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LENA ISRAELSSON
Handbok för  
köksträdgården
Oumbärlig för alla grönsaks- 
odlare – proffs som hemma- 
odlare. Praktiska råd om  
ekologisk odling: växtsorter, 
fakta och odlingsmetoder  
på 528 fullmatade sidor.

JUJJA WIESLANDER,  
SVEN NORDQVIST
Stora boken om Mamma Mu
Häng med vännerna Mamma Mu 
& Kråkan i en tjock, fullmatad 
bok med berättelser och  
sånger!

DICK HARRISON
Sveriges medeltid
Hur växte det svenska  
riket fram? Nytt illustrerat 
och utförligt standard-
verk om den händelserika 
medeltiden.

JAN PEDERSEN,  
LARS SVENSSON
Fågelsång: 150 svenska 
fåglar och deras läten
Läs och lyssna på våra 
vanligaste fåglar! Favorit-
boken i smidigt format 
med hörlursuttag.

GUNNAR BROBERG
Mannen som ordnade 
naturen: en biografi över 
Carl von Linné
Fullödigt, rikt och välskrivet 
om Linnés liv och verk,  
och hans betydelse för  
eftervärlden.149:- 

(Ord. pris 329:-)

149:- 
(Ord. pris 279:-)

199:- 
(Ord. pris 329:-)

199:- 
(Ord. pris 329:-)

GÖSTA KNUTSSON,  
INGRID FLYGARE
Äventyr med Pelle Svanslös
Mysig högläsning! Samling 
med både nyskrivna sagor, 
tidigare favoriter och  
faktakapitel. 129:- 

(Ord. pris 279:-)

129:- 
(Ord. pris 279:-)

Som medlem i Akademibokhandelns Vänner  
får du tillgång till de allra bästa rea-klippen. 
Missa inte att fynda, lagret är begränsat.

PS. Är du inte medlem blir du det enkelt i kassan i butiken  
eller på akademibokhandeln.se
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Den 23 februari startar 2021 års bokrea!  
Med bokrean vill vi inspirera till läsglädje i en  
tid när det behövs som allra mest. Det är viktigt 
för oss att bokrean blir trygg för dig som kund. 
Därför rekommenderar vi dig i första hand att 
handla dina reaböcker på akademibokhandeln.se, 
med leverans hem till dig. I butik blir bokrean  
annorlunda då vi värnar om en säker butiksmiljö. 
Vi rekommenderar att du reserverar böcker  
innan bokreastarten för snabb och säker  
upphämtning i eller utanför butiken. Läs mer  
på sid 59 och på akademibokhandeln.se.

Med en bok i din hand öppnas dörrar, gränser 
och magiska världar. Även när inget annat är 
som vanligt. Varmt välkommen till en annor- 
lunda bokrea, fylld med läsglädje!
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HANDLA  
OCH FÖRBOKA  
ONLINE

SKÖNLITTERATUR ........ 4 – 10

LYRIK & CLASSICS  .............. 11

KLASSIKER ..................... 12–13

SPÄNNING  .....................14–18

HISTORIA  .......................19–21

MEMOARER &  
BIOGRAFIER  ......................22

MUSIK & FILM  .....................23

SERIER .................................23

SAMHÄLLE & DEBATT .......24

POPULÄRVETENSKAP .......25

FILOSOFI &  
LIVSÅSKÅDNING ................25

PSYKOLOGI .........................26

HÄLSA & LIVSSTIL  ............. 27

MAT & DRYCK  ................28–31

VÄXTER & TRÄDGÅRD ......32

DJUR & NATUR  ................... 33

SPRÅK ..................................34

SPORT & FRITID  ................34

RESOR & KARTOR ..............35

BÖCKER MED LOKAL  
ANKNYTNING......................35

HANTVERK & HOBBY ........36

KONST, MODE &  
DESIGN ................................ 37

BARNBÖCKER

BARN KUNSKAPSKUL  38–40

BARN PYSSELBÖCKER 41–42

BARN SAGOSAMLINGAR   43

BARN 0–2 ÅR  ..............44–47

BARN 2–6 ÅR  ...............48–51

BARN LÄTT ATT LÄSA  ......52

BARN 6–9 ÅR  ............... 53-55

BARN 9–12 ÅR  ............. 56–57

UNGDOMSBÖCKER ...........  58

RESERVERA OCH  
HÄMTA I BUTIK ...................59

INNEHÅLL

Information kan komma att förändras enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Dessa butiker erbjuder inte bokreasortimentet 2021: Borås: Knalleland, Linköping: Storgatan, 
Stockholm: Hornstull, Umeå: MVG, Växjö: Grand Samarkand, Västerås: Erikslund. Vi hänvisar till annan butik på samma ort. Alla priser gäller t o m 10 mars 2021  
där inte annat anges. Med reservation för tryckfel och slutförsäljning. AKADEMIBOKHANDELN | 3



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

00 :-

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

00 :-

LENA ANDERSSON
Dottern
Vad händer när Sverige moderniseras och folk-
hemmets ideal försvinner? Briljant uppföljare till 
Sveas son.

