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 Lon gick in genom grindarna. ”T
ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

Argasso är ett barnboksförlag som etablerades 2002 och ger ut cirka 20 titlar per år. 
Vår utgivning står på två ben: 

 y Lättlästa böcker för barn och ungdomar med lässvårigheter eller med svenska 
som andraspråk. 

 y Kapitelböcker med ett begränsat sidantal.
Sedan några år tillbaka publicerar förlaget även 5–10 e-böcker årligen.

Lättläst ska inte vara tråkigt eller tillrättalagt

Vi ger ut lättlästa titlar från 8 år och uppåt. 
Med lockande omslag och spännande innehåll 
vill vi inspirera till läsning även hos dem som 
annars aldrig skulle plocka upp en bok. Här 

finns en mängd etablerade och populära för-
fattare som alla behärskar det korta formatet, 
till exempel Tom Palmer, Michelle Magorian, 
Bali Rai och Almapristagaren Meg Rosoff. 

Kapitelböcker med populära teman
Vi ger ut lättillgängliga kapitelböcker inom 
ämnen som hästar, fotboll och humor, samt 
verklighetsnära tonårsskildringar som berör  
på djupet. Böckerna i denna grupp kan locka 

bredare läsgrupper och även fungera som en 
brygga mellan lättlästa böcker och tjockare 
kapitelböcker – för den som ibland vill välja 
något lite svårare. 

Vi vill att våra läsare ska få en äkta läsupplevelse, oavsett hur kort boken är, att våra 
böcker ska vara lätta att ta till sig och samtidigt fulla av djup, mening, komplikation, 
humor och spänning. Ni hittar oss på www.argasso.se.

Om förlaget
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Finns också som e-ljudbok
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Nyheter våren 2018 Nyheter hösten 2018
februari

monster
Keith Gray

isbn 978-91-88577-03-0
sida 18

flickan utan näsa
Georgia Byng
isbn 978-91-88577-04-7
sida 9

april

katys ponnyliv
Victoria Eveleigh
isbn 978-91-88577-08-5
sida 44

matchstart
Dan Freedman

isbn 978-91-88577-07-8
sida 46

maj

vingar: ökenstrid
Tom Palmer
isbn 978-91-88577-10-8
sida 9

gisslan
Jim Eldridge

isbn 978-91-88577-09-2
sida 14

juni

hemsökt
Michelle Magorian
isbn 978-91-88577-12-2
sida 9

silverskugga
Pippa Funnell

isbn 978-91-88577-11-5
sida 37

augusti

den spanska spionen
Tony Bradman

isbn 978-91-88577-13-9
sida 17

en show utöver det vanliga
Jane Eagland
isbn 978-91-88577-14-6
sida 18

ju hårdare du faller
Bali Rai
isbn 978-91-88577-23-8
sida 18

januari 2019

heja charlie!
Geraldine McCaughrean

isbn 978-91-88577-22-1
sida 7

sep/okt

åskvind
Jenny Oldfield

isbn 978-91-88577-15-3
sida 9

förstafemman: nedsläpp
Nike Bengtzelius, Christian Axelsson
isbn 978-91-88577-16-0
sida 42

proffsdrömmar
Alan Gibbons

isbn 978-91-88577-20-7
sida 7

december

amiral – tävlingshästen
Pippa Funnell
isbn 978-91-88577-21-4
sida 37

november

järngrepp
Kim Olin
isbn 978-91-88577-17-7
sida 29

katys tre hästar
Victoria Eveleigh

isbn 978-91-88577-18-4
sida 44

segervittring
Dan Freedman
isbn 978-91-88577-19-1
sida 46

mars

skottsäker: korseld
Chris Bradford

isbn 978-91-88577-05-4
sida 17

alla mina hemligheter
Non Pratt
isbn 978-91-88577-06-1
sida 47
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 24 25 

 Efter det började Alice komma till rid-

skolan.

 Den var också en del av Sammys 

kungarike. Hans storasyster jobbade där 

och han såg sig själv lite som en expert – 

trots att han inte hade suttit på en häst 

sedan han försökt rida Mozarts Banan.

 När Alice började tillbringa lördagarna i 

stallet blev Sammy rasande.

 ”Hon betalar inte”, sa han, för att 

försäkra sig om att alla visste. ”De ger 

henne lektionerna gratis eftersom hon 

hjälper till att mocka i stallet.”

 Sammy försökte göra det hela till ett 

skämt genom att klaga på en äcklig lukt i 

klassrummet och dessutom hålla för näsan 

varje gång Alice gick förbi. Men Alice 

brydde sig inte. Hon bara fortsatte att göra 

samma saker. Hon beställde hästböcker 

från biblioteket på torsdagarna. Hon 

hjälpte till i stallet på lördagarna. Och 

hon pratade (så klart) med Mozarts Banan 

varje kväll. Vad det än var för väder.

 Men inte ens då kunde vi tro att hon 

skulle försöka rida på honom.
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 Väl avgränsade stycken och 
korta kapitel.

 Läsvänligt och speciellt utfor-
mat teckensnitt.

 Vänsterställd text med 
ojämn högerkant.

Lättlästa böcker för framför allt unga med dyslexi eller med lässvårigheter av andra  
orsaker. De passar också bra för barn och ungdomar med annat modersmål än svenska.

Luftig och lättläst utformning
Form Lockande omslag och berättelser med nerv och djup i flera tilldragande bokformat.

Illustrationer De flesta av böckerna riktade till yngre åldrar har illustrationer som stödjer 
berättelsen och bryter upp texten.

Layout Utformningen är anpassad för att underlätta läsning:

Arbetsmaterial
Det finns ett arbetsmaterial för några av våra böcker, och fler titlar är på väg. Materialet är tvåde-
lat, ett elevmaterial och ett handledar material, och kan laddas ner från vår hemsida argasso.se i 
skrivbart PDF-format. 

Nadine längtar hem  
Bernard Ashley
Nadine kommer som flykting till ett 
nytt land. Hon har inga vänner och 
hon kan inte språket. Snart börjar hon 
drömma en mycket speciell dröm …
isbn 978-91-87667-58-9 · Inb. 53 s

Mozarts Banan Gillian Cross
Mozarts Banan är ett konstigt 
namn på en konstig häst. Ingen har 
hittills lyckats tämja honom. Men 
så dyker Alice upp, och hon är fast 
besluten att klara av det!
isbn 978-91-87667-61-9 · Inb. 55 s

Barnböcker Från 8 år

fler böcker 8+  alla illustrerade

årets nyheter

Fotbollstokig Tony Bradman
Danny och hans kompisar blir över-
lyckliga när fotbollslegenden Jock 
Ramsey går med på att träna deras 
fotbollslag. Men Ramsey är en tuff 
tränare, kanske lite för tuff …
isbn 978-91-87667-35-0 · Inb. 64 s

Trastolvan Tony Bradman
Robbie vill spela i stans cool aste fot-
bollslag, men först vill de se hur bra 
han är i sitt eget lag. Problemet är 
bara att han inte har något eget lag 
att spela i – inte än i alla fall!
isbn 978-91-86579-42-5 · Inb. 60 s

lä
tt
lä

stlättlästlättlästlättläst
lä
tt
lläsväN

LIg

Proffsdrömmar Alan Gibbons
Fotboll betyder allt för Jimi 
och han drömmer om att en 
dag bli fotbollsproffs och spela 
i Senegals landslag, Lejonen. 
Men vägen dit är lång. Har 
han vad som krävs för att våga 
satsa allt på fotbollen, trots att 
han i så fall måste lämna sin 
familj och resa långt bort till 
ett annat land?

Följ med på Jimis vindlande 
resa från hemtrakternas enkla 
 fotbollsplaner till storstans fullpackade arenor i Alan 
Gibbons lättlästa fotbollsberätt else, full av fakta och siffror 
om afrikansk fotboll och kända afrikanska fotbollsspelare 
genom tiderna.
isbn 978-91-88577-20-7 · Inbunden ca 75 s · från 8 år
utkommer december 2019

ny!Heja Charlie! Geraldine McCaughrean
När Charlie får chansen 
att provspela för Santos 
ungdomslag är det en 
dröm som slår in. Men 
kan en fattig kille från 
slummen verkligen bli 
antagen till Brasiliens 
bästa lag? Det kanske han 
kan – med lite hjälp från 
sina bästa 
vänner!

En kvick och fartfylld berättelse för alla 
fotbollstokiga nybörjarläsare, skriven av 
den prisbelönade författaren Geraldine 
McCaughrean och charmigt illustrerad 
av Tom Percival.
isbn 978-91-88577-22-1· Inbunden ca 90 s · från 7 år
utkommer januari 2019

ny!
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Lilja och jag Karen McCombie
Kirstens föräldrar ska skiljas och 
inget känns längre som det ska. 
Hon skulle behöva en pratstund 
med sin allra äldsta vän, Lilja, men 
de tappade kontakten för länge 
sedan. Kan Kirsten hitta en väg 
tillbaka till sin vän?
isbn 978-91-87667-
93-0 Inbunden 71 s

»En bra feelgood-bok för den som behöver ett 
enklare språk.« btj

Zombie! Tommy Donbavand
En tur på kyrkogår-
den förvandlas till ett 
äventyr för Nathan 
och Olivia när en 
zombie plötsligt grä-
ver sig upp ur jorden!

isbn 978-91-86579-51-7 · Inb. 67 s

Unga monster Michael Lawrence
Det är Lons första 
dag i sin nya skola, 
Akademin för unga 
monster. Från och med 
nu måste han uppföra 
sig så illa han bara kan!

isbn 978-91-85071-00-5 · Inb. 75 s

Unge Dracula Michael Lawrence
En dag kommer 
Wilfred att bli den 
nye greve Dracula – 
den störste och mest 
fruktade vampyren av 
dem alla. Eller?

isbn 978-91-86579-24-1 · Inb. 75 s

En sann vän Jean Ure
Hannah har precis 
börjat på en ny skola. 
Det är mitt i termi-
nen och alla känner 
redan varandra – alla 
utom hon. 

En berättelse om grupptryck och en 
ung tjejs önskan att passa in.
isbn 978-91-86579-93-7 · Inb. 61 ss

Familjen Skum Kaye Umansky
När den underliga 
familjen Skum flyttar 
in i grannhuset blir 
Darren Pryds pedantis-
ka mamma vansinnig. 
Men Darren är nyfi-

ken, och när han hälsar på dem är det 
många överraskningar som väntar. 
isbn 978-91-85071-40-1 · 
Häftad 89 s

Den elakaste häxan i världen  
Kaye Umansky
Sagan om Hans och 
Greta ur den elaka 
häxans perspektiv. 
Hur ska hon orka 
med sina nya inne-

boende – de bortskämda syskonen 
Hans och Greta?
isbn 978-91-87667-31-2 · Inb. 65 s

Barnböcker
årets nyheter

Från 10 år

Flickan utan näsa  
Georgia Byng
Livet i 1800-talets England 
är svårt. Sotare skickar upp 
små barn i skorstenar för att 
feja, folk går och tittar på of-
fentliga avrättningar för nöjes 
skull, och människor som ser 
annorlunda ut visas upp på 
cirkusen som spektakel. Alice 
Peasbody är en flicka som 

föddes utan näsa, och hennes liv borde vara omöjligt. 
Men ingenting är bestämt i förväg, och 
Alice har en förmåga att locka fram det 
bästa hos sina medmänniskor …
isbn 978-91-88577-04-7 · Inbunden 91 s
utkommer februari 2018

Hemsökt  
Michelle Magorian
Det spökar i Hannahs rum. 
Lyssna till de raspande ande-
tagen. Till knarret i golvplan-
korna. Hannah vågar inte sova 
där längre …

Hannahs familj är på semester. 
En semester i helvetet, tycker 
Hannah. Varje natt känner 
hon hur närvaron kommer allt 
närmare. Ska hon någonsin 

få reda på vad 
som hände i det här rummet?
isbn 978-91-88577-12-2 · Inbunden ca 75 s
utkommer juni 2018

ny!ny!

Åskvind Jenny Oldfield
Kami är hästtokig och har 
alltid drömt om att bo på 
en hästgård. Nu ska hon få 
stanna hela sommaren på 
Vargklippans ranch, som 
hennes bästa vän Millys fa-
milj driver. Men drömlivet 
övergår snart i ett oväntat 
bekymmer. En svårtämjd 
unghingst på 
gården ställer 
till problem 

och Kami förstår snart att hon måste 
göra något för att hjälpa honom.

En lättläst berättelse om en modig flicka och en ovanligt 
lynnig häst!
isbn 978-91-88577-15-3 · Inbunden ca 75 s
utkommer september 2018

Vingar: Ökenstrid Tom Palmer
Det är fotbollsskolans sista 
dag och systrarna Jess och 
Maddie har svårt att hålla 
sams, både på och utanför 
planen. Men så kastas de in 
i ett storslaget äventyr som 
kommer att pressa dem båda 
till det yttersta – och där de 
bara kan överleva om de lär 
sig att samarbeta …

Den tredje och 
sista delen i 
Tom Palmers lättlästa serie vingar, om 
fotboll, krig och flygplan.

Ett stridsflygplan kan konstrueras av bokens två flikar. 
Föregående två delar finns på sida 12.
isbn 978-91-88577-10-8· Danskt band ca 115 s
utkommer maj 2018

ny!ny!

Berättelsen om Matt 
Surrington Andy Stanton
Matt är en helt vanlig tioåring, 
förutom att han tror att han 
kan förvandla sig till en fluga. 
Och nu när några läskiga typer 
är ute efter honom måste han 
få sin superkraft att fungera! 

