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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 en pappa som visar omsorg!

En familj med mörk hud, vilket bidrar till inkludering!

VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

Inspirerar till att göra saker tillsammans!

Vardagsäventyr som många barn känner igen! 

En familj med en två pappor!

En familj med olika hudtoner och etniciteter!

Vi bakar bullar
av Sarah Vegna & Astrid Tolke

Baka bullar!
Smula jästen.
Blanda mjölet.
Kleta på degen.
Kleta på pappa?

En bok om den lekfulla vardagen med ett litet barn!

Vi odlar smultron
av Sarah Vegna & Astrid Tolke

Odla smultron!
Hämta fröer.
Ner i jorden.
Kletig på handen!
Kleta på pappa?

En bok som inspirerar till aktivitet!

Det är lätt att tycka om denna 

trivsamt skildrade vardagshändelse. 

BTJ, om Vi tvättar bilen!

 

RECENSION:

Färgglada illustrationer och trevligt språk. 

Den är både något att läsa och något att 

göra. Den är fantastiskt.

365 böcker du borde läsa, om Vi tvättar bilen!

 

RECENSION:

Serien: Vi gör!  
Ålder: 1–3 år 
Inbunden: 32 sidor  
Författare: Sarah Vegna 
Illustratör: Astrid Tolke
ISBN: 978-91-88347-25-1
Utkommer: Januari

Serien: Vi gör!  
Ålder: 1–3 år 
Inbunden: 32 sidor  
Författare: Sarah Vegna 
Illustratör: Astrid Tolke
ISBN: 978-91-88347-26-8
Utkommer: mars
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MISSA INTE  
Vi tvättar bilen!

BARNBOKSAKADEMIN
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BARNBOKSAKADEMIN

VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

En deckare för små barn

En kvinna som visar ilska

Hjälper barn att sätta ord på känslor

Tar upp tabut våld mot barn 

Varför är mamman arg?
av Kristina Murray Brodin & Bettina Johansson

Utanför fönstret står en mamma och är arg. 

Varför är hon det? undrar Alvdis och Hamsa.

Har någon varit dum? Har hon tappat något? 

Eller har hon bara slagit i tån? 

Askungen
av Alexander Jansson, Sofia Jensfeldt & Silvy Strand

Askungen drömmer om äventyr och glädje. Bort 
från sin faster och sina kusiner som är hemska att bo 
med. En dag bjuder Prinsessan in hela riket till bal, 
men Askungen måste stanna hemma och göra sina 
sysslor. Dagen efter undrar alla vem den dansande 
främlingen var. Prinsessan är så nyfiken att hon 
skickar ut sin specialstyrka för att leta. 

Känslodeckare för små barn. Det här  

är en bok som på ett smart sätt visar  

vägen i känslodjungeln!

Smålandsposten, om Varför gråter pappan

KR
IS

TIN

A M
URRAY BRODIN författare

Tidigare bok i serien: Varför gråter pappan?
Genre: Bilderbok
Ålder: ca 2-5 år
Inbunden: ca 40 sidor
Författare: Kristina Murray-Brodin
Illustratör: Bettina Johansson
ISBN: 978-91-88613-09-7
Utkommer: Mars

RECENSION:

VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

En ny version av den traditionella sagan!

Fantastiska fantasirika bilder!

En stark tjej i fokus!

Speglar kärlek mellan hon och hon! 

Serie: Moderna sagor
Genre: Bilderbok
Ålder: 3-6 år
Inbunden: ca 40 sidor
Författare: Alexander Jansson och Sofia Jensfeldt
Illustratör: Silvy Strand
ISBN: 978-91-88613-11-0
Utkommer: Mars

Uppföljaren till 

succéboken  
Varför gråter 

pappan?

Metoo och barn?  

För att förändra 

behöver vi börja 

tidigt med känslor 

och gränser.

Nästa titel 
i serien

Kristina har även gjort de succéböcker som 
Varför gråter pappan?, Var är pappas skor? 
och Prinsessan Victoria. Som förskollärare har 
hon en osviklig känsla för barnperspektivet!

Känslor, skratt och eftertanke – allt ryms i 
klassiska sagor! Nu tar sagoskatten klivet in i 
samtiden. Moderna sagor, helt enkelt. 