SIMONA AHRNSTEDT
Bara lite till
Efter en livskris hamnar 
Stella motvilligt i 
 Laholm. Men kanske 
kan småstaden över-
raska? Härlig feelgood!

79 :-

INGER ALFVÉN
Tvilling
Laddat om syskon och 
svek! Lollo minns sin 
döda tvillingsyster med 
blandade känslor. Hur 
kunde de bli så olika?

79 :-

KATE ATKINSON
Kodnamn Flamingo
Som ung jobbade Julia i 
MI5 mot nazismen. Tio 
år efter kriget är allt det 
över. Eller? Nyskapande 
spionroman!

69 :-

FREDRIK BACKMAN
Folk med ångest
Lägenhetsvisningen 
 förvandlas till ett gisslan-
drama …! Hejdlös under-
hållning med både djup 
svärta och humor.

79 :-

AASE BERG
Haggan
Berg undersöker kvin-
nors villkor, ideal och 
livslögner i en ursinnig, 
tankeväckande och 
pricksäker roman.

79 :-

MIKAEL BERGSTRAND
Ingemar Modigs 
uppvaknande
Varmhjärtat om vänska-
pen mellan en krisande 
svensk man och en flicka 
från krigets Syrien.

69 :-

LINDA BOSTRÖM 
KNAUSGÅRD
Oktoberbarn
En skarp, förtvivlad 
uppgörelse med den 
psykiatriska vården – 
och samtidigt en svind-
lande fin, poetisk roman.

79 :-

SUZANNE BRØGGER
Koral
En ödesdiger kärleks-
relation står i centrum 
när Brøgger gör en unik 
nytolkning av sina 
 tidigare romaner.

69 :-

MARIANNE 
CEDERVALL
Sorgeängel
Miriam och Hervor 
hoppas på lugn i huset 
vid Torneälven, men 
både grannar och mys-
tiska bränder stör friden.

69 :-

ARMANDO LUCAS 
CORREA
Dotterns berättelse
Hur långt kan en mor  
gå för att skydda sina 
barn? Byggd på verkliga 
händelser under andra
världskriget.

69 :-

RACHEL CUSK
Konturer; Transit; 
Kudos
Hur styr berättelser 
våra liv? Cusks hyllade 
romantrilogi är stil-
säker, komplex och 
 originell.

89 :-

LUCY DIAMOND
En sommar i Devon
Familjens somrar i 
 charmiga Shell Cottage 
är alltid härliga. Men i  
år hotar hemligheter  
att ändra allt …

69 :-

LUCY DILLON
Drömmen runt hörnet
Lorna vill förverkliga sin 
livsdröm. Men hur ska 
hon våga? Hjärtevär-
mande och hoppfullt 
om mod och kärlek.

79 :-

INGER EDELFELDT
Novellerna
Fantasifullt ur mer än 
trettio års skrivande:  
en maffig samling med 
Edelfeldts egensinniga 
noveller.

69 :-

ÅKE EDWARDSON
Bungalow
Kalle reser till Asien för 
att söka efter sin back-
packande dotter som 
har försvunnit. Vad kan 
ha hänt henne?

79 :-

HORACE ENGDAHL
De obekymrade
Skarpsinniga, kvicka 
och välformulerade 
korta betraktelser över 
livets gång, samtiden 
och kärleken.

79 :-

AUGUSTIN ERBA
Snöstorm
När Tomas oväntat 
återser sin ungdoms-
kärlek Livli, väcks en 
störtflod av minnen. 
Vad hände med deras 
relation?

69 :-

MONIKA FAGERHOLM
Vem dödade bambi?
Skickligt drama om 
klass, kön och makt! 
Gamla sår rivs upp när 
ett tidigare brottsfall 
blir aktuellt på nytt.

79 :-

JENNY FAGERLUND
Ett litet steg på vägen
Ensamstående mamman 
Stella får plötsligt chans 
till en oväntad nystart. 
Underbar, varm läsning 
att njuta av!

69 :-

ILDEFONSO 
FALCONES
Jordens arvingar
Fattig eller rik – kungens 
död förändrar allt. 
 Upplev medeltidens 
Barcelona i den interna-
tionella bästsäljaren!

69 :-

LIZ FENWICK
Främlingen från 
Cornwall
Gabriella bor med sin 
92-åriga farmor när en 
främling dyker upp  
med en mystisk tavla 
vid deras avlägsna hus.

69 :-

ANNA FREDRIKSSON
Ett enklare liv
Checka in på Pensionat 
Pomona! Relations-
drama om vardag och 
drömmar hos tre gene-
rationer kvinnor på 
 Österlen.

69 :-

KERSTIN GEZELIUS, 
ALEXANDER ONOFRI
Love: en roman om 
Greta Garbo
Följ Garbos osannolika 
väg mot stjärnorna! En 
roman baserad på film-
ikonens händelserika liv.

69 :-

ELIZABETH GILBERT
Kvinnornas stad
Magiskt om 1940-talets 
New York! Rebelliska 
Vivian lämnar hemmet 
för att arbeta vid 
 fasterns ökända teater.

69 :-

LENA EINHORN
Den tunna isen
En ny kärlek väcker 
både pirr och rädsla. 
Men varifrån kommer 
rädslan? Finstämd 
självbiografisk roman.