Roligt och under-
fundigt av förfat-

taren till böckerna om herr Grums.
isbn 978-91-85071-92-0 Inbunden 84 s
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fler böcker 10+  de flesta illustrerade

Ninja – lönnmördare  
Chris Bradford

När Takas mor dö-
das i strid vill Taka 
hämnas på mannen 
som dödade henne. 
Det blir ett svårt 

uppdrag, och snart tar allt en 
oväntad vändning …
isbn 978-91-87667-34-3 · Inb. 83 s

Ninja – första uppdraget  
Chris Bradford

När Takas ninjamäs-
tare skickar honom 
på ett special uppdrag 
vet han att han inte 
får misslyckas. Men 

uppdraget är farligt, och Taka har 
misslyckats förr …
isbn 978-91-86579-72-2 · Inb. 74 s

Ninja – dödsgreppet  
Chris Bradford

Taka har svart bälte 
i ninjornas svåra 
stridskonst. Och han 
kommer att behöva 
alla sina färdigheter 

när krigsherren Oda marscherar mot 
ninja klanens by med sin samurajarmé.
isbn 978-91-87667-15-2 · Inb. 72 s

La
..
ttla

..
sta myter och legender

Unge Merlin Tony Bradman
Merlin har alltid vetat att han 
är annorlunda. Men han har 
ingen aning om hur annorlun-
da han faktiskt är. Inom Merlin 
håller en magisk kraft på att 
vakna till liv. Och det gör ho-
nom till ett hot mot kungen …

En magisk berättelse ur den keltis-
ka mytologin om hur allt började 
för världens mest berömda troll-
karl.

isbn 978-91-86579-59-3 
Inbunden 61 s

Magitjuven Catherine Fisher
Häxan Ceridwen vill förvandla 
sin son till en mäktig trollkarl 
med en trolldryck. Men tjäns-
tepojken Gwion rör av misstag 
vid trolldrycken och råkar stjäla 
magin. Snart har han krafter 
som han aldrig hade kunnat 
föreställa sig.

En berättelse baserad på den kel-
tiska myten om den store  
barden och trollkarlen Taliesin. 

isbn 978-91-86579-81-4 
Inbunden 75 s

Robot Malorie Blackman
Claras pappa är en känd 
uppfinnare, men sin senaste 
forskning håller han hemlig 
för alla, till och med sin egen 
familj. När han till slut avslöjar 
projektet för Clara får hon en 
chock. Är det ett monster hen-
nes pappa har skapat, eller står 
hon plötsligt öga mot öga med 
något annat?
isbn 978-91-87667-50-3 · Inb. 71 s

Fredsskaparen Malorie Blackman
Michelas folk måste bära en 
Fredsskapare – en uppfinning 
som dämpar aggressiva käns-
lor. Men Michela dras till den 
mörkare, farligare sidan av livet. 
När så ett fientligt rymdskepp 
dyker upp och Michelas folk 
riskerar att bli anfallna, står hon 
plötsligt inför en utmaning som 
ingen annan är beredd att möta.
isbn 978-91-87667-84-8 · Inb.62

Håll tyst! Pete Johnson

Ben och Andy bråkar 
alltid, så som bröder 
gör. Men en dag går 
Andy för långt och Ben 
får nog. Han tänker 
inte prata mer. Inte en 

enda gång. Inte på en hel månad …
isbn 978-91-86579-85-2 · Inb. 63 s

Spökskeppet Nigel Hinton

Micks dröm om att 
få gå till sjöss infrias 
när han får plats på 
skeppet Shamrock. 
Men äventyret blir 
en mardröm när han 

kommer en hemlighet på spåren. 
isbn 978-91-85071-36-4 · Häftad 81 s

En i gänget Viv French

När Vita liljorna frågar 
Josh om han vill bli 
deras trummis tror han 
inte att det är sant. Det 
är skolans häftigaste 
band! Men är han 

verkligen tillräckligt bra för att platsa?
isbn 978-91-85071-28-9 · Häftad 70 s

En (anti)tonårings dagbok  
Pete Johnson

Spencer har bestämt 
sig – han ska bli en 
antitonåring. Han 
tänker aldrig bli en 
finnig tonåring, och 

det är ett löfte … 
isbn 978-91-85071-23-4 · Häftad 76 s

Teresa och jag Bo R Holmberg

Brandon och Teresa 
har rymt förut. Nu 
gör de det igen, till en 
liten stuga i skogen 
där ingen kan hitta 
dem. Men vad är det 

för gestalt som gömmer sig i skogen?
isbn 978-91-86579-15-9 · Inb. 118 s

Det ensamma huset  
Pippa Goodhart

Något känns fel med 
det nya huset som 
Jamie och hans familj 
ska flytta in i. Det är 
som om någon be-

traktar dem …
isbn 978-91-86579-73-9 · Inb. 66 s

Grottan David Gatward

Carrie är livrädd för 
små utrymmen, och 
nu ska hon åka på 
en skolresa där hon 
måste krypa i grottor. 
Dessutom är skolans 

snyggaste kille i hennes grupp …
isbn 978-91-86579-43-2 · Häftad 67 s

Belägring Ann Jungman

Tyskarna har invaderat 
Ryssland och medan 
bomberna faller över 
Leningrad måste sys-
konen Ivan och Varya 
kämpa för sin överlev-
nad för att klara sig.

isbn 978-91-85071-37-1 · Häftad 74 s

På djupt vatten Michelle Magorian

Ben ska simma första 
halvan i en lång sim-
stafett. Men varför kom-
mer inte Jack och Harry, 
som ska ta över efter 
Ben? Aldrig i livet att de 

bara skulle strunta i att komma. Eller?
isbn 978-91-87667-90-9· Inb. 61 s 

Månstorm Jenny Oldfield
När Annas mamma blir allvarligt 
sjuk meddelar hennes pappa att 
de måste sälja några av hästarna. 
Anna står inte ut med tanken på 
att förlora sin egen häst, Mån-
storm, så hon och hennes vän 
Lee kommer på en 
desperat plan …

Stjärnöga Jenny Oldfield

Morgan ska tillbringa sommaren 
på en boskapsfarm i usa. Livet 
där är tufft, och hon avskyr både 
jobbet och hästarna. Dagarna 
går, men när hon möter den 
skygga vildhästen 
Stjärnöga föränd-
ras allt.

isbn 978-91-87667-38-1 · Inbunden 75 s isbn 978-91-87667-80-0 · Inbunden 77 s
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Ett hjärta av guld Åsa Storck
Hur ska man göra när man är elva år 
gammal och mamma bara sviker hela ti-
den? Kan man förlåta vad som helst? En 
fängslande berättelse om den vilsna Moa.
isbn 978-91-87667-19-0 · Inb. 64 s

Hemliga BK Tom Palmer
När skolans nya rektor förbjuder barnen 
att spela fotboll på skolgården bestäm-
mer sig Lily och hennes vänner för att 
spela ändå. Hemliga bk är lösningen!
isbn 978-91-87667-25-1 · Inb. 117 s

Vingar: Spitfire Tom Palmer
Greg tycker inte att fotbollssko-
lan blev vad han hoppades på. 
Dessutom är det något konstigt 
med det gamla flygfältet bredvid 
skolan. Det gör honom märkligt 
illa till mods. En natt upptäcker 
han några underliga ljus på flyg-
fältet, och det blir starten på ett 
halsbrytande äventyr som trotsar 
både tid och rum …

isbn 978-91-87667-89-3 · Danskt band 147 s

Vingar: Stridspilot Tom Palmer
Några veckor på fotbollsskolan 
ska göra Jatinder till en bättre spe-
lare. Men bredvid skolan ligger ett 
gammalt, över givet flygfält som 
verkar vibrera av mystik. Och när 
Jatinder läser en bok om flygares-
set Hardit Singh Malik under för-
sta världskriget kastas han in i ett 
äventyr som ingen fotbollsmatch i 
världen kan mäta sig med.
isbn 978-91-87667-79-4 · Danskt band 135 s

Elsie Cool Michaela Morgan
För Elsie känns livet som en 
enda stor katastrof . Hon är 
blyg och tafatt och tycker aldrig 
att hon lyckas med någonting. 
Men så träffar hon någon som 
förändrar allt …
isbn 978-91-87667-14-5 · 
Inbunden 90 s

Brevvänner Michaela Morgan
Alla i Tommos 
klass ska skaffa 
sig en brevvän 
från usa. Tommo 
tror att det kom-
mer att bli trist, men så får han 
Shelleys brev och de visar sig vara 
allt annat än tråkiga! 
isbn 978-91-86579-53-1 Inb. 118 s

Under ytan Catherine MacPhail
Grannpojken Sam tar varje tillfälle i akt 
att trakassera den nyinflyttade Omar. 
När Omar slår tillbaka börjar en kamp 
mellan de två pojkarna. Men måste de 
verkligen vara ovänner?
isbn 978-91-85071-51-7 · Häftad 61 s

Annies favorit Catherine MacPhail
När skolans översittare Alex börjar tra-
kassera Karam bestämmer han sig för 
att inte slå tillbaka. Han ser att Alex är 
olycklig och vänder sig till en annorlun-
da vän för att försöka hjälpa honom …
isbn 978-91-87667-57-2 · Inb. 65 s

PINANS 5 FURSTAR
av James Lovegrove

Fem demoner. En kämpe. Ingen andra chans. 

Pinans 5 furstar  
är en action packad serie om 
Toms kamp för att rädda 
världen från demonernas 
makt. Här blandas väster-

ländskt och österländskt, 
kampsport med övernatur-
liga inslag i en spännande 
och lättläst bokserie på  
totalt fem delar.

Eldens furste
I den sista duellen står Tom öga mot öga med Eldens 
furste, den mäktigaste demonen av dem alla. Om 
han förlorar kommer hela världen att brinna …
isbn 978-91-86579-79-1 · Inbunden 142 s

Tyfonens furste
I den fjärde duellen möter Tom 
Tyfonens furste – det bevingade 

monstret som dödade hans pappa. 
isbn 978-91-86579-69-2 · Inbunden 117 s

Tomhetens furste
I den andra duellen tvingas Tom möta 

Tomhetens furste. Mörkrets herre – med en 
själ lika svart som den rustning han bär.

isbn 978-91-86579-41-8 · Inbunden 121 s

Bergets furste
I den första duellen ställs Tom inför Bergets furste. 
Tre meter lång, tre ögon och skrämmande stark …
isbn 978-91-86579-28-9 · Inbunden 107 s

Tårarnas furste
I den tredje duellen möter Tom Tårarnas furste 
– snabb som ett blixtnedslag och dubbelt så farlig. 
isbn 978-91-86579-50-0 · Inbunden 143 s

»Boken är lättläst med en konstant närvarande 
spänning som gör den till en riktig bladvändare.«  
btj om Tårarnas furste

Barnböcker Från 12 år
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Med extra luftig text och få rader på varje sida vänder sig dessa titlar till 
läsare som kan känna ett motstånd även mot traditionellt lättlästa böcker.

nyhet – utkommer maj 2018

Gisslan Jim Eldridge
Beväpnade män har tagit sig in i stadshuset 
där Alex och hennes pappa jobbar, och nu 
håller de flera personer därinne som gisslan. 
Men de har inte fångat in Alex än. De vet 
inte ens om att hon är där …

Alex tvingas spela ett högt spel medan hon 
försöker överlista de maskerade männen. 
De har redan hittat hennes pappa och tiden 
börjar bli knapp … Kan hon rädda gisslan 
innan det är för sent?
isbn 978-91-88577-09-2 · Häftad ca 60 s

Extra lättläst Från 12 år mer extra lättläst 12+  alla illustrerade

Stanna kvar Melvin Burgess

Fjortonåriga Marianne ligger på 
sjukhus, utan att kunna röra sig 
och utan att vakna. Månaderna 
går och koman släpper inte 
sitt grepp. 
Kommer 
hon någon-
sin att vakna 
igen?

isbn 978-91-87667-68-8 · Häftad 66 s

Klaus Vogel och slynglarna David Almond

Slynglarna är inte så farliga 
egentligen. De är bara ett gäng 
odågor som älskar att ställa till 
med bus. Alltså, tills Joe bestäm-
mer sig för 
att driva 
det hela 
ett steg 
längre … 

isbn 978-91-87667-39-8 · Häftad 77 s

Den blodiga handen  
Charles Butler
Meg förlorade en 
hand i en olycka. Nu 
har hon fått en ny – 
en död flickas hand. 
Men den nya handen 
verkar ha en egen vilja. Och den 
är ute efter hämnd …
isbn 978-91-85071-89-0 · Häftad 64 s

Dödsjakten Simon Chapman
Jake blir vittne till 
ett mord, och nu 
vill mördarna tysta 
honom. Om Jake 
ska kunna komma 
undan måste han 
använda all sin 
skicklighet på cykeln.
isbn 978-91-86579-31-9 · Häftad 55 s

Ett nytt land Alan Gibbons
Jacks kompis Hassan 
har kommit som 
flykting från Syrien, 
och nu försöker 
skolans översittare 
Bulldoggarna tvinga 

Jack att sabotera för Hassan. Har 
Jack styrkan att försvara sin vän?
isbn 978-91-87667-81-7 · Häftad 77 s

Skolans nya kändis Pete Johnson
Ben är ny på skolan 
och redan flockas 
tjejerna runt honom. 
De har blandat ihop 
honom med stjärnan 
i en populär teveserie. 

Inte kan det väl skada om Ben spelar 
med lite grann … eller?
isbn 978-91-86579-99-9 Häftad 64 s

Svek Pete Johnson
Kompisarna Dave 
och Ryan orsakar 
nästan en olycka, 
men Dave ljuger om 
det och låter Ryan få 
hela skulden. Nu är 

det krig – och de håller båda två på 
att gå för långt.
isbn 978-91-86579-56-2 Häftad 61 s

 14 15 

Vi kallade varandra Bestie, Pele och 

Yashin, och vi höll hela tiden på och 

kommenterade varandras spel.

 ”Han har överlistat en motståndare, 

han har överlistat tva
o

!” kunde vi ropa. 

”Kommer han att sätta den? Jaaa! Åh, 

nej! Vilken räddning av ryssen i den 

svarta tröjan!”

 Vi firade när vi gjorde mål och 

vinkade mot en inbillad, jublande 

publik. Våra röster ekade över planen 

och hustaken. Våra andedräkter steg 

som plymer när luften blev kallare 

och kvällen kom.

 Vi kände oss helt uppfyllda av 

stunden och liksom större än oss 

själva.

 Efter ett tag brukade Joe dyka upp 

på gatan mellan husen, och vi åter-

vände till verkligheten igen.
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Joanna Kenrick

Hemligt kär
Natalie är kär i Will. Men Will 
är kär i Paul. Vem av dem kom-
mer att våga berätta sanningen?

