stjärnan Kosovare Asllanis barndom och är skriven 
av sportjournalisten Anja Gatu.

Prisbelönt serie! Passa bollen! ropar Kosse vald ut till Kulturrådet 
internationella katalog över årets böcker 2015

JE
N

N
IFE

R W
EGERUP författare En av våra främsta sportjournalister! 

"Det är så härligt att skriva om stjärnor som 

Olivia, och så viktigt. När jag var liten fick 

tjejer kämpa för att spela fotboll. Men alla 

ska ha rätt till det, på samma villkor. Att 

bidra till fler böcker med flickor som är i 

fokus blir en del av det.”

Olivia Schough

NY 
SERIE!
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9–12 ÅR OLIKA FÖRLAG OLIKA FÖRLAG 9–12 ÅR

Serie: Spökskolan (del 1) Fantasy 
Ålder:  9–12 år 
Inbunden: 200 sidor 
Författare: Jesper Lundqvist 
Framsida: Ludwig Franzén 
ISBN: 978-91-88347-17-6 
Utkommer: februari 2017

NY 
FANTASY- 

SERIE

Härligt att läsa om hur barn vågar vara trygga i sig själva, 

trots att de är annorlunda. Det här är bra, berörande och 

välskriven fantasy för bokslukaråldern.

BTJ

I Spionen på spökskolan, som är hans [Jesper 

Lundqvists] första bok för slukaråldern, 

fortsätter hans ekvilibristiska språkglädje. Den 

lyser här med en än starkare kraft som spiller 

över på både handling och personer.

BTJ 

Bästsäljarkvalitet! 

Författaren Kim M. Kimselius 

Spionen på spökskolan är en supercharmig och underhållande 

berättelse om mod och vänskap och en hel del om 

spöken! Jag blir så förtjust i berättelsens lekfulla sätt att lyfta 

fram svårigheterna i att hitta sin plats och om att höra till.  Det 

finns så många fantasifulla detaljer i berättelsen, här vimlar 

det av livrädda vampyrer, otäcka tentakelmonster och gastar 

av olika slag. Vaktis i sig är en otroligt rolig karaktär som 

gjorde att jag fnissade högt flera gånger! 

Bloggen Midnattsord

 

RECENSIONER:

RECENSIONER:

Serie: Isporten (del 1) Fantasy  
Inbunden: 136 sidor  
Ålder: 9–12 år  
Författare: Jonna Berggren 
Framsida: Hanna Zimmerman Lamby 
ISBN: 978-91-88347-20-6 
Utkommer: februari 2017

Serie: Isporten (del 2) Fantasy  
Inbunden: 176 sidor   
Ålder: 9–12 år  
Författare: Jonna Berggren 
Framsida: Hanna Zimmerman Lamby 
ISBN: 978-91-88347-21-3 
Utkommer: april 2017

Serie: Isporten (del 3) Fantasy  
Inbunden: ca 200 sidor  
Ålder: 9–12 år  
Författare: Jonna Berggren 
Framsida: Hanna Zimmerman Lamby 
ISBN: 978-91-88347-22-0 
Utkommer: juni 2017

Isportenserien:  
Mörkt vatten • Andra sidan • Glitterheim
av Jonna Berggren

Jamina har alltid varit annorlunda. Som det där att hon kan hålla andan 
nästan hur länge som helst, och klara kyla bättre än alla andra. I alla 
fall nästan alla andra. När Milo börjar i hennes skola upptäcker Jamina 
att det finns fler som hon. Snart upptäcker även Väktaren Ismail deras 
speciella förmågor. Det är Ismail som vaktar den sista Isporten, vägen till 
en värld där magi och mystik är en självklarhet. En värld som håller på 
att gå förlorad och som bara Jamina och Milo kan rädda.

VARFÖR ISPORTENBÖCKERNA?

Genusmedvetet och nyanserat tecknade karaktärer!

Ondskefullhet finns hos både kvinnliga och manliga 

karaktärer!

Mod och omsorg finns hos både manliga och 

kvinnliga karaktärer!

Naturnära och vetenskapsbaserat!

Jonna Berggren är författaren som använder 

sina kunskaper från naturvetenskapen för 

att levandegöra en sorts istid med magi 

som självklar ingrediens.

Jesper, skaparen av Kiviböckerna.  

Hyllade och banbrytande författaren 

Jesper Lundqvist som förändrade språket 

med sina böcker om Kivi fortsätter att 

briljera med språket i en ständig balans 

mellan humor och spänning!

JO
N

N
A BERGGREN författare
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NDQVIST författare

Spionen på Spökskolan
av Jesper Lundqvist

Om det inte varit för getingen hade Silas inte märkt att 
handen blivit synlig. Han hade inte heller fått reda på 
att skolans vaktmästare inte bara var en vaktmästare. 
Eller att det fanns urgamla gångar som bredde ut sig 
under skolgården. Och han hade absolut inte upptäckt 
den märkliga dimman som väller in när klockan slår 
midnatt. Om Silas hade fått välja skulle allt vara som 
vanligt. Men det får han inte. Istället dras han in i en 
helt ny värld, där faror lurar bakom varje hörn.

VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

En bok från författaren bakom Kivi-böckerna!

Med två mammor i familjen visas fler möjliga 

familjeformer!

Blyg kille som måste hitta sitt mod!

FANTASY



BARNBOKSAKADEMIN

9–12 ÅR OLIKA FÖRLAG

Marta, bäst på plan!
av Anja Gatu

Det finns ingen som kan stoppa Marta med bollen! 
Inte brorsan som inte vill att hon ska spela ute på 
gatorna. Inte att hon måste jobba för att hjälpa 
mamma med ekonomin. Inte ens när hon väl får 
börja skolan slutar hon drömma om ett liv med 
fotbollen. Men när möjligheten att resa till Rio för  
att spela dyker upp hjälper varken vilja eller teknik.  
För det kostar pengar, och är det något Martas 
familj har ont om är det just det.

En av världens bästa fotbollsspelare, som inte bara 
briljerar i brasilianska landslaget utan också som 
proffs – nu i svenska Rosengård.

VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

Inspirerande om en av världens bästa fotbollsspelare!

Skildrar samtiden i en fattig stad i Brasilien!

Visar en tjej som spelar fotboll, något som saknas!

Visar en tjej som tar självklar plats i en värld av män.

Serie: Fotbollsstjärnor (Marta-serien, del 1) 
Inbunden: ca 200 sidor   
Ålder: 9–12 år  
Författare: Anja Gatu  
Framsida: Sanna Sporrong 
ISBN: 978-91-88347-07-7 
Utkommer: april 2017

A
N

JA
 G

ATU författare  ”Jag har följt Marta genom hela hennes 

karriär och minns den första intervjun med 

henne i Sverige. Hon satt uppe i Umeå 

med all snö och grät och berättade att 

hon längtade efter sin mamma. Hon 

har verkligen gjort en fantastisk och 

inspirerande resa från en värld där det 

inte var okej att spela fotboll som tjej till 

att bli världens bästa.”

NY 
SERIE!