69 :-

SILVIA AVALLONE
Där livet är fullkomligt
Unga Adele ställs inför 
ett omöjligt val: ska hon 
adoptera bort sitt barn 
för att undkomma ett 
liv i fattigdom?

79 :-

MAJGULL 
AXELSSON
Inställd resa till 
Sabarmati
När adoptiv-
dottern Fatima 
 försvinner 
 ifrågasätter 
Lykke sig själv. 
Var hon en så 
dålig mor?

FRIDA BOISEN
Berätta aldrig 
det här
Mammans 
 avskedsbrev får världen att  rämna. Gripande 
självbiografisk roman om medieprofilens 
tunga hemlighet.

79

JENNY COLGAN
Julafton på den  
lilla ön i havet & Tillbaka till den lilla ön i havet
Mysiga feelgoodfavoriter! Följ Flora och hennes vänner 
i kärlek och  dramatik på den lilla skotska ön Mure.

89

SARA DANIUS
Husmoderns död
Spränglärt, under-
fundigt och perfekt  formulerat – ett rikt urval 
av Danius allra bästa artiklar och essäer.

ELENA FERRANTE
De vuxnas lögnaktiga liv
Vackert dubbelporträtt av 
tonåriga Giovannas identitets-
sökande och det livliga Neapel 
hon rör sig i.

SIGGE EKLUND
Livets små 
njutningar
Lär dig hitta och 
uppskatta vardagens  förtrollade små-
stunder! Tänkvärt om vad som gör oss 
 verkligt lyckliga.

89

89

89

69
/STYCK

89

MARGARET ATWOOD
Gileads döttrar
Hur överlever  kvinnorna 
i fundamentalistiska 
 Gilead? Bookerpris-
belönt fortsättning på 
Tjänarinnans berättelse.

69 :-
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BEATE GRIMSRUD
Jag föreslår att vi 
vaknar
Rörande och egen-
sinnigt om livets kärna 
och en obotlig sjukdom, 
av språkkonstnären 
Grimsrud.

69 :-

EMMA HAMBERG
Resten av allt är vårt
Hur hittar man ny kärlek 
mitt i livet? Går det ens? 
Charmigt, kul och prick-
säkert om hjärtats 
oanade vägar.

69 :-

ÅSA HELLBERG
Välkommen till 
Flanagans
Flärd och intriger i 
60-talets London! 
Svenska Linda ärver 
lyxhotellet Flanagans. 
Men kan hon behålla det?

69 :-

PETER HØEG
Genom dina ögon
Hur nära en annan 
människa kan vi 
 komma? Fantasieggan-
de och tankeväckande 
om ett högteknologiskt 
 experiment.

69 :-

KAZUO ISHIGURO
Konstnär i den 
flytande världen
Nobelpristagare! Masuji 
plågas: hur hade hans 
konstnärskarriär varit 
utan Japans militarism?

79 :-

HAN KANG
Den vita boken
Sorgens anatomi: en 
glimmande, skir och 
känslig meditation över 
gränsen mellan liv och 
död, minne och saknad.

79 :-

JONAS KARLSSON
Regnmannen: en 
trädgårdsberättelse
Pensionerade Ingmar 
får en otippad mirakulös 
förmåga. Humoristisk, 
underfundig skröna!

79 :-

IMOGEN KEALEY
Befrielsen
Rafflande och verklig-
hetsbaserad!  Nazisterna 
har satt ett skyhögt  
pris på spionen Nancy 
 Wakes huvud.

69 :-

SOPHIE KINSELLA
Tjänster och 
gentjänster
Fixie är fast besluten att 
driva vidare familjens 
butik som den alltid 
skötts. Men så träffar 
hon Sebastian …

69 :-

NICOLE KRAUSS
Dunkel skog
En författare med skriv-
kramp och en saknad 
man – Krauss levererar 
en storslagen roman 
med Tel Aviv som nav.

69 :-

AGOTA KRISTOF
Den stora skrivboken; 
Beviset; Den tredje 
lögnen
Vad hände pojkarna? 
Vad är sant? Gåtfull och 
utmanande trilogi – en 
verklig läsupplevelse!

69 :-

AGNES LIDBECK
Gå förlorad
Anders är osäker på 
allt, utom dem han 
 älskar. Men något 
 skaver ... Suveränt om 
samtiden, lögner och 
längtan.

69 :-

VALERIA LUISELLI
De förlorade barnen
Brännande aktuellt om 
amerikanska familjer 
som splittras, av privata 
och politiska skäl.

99 :-

TOM MALMQUIST
All den luft som omger 
oss
Ett ouppklarat mord 
lockar Tom att leta svar 
i det förflutna och rann-
saka sin egen uppväxt.

79 :-

KATIE MAY
Det lilla simsällskapet 
vid havet
Mysläsning! En omaka 
grupp vänner tar upp 
kampen när deras 
strand hotas av öde-
läggelse.

69 :-

IAN McEWAN
Maskiner som jag
Adams köp av en robot 
får oanade följder. För 
vad är en människa …? 
Tänkvärt och modernt 
moraliskt dilemma.