En gripande berättelse om hemlig-
heter mellan två vänner. 
isbn 978-91-86579-22-7  
Häftad 64 s

Min
Matt älskar Shelly – hon vet bara 
inte om det än. Han tror att 
Shelly tillhör honom, och han 
tänker inte ge sig …

En stark bok om ett omskakande 
ämne. Rekommenderad ålder 13+ 
isbn 978-91-86579-47-0  
Häftad 61 s

Risk Alison Prince
Deb älskar att köra 
fort – ju fortare 
desto bättre. Men 
en dag går hon för 
långt och tar allde-
les för stora risker.
isbn 978-91-85071-
69-2 · Häftad 66 s

Inbrottet Pat Thomson
När Jack pressas av ett 
gäng att stjäla några data-
spel ur ett förråd vågar 
han inte säga nej. Hur ska 
han slingra sig ur den här 
knipan?
isbn 978-91-85071-90-6 · 
Häftad 65 s

Syndabock
Allt förändras för kompisarna 
Mark och Shaleem när några 
bomber exploderar i tunnelba-
nan. 
isbn 978-91-85071-68-5 Häftad 63 s

Lögner
Dan och Kate är perfekta tillsam-
mans, och det verkar inte finnas 
något som kan komma emellan 
dem. Men så börjar lögnerna … 
isbn 978-91-85071-97-5 Häftad 56 s

Två ord Tanya Landman
Två kompisar är på 
fotvandring med sin 
skola. Allt börjar bra, 
men snart begår de ett 
misstag som får ödes-
digra konsekvenser.

isbn 978-91-85071-77-7 · Häftad 60 s

Flinthjärta Chris Powling
Edmund hålls fången 
på piraternas fartyg. 
Han måste nu göra 
allt för att överleva – 
eller riskera att begra-
vas på närmaste öde ö.

isbn 978-91-85071-84-5 · Häftad 57 s

Trasdockan Chris Powling
Svarta knapp ögon. 
Sicksackmun. Stel 
kropp. Trasdocka. 
En gång Robbies 
bästa vän. Nu hans 
värsta fiende … 
isbn 978-91-85071-54-8 · Häftad 59 s

Ungdomsböcker
årets nyheter

Från 13 år

Den spanska spionen Tony Bradman
England, 1578. Skådespelarna på Statford-upon-Avon och den unge Will 
Shakespeare kan inte tänka på annat än teater, och snart tillbringar Will varje 
ledig minut tillsammans med sina nya teatervänner.

Hemma kämpar Wills familj med problem som skapar allt värre konflikter 
mellan hans föräldrar. Det enda Will önskar är att få ansluta sig till skåde-
spelarna och fly från sitt färglösa småstadsliv. Men så får han en glimt bakom 
kulisserna och upptäcker en mörk sida av det magiska teaterlivet. Något står 
inte rätt till, en ung skådespelare beter sig märkligt och snart börjar Will inse 
att de allesammans kan vara i mycket stor fara.   

En spännande, färgstark ungdomsroman i det lilla formatet, där en fiktiv, ung 
William Shakespeare ställs mot oväntade faror i en tid full av bländande skådespel 
och religiös förföljelse.
isbn 978-91-88577-13-9 · Inbunden ca 100 s 
utkommer augusti 2018

Skottsäker: Korseld Chris Bradford
Motståndsrörelsen som länge terroriserat Terminus City har för-
klarat krig mot stadens ledare. Troy står i skottlinjen för att skydda 
borgmästaren och hans dotter, men han håller på att förlora sin 
speciella förmåga. Han är inte längre skottsäker. Medan Domaren 
tar kontroll över staden hänger spears 
öde i vågskålen … Kan Troy stoppa 
vansinnet innan det är för sent?

Den tredje och avslutande delen om Troy 
och de andra ungdomarna med super-
krafter som slåss mot anarki och terrorism 
i en nära framtid.
isbn 978-91-88577-05-4 · Häftad 107 s 
utkommer mars 2018

ny!

ny!



1918 Läsvänligt ungdom 13+Läsvänligt ungdom 13+

Ju hårdare du faller Bali Rai
Cal tar på sig att hjälpa klassens nya elev Jacob tillrätta på skolan, men Jacob 
vill inte ha någon hjälp alls. Och minst av allt vill han att någon i skolan ska 
få reda på att han och hans familj måste gå till ett soppkök varje dag för att få 
mat. Men Cal och hans mamma jobbar frivilligt i soppköket ibland, och snart 
är Jacobs hemlighet avslöjad. Cal tänker inte skvallra för någon, men det finns 
andra i skolan som inte drar sig för att göra livet surt för den nya, tjuriga kil-
len som ingen gillar …

En ny ungdomsbok av populäre Bali Rai, som har skrivit flera lättlästa böcker, 
bland annat gamla hundar, nya vanor (2016) och skottläge (2016).
isbn 978-91-88577-23-8 · Inbunden ca 130 s 
utkommer januari 2019

Monster Keith Gray
Syskonen Nat och Sandy hjälper människor att få kontakt med de 
döda. Men vid en seans tappar de kontrollen och de döda kommer 
alldeles för nära.

Någon borde ha berättat för dem att det finns värre saker än spöken …

En kuslig berättelse om både övernaturliga och verkliga fasor, och om två 
syskon som ställs inför en mycket otäck uppgift.
isbn 978-91-88577-03-0 · Häftad 79 s 
utkommer februari 2018

En show utöver det vanliga Jane Eagland
Kitty har gett sig av hemifrån för att söka efter sin bror Tom som rymde med 
en cirkus. Hon är fast besluten att hitta honom, och för att kunna röra sig 
fritt klär hon ut sig till pojke. I sitt sökande får hon själv snart jobb på en 
cirkus, som stallpojken Kit, och där möter hon Sara Fanelli, den skickliga 
lindansösen med hjärtat fullt av hemligheter, och den stolte ryttarakrobaten 
Jack. Hennes livs äventyr kan börja. 

En fantasieggande återberättelse av William Shakespeares Trettondagsafton som 
här utspelar sig i cirkusmiljö, skriven av Jane Eagland, en mästare på att skapa 
suggestiva stämningar och färgstarka karaktärer.
isbn 978-91-88577-14-6 · Inbunden ca 120 s 
utkommer augusti 2018

fler böcker 13+

Chokladmåne Mary Arrigan
Chris farmor har fått Alzheimer och 
glömmer saker. Men så börjar hon prata 
om chokladmånen. Vad är det, och kan 
Chris hjälpa henne att hitta den?
isbn 978-91-86579-76-0 · Häftad 86 s

Hemlös Mary Arrigan
Matthew bor på gatan. Allt verkar 
hopplöst tills han möter någon som 
verkar vilja hjälpa honom. Är det för 
bra för att vara sant?
isbn 978-91-85071-63-0 · Häftad 88 s

Jag kallas Jon Malorie Blackman
Jon ligger på sjukhuset och kan inte 
röra sig. Läkarna har redan amputerat 
hans armar, och han är säker på att de 

snart tänker skära av benen ock-
så. Kan han fly innan dess?

En otäckt suggestiv skräckberättlse av Malorie Blackman.
isbn 978-91-87667-27-5 · Häftad 86 s

Rälständer och lösgommar Sita Brahmachari
Zeni ser inte fram emot sin praovecka på 
äldreboendet Magnoliagården. Hon som 
precis har fått en ny tandställning – hur 
ska hon kunna jobba med så mycket folk 
i en hel vecka när hon knappt klarar av 
att prata normalt?
isbn 978-91-87667-59-6 · Häftad 118 s

Fånge på Alcatraz Theresa Breslin
Marty har genom en ödets nyck hamnat 
på det hårdaste fängelset i Amerika. 
Inspärrad på livstid. Eller? Några av 
hans medfångar planerar att fly. Kan de 
rymma från Alcatraz?
isbn 978-91-85071-22-7 · Häftad 92 s

Stridens arena Chris Bradford
Stridens arena är det mest realistiska vir-
tuella stridsspelet som finns. Så när den 
föräldralöse Scott får chansen att bli spel-
testare åt spelets mäktige skapare tvekar 
han inte – han låter sig rekryteras …
isbn 978-91-87667-18-3 · Häftad 131 s

»Chris Bradford skriver enkelt och mycket medryckande. 
[…] en enkel variant av Hungerspelen, med hoppfullt slut.« btj
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Skottsäker: Krypskytten Chris Bradford
En krypskytt terroriserar 
Terminus City, och det är 
upp till Troy och resten av 
spear-teamet att sätta stopp 
för det. Men Troy börjar 
tvivla. Är det verkligen så 
självklart var hans lojalitet ska 
ligga?
isbn 978-91-87667-83-1· Häftad 
94 s

Skottsäker Chris Bradford
En pojke blir skjuten på nära håll 
men överlever oväntat attacken. 
Han är skottsäker – kulorna stud-
sar bara tillbaka. Troys förmåga är 
ovanlig, och han rekryteras snart 
av en organisation som skyddar 
politiker och andra hotade perso-
ner mot terroristattentat. 
isbn 978-91-87667-74-9 · Häftad 
104 s
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Johnny Delgado: i faderns spår  
Kevin Brooks

Ett gängkrig är på väg 
att vända upp och ner 
på höghusområdet 
där Johnny bor. Men 
han har nog med sina 

egna problem. Han ska hitta man-
nen som dödade hans pappa … 
isbn 978-91-85071-48-7 · Häftad 110 s

Johnny Delgado: privatdetektiv  
Kevin Brooks

Johnnys första fall 
som privatdetektiv vi-
sar sig vara betydligt 
mer riskfyllt än han 
först trodde. Snart 

blir han utnyttjad för att sopa igen 
spåren efter ett blodigt mord.
isbn 978-91-85071-35-7 · Häftad 105 s

Vi ses, baby … Kevin Brooks & 
Catherine Forde

Både Sally och Keith 
önskar att de var 
någon annan. Av en 
slump får de tag på 
vip-biljetter till festi-
valen rock out. Vad 
händer när de träffas? 

isbn 978-91-85071-29-6 · Häftad 138 s
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Kate Cann

Fånge i tiden Eric Brown
Storbritannien, 2055. Landet är fullt av 
beväpnade trupper. Polisen överallt, alla 
vita. Al och Jenny har rest till en skräm-
mande framtid genom en reva i tiden. 
isbn 978-91-85071-74-6 · Häftad 83 s

Kråkflickans återkomst
Lilys liv har föränd-
rats tack vare kråkor-
na. Men vad händer 
om de attackerar nå-
gon hon tycker om? 
Kan hon verkligen 
lita på dem?
isbn 978-91-85071-46-3 
Häftad 102 s

Kråkflickan
Lily är en outsider 
och skolans tuffaste 
tjejgäng trakasserar 
henne. Men när hon 
träffar på en flock 
kråkor i skogen för-
ändras hon.
isbn 978-91-85071-32-6 
Häftad 90 s

Svindel Cat Clarke
Under en stor fest sätter Anna igång en 
kedja av händelser som slutar i katastrof. 
En berättelse om vänskap, lögner och 
svidande kärlek mellan två tjejer.
isbn 978-91-87667-26-8 Häftad 81 s

Textlek
Mel börjar få otäcka sms 
som säger att pojkvän-
nen Ben bara leker med 
henne, att han träffar 
någon annan. Kommer 
de från en avundsjuk 
rival, eller är de sanna?
isbn 978-91-85071-18-0  
Häftad 83 s
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Tjockare än vatten Anne Cassidy
George tar hand om sin fosterbror, 
den snälla jätten Lennie, medan 
de flyttar från stad till stad för att 
hitta enkla jobb. Men bråk och 
problem följer Lennie som en 
skugga …

En stark berättelse inspirerad av John 
Steinbecks möss och människor.
isbn 978-91-87667-85-5 · Häftad 107 s

Komma undan Anne Cassidy
Marks flickvän är död, och det 
är hans fel. Han stal en bil, 
krockade och smet från platsen. 
Men Mark kan inte fly från san-
ningen. Den finns där hela ti-
den, inuti honom, och den sliter 
långsamt sönder honom …

isbn 978-91-86579-46-3 · 
Häftad 99 s
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ack
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gnisslande och muttrande slog igen bakom
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han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

Vid världens ände Catherine Fisher
I ruinerna av en mäktig stad är det bara Butiken som står kvar. Den har blivit hem åt en 
liten grupp överlevare som inte har satt sin fot utomhus under de nio år som gått sedan 
Stjärnan dök upp. Men alla drar inte åt samma håll, och snart tvingas Caz och Will ut 
på stadens istäckta, tysta gator. Faror lurar överallt och nu måste de hitta en ny, trygg 
plats för att överleva. isbn 978-91-87667-78-7 · Häftad 125 s

Kristalltrappan Catherine Fisher
En förgiftad stjärna har förvandlat världen till en istäckt ödemark. Caz och 
Will har lyckats ta sig till en skyddad koloni, men det är en plats där invånarna 
kontrolleras noga och där gamla hemligheter skyddas till varje pris …

Uppföljaren till vid världens ände, skriven av den hyllade fantasyförfattaren 
Catherine Fisher.
isbn 978-91-87667-86-2 · Häftad 121 s

Den första vågen Paul Dowswell
Första världskriget pågår med full 
kraft, och de två bröderna Charlie 
och Eddie ska delta i den första 
vågen i slaget vid Somme. Det är 
bara en halvtimme kvar tills offen-
siven ska börja och stämningen i 
skyttegraven är tryckt. Kommer 
det här att bli de sista minuterna i 
deras liv?
isbn 978-91-87667-92-3 · Danskt 
band 100 s

Briggsy Isla Dewar
När Briggsy dyker upp med ett 
resande tivolisällskap öppnar 
sig en helt ny värld för den 
överbeskyddade Minnie. Han 
liknar ingen annan hon träffat. 
Han lever, han tar risker och 
han utmanar henne. Kommer 
det här att bli hennes bästa 
sommar hittills?
isbn 978-91-85071-80-7 Häftad 
88 s
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Mitt namn är O  
Sam Enthoven
O arbetar för härskarna, de som 
bestämmer över allas liv. Men nu 
tänker O inte spela efter härskar-
nas regler längre … 
isbn 978-91-86579-70-8 · Häftad 77 s