KLASSIKER  
FRÅN OLIKA 
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VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

Roligt ämne som lockar till läsning!

En bok om ett barn som driver sin vilja!

Barn med mörk hud, vilket saknas och skapar 

inkludering!

Speglar en familj med en pappa och ett barn!

Serie: Hokus pokus
Silverdelfinen nivå 1
Genre: Lättläst
Ålder: 6-9 år
Inbunden: ca 40 sidor
Författare: Karin Frimodig och Sara Berg
Illustratör: Hanna Böhm
ISBN: 978-91-88613-10-3
Utkommer: Februari

Hokus pokus: Häxa i läxa
av Karin Frimodig, Sara Berg & Hanna Böhm

Noomi har fått en läxa. 
Hon ska berätta vad hon vill jobba med. 
Noomi vet precis. Hon vill bli häxa!
Men hur går det till?
Det ska Noomi ta reda på!

En bok för alla som tycker magi är spännande!

K
A
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N

 FR
IM

ODIG & SARA BERG författare

Karin Frimodig och Sara Berg 
är författarna bakom suc-
céböckerna Piraterna och regn-

bågsskatten och Piraterna och 
Vinterjakten. 

VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

Riktigt spännande, välskriven fotbollsdoftande läsning!

Fångar en av Sveriges mest spännande landslagsspelare!

Skildrar en familj där någon blir allvarligt sjuk!

Skriven av fotbollsjournalisten Jennifer Wegerup!

Satsa allt, Olivia!
av Jennifer Wegerup & Maria Källström

Även om Olivias mamma är sjuk finns det mycket som är 
riktigt bra. Som det här med att hon fått en stor roll i den 
årliga revyn. Och att hon ska spela en superviktig match 
mot superbra Falkenberg. Det lag som Olivia vill bli värvad 
av. Olivia måste träna stenhårt, både på repliker och skott. 
Men plötsligt händer något som riskerar allt!

Den här andra boken om Olivia Schough är den nionde 
fotbollsboken av sportjournalisten Jennifer Wegerup om 
samtida superstjärnor!

Serie: Fotbollsstjärnor
Genre: Kapitelbok
Ålder: 6-9 år
Inbunden: ca 102 sidor
Författare: Jennifer Wegerup
Illustratör: Maria Källström
ISBN: 978-91-88613-14-1
Utkommer: April

BARNBOKSAKADEMIN

TIDIGARE 
TITLEL I
SAMMA 

SERIE Jennifer Wegerup är fotbollsexpert 
som bevakar fotboll, och jobbar för 
bland andra Sky News och Gazetta 
della Sport. Hon har tidigare skrivit 
om landslagsstjärnorna Charlotte 

Rohlin och Olivia Schough samt 
bevakat Zlatan under många år för 

Aftonbladet Sport.

Maria Källström har tidigare fångat 
fotbollens magi i böcker om Kosovare 
Asslani och Olivia Shough.
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VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

Riktigt spännande, välskriven fotbollsdoftande läsning!

Fångar en av världens bästa målvakter!

Skriven av fotbollsjournalisten Jennifer Wegerup!

Snygg räddning, Hedvig! 
av Jennifer Wegerup & Valentin Schönbeck

Det är i målet Hedvig hör hemma. Hon älskar 
känslan när bollen är trygg i händerna. Det 
finns inget bättre. Men det är inte lätt att hålla 
fokus efter första bollen tagit sig förbi in. De 
nya handskarna verkar inte alls hjälpa. Och motståndarlaget är 
det som Hedvig skulle vilja spela för. Plötsligt är pressen enorm!

En bok om vänskap, att följa sin dröm och att aldrig ge upp!

Serie: Fotbollsstjärnor
Genre: Kapitelbok
Ålder: 6-9 år
Inbunden: ca 80 sidor
Författare: Jennifer Wegerup
Illustratör: Valentin Schönbeck
ISBN: 978-91-88613-17-2
Utkommer: Juni

Jennifer Wegerup är fotbollsexpert som 
bevakar fotboll, och jobbar för bland 
andra Sky News och Gazetta della 
Sport. Hon har tidigare skrivit om 
landslagsstjärnorna Charlotte Rohlin 
och Olivia Schough samt bevakat Zlatan 

under många år för Aftonbladet Sport.
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NTIN
 SCHÖNBECK illustratör

Hedvig Lindahl

Hennes skildringar av olika sagoväsen och språk är 

magiskt bra, samtidigt som texten är lättläst. Det finns 

många visdomsord i hennes berättelse, men bland det 

viktigaste är att man ska våga stå för vem man är. 