79 :-

MADELINE MILLER
Kirke
En hjältinna ur grekisk 
mytologi – den  kraftfulla 
gudinnan Kirkes liv 
skildrat i en med-
ryckande äventyrs-
roman.

79 :-

LIANE MORIARTY
Nio främlingar
Den fridfulla spa- 
retreaten tar raskt en  
ny vändning. Vad vill 
egentligen den udda 
och karismatiska 
 ledaren?

79 :-

KATE MORTON
Klockmakarens dotter
En gåta ur det förflutna. 
Vad hände när konst-
närsträffen på pampiga 
Birchwood Manor 
 slutade med mord?

79 :-

OTTESSA MOSHFEGH
Ett år av vila och 
avkoppling
Skruvat om en ung 
kvinna som har allt men 
bestämmer sig för att 
stiga av ekorrhjulet.

79 :-

LARS MYTTING
Systerklockorna
1879 kommer en ny 
präst till den norska byn 
där den unga Astrid 
bor. Med honom följer 
förändringens vindar.

69 :-

HÅKAN NESSER
Halvmördaren: krönika 
över Adalbert Hanzon 
i nutid och dåtid för-
fattad av honom själv
Finurlig kriminalroman! 
73 år gammal summe-
rar Adalbert sitt liv. Är 
han skyldig till mord?

79 :-

CELESTE NG
Små eldar överallt
Vad döljs under ytan  
i det idylliska villa-
området? Superbt 
 välskriven roman om 
klass, familj och lögner.

69 :-

RACHEL KUSHNER
The Mars Room
Mörk, stenhård och 
vass! Romy dödade en 
man. Nu är hon livstids-
dömd, skild från sonen 
hon försökte skydda.

69 :-

HEATHER MORRIS
Cilkas resa
Auschwitzfången Cilka 
förs till ett sibiriskt 
fångläger. Men även  
i det allra mörkaste 
 spirar frön av hopp.

69 :-

E L JAMES
Mister
Den rike Maxim faller 
handlöst för gåtfulla 
Alessia. Brinnande het 
passion i en sensuell 
modern Askungesaga.

69 :-

JAN GUILLOU
Den andra dödssynden & Slutet på historien
Genialt om familjen Lauritzens 1980- och 1990-tal 
– de avslutande delarna av Guillous imponerande 
släktsaga!

PETER HANDKE
Berättelse om ett liv
Målvaktens skräck vid straffspark; Kort 
brev till långt farväl; Långsam hemkomst
Passa på! Fyra berättelser av Nobelpris-
tagaren Handke låter dig utforska hans 
mångfacetterade författarskap.

8969

JAMAICA  
KINCAID
Mr Potter
Med ett vindlande, ljuvligt 
språk länkar Kincaid sin fars 
hårda livsöde till de stora 
historiska skeendena.

79

79

69

ANNA LÖNNQVIST
Sommaren med Ava & Minns oss som nu
Romantiskt och känslosamt! Följ med till norrländ-
ska Sunnanby i två fristående feelgoodromaner.

69
/STYCK

ANNA LAESTADIUS LARSSON
Kurtisanen
Sträckläsning! Hon var skåde-
spelerska, spion och kungens 
älskarinna – det här är 
 berättelsen om hennes liv.

69

VIET THANH 
NGUYEN
Flyktingar
Stark novellsam-
ling om flykt, 
längtan och 
drömmar, av 
kritiker rosade  
och Pulitzerpris-
belönade Nguyen.

79

TESSA HADLEY
Sent på dagen
Zachs oväntade död 
skakar om vännerna 
och väcker konflikter. 
Välskrivet och insikts-
fullt psykologiskt  drama.

69 :-

SIRI HUSTVEDT
Minnen av framtiden
En åldrande författare 
minns sitt första år i 
New York, när staden 
tycktes full av väntande 
äventyr.

69 :-
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JOYCE CAROL OATES
Mitt liv som råtta
Tolvåriga Violet får veta 
att hennes bröder har 
mördat. Ska hon tiga 
 eller berätta och bli 
 utfryst av familjen?

69 :-

CHIGOZIE OBIOMA
Minoritetsorkestern
Bondesonen Chinonso 
och den rika flickan 
Ndali är förälskade men 
föräldrarna gör allt för 
att tvinga isär dem.

69 :-

ELIN OLOFSSON
Herravälde
Efter makens slaganfall 
tvingas Alice ta över 
hans direktörsroll. Men 
är tiden redo för en 
mäktig kvinna 1921?

79 :-

LINDA OLSSON
Hamilton Beach
Hur överlever vi när 
 katastrofen drabbat 
oss? Stämningsfullt  
och inkännande om att 
hitta vägen ut ur sorgen.

69 :-

GILL PAUL
En annan kvinnas man
Skandalen som skakade 
det brittiska kunga-
huset! En uppslukande 
roman om kvinnan  
som satte monarkin i 
 gungning.

69 :-

NORA ROBERTS
Under fallande 
stjärnor
Ethan Quinn slits mellan 
jobbet som  båtbyggare, 
kärleken och familjen. 
Hur ska han hitta lycka 
och balans?