»…här finns dramatik som skulle göra 
sig bra på film, typ Matrix. […] Som 
en powerballad i kortformat med hjär-
tat på rätta stället.« btj

Vildfågel Jane Eagland
Anna har bott på ön i hela sitt 
liv. En dag spolas en pojke upp 
på stranden. Han är vild och 
fri. Och snart har han föränd-
rat allt hon vet om världen …

En gripande berättelse inspirerad 
av Shakespeares stormen.
isbn 978-91-86579-96-8 · Häftad 
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Nigel Hinton

Johnny Kemps återkomst Keith Gray

Ingen bråkar med 
Johnny Kemp, skolans 
värsting, men det var 
Dan som fick honom 
avstängd. Nu är Johnny 
tillbaka, och han vet vem 
som satte dit honom. 
isbn 978-91-85071-95-1  
Häftad 86 s

Det var du! Keith Gray

Toby är en mördare. 
Det är vad spöket 
säger när det väcker 
honom mitt i nat-
ten och vill att han 
ska ställa allt till-

rätta. Men Toby är en vanlig kille, 
ingen mördare. Eller?
isbn 978-91-87667-21-3 · Häftad 100 s

Stupet
Dillon och hans lillebror 
åker på en utflykt med 
sin pappa, en före detta 
soldat. Men ju längre in i 
skogen de kommer, desto 
mer osäker blir Dillon på 
vad pappan är ute efter.

isbn 978-91-87667-37-4 · Häftad 121 s

Utpekad
Nathans pappa 
är anklagad för 
mord. Kommer 
Nathan att kunna 
rentvå honom? 
Och till vilket  
pris?

isbn 978-91-85071-61-6 · Häftad 105 s

Du är min
Ryan hittar en per-
fekt mobil och vet 
att han bara måste 
ha den. Men snart 
har den förvandlat 
hans liv till en mar-
dröm … 

isbn 978-91-86579-20-3 · Häftad 110 s
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ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

Gangsterbröder
När några livlösa kropp-
ar hittas i ett övergivet 
hus tror alla att dödsfal-
len är kopplade till en 
droguppgörelse, men de 
har fel. Bara en person 
känner till sanningen: 
Perry Grant.
isbn 978-91-85071-25-8 
Häftad 105 s
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Stenhjärta Teresa Flavin
Dory hittar en gammal kruka med ett 
meddelande som förändrar allt. Ett 
halsband av kolsvart sten och en mörk 
härva av hemligheter drar med sig Dory 
tillbaka i tiden, rakt i armarna på den 
märklige Eli.
isbn 978-91-87667-51-0 · Häftad 135 s

Den sista soldaten Keith Gray

Året är 1922 och ett 
kringresande tivoli har 
kommit till stan. Wade 
dras till tivolits senaste 
tillskott – Den sista sol-
daten från första världs-

kriget. Vem är det och vad har 
han för grepp om Wade?

isbn 978-91-87667-62-6 · Häftad 108 s

Gå för långt
Bens hjälte är hans sto-
rebror Sam. Så när Sam 
börjar ge Ben olika utma-
ningar ställer Ben upp. 
Men utmaningar kan 
vara farliga, och ibland 
kan de gå riktigt fel …
isbn 978-91-87667-53-4 
Häftad 113 s
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Ficktjuvens spöke Catherine Fisher
Något övernaturligt försöker få kontakt 
med Sarah. En död pojke som vill att 
hon ska öppna ett litet skrin som plöts-
ligt dykt upp i hennes rum. Har hon fått 
chansen att rädda en förlorad själ eller är 
det en livsfarlig fälla?
isbn 978-91-85071-79-1 · Häftad 91 s Lon gick in genom grindarna. ”T
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Mardrömskortet Catherine Johnson
Minas bästa vän Sara får idén att spå 
folk med tarotkort. När Sara börjar för-
ändras försöker Mina få henne att sluta 
med korten, men Sara lyssnar inte. 
Snart har hon gått alldeles för långt …
isbn 978-91-86579-57-9 · Häftad 57 s

Sanningar i solen Anna Hellerstedt
En femtonårig flicka åker till Afrika till-
sammans med sin pappa, och besöket 
tvingar henne motvilligt att omvärdera 
sitt liv. Innan hon återvänder till Sverige 
har hon fått lära sig många nya sanningar.
isbn 978-91-86579-25-8 · Häftad 81 s

Ängel i Venedig Mary Hoffman
Luca förälskar sig i den vackra adelsflickan Angelina, trots att han vet att de aldrig kan få 
varandra. Samtidigt rustar Venedig för krig mot det mäktiga Osmanska riket, och Luca 
känner att han måste göra sin plikt. Han vill inte lämna sin kärlek, men genom ett miss-
förstånd tvingas han fly från Venedig hals över huvud. Han bordar krigsskeppet Ängeln 
och går ut i strid.

En äventyrsberättelse om krig och kärlek i 1500-talets Italien.
isbn 978-91-87667-52-7 · Danskt band 125 s

Ring av rosor Mary Hooper
London 1665. Abby är barnsköterska åt den nyfödda flickan Grace i det fina huset på 
Belle Vue. Hon älskar livet i storstaden och går ofta på utflykter i kvarteren tillsammans 
med sin vän Hannah. Men snart börjar rykten gå om en farlig sjukdom, och klockorna 
ringer ut sina varningar. Pesten har kommit till London. Ska Abby och Hannah överle-
va, och kommer de att kunna skydda lilla Grace från pestens klor?

En gripande historisk berättelse baserad på verkliga händelser.
isbn 978-91-87667-54-1 · Danskt band 109 s

Två böcker om krig och farsoter i femton- och sextonhundratalets Europa
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23 minuter
Taj vet att en gangsterledare 
har beordrat mordet på hans 
pappa. Han vet att han bara 
har 23 minuter på sig att stoppa 
det och att han inte har något 
annat val än att göra det till fots. 
Lyckligtvis är han en stjärna på 
parkour. 
isbn 978-91-86579-45-6 Häftad 97 s

Växla mord
Mardrömmen har precis börjat 
för Jack. Hans pappa älskar att 
spela på hästar – att spela stort, 
och ofta. Pappa drar, men det gör 
inte lånehajarna. De försvinner 
inte. I stället får Jack ett val. Ett 
mycket, mycket svårt och dödligt 
val …
isbn 978-91-86579-86-9 Häftad 76 s

James Lovegrove

nigel hinton är en mästare 
på att skriva spännande och 
angelägna böcker på ett 
lättillgängligt och kortfattat 
sätt. Ämnen han har tagit upp 
är bland annat förhållandet 
mellan fäder och söner, riva-
liteten mellan bröder och vad 
kriminalitet kan göra med en 
människa.
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Fallet Anthony McGowan

Mog går i stans säm-
sta skola och gör allt 
för att undvika sko-
lans översittare. Att 
den tuffe Chris går 
med i Mogs gäng gör 

allt lättare, men varför vill Chris ta 
med den pinsamme Duffy i gänget? 
isbn 978-91-86579-83-8 · Häftad 76 s

Villebråd Anthony McGowan

Nicky blir vittne till hur 
ett gäng killar brutalt ger 
sig på ett grävlingsgryt. 
Men en unge lyckas 
komma undan. Nicky 
trotsar gänget och göm-

mer ungen i ett skjul …
isbn 978-91-87667-28-2 · Häftad 137 s

»villebråd är så spännande och medryckande 
att även ungdomar som avskyr att läsa kommer 
att bli intresserade.« LitteraturMagazinet

Catherine MacPhail
Stenkoll
Nick kommer 
över en magisk 
sten som får äga-
rens önskningar 
att slå in. Är det 
för bra för att 
vara sant?

isbn 978-91-85071-41-8 Häftad 79 s

Glidaren
Greg tror att han är den 
roligaste och populäraste 
killen i skolan. Men var-
för verkar alla tro att just 
han har stulit en mobil-
telefon? Har någon satt 
dit honom?

isbn 978-91-86579-40-1 · Häftad 81 s

Hämndnatt
Nicola och hennes 
vänner tänker spela 
klassens nykomling 
ett spratt, men 
snart börjar Nicolas 
vänner att försvin-
na, en efter en …

isbn 978-91-85071-94-4 · Häftad 91 s
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Natträden Caroline Lawrence
Natten då Troja erövrades flydde 
Ry och Nisos för sina liv. Nisos 
lämnade sin familj bakom sig, 
Ry kunde inte rädda sin far. Sju 
år senare har de som överlevde 
anfallet mot Troja funnit ett nytt 
land att leva i – men krig och 
död fortsätter att förfölja dem, 
och snart attackeras även deras 
nya hem …

Ett stämningsfullt äventyr hämtat ur Vergilius 
klassiska epos Aeneiden, suggestivt återberättat 
av den prisbelönta författaren Caroline Lawrence.
isbn 978-91-87667-60-2 Danskt band 103 s

Riggad Sophie McKenzie

För Blake är inget 
viktigare än fot-
bollen. Men så en 
dag dyker en främ-
mande man upp 
och ger honom ett 

erbjudande – ett erbjudande han 
inte kan tacka nej till …
isbn 978-91-85071-82-1 · Häftad 96 s
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Mörk handel Mary Hooper
Gina rymmer från sin tjänst 
som kökspiga och ger sig ut 
ensam på Londons gator. Där 
är det bäst för en ung flicka att 
inte väcka uppmärksamhet, så 
Gina förvandlas till George. 
Hon får ett nytt hem och ett 
nytt jobb, men överallt omkring 
henne pågår ljusskygga affärer – 
och snart snubblar hon över en 

riktigt skum verksamhet …

En spännande kortroman som utspelar sig i historisk tid 
– 1800-talets London.
isbn 978-91-87667-75-6 · Danskt band 107 s

E. E. Richardson
Svarta ben
Tony arbetar i en magi-
affär, en riktig magiaffär. 
Men något är på gång. 
En olycksbådande död-
skalle dyker upp – och 
snart är det fullmåne…
isbn 978-91-86579-55-5 
Häftad 87 s

Blindträff Chloë Rayban
Det är lördag kväll och Marie sitter en-
sam och uttråkad framför teven. När te-
lefonen plötsligt ringer visar det sig vara 
en kille på andra sidan. En trevlig kille. 
Kanske blir det hennes livs felringning?
isbn 978-91-85071-62-3 · Häftad 93 s

Gravjord
Darren väcker av 
misstag en ond-
skefull kraft till liv 
när han försöker 
återuppliva sin 
förolyckade vän.
isbn 978-91-85071-
70-8 · Häftad 87 s

Hemligheter Alison Prince
Sextonåriga Kerry håller oron för sin 
sjuka mamma hemlig för alla. Men så lär 
hon känna den jämnårige Paul, och han 
får Kerry att erkänna det hon innerst 
inne alltid har vetat om.
isbn 978-91-85071-86-9 · Häftad 78 s

Skuggflickan Sally Nicholls
Clare har lärt sig att det inte tjänar något 
till att skaffa vänner, inte när man är fos-
terbarn och kanske måste flytta när som 
helst. Men så träffar hon Maddy, som får 
henne att se saker på ett nytt sätt.
isbn 978-91-87667-67-1 · Häftad 84 s

Djävulsstatyn
Ben hade inte tänkt 
köpa den konstiga lilla 
statyn. Nu är varje dag 
en mardröm, och han 
kan bara bli av med den 
genom att sälja den …
isbn 978-91-86579-30-2 
Häftad 88 s

Bakom linjen Tom Palmer
Det är krig och idrottsmän som inte 
tagit värvning anklagas för feghet. Fot-
bolls spelaren Jack har inget annat val än 
att bege sig till skytte gravarna och anslu-
ta sig till ”Fotbollsbataljonen”.
isbn 978-91-87667-36-7 · Danskt band 170 s

»…en gripande bok som fängslar läsaren och 
beskriver krig. Det är både fascinerande och 
ohyggligt på samma gång. […] en välskriven 
och läsvärd bok.« btj

Tillys löfte  
Linda Newbery
Löften är extra svåra 
att hålla i krigstider. 
Det kommer Tilly, 
som tjänstgör som 
sjuksköterska under 
första världskriget, 
snart att få lära sig …
isbn 978-91-87667-33-6 
Danskt band 90 s

En lilja, en ros Sally Nicholls
Unga Elinor är bortlovad till en annan 
när hon förälskar sig i riddaren Dan. 
En romantisk kortroman, vars titel 
är hämtad från en textrad i visan The 
Maiden's Song från 1500-talet.
isbn 978-91-87667-29-9 · Häftad 93 s
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han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.
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Bali Rai

Vi och dom
Nyinflyttade David tror att han kan 
klara vad som helst, men nu har han 
hamnat på en skola där han är den 
enda vita killen. Och vissa personer 
har problem med det …
isbn 978-91-86579-27-2 · Häftad 100 s

Rysningar
När Sam möter den rödhåriga Cassie 
under en snöstorm förändras hans liv 
för alltid. Cassie är vacker och modig 
och Sam kan inte fatta vilken tur han 
har haft som blivit hennes vän. Men 
Cassie bär på många hemligheter …
isbn 978-91-87667-24-4 · Häftad 95 s Lon gick in genom grindarna. ”T

ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

Drömläge
Baljits farsa tycker att fotboll är slöseri 
med tid och att han borde fokusera på 
sina studier i stället. Men Baljits kom-
pisar vet hur det ligger till: Om man är 
bra på fotboll, om man är riktigt bra, 
kan man komma hur långt som helst.
isbn 978-91-87667-82-4 · Häftad 94 s

»drömläge är en mycket bra, lättläst berät-
telse. Här finns driv och nerv.« btj

 Lon gick in genom grindarna. ”T
ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

Pistolen
När Jonas hittar en pistol i höghusom-
rådet behåller han den, trots att han 
egentligen vet bättre. Dessutom visar 
han den för sina vänner. Det är ett 
stort misstag.
isbn 978-91-86579-54-8 · Häftad 87 s

 Lon gick in genom grindarna. ”T
ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

Spelet
När två av stans coolaste tjejer plötsligt 
vill gå ut med Harjinder kan han inte 
säga nej till någon av dem. Först känns 
det fel att lura dem, men sedan börjar 
han njuta av det … 
isbn 978-91-85071-85-2 · Häftad 119 s Lon gick in genom grindarna. ”T

ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

Sprickan
När Jaspal flyttar ut på landet med 
sina föräldrar förvandlas hans liv 
till en mardröm. Han är den ende 
asiatiske tonåringen på flera mils om-
krets, och det är inte alla i byn som 
vill ha honom där.
isbn 978-91-85071-49-4 · Häftad 107 s Lon gick in genom grindarna. ”T

ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

Skottläge
Baljits dröm går i uppfyllelse när fot-
bollsklubben Liverpool värvar honom till 
sitt ungdomslag. Men när lokala ligister, 
matchkatastrofer och bilproblem lägger 
hinder i vägen kommer Baljit att få käm-
pa bara för att hålla sig kvar på planen.

