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Allan och Mike är en jordnära berättelse 

om vänskap och omtanke. ... Tora von 

Platen framställer huvudkaraktärerna som 

snälla, omvårdande pojkar. I verkliga livet 

finns många mjuka och omhändertagande 

pojkar och män, men i kulturen blir de 

sällan porträtterade. 

Barnboksprat.se

Faktum är att man inte tänker på att det är två 

pojkar som leker en klassisk flicklek, utan man 

ser bara två barn som tar hand om varandra 

och har en rätt bra dag på dagis. Och det är 

ju så det ska vara, böckerna ger oss en annan 

bild av hur pojkar kan leka UTAN att det görs 

en stor grej av det. Det är helt enkelt bara 

Allan och Mike på promenad.” 

Bokunge.se

RECENSIONER:

VARFÖR DEN HÄR BOKEN

Klurigt om vänskap och konflikter!

Omtänksamma och hjälpsamma pojkar!

Pojkar som leker familjelek!

Allan och Mike: Vi leker att jag är din pappa 
av Tora von Platen & Emili Svensson

 Pappa lämnar Allan på förskolan. 
–Var inte ledsen. Jag kan vara din pappa istället, säger Mike  
och bäddar ner honom i vagnen. Sen bär det av på promenad.  
För bebisar behöver ju frisk luft. Och klappa hundar. Och äta glass. 
Men oj, Allan slår sig! Nu behövs det ambulans! 

Vardagsäventyr på förskolan!

Från illustratören bakom de populära 

bilderna i succéboken Ge ditt barn 100 

möjligheter istället för 2!

 E
M

ILI
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VENSSON illustratör

Ålder: 0–3 år 
Inbunden: 32 sidor 
Författare: Tora von Platen
Illustratör: Emili Svensson
ISBN: 978-91-88613-33-2 
Utkommer: augusti 2018 

KOMMANDE 
TITLEL I  

SAMMA SERIE

Kluriga ordens ABC
av Mia Kim och Maria Källström

Kan en solkatt fånga en dammråtta?
Låter ett vrålåk mer än en rishög?
Kan en arbetsmyra göra latmasken en björntjänst?
 

Varje uppslag bjuder på mycket att upptäcka och 

betrakta. De rimmade texterna är välkomponerade 

och lätta att läsa, innehållet i förklaringarna 

kortfattat och lättbegripligt. Sammanfattningsvis 

är detta en ABC-bok som förmedlar språkglädje, 

gynnar språk-utveckling och är kul att läsa många 

gånger, även för den som redan kan sitt alfabet.

BTJ
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rfattare

M
A

RI
A K

ÄLLS
TRÖM  illustratör
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Vad är OLIKA med den här boken?

Metaforer, rim och språkklurigheter på ett lekfullt sätt!

Lärorikt om svenska språket för alla nyfikna och en 

hjälp på traven för nyanlända personer!

Detaljrika illustrationer som bidrar till representation 

av olika hudtoner och funktionsvariationer!

Serie: ABC
Ålder: 3–6 år
Inbunden: ca 59 sidor
Författare: Mia Kim
Illustratör: Maria Källström
ISBN: 978-91-88613-30-1
Utkommer: oktober 2018

Boken innehåller ord som inte 
är livsnödvändiga för att klara 
sig i det svenska samhället, 
men de ger nyanser och en 
extra dimension till språket.

Det är underbart att som illustratör sprida 
ut sig över hela uppslag. Klurigt och 
roligt då jag försökt att ge den visuella 
tolkningen av de sammansatta bokstavs-
orden ett icke-stereotypt uttryck

Kluriga ord och kluriga tankar från A till Ö!

ABCBOK 
FRÅN OLIKA 

Cc
Charmtroll
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Rödluvan
av Alexander Jansson, Sofia Jensfelt & Silvy Strand

Rödluvan bor i en liten stuga djupt inne i skogen. En 
dag vill Rödluvan hälsa på sin sjuka morfar. ”Bara 
om du går raka vägen och inte lämnar stigen”, säger 
pappan. Det lovar Rödluvan. Men det är lättare 
sagt än gjort. För det är fler som bor i skogen. Och 
Rödluvan möter någon som inte ätit på flera dagar…

Serie: Moderna sagor
Genre: Bilderbok
Ålder: 3-6 år
Inbunden: ca 40 sidor
Författare: Alexander Jansson och Sofia Jensfelt
Illustratör: Silvy Strand
ISBN: 978-91-88613-22-6
Utkommer: Oktober 2018

Känslor, skratt och eftertanke – allt ryms i klassiska 
sagor! Nu tar sagoskatten klivet in i samtiden. 
Moderna sagor, helt enkelt. 
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Vi vill bidra till 
kulturskatten genom att 
förnya gamla klassiker!

VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

Verktyg, klurigheter och uppfinningar!

Konflikt mellan barn och lärare!

Normkreativ tolkning av julfirandet!

Uppfinningsrik och fyndig flicka i huvudroll!

Lysande, UppfinnarJohanna!
av Ann-Christine Magnusson och Lovisa Lesse

Simsala blixt och dunder, jag har mina ljusa stunder! 
UppfinnarJohanna vet precis vad hon ska klä ut sig till. Hon 
behöver en hårtork, mjöl och färg. Och ljusslingan från 
balkongen. Nu är det bara att sätta igång och uppfinna.Det 
måste bli bästa showen någonsin.

Serie:UppfinnarJohanna
Ålder: 3–6 år 
Inbunden: 36 sidor 
Författare: Ann-Christine Magnusson
Illustratör: Lovisa Lesse
ISBN: 978-91-88613-36-3

TITLAR I  
SAMMA SERIE
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Det bästa med UppfinnarJohanna är 
att hon är kreativ […]. Hon vågar 
bygga och skapa grejer och det gör 
inget om sakerna inte blir som hon 
tänkt från början – det blir bra ändå!

Det är väldigt roligt att skriva om en 8-åring  
som ska bli världens bästa uppfinnare! […].  
Jag skriver om UppfinnarJohanna för att jag 

vill inspirera barn att tänka nytt och tänka möjligt.

BARNBOKSAKADEMIN

MODERNA SAGOR 
KLASSIKER PÅ 

NYA SÄTT!

 
TITLEL I  

SAMMA SERIE

VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

Rolig twist på vem som är främling och vän!

Omhändertagande pappa som syr!

En mäktig kvinna som skogvaktare!

Jag hittar sin inspiration bland 
superhjältar, tevespel, drömmar 
och sagor!

   
  S

ILV
Y STRAND  illustratör
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VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

En stjärna i en stjärnfamilj!

Om fördelen med att ha sitt hem på två ställen!

Förebilder som inspirerar!

En tjej som startar ett band!

Igenkänningsfaktorn är stor. Det är en bok man blir glad av. En bok som är  

skickligt skriven trots att den är lättläst, med enkel text och få sidor. Boken  

har flera bottnar och det är ett stort plus att boken tar upp brännande frågor 

utan att ta ställning. Tummen upp för denna bok!

Barnboksbloggen, om Vem är kär i Abel Svensson?

Vem är kär i Abel Svensson visar tydligt varför jag tycker så mycket om 

Olika. (…) Boken är jättefint  skriven och tar upp precis de frågor som vi 

pratar mycket om i familjen just nu. Den är dessutom lätt att läsa själv för 

den som knäckt läskoden.

Sagogrynet, om Vem är kär i Abel Svensson?

RECENSIONER:

Du är en stjärna, Amy Jönsson!
av Ebba Berg & Carl Flint  

Jossan spelar i band. Det vill Amy också! Och hon vill skriva klart 
låten hon och mamma har börjat på. Men nu är det pappavecka 
och han vet inget om musik. Vad ska Amy göra?

En bok om att tro på sig själv!

Serien: Barnen i Lyckeskolan (Silverdelfinen 2)
Ålder: 6–9 år 
Inbunden: 40 sidor  
Författare: Ebba Berg 
Illustratör: Carl Flint 
ISBN: 978-91-88613-20-2 
Utkommer: Augusti

BARNBOKSAKADEMIN

TIDIGARE 
TITLAR I  

SAMMA SERIE

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

VARFÖR DEN HÄR BOKEN?

Ett modigt barn och konflikter på skolgården!

Representation, huvudperson och många  

karaktärer med mörk hud – 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: 978-91-88613-19-6 
Utkommer: Februari

Hokus pokus: Far och flyg
av Karin Frimodig, Sara Berg & Hanna Böhm

Noomi tycker om att spela basket.
Men det går ju inte om bollen är på skolans tak.
Hur ska hon få ner den? Tänk om hon kunde flyga! 
Men vem ska lära henne det!

En magisk bok om att säga ifrån och ta plats!

K
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TIDIGARE 
TITLEL I
SAMMA 

SERIE

Genom riklig dialog, korta meningar, max fem rader 

per sida och illustrationer som bryter upp texten på 

varje sida blir texten lätt att läsa. Den skildrar en stark 

tjej som vågar gå sin egen väg och som hyllar magin. 

Hanna Böhms färglagda teckningar är av serie- 

karaktär och visar barn i en mångkulturell miljö där 

också Noomis hemmiljö bryter mot invanda mönster. 

[…] Häxa i läxa är kul läsning för nybörjarna.

BTJ, Christina Wedenmark, om Hokus pokus: Häxa i läxa
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