79 :-

DENISE RUDBERG
Det första chiffret
Möt tre unga kvinnor 
som rekryteras av 
svenska försvaret för 
att lösa hemliga koder 
under andra världs-
kriget.

69 :-

MALOU VON SIVERS
Inför hans blick
Kärlek eller frihet? Anna 
vacklar i förälskelsen. 
Starkt om de känslo-
mässiga sår vi  ärver 
 genom generationerna.

69 :-

FRIDA SKYBÄCK
Bokcirkeln vid 
världens ände
Kan bokcirkelsvänner-
na hjälpa Patricia att 
hitta systern som mys-
tiskt försvann för 30 år 
sen?

69 :-

EDWARD ST AUBYN
Dunbar
Hur ska den åldrade 
mediemogulen rädda 
sitt imperium? En 
 modern Kung Lear i  
en dysfunktionell över-
klassfamilj.

79 :-

MARIA STEPANOVA
Minnen av minnet
Vem föreställer alla 
gamla foton? Ett 
 oavlåtligt fascinerande 
kalejdoskop över en 
släkts brokiga historia.

79 :-

MANDY ROBOTHAM
Führerns barnmorska
Anke hjälper mödrar i 
koncentrationslägret 
när hon hämtas för ett 
specialuppdrag: att 
 förlösa Hitlers barn.

69 :-

ANNIKA NORLIN
Jag ser allt du gör
Rosad debut! Musikern Annika Norlins originella, språk-
säkra noveller fångar både svärta och glädje perfekt.

DELIA OWENS
Där kräftorna sjunger
Internationell succé! Byborna anklagar 
särlingen de kallar Träskflickan för mord. 
Men är hon verkligen skyldig?

LUCINDA RILEY
De sju systrarna, Stormsystern,  
Skuggsystern & Pärlsystern 
Serien alla älskar! Faderns död leder systrarna ut på 
svindlande äventyr jorden runt i jakt på deras släkt.

89

79

KATE QUINN
Jägarinnan
Storslagen och 
nervpirrande 
 bladvändare om 
 modiga kvinnor 
och familjehemlig-
heter under  andra 
världskriget.

SHEILA 
O'FLANAGAN
Den där kvällen
Ett snabbt beslut 
ändrar allt för 
Lola och Bey. Men kanske är det inget 
 misstag, utan deras livs största chans?

SALLY ROONEY
Normala människor
Klass, makt och passion: enastående 
relations roman där kärleken skildras  
just så komplex som den kan vara.

69
EMILIE PINE
Allt jag inte kan säga
Drabbande och ärliga essäer 
om det som är svårast att tala 
om – infertilitet, alkoholism 
och kroppstabun.

69

69

79
/STYCK

69

LYDIA SANDGREN
Samlade verk
Augustprisad debut! Lysande om 
 vänskap, kärlek, konst, arbete  
och relationer under fyra decennier  
i Göteborg.

ALEX SCHULMAN
Överlevarna
Fängslande familjedrama.  
Tre bröder återvänder till barn-
domens sommartorp för att 
sprida askan efter sin mor.

89

89

KAROLINA RAMQVIST
Björnkvinnan
Två kvinnoöden från 
olika epoker möts i en 
exceptionell under-
sökning av livet, viljan 
och skrivandet.

69 :-
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LINA WOLFF
Köttets tid
En svensk kvinna reser 
till Madrid, där hon dras 
in i en allt mer surrealis-
tisk och moraliskt 
 utmanande lek.

69 :-

CARL MICHAEL 
BELLMAN
Fredmans epistlar
Sveriges nationalskald! 
Njut av Bellmans mest 
centrala verk i en 
 fantastiskt fin och 
 välgjord utgåva.

79 :-

KARIN BOYE
Samlade dikter
En av våra mest älskade 
och lästa poeter. Här 
finns Boyes alla dikt-
samlingar i en oumbärlig 
samlingsvolym!

79 :-

GÖRAN GREIDER
En av dessa morgnar 
ska du stiga upp 
sjungande: själv-
biografiska sviter
En poetisk memoar som 
blandar träffsäker lyrik 
och prosa för att teckna 
livets skiftningar.

79 :-

EDITH SÖDERGRAN
Samlade dikter
Dikterna som fortsätter 
trollbinda nya läsare! 
Här får du Södergrans 
samtliga diktsamlingar, 
i en stor volym.

79 :-

JANE AUSTEN
Pride and Prejudice

JANE AUSTEN
Sense and Sensibility

EMILY BRONTË
Wuthering Heights

LEWIS CARROLL
The Adventures of Alice 
in Wonderland & Through 
the Looking Glass

JOSEPH CONRAD
Heart of Darkness

CHARLES DICKENS
Oliver Twist

H P LOVECRAFT
The Call of Cthulhu  
& Other Stories

JONATHAN SWIFT
Gulliver's Travels

LORD BYRON
The Poetry of  
Lord Byron

EMILY DICKINSON
The Poetry of  
Emily Dickinson

JOHN KEATS
The Poetry of  
John Keats

SIMON STRANGER
Minns deras namn
Stranger spårar sin 
släkts historia: de var 
judarna som flyttade  
in där Norges värsta 
 nazister huserat.