Uppföljaren till Bali Rais populära dröm-
läge.
isbn 978-91-87667-66-4 · Häftad 138 s

Gamla hundar, nya vanor
Harvey och hans familj har världens 
värsta granne. Mick är vresig, oför-
skämd och rasistisk, och hans enda vän 
verkar vara hans ovårdade hund Nelson. 
Som tur är gillar Harvey hundar …
isbn 978-91-87667-41-1 · Häftad 115 s

»… ännu en bra och välskriven bok för ton-
åringar.« btj

 Lon gick in genom grindarna. ”T
ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

Robert Swindells

Älgbarnet Meg Rosoff
Alla snubblar över varandra för att få säga: »Vad var det jag sa?« 
Jess mamma. Barnmorskan. Hennes pojkväns föräldrar. Jess 
hade varit beredd på det mesta när hon blev med barn. Hon 
hade bara inte varit beredd på ett litet älgbarn …

En rolig och originell kortroman om en ung tjej, en ung kille  
och ett mycket ovanligt barn.
isbn 978-91-87667-16-9 · Häftad 102 s

»Berättelsen Älgbarnet är en sann fröjd att läsa, både komisk  
och rörande.« btj

Krigslist
Dan drömmer om att få slåss i andra 
världskriget. Men han måste tänka på 
sin mor och sitt jobb på godset Winton 
Hall. Allt förändras när han förstår att 
godset döljer en hemlighet som kan ha 
betydelse för krigets utgång.
isbn 978-91-86579-98-2 · Häftad 84 s

Eldlekar
När Josh tänder en eld spelar inget 
annat någon roll. Det är bara han 
och lågorna. I just det ögonblicket. 
Och känslan av makt. Men den som 
leker med elden …
isbn 978-91-86579-18-0 · Häftad 80 s

Vittne
Victor blir vittne till ett rån och 
fotograferar händelsen med sin ka-
mera. Han blir upptäckt och nu vill 
någon förstöra fotona – till varje pris. 
Kommer Victor att lyckas överleva?
isbn 978-91-85071-31-9 · Häftad 72 s

Ormbiten
Gängledaren Mark tror att Alex har 
tjallat på honom och bestämmer sig 
för att hämnas. Hur ska Alex slingra 
sig ur den här situationen? Kan den 
halvtama ormen Pila vara lösningen?
isbn 978-91-85071-47-0 · Häftad 75 s

Meg Rosoff till
delades 2016 års 

ALMApris

Knivsegg
När den mobbade Sam får tag på en 
armékniv tvekar han inte. Med kniven 
i fickan känner han sig hård. Nu ska 
han äntligen kunna utmana sina plågo-
andar … 
isbn 978-91-85071-75-3 · Häftad 74 s

 Lon gick in genom grindarna. ”T
ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

 Lon gick in genom grindarna. ”T
ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

 Lon gick in genom grindarna. ”T
ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

 Lon gick in genom grindarna. ”T
ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

 Lon gick in genom grindarna. ”T
ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.
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»Engelsmannen robert swindells (f. 1939) är en förnya-
re av den samhällskritiska ungdomsromanen. Hans vida 
yrkeserfarenheter är en stor tillgång för en romanförfat-
tare. Flera av hans tidigare böcker tillhör den stående 
repertoaren på de svenska högstadie- och gymnasie-
biblioteken. Romanerna handlar alltid om viktiga ämnen 
och har ett ungdomligt berättarperspektiv.« btj
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Vinnare i Bokjuryn 
2014 i kategorin 
Ungdomsböcker.

Röster Lee Weatherly
Kylie är beredd att göra vad som helst för 
att bli accepterad av skolans populäraste 
tjejer. Men det visar sig vara svårare än 
hon trodde, och snart har hon gått all-
deles för långt.
isbn 978-91-85071-38-8 · Häftad 103 s

Skuggan Lee Weatherly
Sarah blev övergiven av sin mamma för 
sju år sedan. Nu bor de bara några kilo-
meter ifrån varandra – ändå vill Sarahs 
mamma inte träffa henne. Men Sarah 
kan se henne, Sarah bevakar henne. Och 
hon tänker hämnas …
isbn 978-91-85071-58-6 · Häftad 71 s

Färglös Chris Wooding
Lazarus-serumet kan rädda ens liv. Uppväcka en från de döda. Det är bara 
det att när man återvänder är man lite … annorlunda. Man är en färglös. 
En utstött. Det är det sista Jed vill råka ut för. Men så blir Jed påkörd av 
en bil …

En kuslig skildring av en nära framtid, skriven av den prisbelönte 
författaren Chris Wooding. 
isbn 978-91-86579-94-4 · Häftad 85 s

Naserian Anders Trense
Mikaels liv förändras för alltid när han 
blir förälskad i massajflickan Naserian. 
Om kärlek och fördomar i ett land 
drabbat av inbördeskrig och våldsamma 
uppror.
isbn 978-91-85071-67-8 · Häftad 172 s

Mitt nya jag Rosie Rushton
Just när Jemma stött ihop med sin dröm-
kille får hon beskedet att familjen ska 
flytta. Hur ska hon hinna få honom att 
lägga märke till henne innan det är för 
sent? 
isbn 978-91-85071-65-4 · Häftad 96 s

Illusioner Judy Waite
När Elsa kommer hem för sent skyller 
hon på att en man försökte kidnappa 
henne. Det är en väldigt bra historia 
– det är bara det att den inte är sann. 
När så en flicka blir kidnappad på 
riktigt riskerar Elsas lögn att hjälpa en 
brottsling komma undan …
isbn 978-91-86579-19-7 · Häftad 89 s

Utslängd L. A. Weatherly
Lukes mamma dricker för mycket och 
verkar behöva spriten mer än honom. 
En dag ställs allt på sin spets och Luke 
hamnar på gatan utan någonstans att 
ta vägen. Hur ska han kunna rädda sig 
själv – och sin mamma?
isbn 978-91-86579-95-1 · Häftad 76 s

 Lon gick in genom grindarna. ”T
ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.
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han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

Ungdomsböcker Från 15 år

kim olins thrillerserie om den undre världen

Järngrepp
Marco tvingas längre och längre in i den undre världens ljusskygga verksamhet när 
Umbras närmaste man, Caesar, utpressar honom att avslöja hemligheter som ska 
hjälpa Umbra att krossa motståndet i Pulverland. I bakgrunden gömmer sig den 
mystiska Pandora, och medan snaran dras åt kring Marcos vänner försöker han nysta 
i de många trådarna. En okänd man har börjat sprida skräck på Pulverlands gator, 
och det går allt fler rykten om Umbras organiserade vapensmuggling – hur långt 
tänker han gå, och vad ska vapnen användas till?

Kim Olin är tillbaka med den tredje delen i berättelsen om Marco Ahlin och den tionde i 
serien om Pulverland – actionpackad spänning om den undre världen i ett fiktivt Stockholm.
isbn 978-91-88577-17-7 · Danskt band ca 250 s

nyhet – utkommer oktober 2018

fler böcker av kim olin

ny!

Avhopparen
Simon dras allt djupare in i 
den lokale knarkkungens nät. 
När så en främmande man 
kontaktar honom med ett 
oväntat förslag förändras allt. 
Nu måste Simon välja sida.
isbn 978-91-85071-39-5  
Danskt band 142 s

 Lon gick in genom grindarna. ”T
ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

 Lon gick in genom grindarna. ”T
ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

Beskyddaren
En krypskytt stryker omkring 
i Pulverland och terroriserar 
den nye knarkbossens medar-
betare. Spåren efter skytten är 
få, och snart har Simon ham-
nat i sin värsta sits någonsin. 
isbn 978-91-85071-55-5  
Danskt band 189 s

 Lon gick in genom grindarna. ”T
ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

Checka in
Kåken. Källunda. När grinden 
stängs finns ingen återvän-
do. Simon måste utföra ett 
blodigt uppdrag på order av 
Pulverlands boss. Misslyckas 
han begravs bevisen för hans 
oskuld för alltid …
isbn 978-91-85071-73-9  
Danskt band 199 s  Lon gick in genom grindarna. ”T

ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

Drakens skugga
Tillbaka på Pulverlands gator 
samlar Simon sina allierade i ett 
sista försök att störta områdets 
fruktade ledare, Jonathan Pilman. 

drakens skugga är den fjärde och 
avslutande delen om Simon i Kim 
Olins Pulverlandserie.
isbn 978-91-85071-91-3  
Danskt band 229 s
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Det försvunna barnet  
Allan Guthrie
En pojke försvinner, men det 
som polisen Frank Collins först 
tror är en enkel kidnappning 
utvecklas snart till något helt 
annat …
isbn 978-91-86579-84-5  
Danskt band 123 s

Ämneskategorier ungdomsböcker

Deckare, thriller
Brooks: Johnny Delgado – privatde-

tektiv 20
Brooks: Johnny Delgado – i faderns 

spår 20
Guthrie: Det försvunna barnet 30
Hinton: Utpekad 22
Lovegrove: 23 minuter 23
Lovegrove: Växla mord 23
Olin: Pulverlandsserien 29
Swindells: Vittne 27
Waite: Illusioner 28

Historia
Bradman: Den spanska spionen 17
Eagland: Vildfågel 21
Hoffman: Ängel i Venedig 23
Hooper: Mörk handel 24
Hooper: Ring av rosor 23
Lawrence: Natträden 24
Newbery: Tillys löfte 25
Nicholls: En lilja, en ros 25
Palmer: Bakom linjen 25

Humor
Brooks/Forde: Vi ses, baby … 20
Johnson, P: Skolans nya kändis 15
MacPhail: Glidaren 24
MacPhail: Stenkoll 24
Rai: Spelet 26
Rosoff: Älgbarnet 27

Klassisk förlaga
Cassidy: Tjockare än vatten (Stein-

beck) 20
Eagland: En show utöver det vanliga 

(Shakespeare)  18
Eagland: Vildfågel (Shakespeare)  21
Lawrence: Natträden (Vergilius) 24

Krig
Dowswell: Den första vågen 21
Hoffman: Ängel i Venedig 23
Newbery: Tillys löfte 25
Palmer: Bakom linjen 25
Swindells: Krigslist 27
Trense: Naserian 28

Kriminalitet
Breslin: Fånge på Alcatraz 19
Hinton: Gangsterbröder 22
Olin: Pulverlandserien 29
Rai: Pistolen 26
Swindells: Ormbiten 27
Thomson: Inbrottet 16

Kärlek
Cann: Textlek 20
Clarke: Svindel 20
Eagland: Vildfågel 21
Kenrick: Hemligt kär 16
Nicholls: En lilja, en ros 25
Rayban: Blindträff 25
Rushton: Mitt nya jag 28
Trense: Naserian 28

Mobbning, konflikter
Almond: Klaus Vogel och slyng-

larna 15
Cann: Kråkflickan 20
Gray: Johnny Kemps återkomst 22
Johnson, P: Svek 15
Swindells: Knivsegg 27
Weatherly: Röster 28

Rasism
Gibbons: Ett nytt land 15
Hellerstedt: Sanningar i solen 23
Kenrick: Syndabock 16
Rai: Gamla hundar, nya vanor 26

Rai: Sprickan 26
Rai: Vi och dom 26
Wooding: Färglös 28

Science fiction
Bradford: Stridens arena 19
Brown: Fånge i tiden 20
Enthoven: Mitt namn är O 21
Fisher: Kristalltrappan 21
Fisher: Vid världens ände 21
Wooding: Färglös 28

Skräck
Blackman: Jag kallas Jon 19
Butler: Den blodiga handen 15
Hinton: Du är min 22
Johnson, C: Mardrömskortet 23
MacPhail: Hämndnatt 24
Powling: Trasdockan 16
Rai: Rysningar 26
Richardson: Djävulsstatyn 25
Richardson: Gravjord 25

Trasiga familjer
Arrigan: Hemlös 19
Hinton: Gå för långt 22
Hinton: Stupet 22
Prince: Hemligheter 25
Rai: Ju hårdare du faller 18
Weatherly: Skuggan 28
Weatherly: Utslängd 28

Övernaturligt
Fisher: Ficktjuvens spöke 22
Flavin: Stenhjärta 22
Gray: Det var du! 22
Gray: Monster 18
Lovegrove: Pinans 5 furstar 13
Nicholls: Skuggflickan 25
Richardson: Svarta ben 25

Lättlästa ungdomsböcker, från 13 år och uppåt, indelade i aktuella ämnen. 
Även ett antal extra lättlästa böcker ingår.

Eko
Filip sitter i ett gathörn i 
Pulverland med en pistol mot 
tinningen när en man dyker upp 
och erbjuder honom femhundra 
kronor för att hjälpa till vid ett 
inbrott. Det räddar Filips liv, men 
alla hans problem finns kvar. 
isbn 978-91-86579-49-4  
Danskt band 220 s

 Lon gick in genom grindarna. ”T
ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

Irrfärder
Flera månader har gått sedan 
Marco fattade beslutet som skulle 
skydda honom och hans vänner 
från en grym mans hotelser. Nu 
bor han tvångsplacerad på ett hem 
för föräldralösa ungdomar. När 
Marco till sist rymmer därifrån går 
han rakt i en oväntad fälla.

isbn 978-91-87667-91-6 · Danskt band 245 s

»Detta kunde vara manus till en riktig actionrulle. Rätt coolt 
faktiskt.« btj

Hittegods
Föräldralöse Marco Ahlin lever 
ensam i Pulverland, på jakt efter 
ledtrådar om den försvunne Filip 
Steen. Sökandet tar honom till 
ett hus, där fyra personer lever ett 
märkligt liv med helt egna åsikter 
om rätt och fel.
isbn 978-91-87667-65-7  
Danskt band 252 s

Gamla synder
Ett år har gått och knarkbossen 
doktor Glas regerar ostört. Filip 
och hans allierade övervakas 
medan de nya drogerna sprids på 
gatorna. Kampen känns hopplös, 
men så dyker en gammal bekant 
upp, en som skulle kunna vända 
striden i ett enda slag.
isbn 978-91-87667-22-0 · Danskt 
band 249 s

 Lon gick in genom grindarna. ”T
ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

Förrädaren
En ny knarkboss har tagit mak-
ten, och allt förändras. Filip och 
hans vänner måste hålla sig göm-
da för att överleva, samtidigt som 
de i hemlighet försöker krossa 
den nye bossen. Men snaran bör-
jar dras åt.
isbn 978-91-86579-80-7  
Danskt band 226 s

 Lon gick in genom grindarna. ”T
ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.
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De e-böcker som för närvarande finns eller planeras listas här ovan. Läs mer på 
argasso.se. Besök bokhandel eller bibliotek för köp eller lån av våra digitala titlar.