Berggren har präglat serien med fornnordisk stil. Elden 

kommer är en bra, spännande och välskriven fantasy för 

bokslukaråldern.

BTJ om Isporten Elden kommer

”Det hon skriver är sann magisk realism! Ett annorlunda 

islandskap med figurer som påminner om Tove Janssons. 

Läsningen är spännande så gott som hela tiden. Trots 

att det går vilt till, håller författaren i tyglarna och ser 

till att berättelsen blir lättläst. Andra sidan är en härlig, 

välskriven fantasybok för bokslukaråldern.”

BTJ om Isporten Andra sidan

RECENSIONER:

Serie: Isporten 
Genre: Fantasy, kapitelbok
Ålder: 9–12 år
Inbunden: 244 sidor
Framsida: Hanna Zimmerman Lamby
ISBN: 978-91-88347-23-7
Utkommer: Januari

Isporten: Elden kommer
av Jonna Berggren

Hela Islandets framtid står på spel. Jamina och Milo måste ta sig till vulkanen 
Äskkundir för att hämta hem de magiska eldstenarna. De som behövs för 
att hålla den sista isporten öppen mellan Islandet och vår egen värld. Men 
samtidigt vibrerar hela isvärlden av motsättningar, en strid om makten verkar 
ofrånkomlig. Ondskan och isdrottningen samlar sina trupper, redo för en 
strid mot Islandets övriga folk och varelser. 

Den fjärde spännande delen med en storslagen upplösning!
Del fem och sex i serien utkommer under 2018!

FANTASY

Jonna Berggren är författaren 

som använder sina kunskaper 

från naturvetenskapen för att 

levandegöra en sorts istid med 

magi som självklar ingrediens.

JO
N

N
A BERGGREN författare

VARFÖR ISPORTENBÖCKERNA?

Ett språk som drar in läsaren i äventyret!

Ett storslaget äventyr i ett magiskt islandskap!

Spänning, mod, omsorg, ondska och vänskap!

En stark tjej och en inkännande kille i 

huvudrollerna!

TIDIGARE 
TITLLAR I  

SAMMA SERIE

OLIKA FÖRLAG 9–12 ÅR
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VUXEN OLIKA FÖRLAG

Not Buying It – A Guide to a New Era of Advertising
av Christina Knight

"I believe we are done with the diagnosis; defining and stating 
the problem of the advertising industry, we know it more than 
well – and we are not buying it. It’s time for tangible tools and 
strategies so that we can solve the problem and not just talk 
about it. And that is precisely the raison d’être of this book –  
to offer specific aid on anything from negotiating for equal  
pay and tackling power play and inequality in your everyday 
life to recruiting and promoting diverse talent. My absolute 
belief is that it is possible and necessary to create a more equal, 
diverse and relevant advertising industry, beneficial to all. It’s 
high time. Let’s make it happen."
CHRISTINA KNIGHT

En ny bok från en av Sveriges 
främsta creative directors!

   
   

  C

HRISTINA KNIGHT författareSerie: Metodböcker
Ålder: Vuxen
Inbunden: 216 sidor
Formgivning: Emili Svensson
ISBN: 978-91-88613-15-8
Utkommer: Maj

Great set of interviews: It’s hard to find a collection of insights on 

advertising from a woman in the industry point of view. For that 

alone it deserves a good star rating.

Belen, Amazon – om Mad Women

Den här boken behöver Sverige och världen! Mad Women – A Herstory 

of Advertising är en smart bok eftersom den jobbar med förebilder.

Per, Bokus – om Mad Women

RECENSIONER: Not fake it till  
you make it.  
Rather, break 
it so you can  

make it.
christ ina knight

” 
VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

En bok för ökad jämställdhet!

Praktisk guide med handfasta råd!

Skriven av Sveriges främsta 

creative director! 

UPPFÖLJARE  
TILL SUCCEN  

Mad Women – A Herstory  
of Advertising!