69 :-

AMANDA SVENSSON
Ett system så magnifikt 
att det bländar
Kan trillingarna hitta 
tillbaka till varandra? 
Smart, lekfull roman om 
livets stora gåtor.

79 :-

ANNA TAKANEN
Sörjen som blev
Hur är det att vara barn 
till ett krigsbarn? 
 Takanen nystar upp 
pappa Timos svåra 
upplevelser från kriget.

79 :-

KARIN SMIRNOFF
Jag for ner till bror,  
Vi for upp med mor & Sen for jag hem
En karg, särpräglad och djupt mänsklig  
berättelse – fynda Smirnoffs fantastiska 
 romantrilogi om janakippo!

HANYA YANAGIHARA
Ett litet liv
En framgångsrik advokat med 
ett traumatiskt förflutet ... 
Skoningslös, djupt drabbande 
och oförglömlig läsning.

KLAS ÖSTERGREN
Gangsters, Gentlemen & Renegater
Kanonpris på hela sviten! Följ Henry 
Morgan i en av vår tids allra främsta 
och mest hyllade romanserier.

AMOR TOWLES
En gentleman i Moskva
Möt den älskvärde, levnadsglade 
greve Rostov! Humoristiskt och 
varmhjärtat mitt i den ryska 
1900-talshistorien.

69

NINA WÄHÄ
Testamente
Fenomenalt om relationer, skuld, arv och 
längtan! Gravida Annie återser motvilligt 
 familjen i Tornedalen.

69

99

89

79

79

CHARLES  
BAUDELAIRE
Det ondas blommor
Den ikoniska diktsamlingen som med sin 
 tematik och ett oerhört starkt bildspråk 
 förebådade modernismen.

79

LOUISE GLÜCK
Vild iris
Nobelpristagare! Med trädgården som  
metafor beskriver Glück skimrande  
vackert liv, förgängelse och återfödelse.

99

Choose from a wide range of novels and poetry 
collections by some of our most renowned authors!

Timeless Classics!

COLSON WHITEHEAD
Nickelpojkarna
Pulitzerprisvinnare! 
Elwood och Turner 
kämpar för att överleva 
rasism och misshandel 
på uppfostringsanstal-
ten.

79 :-

69
/STYCK

49
/STYCK

Titlar märkta med denna flagga har engelsk text.
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EMILY BRONTË
Svindlande höjder
Ett omöjligt band 
 mellan själsfränder ... 
Den ikoniska romanen 
om Heathcliffs  ödesdigra 
passion för Catherine.

79 :-

JOHN CHEEVER
Simmaren
Välformulerat och 
skarpsynt: Cheevers 
vassa noveller blott-
lägger allt efterkrigs-
tidens USA försökte 
gömma.

79 :-

HANS FALLADA
Ensam i Berlin
En enastående, gripande 
roman om civil kurage, 
moral och det tyska 
motståndet mot 
 nazismen.

99 :-

NICCOLÒ 
MACHIAVELLI
Fursten
Hur fungerar maktens 
innersta mekanismer? 
Ända sedan den skrevs 
på 1500-talet har Fursten 
lästs och engagerat.

79 :-

MICHEL DE MONTAIGNE
Essayer. Bok 1, Essayer. Bok 2 & Essayer. Bok 3
Ständigt aktuell! Intressant, bildande och njutbar läsning 
från en av renässansens viktigaste filosofer.

69 :-/st

FRIEDRICH 
NIETZSCHE
Så talade Zarathustra: 
en bok för alla & ingen
Det filosofiska verket 
som influerat stora 
 delar av vårt moderna 
tänkande inom konst, 
litteratur och kultur.

79 :-

LUCIA BERLIN
Kväll i paradiset;  
Välkommen hem
Utvalda noveller och 
självbiografiska texter 
med poetisk skärpa, 
 humor och drastisk 
klarsyn.

89 :-

EVELYN WAUGH
En förlorad värld
Studenten Charles lär 
känna dekadente 
 Sebastian. Följ med till 
godset Brideshead i 
1920-talets England!

89 :-

CHARLES DICKENS
Hårda tider
Ett flammande uppror 
mot dåtidens rovgiriga 
industrialism och kapi-
talism. Nyöversättning 
av Dickens roman.

79 :-

CHARLOTTE BRONTË
Jane Eyre & Shirley
Om kärlek och längtan, men även om kvinnors kamp för 
frihet och jämlikhet. Missa inte Brontës makalösa romaner!

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

FRANZ  
KAFKA
Amerika, Förvandlingen  
& Slottet
Kan du din Kafka? Dyk in i hans 
absurda, suggestiva och alltid 
lika fascinerande romanvärld!

JOHN WILLIAMS
Augustus, Butcher's Crossing  
& Stoner
Med fingertoppskänsla för både 
stämningar och ordval fångar 
 Williams amerikaners liv på glasklar, 
utsökt prosa.

LEO TOLSTOJ
Krig och fred  
I, II, III & IV
För första 
gången på svenska:  
Tolstojs magnifika Krig och 
fred i  oavkortad  version.  
Fin nyöversättning.