E-böcker
isbn Författare och titel Se sid
978-91-87667-96-1 Malorie Blackman: Jag kallas Jon 19
978-91-87667-72-5 Chris Bradford: Stridens arena 19
978-91-87667-02-2 Theresa Breslin: Fånge på Alcatraz 19
978-91-87667-07-7 Brooks/Forde: Vi ses, baby … 20
978-91-86579-87-6 Kate Cann: Kråkflickan 20
978-91-86579-34-0 Kate Cann: Textlek 20
978-91-87667-46-6 Anne Cassidy: Komma undan 20
978-91-87667-43-5 Terry Deary: De ruskiga romarna 50
978-91-86579-07-4 Isla Dewar: Briggsy 21
978-91-87667-49-7 Jane Eagland: Vildfågel 21
978-91-88577-27-6 Ida Engerman: Fånga en fjäril  utk. augusti 47
978-91-86579-09-8 Catherine Fisher: Ficktjuvens spöke 22
978-91-88557-01-6 Teresa Flavin: Stenhjärta 22
978-91-87667-44-2 Anita Ganeri: Ödsliga öknar 50
978-91-87667-97-8 Keith Gray: Den sista soldaten 22
978-91-86579-62-3 Keith Gray: Johnny Kemps återkomst 22
978-91-88577-29-0 Agnes Hammer: Näthat blues  utk. november 47
978-91-87667-03-9 Nigel Hinton: Gangsterbröder 22
978-91-87667-99-2 Caroline Lawrence: Natträden 24
978-91-87667-11-4 James Lovegrove: 23 minuter 23
978-91-87667-48-0 James Lovegrove: Växla mord 23
978-91-87667-69-5 Catherine MacPhail: Hämndnatt 24
978-91-87667-95-4 Linda Newbery: Tillys löfte 25
978-91-85071-64-7 Kim Olin: Avhopparen 30
978-91-87667-04-6 Kim Olin: Beskyddaren 30
978-91-87667-06-0 Kim Olin: Checka in 30
978-91-87667-10-7 Kim Olin: Drakens skugga 30
978-91-88577-24-5 Kim Olin: Eko  utk. april 30
978-91-88577-26-9 Kim Olin: Förrädaren  utk. augusti 29
978-91-88577-28-3 Kim Olin: Gamla synder  utk. november 29
978-91-87667-94-7 Tom Palmer: Bakom linjen 25
978-91-87667-47-3 Bali Rai: Drömläge 26
978-91-88557-02-3 Bali Rai: Gamla hundar, nya vanor 26
978-91-87667-70-1 Bali Rai: Pistolen 26
978-91-87667-73-2 Bali Rai: Rysningar 26
978-91-86579-60-9 Bali Rai: Spelet 26
978-91-86579-02-9 Bali Rai: Sprickan 26
978-91-86579-37-1 E.E. Richardson: Gravjord 25
978-91-87667-71-8 Meg Rosoff: Älgbarnet 27
978-91-88577-25-2 Andy Stanton: Du är en gräslig man, herr Grums utk. april 39
978-91-86579-88-3 Robert Swindells: Eldlekar 27
978-91-87667-45-9 Robert Swindells: Ormbiten 27
978-91-86579-04-3 Robert Swindells: Knivsegg 27
978-91-87667-05-3 Robert Swindells: Vittne 27
978-91-87667-01-5 Anders Trense: Naserian 28
978-91-86579-61-6 Lee Weatherly: Skuggan 28
978-91-87667-98-5 Chris Wooding: Färglös 28
 

 Lon gick in genom grindarna. ”T
ack 

så mycket”, s
a han medan de högljutt 

gnisslande och muttrande slog igen bakom 

honom. Han var en mycket artig pojke.

 Den långa infarten var täckt av ogräs 

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag 

i den rejäla portklappen av järn och 

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. M
en hur 

mycket han än spetsade öronen kunde 

han inte höra ett l
jud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 Men så gled dörren upp med ett 

knarrande lju
d. Det gick mycket, m

ycket 

långsamt och knarrade väldigt, v
äldigt 

högt. L
on trodde att d

et skulle stå någon 

på andra sidan dörren, m
en det gjorde det E-ljudböcker mp3

Ett antal titlar i Läsvänligt-serien finns också som ljud böcker för nedladdning.

spelet
Bali Rai
Uppl: Peter Öberg
Speltid: ca 1,5 tim
isbn 91-86579-64-7

gravjord
E.E. Richardson
Uppl: Kristina Rådström
Speltid: ca 1 tim
isbn 91-86579-38-8

johnny kemps …
Keith Gray
Uppl: Peter Öberg
Speltid: ca 1 tim
isbn 91-86579-68-5

skuggan
Lee Weatherly
Uppl: Hanna Sjögren
Speltid: ca 1 tim
isbn 91-86579-66-1

eldlekar
Robert Swindells
Uppl: Peter Öberg
Speltid: ca 1 tim
isbn 91-86579-92-0

kråkflickan
Kate Cann
Uppl: Hanna Sjögren
Speltid: ca 1 tim
isbn 91-86579-90-6

23 minuter
James Lovegrove
Uppl: Peter Öberg
Speltid: ca 1,5 tim
isbn 91-87667-13-8

vi ses, baby …
Brooks/Forde
Uppl: Hanna Sjögren
Speltid: ca 2 tim
isbn 91-87667-09-1

ficktjuvens …
Catherine Fisher
Uppl: Lina Nyman
Speltid: ca 1 tim
isbn 91-86579-10-4

textlek
Kate Cann
Uppl: Lina Nyman
Speltid: ca 1 tim
isbn 91-86579-35-7

sprickan
Bali Rai
Uppl: Tomas Löfdahl
Speltid: ca 1,5 tim
isbn 91-86579-10-4

knivsegg
Robert Swindells
Uppl: Simon Persson
Speltid: ca 1 tim
isbn 91-86579-11-1

briggsy
Isla Dewar
Uppl: Lina Nyman
Speltid: ca 1 tim
isbn 91-86579-13-5

avhopparen
Kim Olin
Uppl: David Zetterstad
Speltid: ca 2,5 tim
isbn 91-86579-12-8

Läs mer om våra mp3-böcker på argasso.se. Besök bokhandel 
eller bibliotek för köp eller lån av våra digitala titlar.
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Grafiska romaner Från 13 år

En serie tecknade album som på modern svenska återberättar berömda klassiker i färg 
och fullängd – ett måste för alla som på ett lättillgängligt sätt vill ta del av stora författares 
berättarkonst!

Klassiska seriealbum

Lysande utsikter Charles Dickens Manusbearbetning: Jen Green

Året är 1812. Den unge Pip sitter vid sina föräldrars grav och sörjer sin döda familj när 
en förrymd fånge överraskar honom och tvingar till sig hans hjälp. 

Så börjar Charles Dickens berömda roman från 1861 om den föräldralöse Pip − en berättelse 
som spänner över trettio år och som av många anses vara hans absolut bästa. Boken skrevs 
under en svår period i Dickens liv och skildrar ämnen som klassförakt, omöjlig kärlek och 
driften att förbättra sina livsvillkor.

»… en utmärkt bearbetning av en redan bildrik originalroman.« dn

Uppslag ur Lysande utsikter

isbn 978-91-87667-40-4 
Danskt band 157 s

Frankenstein Mary Shelley Manusbearbetning: Jason Cobley

Den unge Victor Frankenstein är besatt av tanken att skapa liv genom vetenskap och tek-
nologi. Men i samma stund som han gör sitt stora genombrott förvandlas hans dröm om 
ära och berömmelse till en grotesk mardröm, där hela hans familj hamnar i fara …

Mary Shelleys gotiska skräckroman återgiven i en färgrikt tecknad version, trogen den tidlösa 
berättelsen.

»Det är en mycket effektiv seriebok…« Svenska Dagbladet
isbn 978-91-85071-93-7 
Danskt band 141 s

Dracula Bram Stoker Manusbearbetning: Jason Cobley

Jonathan Harkers affärsresa till Transsylvanien förvandlas till en mardröm när hans 
klient, greve Dracula, vägrar låta honom åka hem igen. Till slut lyckas han ändå fly och 
återförenas med sin älskade fästmö Mina. Men snart dras de båda tillbaka in i grevens 
onda värld när de blir en del av van Helsings plan att förgöra Dracula en gång för alla.

Bram Stokers vampyrsaga från 1897, en av litteraturens största skräckhistorier, får här nytt 
liv i en kraftfull och dramatisk serieversion. 

»Genom Staz Johnsons och James Offredis fantastiska illustrationer får den odödliga sagan återigen liv. 
[…] Allt fångar de på 149 färgsprakande sidor.« Örnsköldsviks Allehanda

isbn 978-91-86579-52-4 
Danskt band 149 s

Macbeth William Shakespeare Manusbearbetning: John McDonald

På en öde hed möter Macbeth tre häxor som spår att han snart ska bli kung av Skottland. 
Spådomen driver den skotske adelsmannen till att begå en serie illdåd som kommer att 
skapa kaos och olycka i riket för lång tid framöver.

William Shakespeares ödesdrama Macbeth är historien om en mans hänsynslösa kamp för att 
nå storhet och makt. Ett fantastiskt illustrerat seriealbum fullt av magi, intriger och våldsam-
ma stridigheter.

»Teckningarna, bildlösningarna, färgläggningarna, manusbearbetningen. Allt håller absolut högsta 
klass.« Örnsköldsviks Allehanda isbn 978-91-86579-17-3 

Danskt band 141 s

Jane Eyre Charlotte Brontë Manusbearbetning: Amy Corzine

Den föräldralösa Jane Eyre får en kärlekslös uppväxt hos rika släktingar och skickas ti-
digt iväg till en internatskola för fattiga barn. I sin längtan efter frihet och självständig-
het tar hon tjänst som guvernant hos den gåtfulle mr Rochester. 

Charlotte Brontës klassiska roman från 1847 följer den egensinniga unga Jane Eyre från 
olycklig barndom till vuxenlivets glädje, smärta och omvälvande kärlek.

»Detta är snyggt tecknat och färglagt, med moderniserat språkbruk men textnära översatt. […] Och 
vad jag minns. Inte vartenda namn, men alla avgörande repliker och turneringar och upplevelser. 
Ändå blir jag helt tagen.« Expressen

isbn 978-91-86579-29-6 
Danskt band 141 s

Svindlande höjder Emily Brontë Manusbearbetning: Seán M. Wilson

När mr Lockwood hyr en lantgård av den förmögne mr Heathcliff får han en inblick i 
dennes turbulenta förflutna. Han får höra om hans odödliga kärlek till Catherine Earshaw 
och om hans hämndlystna, tyranniska sätt att behandla alla som vågat ställa sig i hans väg. 
Ska Lockwood lyckas undgå att dras in i Heathcliffs våldsamma värld?

Svindlande höjder kom att bli Emily Brontës enda roman och gavs ut för första gången år 
1847. Här kommer en fullödig och färgstark serieversion av denna tidlösa berättelse, med vack-
ert målade illustrationer av John M. Burns. isbn 978-91-86579-77-7 

Danskt band 157 s
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Efter hämnden
Det är ett år sedan Elias utkrävde sin hämnd, och nu ska han få gå på sin första 
permission från fängel set. Han har längtat, men det blir inte som han hoppades. 
Han känner sig som en främling och hans mamma kan inte ens möta hans blick.

Så händer något som visar att det förflutna är långt ifrån glömt. En gammal bekant 
dyker upp, någon som inte tänker låta Elias komma undan …
isbn 978-91-87667-17-6 · Danskt band 135 s

»Güettler och Engholm har åstadkommit något mycket bra som kan nå många ungdomar,  
inte minst de med läsmotstånd.« btj

Hämnd
Elias mamma flydde från sitt krigshärjade hemland innan han föddes. Nu, arton 
år senare, plågas hon fortfarande av minnena. När så hennes plågoande från det 
förflutna dyker upp blir Elias som besatt av tanken på att hämnas. För sin mammas 
skull. För sin egen skull. För att det är rätt.

Hur långt kommer Elias att gå i sin hämnd? Och vilket pris får han betala?
isbn 978-91-86579-75-3 · Danskt band 139 s

Hämnd-serien av Kalle Güettler & Viktor Engholm

Uppslag ur Hämnd

Laddat drama och starka känslor i grafiska romaner som är lätta att läsa utan att någonsin 
förlora i nerv eller dramatik. Böcker om hämnd och skuld, fyllda av levande, effektfulla färg-
illustrationer.

Kapitelböcker Från 8 år

Tillys hästliv
En ny serie om den unga hästtjejen Tilly, skriven av hästexperten 
och Grand Slam-vinnaren Pippa Funnell och rikt illustrerad av 
Jennifer Miles.

Silverskugga Pippa Funnell
Tilly älskar hästar och har så länge hon kan minnas drömt om en egen ponny. 
Under en utflykt stöter hon på en rädd, mager häst som har blivit övergiven 
av sin gamla ägare. Hon döper hästen till Silverskugga och hjälper till att ge 
honom ett nytt hem på en hästgård i trakten. Tilly tillbringar mer och mer tid 
i stallet, och snart upptäcker hon att hon har en mycket speciell talang …

silverskugga är den första delen i en ny barnboks-
serie om Tilly, som har en unik förståelse för hästar.
isbn 978-91-88577-11-5 · Inbunden ca 135 s
utkommer juni 2018

ny!