79
/STYCK

79
/STYCK

79
/STYCK

MARCUS TULLIUS 
CICERO
När allt gick under: 
brev från den romerska 
republikens sista år
Genom ett stort urval 
brev lär vi känna Cicero 
under en turbulent tid 
för romarriket.

89 :-

79
/STYCK

79
/STYCK

KERSTIN EKMAN
Springkällan, En stad av ljus,  
Änglahuset & Häxringarna
Oförglömliga romaner! Ekmans svit om  
svenska kvinnors svåra och livsviktiga arbete  
under industrialiseringen.

89
/STYCK

FJODOR DOSTOJEVSKIJ
Anteckningar från  
ett källarhål
VICTOR HUGO
Ringaren av Notre Dame
GEORGE ORWELL
Djurfarmen

Passa på att komplettera din klassikersamling 
med några av litteraturhistoriens allra bästa!

Har du läst alla?

ROBERT LOUIS  
STEVENSON
Skattkammarön
JULES VERNE
En resa till jordens 
medelpunkt

BARA 
HOS
OSS!

89
/STYCK
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DAVID BALDACCI
Lång väg till rättvisa  
& Skulden
Två nya thrillerhjältar från 
Baldacci: krigsveteranen 
Archer och FBI- agenten Pine. 
Vem väljer du?

TOM CLANCY,  
MARC CAMERON
Anfall som försvar &  
Heder utan samvete
Bunkra upp med actionladdade 
thrillers! President Jack Ryan 
och hans son på halsbrytande, 
farliga uppdrag.

MICHAEL CONNELLY
En eld i natten & Mörk och helig natt
Bladvändare! Renée Ballard och Harry Bosch går 
samman för att lösa två gamla fall där mördaren 
ännu går fri.

PASCAL  
ENGMAN
Änkorna
Aktuell, tät och galet 
spännande! Spåren från 
dubbelmordet leder 
 polis inspektör Vanessa 
Frank mot terrorns IS.

HELENE FLOOD
Terapeuten
Saras man 
 försvinner. 
 Samtidigt börjar 
hon undra om 
det är någon i 
deras hus ... 
 Suggestiv och 
oförutsägbar!

CAMILLA GREBE
Skuggjägaren
Flerfaldigt prisbelönt! Sinnrikt 
konstruerad mordgåta som 
låter oss följa fyra generationers 
kvinnliga poliser.

CILLA & ROLF BÖRJLIND
Fruset guld
På väg till en mordplats i fjällen 
kraschar Olivia  Rönnings 
helikopter. Vem vill dölja  
vad som hänt den döde?

AGATHA CHRISTIE
Dolken från Tunis,  
Mordet på Orientexpressen,  
Och så var de bara en & Döden på Nilen
Klassiska pusseldeckare deluxe! Fynda Christies bästa 
böcker i nyreviderade och vintagesnygga utgåvor.

TOVE ALSTERDAL
Blindtunnel
Önskan om en nystart 
får Sonja och Daniel att 
köpa en vingård. Men  
så upptäcker de en 
 igenmurad källargång …

69 :-

BELINDA BAUER
När repet brister
Tonårige Jack försörjer 
sina syskon genom 
 stölder, och söker 
 samtidigt svaret på  
vem som mördade 
 deras mor.

69 :-

MARIA ADOLFSSON
Stormvarning
Nytt mord i karga 
 Doggerland! Karen 
 Eiken Hornby fruktar 
att hennes släktingar  
är inblandade i ett 
 dödsfall.

69 :-

STEFAN AHNHEM
X sätt att dö
Tärningen har bestämt 
att en man ska dö. Men 
vem? Fabian Rask i ett 
gastkramande fall för 
Helsingborgspolisen.

79 :-

KARIN BOJS
Klickad
När journalisten Doris 
vän dör, misstänker 
 Doris att hon mördats. 
Kan hon hitta sanningen 
om vad som hände?

79 :-

MICHEL BUSSI
Tiden dödar långsamt
Clothilde förlorade hela 
sin familj i en bilolycka 
på Korsika. Men så får 
hon brev från modern 
hon vet är död …

69 :-

CHRISTOFFER 
CARLSSON
Järtecken
Ett mord i den halländ-
ska byn Marbäck kastar 
långa skuggor. Genialt 
om skuld och skam som 
ärvs i generationer.

79 :-

LEE CHILD
En annan tid
Jack Reacher är på 
 roadtrip genom USA 
när han snubblar över 
ledtrådar till vad som 
egentligen hände  
hans far.

69 :-

KATRINE ENGBERG
Krokodilväktaren
Ett verkligt mord begås 
på precis samma sätt 
som i författarens 
 opublicerade manus. 
Vem har läst och 
 härmat?

79 :-

CAROLINE ERIKSSON
Kom i min famn
Samtalsterapeuten 
 Simone dras till sin 
 klient Tomas som 
 anförtror henne att  
en okänd tycks veta  
allt om  honom …

69 :-

KJELL ERIKSSON
Den skrattande 
hazaren
Ann Lindell har lämnat 
polisen. Men efter en 
mordbrand sugs hon in 
i utredningen och får 
snart ett kusligt hot.