Amiral – tävlingshästen Pippa Funnell
Tilly har en ovanlig förmåga – hon förstår hästar på ett sätt som få andra 
människor gör. På gården där hennes egen häst Silverskugga står stallad får 
hon en dag syn på tävlingshästen Amiral, som har råkat ut för en olycka 
under en hopptävling. Han är halt och ingen vet om han någonsin kom-
mer att kunna tävla igen. Hans dagar verkar vara räknade, såvida inte Tilly 
kan hitta ett sätt att hjälpa honom …

den andra delen i serien tillys hästliv. Det 
här är feelgood-böcker för riktiga hästälskare, 
fullspäckade med tips och fakta om hästskötsel i 
slutet av varje del.
isbn 978-91-88577-21-4 · Inbunden ca 130 s
utkommer december 2018

ny!

Den brittiska författaren Pippa Funnell är mest känd för sina stora framgångar som fält-
tävlansryttare. År 2003 blev hon den första ryttare att vinna Rolex Grand Slam, det vill 
säga att inom ett år vinna tävlingarna Badminton Horse Trials, Burghley Horse Trials och 
Rolex Kentucky Three-Day Event, som alla tre har den högsta svårighetsgraden. Hon har 
tilldelats talrika priser, däribland två OS-silver.
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Herr Grums och den dansande björnen Andy Stanton
Tycker du om björnar? Ja, det är klart att du gör. Tycker du om varmluftsballong-
er? Ja, det är klart att du gör. Tycker du om tokiga sjökaptener på stora segelfartyg 
och otäcka gamla skurkar och ord som ”flok”, ”skvigg” och ”tång”? klart att du 
gör! Den här boken innehåller allt det där, plus hjälten Polly, som kommer till den 
olyckliga dansande björnens räddning!
isbn 978-91-86579-58-6 · Inbunden 229 s

Herr Grums och kakmiljonären Andy Stanton
Elake herr Grums är tillbaka. Återigen blir Polly tvungen att rycka ut och 
rädda situationen – den här gången med hjälp av den hygglige gamle Fredag 
Klureman!
isbn 978-91-85071-98-2 · Inbunden 181 s

Herr Grums och Trollberget Andy Stanton
Herr Grums har begett sig upp på Trollberget. Polly och Fredag måste ta sig förbi häx-
or och troll och slåss mot ondskans allra mörkaste krafter för att rädda sin lilla stad!
isbn 978-91-86579-23-4 · Inbunden 191 s

Herr Grums
Böckerna om herr Grums har nominerats till en mängd priser och belönats med bland 
annat Roald Dahl Funny Prize.
»Stantons handfasta humor håller farten genom hela boken, så att läsaren förblir road ända fram till sista sidan.« Guardian

»Det här är Monty Python för barn … det är helt enkelt gräsligt roligt.« Svenska Dagbladet

Vad blir det till middag, herr Grums? Andy Stanton
Herr Grums är tillbaka, och han har fått en ny favoriträtt – härsken kebab i grå 
sås! Men alla är inte glada över herr Grums nya matvanor och snart hotas Stora 
Pimplarby av krig. Kan Polly och hennes vänner rädda staden? Och kommer herr 
Grums någonsin att bli mätt?
isbn 978-91-86579-78-4 · Inbunden 231 s

»Stanton ser med en imponerande målmedvetenhet till att sabotera alla tänkbara berättar-
konventioner. En tokrolig bok att läsa högt tillsammans.« btj

Herr Grums och den hemliga hålan Andy Stanton
Talande papegojor på hustaken? En jättekaktus på huvudgatan? Myggor så otäcka 
att till och med deras egna kompisar vill slippa dem? Något har gått fruktansvärt 
fel i Stora Pimplarby … och den elake herr Grums verkar vara som uppslukad av 
jorden. Just det, gott folk, Polly och Fredag står inför sin största utmaning hittills, 
så ta ett djupt andetag, ropa ”Hej-å-hå-dårfink!” och gör er redo för ett så märkligt 
äventyr att ni knappt kommer att tro era ögon!
isbn 978-91-87667-23-7 · Inbunden 227 s

Herr Grums och körsbärsträdet Andy Stanton
Något konstigt håller på att hända i Stora Pimplarby, och självklart har den gamle 
skurken herr Grums något med saken att göra. Välkommen till en historia om 
mytiska bestar, lummiga skogar och larver som heter Gustav! Och ett stort, krokigt 
körsbärsträd! Vilka mörka hemligheter gömmer sig bakom det där körsbärsträdets 
tjocka, gröna löv, undrar du kanske? Ja, det är precis vad Polly och hennes vänner 
tänker ta reda på!
isbn 978-91-86579-97-5 · Inbunden 227 s

Du är en gräslig man, herr Grums! Andy Stanton
Herr Grums är en riktig plåga som hatar barn, djur, nöjen och kokta majskolvar. 
När han börjar smida otäcka planer bestämmer sig den lilla flickan Polly för att 
stoppa honom. Kan hon vinna kampen mot den gräslige herr Grums?
isbn 978-91-85071-83-8 · Inbunden 175 s
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Herr Grums och kraftkristallerna Andy Stanton
Det vilar en förbannelse över Stora Pimplarby, och naturligtvis är den gräslige 
herr Grums och hans kumpan Wille Wilhelm inblandade på något lömskt vis.
isbn 978-91-86579-44-9 · Inbunden 202 s
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FOTBOLLSAKADEMIN
En spännande serie om ett gäng pojkar som spelar i Uniteds juniorlag 
– perfekt för alla fotbollsälskare i mellanstadieåldern! 

Frispark Tom Palmer
Mittbacken James har spelat i Uniteds juniorlag i flera 
år. Alla förväntar sig att han ska följa i sin pappas fotspår 
och en dag spela för det engelska landslaget. Men James 
börjar tvivla. Det finns något som han gillar ännu mer 
än fotboll, men han vet inte hur han ska berätta om  
det utan att göra sin pappa besviken.

James har ett svårt val framför sig. Ska han satsa på fot-
bollen i alla fall eller ska han följa sin dröm och lägga 
sporten åt sidan?
isbn 978-91-87667-63-3 · Inbunden 141 s

Läsa spelet Tom Palmer
Ingenting får Ben att må så bra som att spela fotboll för 
United, och hans tränare berömmer honom ofta för hans 
skickliga spel. Men skolan är riktigt jobbig för Ben. Han 
döljer en stor hemlighet, och snart börjar den hemlighet-
en påverka fotbollen också. Ska han lyckas svälja stolthe-
ten och be om hjälp – innan han blir bänkad för gott?
isbn 978-91-87667-55-8 · Inbunden 140 s

Leda laget Tom Palmer
Ända sedan Ryan hamnade i trubbel för att ha trakasserat 
andra spelare i laget har han ansträngt sig för att förändras 
och bli den bästa lagkaptenen Uniteds juniorlag någonsin 
har haft. När så hans lagkamrat Craig ställer till problem 
på planen vet Ryan att det är han som måste lösa det.

Men Craigs problem är större än Ryan först trodde. Kan 
han hjälpa Craig och förhindra att lagkamraten blir av-
stängd för gott? 
isbn 978-91-87667-76-3 · Inbunden 130 s

Från 10 år

Bortamatch Tom Palmer
Målvakten Tomasz blir trakasserad av lagkaptenen Ryan 
för att han är polack. När så klubben åker till Polen för att 
delta i en europeisk fotbollsturnering är Tomasz fast beslu-
ten att inte låta Ryan förstöra resan för honom. Kommer 
Ryan och Tomasz någonsin att kunna förstå varandra, 
eller kommer Ryans trakasserier att fortsätta?
isbn 978-91-87667-42-8 · Inbunden 157 s

»Tom Palmers förmåga att skriva enkelt utan att förenkla impo-
nerar. Illustrationerna följer berättelsen väl och Maria Fröbergs 
översättning är lika exakt som berättelsen är vass och mycket med-
ryckande.« btj

Avspark Tom Palmer
Jake älskar fotboll och drömmer om att bli profess ionell 
fotbollsspelare. Så kommer dagen då han får chansen att 
provspela för Uniteds juniorlag. Jake är snabb och har 
talang, men kommer det att räcka för att bli vald till ett 
så bra lag?
isbn 978-91-87667-20-6 · Inbunden 165 s

»En mycket fin fotbollsskildring.« btj

Skott på mål Tom Palmer
Yunis kan knappt fatta att han är Uniteds främsta 
anfallsspelare. Det här skulle ha kunnat vara den bästa 
tiden i hans liv, men hans pappa vill att Yunis ska sluta 
spela fotboll och satsa på bra betyg i skolan i stället. 
Kan Yunis övertyga honom om att han klarar både 
och, eller kommer han att tvingas sluta med fotbollen 
helt och hållet?
isbn 978-91-87667-32-9 · Inbunden 141
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Tvillingarna Tempelton ställer till det  
Ellis Weiner
Tvillingarna Tempelton är tillbaka i ett nytt rafflande äventyr, och det 
är tyvärr de skurkaktiga bröderna Tom T. Tom och Tim T. Tom också. 
Abigail och John måste än en gång använda sina hjärnor, sina hobbyer 
och allt sitt mod för att stoppa de usla brödernas planer innan allt, och 
lite till, är förlorat!

Den andra och avslutande delen om Tvillingarna Tempelton, deras hund, 
deras pappa uppfinnaren och de två bröderna Tom, som alltid ruvar på en 
ny lömsk plan på att ta över världen – eller åtminstone någon av pappa 
Tempeltons uppfinningar.
isbn 978-91-87667-64-0 · Inbunden 268 s

2Bok

Tvillingarna Tempelton får en idé  
Ellis Weiner
Tvillingarna Tempelton blir kidnappade av sin fars hämndlystna före 
detta elev, men de två syskonen är vana vid att lösa problem och bestäm-
mer sig för att ta sig ur den besvärliga knipan på egen hand. Kommer de 
att lyckas? 

En smart och underhållande historia, skriven av den amerikanske författa-
ren Ellis Weiner och fylld av Jeremy Holmes fantasifulla bilder. En stor roll 
tar sig bokens allvetande berättare, som har sitt alldeles egna sätt att förklara 
saker på …
isbn 978-91-87667-56-5 · Inbunden 224 s

Bok 1

TVILLINGARNA TEMPELTON
Om tvillingarna John och Abigail, vars skarpsinne och udda talanger sätts på hårda 
prov. Med fantasifulla illustrationer av Jeremy Holmes och en märklig berättare som 
får ovanligt stort svängrum …

Jack den skeppsbrutne Lisa Doan
Tolvårige Jack är van vid att stanna inomhus och inte ta 
några risker över huvudtaget. Jacks föräldrar är hans to-
tala motsats. De har blivit utsparkade från Tokyo, blivit 
bankrutta i Grekland och stått värdar för Nairobis minst 
omtyckta safari. Nu tänker de ta med Jack på en semester 
till Karibien, vare sig han vill det eller inte. Och med dessa 
erfarna globetrotters vid rodret – vad kan egentligen gå fel?

Bland hajar, vrakbåtar och andra livsfarliga fällor får Jack snart fullt upp med att 
bara överleva i Lisa Doans humoristiska och annorlunda berättelse, charmigt illus-
trerad av Ivica Stevanovic.
isbn 978-91-87667-88-6 · Inbunden 144 s

Förstafemman
En ny serie om ett juniorlag i ishockey. Böcker fulla av hockeyspel, vänskap, vardagsliv och 
oväntade svårigheter – för alla killar och tjejer som gillar sport!

Nedsläpp Nike Bengtzelius & Christian Axelsson
Oliver spelar forward i sitt juniorhockeylags bästa kedja. Nu ska de åka på 
turnering och spela mot sin allra största konkurrent, laget som vann ligan 
förra säsongen. Men Oliver har problem med sin gamla, urvuxna utrustning 
och drar sig för att be sin mamma om pengar till en ny. Kan han lösa pro-
blemet innan tränaren upptäcker hur dålig hans utrustning är – och bänkar 
honom från turneringens viktigaste match?

nedsläpp är den första delen i ishockeyserien förstafemman.
isbn 978-91-88577-16-0 · Inbunden ca 100 s 
utkommer september 2018

ny!

Robinson Kruse för barn!
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Katys ponnyäventyr
En bokserie om hästtokiga Katy som bor på heden i Exmoor, där vilda hästar 
strövar fritt året runt. Träffsäkert skildrat av hästexperten Victoria Eveleigh.

Katys vilda föl Victoria Eveleigh
Katy tycker inte att hennes födelsedag känns särskilt rolig, åtminstone inte 
förrän hon hittar ett nyfött litet föl ute på heden. Det kommer emot henne på 
vingliga ben och Katy blir som förtrollad. När hon sträcker ut handen för att 
röra vid det vill hon inget hellre än att fölet ska bli hennes. Men hur ska hon 
kunna övertala sina föräldrar att låta henne ta hand om det?
isbn 978-91-87667-77-0 · Inbunden 126 s

Katys tävlingsponny Victoria Eveleigh
Katy är mitt uppe i träningen av sin ponny Karamel för att kunna vara 
med i traktens hästtävlingar, när allt omkring henne plötsligt ställs på 
ända. Hennes bästa vän ska börja på en internatskola flera mil bort 
och hennes älskade faster berättar att hon ska flytta till Australien. 
Katy vet inte hur hon ska hantera förändringarna, och snart ställs hon 
och Karamel inför en ännu större utmaning …
isbn 978-91-87667-87-9 · Inbunden 141 s Katys tre hästar Victoria Eveleigh

Katy har fullt upp hemma på Bartongården, med tre ponnyer att ta hand om. 
Hon måste hinna rida och träna både Jacko och Karamel och dessutom börja 
lydnadsträna sitt bångstyriga, viljestarka föl Klinga. Hennes bästa kompis Alice 
är lika upptagen med sin eleganta men krävande hopphäst Viking. Så när Katy 
hör talas om hästsporten agility undrar hon om det kanske kan vara lösningen 
på hennes problem.
isbn 978-91-88577-18-4 · Inbunden ca 145 s 
utkommer november 2018

ny!

Katys ponnyliv Victoria Eveleigh
Katy vet aldrig vad hennes busiga ponny Karamel ska hitta på från en 
dag till nästa. Hon är säker på att det kommer att bli en utmaning när 
de två ska åka på sitt första ridläger med Ponnyklubben, lära sig hoppa 
över hinder och delta i fler häst uppvisningar. Men inte ens Katy är för-
beredd på den överraskning som väntar dem båda …
isbn 978-91-88577-08-5 · Inbunden ca 145 s 
utkommer april 2018

ny!

”Victoria Eveleigh är utan tvekan den bästa samtida författare av hästböcker som vi har.” 
Lovereading4kids.co.uk

Victoria Eveleigh är född i London men har alltid längtat ut till lands bygden, och hon bor 
numera i Exmoor. Hennes böcker utspelar sig i de hemtrakter hon känner till så väl, och de 
kretsar alla kring hästar och hästskötsel, i synnerhet kring den särpräglade Exmoorponnyn. 
Alla Victorias böcker är illustrerade av hennes make Chris Eveleigh.
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Från 12 år

Alla mina hemligheter Non Pratt
Alix, Ben, Zara och Dean träffas igen för att öppna en minneslåda som de göm-
de när de var tretton år gamla. Men en person saknas – deras vän Millie, som 
nyligen har dött i en svår sjukdom. När de öppnar lådan tumlar hemligheterna 
ut och gamla känslor stiger upp till ytan. För lesbiska Alix är hemligheterna 
extra svåra att hantera. Vad kommer hennes vänner att tycka när de får reda på 
sanningen som hon har dolt så länge?

Non Pratt började skriva redan som fjortonåring och fortsätter 
nu att berätta historier som hon själv ville läsa som tonåring. På 
ett äkta, hudlöst sätt skildrar hon tonårstidens osäkerhet, och 
bjuder samtidigt läsaren på en vindlande minnesresa genom de 
fem ungdomarnas tonårstid.
isbn 978-91-88577-06-1 · Inbunden 117 s
utkommer mars 2018

ny!

Näthat blues Agnes Hammer
Julie är söt, populär och en duktig sångerska. Tillsammans med sitt band ska hon upp-
träda på en skolfest när hon plötsligt börjar få obehaglig e-post med förolämpningar 
och hot. Sedan dröjer det inte länge förrän hon blir förtalad och attackerad av klass-
kamrater och främmande människor i sociala medier. Vem ligger bakom allt detta? 
Och varför?

Med teman som nätmobbning, vänskap och det svåra sociala spelet inom tonårsvärlden är 
ungdomsromanen näthat blues en både lättillgänglig och spännande skildring av ett 
mycket aktuellt ämne.
isbn 978-91-87667-00-8 · Inbunden 169 s

Fånga en fjäril Ida Engerman
Lise och Olivia är olika som natt och dag. Ändå är det som om de har känt var-
andra i hela livet. Lise är söt och populär, men själv förstår hon inte vad folk över 
huvud taget ser hos henne. Fattar de inte hur falsk och ful hon är? Och varför 
gillar Olivia henne? Olivia som är så speciell och smart. För Olivia finns bara Lise, 
trots att Lise gång på gång drar sig undan och gör Olivia förvirrad. Vad vill Lise 
egentligen? Vågar Olivia berätta för henne hur mycket hon tycker om henne?

En varm och underfundig ungdomsroman om den trevande kärleken mellan två 
unga tjejer som fort farande försöker hitta sin plats i livet.
isbn 978-91-87667-30-5 · Inbunden 146 s

Från 15 år
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Jamie Johnson
En fotbollsserie av den brittiske fotbollsjournalisten Dan Freedman om tretton-
årige Jamie Johnson och hans dröm om att bli en professionell fotbollsspelare.

Segervittring Dan Freedman
Jamie har en viktig match framför sig och allt att vinna – talangscouter från de 
olika stjärnklubbarna ska komma och titta på spelarna under matchen! Men 
trots att han brinner av iver att få visa upp sina talanger har tränaren ett rejält 
horn i sidan till honom. Har Jamie förlorat sin chans att visa vad han går för 
redan innan matchen kan börja?
isbn 978-91-88577-19-1 · Inbunden ca 170 s 
utkommer november 2018

ny!

Matchstart Dan Freedman
För Jamie finns det inget viktigare än fotboll, och hans högsta önskan är att 
bli en av Kingfieldskolans bästa spelare – och när han blir äldre ett äkta fot-
bollsproffs. Som ny elev på skolan har han extra mycket att bevisa, så varför 
står inte hans mamma, hans lärare och hans bästa vän på hans sida och stöttar 
honom? Pressen ökar mer och mer. Har Jamie vad som krävs för att lyckas?
isbn 978-91-88577-07-8 · Inbunden ca 190 s
utkommer april 2018

ny!

Dan Freedmans dröm om att själv bli en professionell fotbollsspelare infriades aldrig. I stället 
blev han en framgångsrik fotbollsjournalist som intervjuade spelare som Cristiano Ronaldo, 
Lionel Messi, David Beckham och sir Alex Ferguson. Hans passion och kunskap om fotbollen 
ger honom inspirationen han behöver för att skriva den enormt populära bokserien om Jamie 
Johnson. Serien, som handlar om en vanlig killes dröm att bli en av världens bästa fotbolls-
spelare, har nått stor framgång och bearbetats av bbc till en teveserie. 
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Kjartan Poskitt

Nick Arnold

Farlig forskning
Om naturvetenskapens historia – 
och hur farligt det kan vara att bli 
forskare. Läs om astronomen som 
fick näsan avhuggen i ett bråk 
om ett matte tal, kemiläraren som 
experimenterade på sina elever, 
och ta reda på vad som händer om 
man slickar på radioaktivt radium.

Med sina 230 sidor är Farlig forsk-
ning mer faktaspäckad än någon 
tidigare Förfärliga fakta-bok! 

Blod, ben och baciller
Se människokroppen skär-
skådas från alla möjliga och 
omöjliga håll, testa teorierna 
om kraften i din hjärna och ta 
reda på vad som händer i din 
kropp när du sover. 
isbn 978-91-85071-13-5 · Häftad 
166 s · från 10 år

Vinnare av Rhône-Poulenc Junior 
Science Book Prize.

Kaotisk kemi Nick Arnold
I kemins spännande värld hit-
tar du allt om gaser och syror, 
grundämnen och kemiska 
reaktioner. Läs om experimen-
ten som gick fel, om otroliga 
upptäckter och om de kemis-
ter som stod bakom dem.
isbn 978-91-85071-16-6 · Häftad 
166 s · från 10 år

Krafter att räkna med
Om fysikens lagar och de krafter 
som styr vår tillvaro. Läs om gravi-
tation, tryck, berömda fysiker … 
och vad som händer när ett äpple 
landar på en forskares skalle.
isbn 978-91-85071-21-0 · Häftad  
165 s · från 11 år

»Varning, denna bok kan öka lusten  
för fysik!« btj

Fula kryp
Här är boken som kryllar av 
fängslande fakta om insekter. Läs 
om forskarnas oväntade upptäck-
ter och om några av insekternas 
otroliga förklädnader. Hur är en 
bikupa uppbyggd? Och vilka 
otäcka maskar är det som göm-
mer sig på havets botten?
isbn 978-91-85071-34-0 · Häftad  
134 s · från 10 år

Vinnare av Rhône-Poulenc Junior Science Book Prize.

Djärva djur
Välkommen till djurens spän-
nande värld. Läs om djurens 
förklädnader och märkliga 
matvanor. Lär känna några 
riktigt envisa naturforskare – 
och en samling extremt giftiga 
ormar. Hur gör olika djur för 
att försvara sig? Och hur spå-
rar tigern sitt byte? 
isbn 978-91-85071-57-9 · Häftad 
166 s · från 10 år

FÖRFÄRLIGA FAKTA
En humoristisk och annorlunda inkörsport till natur vetenskap 
och historia för barn och ungdomar.

Böckerna i serien är faktagranskade av svenska experter och rikt 
illustrerade i svartvitt.

Fängslande matematik
Tycker du att matte är frustre-
rande? Blir du svettig av siffror 
och alldeles darrig av decimal-
tecken? Då kan Fängslande mate-
matik vara något för dig!
isbn 978-91-85071-15-9 · Häftad 
148 s · från 11 år

»Boken vimlar av roliga infallsvinklar 
och användbara matematiska knep.«  
btj

Magiska mått – längd, 
area och volym
Får du mässling av matte? Blir 
du vansinnig på volymer och  
argsint av area? Då är det dags 
att titta närmare på Magiska 
mått. En rolig och lärorik bok 
om längd, area och volym. 
isbn 978-91-85071-78-4 · Häftad 
177 s · från 10 år

De fyra fängslande 
räknesätten
Upptäck hur lite enkel huvudräk-
ning kan rädda dig ur en djävulsk 
döds fälla och möt matematikern 
som i flera år försökte bevisa att 
5 + 0 = 5. 
isbn 978-91-85071-53-1 · Häftad  
174 s · från 10 år

Mer fängslande matematik
Kjartan Poskitt följer upp 
Fängslande matematik med en 
bok om area och volym, hastig-
het och geometri. 
isbn 978-91-85071-26-5 · Häftad 
162 s · från 11 år

»En bok som gör matematik till något 
roligt och som på ett intressant sätt 
förklarar många svåra matematiska 
begrepp.« btj

Den hissnande galaxen
En underhållande guide till vår galax och 
det som finns bor tom den. Hur skulle varel-
ser från våra grannplaneter se ut? Vad hän-
der om man kommer för nära ett svart hål?
isbn 978-91-86579-00-5 · Häftad 166 s · från 
10 år

»Den är fylld med humor och galenskap, men 
ger samtidigt en verklig och informativ guide 
över universum.«  
Populär Astronomi

isbn 978-91-86579-48-7 
Häftad 232 s · från 10 år
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Terry Deary
De imponerande egyptierna
Medförfattare:  
Peter Hepplewhite
Om faraoner och mumier, förfall 
och uppror. Här finns mäng-
der av fakta om pyramider och 
gravplundrare, hur man gör en 
mumie, recept på 3000 år gamla 
sötsaker och märkvärdig egyptisk 
matematik.
isbn 978-91-85071-12-8 · Häftad  
134 s · från 10 år

De geniala grekerna
Här får du veta hur de påhittiga 
grekerna levde för över 2000 år 
sedan. Läs om modiga hjältar, 
spartanska soldater, filosofer, sla-
var och griniga gudar. Hur kan 
en grekisk spökhistoria ha sett ut? 
Och hur svär man en grekisk ed?
isbn 978-91-85071-14-2 · Häftad  
134 s · från 10 år

»130 faktaspäckade sidor med roliga, 
tecknade illustrationer, med seriestrippar och fristående prat-
bubblor … en kul och intressant faktabok.« btj
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Dowswell, Paul  21
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Eldridge, Jim  14
Engerman, Ida  47
Enthoven, Sam  21
Eveleigh, Victoria  44, 45

Fisher, Catherine  10, 21, 22, 32, 33
Flavin, Teresa  22, 32
Forde, Catherine  20, 32, 33
Freedman, Dan  46
French, Viv  11
Funnell, Pippa  37

Ganeri, Anita  32, 50
Gates, Phil  50
Gatward, David  11
Gibbons, Alan  7, 15
Goodhart, Pippa  11
Gray, Keith  18, 22, 32, 33
Green, Jen  34
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MacPhail, Catherine  12, 24, 32
McCaughrean, Geraldine  7
McCombie, Karen  8
McDonald, John  35

McGowan, Anthony  24
McKenzie, Sophie  24
Morgan, Michaela  12

Newbery, Linda  25, 32
Nicholls, Sally  25

Oldfield, Jenny  9, 11
Olin, Kim  29, 32, 33

Palmer, Tom  9, 12, 25, 32, 40, 41
Poskitt, Kjartan  48
Powling, Chris  16
Pratt, Non  47
Prince, Alison  16, 25

Rai, Bali  18, 26, 32, 33, 49
Rayban, Chloë  25
Richardson, E.E.  25, 32, 33
Rosoff, Meg  27, 32
Rushton, Rosie  28

Shakespeare, William  35
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Utvecklas eller dö  
Phil Gates
Om evolution och utveckling på 
jorden – om skorpioner stora som 
krokodiler, dinosauriernas under-
gång och varför schimpanser kan 
vara släkt med just dig.
isbn 978-91-85071-17-3 · Häftad  
134 s · från 10 år

Djupa hav Anita Ganeri
I Djupa hav dyker vi ner i havens 
mörka, okända vatten. Ta reda 
på hur en tsunami bildas, vad 
som driver havets strömmar och 
vilka faror som lurar i Bermuda-
triangeln.
isbn 978-91-85071-33-3 · Häftad  
166 s · från

De legendariska kelterna
Spännande fakta om ett av världens mest 
mytiska folkslag. Läs om de fruktade drui-
derna och deras offerriter, om lidande helgon 
och keltiska lekar. Hur var det att leva i en 
keltisk by? Och vilka hög tider firade man? 
isbn 978-91-85071-20-3 · Häftad 134 s · från 10 år

»En mycket rolig bok att läsa, rikt illustrerad 
med frågesporter! Och det förvånar inte att 
författaren toppar försäljningslistorna i sitt 
hemland England.« Kyrkpressen

Ödsliga öknar av Anita Ganeri är slutsåld 
och finns endast som e-bok, se s. 32.

 Lon gick in genom grindarna. ”T
ack

så mycket”, s
a han medan de högljutt

gnisslande och muttrande slog igen bakom

honom. Han var en mycket artig pojke.

Den långa infarten var täckt av ogräs

och ledde upp till
 ett e

normt, fa
llfä

rdigt 

hus. Lon gick fram till
 porten, grep tag

i den rejäla portklappen av järn och

dunkade den prövande mot dörren. Så 

hejdade han sig och lyssnade. Men hur

mycket han än spetsade öronen kunde

han inte höra ett lj
ud. Det var den sortens 

tystnad som kunde ge vem som helst 

rysningar.

 

 

De ruskiga romarna av Terry Deary är 
slutsåld och finns endast som e-bok, se s. 32.
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