69 :-

TINA FRENNSTEDT
Försvunnen
Skrämmande cold case. 
DNA-spår kopplar en 
serievåldtäktsman i 
Malmö till ett 16 år gam-
malt olöst försvinnande.

69 :-

ELLY GRIFFITHS
Främlingen
Mordmysterium i 
 litterär miljö! Hänger 
det makabra dödsfallet 
samman med skräck-
författarens kusliga 
böcker?

69 :-

HARLAN COBEN
Inte ett ord
Vad är du beredd att 
göra för ditt barn? 
 Simon följer sin miss-
brukande dotter ner i 
en mörk, hotfull värld.

69 :-

JUSSI  
ADLER-OLSEN
Offer 2117
I 10 år har hemlig-
hetsfulle Assad 
 arbetat på Köpen-
hamns polisens cold case-avdelning.  
Men vem är han egentligen?

79

69
/STYCK

89 69

89

79

79

69

79

89

69
/STYCK
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ANNE HOLT
Operation fosterland
En isande och verklighetsnära 
krimgåta. Nationens framtid 
står på spel och f.d. stjärn- 
advokaten Selma Falck  
prövas hårt.

LARS KEPLER
Spegelmannen
Enda vittnet till mordet är  
en psykiskt sjuk man med 
minnes förlust ... Andlös 
spänning med Joona Linna!

CAMILLA LÄCKBERG
Vingar av silver
Rafflande fortsättning på 
succén En bur av guld! Faye 
har brutit sig fri från maken, 
när hennes företag hotas.

STEPHEN KING
Institutet
STEPHEN KING, 
OWEN KING
Törnrosor
Skräckveteranen 
King och hans 
yngste son 
levererar nerv-
kittlande spänning med en para normal twist.

ANNA JANSSON
Dotter saknad & Mitt hjärta är ditt
Underliga försvinnanden står i  centrum när Maria Wern 
och Kristoffer Bark tar sig an svårlösta kriminalgåtor.

JØRN LIER HORST
Bottenskrap
Fyra avkapade fötter 
flyter upp på stranden. 
Kan William Wisting 
 hitta resten av kropparna 
innan fler dör?

69 :-

UNNI LINDELL
Drönaren
Kvinnan tältar just på 
den plats i skogen där 
ett mord skedde fem år 
tidigare – och någon 
iakttar henne …

69 :-

ALEX MICHAELIDES
Den tysta patienten
Psykoterapeuten Theo 
blir besatt av att lösa 
gåtan med kvinnan som 
oförklarligt sköt sin 
make och nu är stum.

69 :-

MAGNUS MONTELIUS
Åtta månader
Journalisten Ninas 
knäck avslöjade 
 utrikesministern som 
sexköpare – men kan 
hon lita på sin hemliga 
källa?

69 :-

JONAS MOSTRÖM
Skytten
En kirurg skjuts till 
döds. Var det hämnd 
för en misslyckad 
 operation på en gäng-
kriminell eller något 
 annat?

69 :-

JAN MÅRTENSON
Dödligt hot
Terrorister hotar 
 Stockholm. Elegant 
blandning av kultur, 
 historia och spänning 
med  antikhandlare 
 Homan.

69 :-

JO NESBØ
Kniv
Harry Hole vaknar 
 bakfull och med 
 händerna dränkta av 
blod. Vad har hänt?  
En farofylld jakt på  
svar börjar.

79 :-

NORA ROBERTS
Överlevaren
Konstnären Simone och 
polisen Reed överlevde 
båda samma döds-
skjutning som unga.  
Nu måste de hindra  
en ny.

79 :-

JOHN GRISHAM
Rooster Bar
Juriststudenterna 
 upptäcker att skolans 
ägare verkar vara en 
snillrik bedragare. Kan 
de sätta dit honom?

69 :-

G R HALLIDAY
Ut ur skuggorna
När sextonårige Robert 
hittas död i de skotska 
högländerna anar 
 polisen Monica Kennedy 
att det bara är början …

69 :-

ALEXANDER  
McCALL SMITH
Avdelningen för 
känsliga brott
Från skaparen av Damer-
nas detektivbyrå: charm-
full, humoristisk krim som 
utspelas i Sverige!

69 :-

ROBERT HARRIS
Den andra sömnen 
& Diktatorn
Brott under antiken och medeltiden – för dig som vill 
ha överraskande och intelligenta historiska thrillers!

MONS 
KALLENTOFT
Se mig falla
Privatdetektiven Tim 
utreder en otrohets-
affär när ett spår 
 efter hans egen 
 försvunna dotter 
oväntat  dyker upp.

ARNALDUR 
INDRIÐASON
Skuggor över 
Reykjavik
Kan en dödad 
90-åring i dagens 
Reykjavik kopplas  
till ett strypmord 
 under andra världs-
kriget?

PETER MAY
Ett kallt fall
Den skotske rätts-
medicinaren Enzo 
Macleod har slagit 
vad: han ska lösa 
sju av Frankrikes 
mest  kända cold 
cases.

NIKLAS NATT  
OCH DAG
1794
Ond bråd död i 
Stockholm och 
svensk slavhandel i 
Västindien – 1794 är 
mörk, brutal och  fenomenal läsning!

MARI JUNGSTEDT
Jag ser dig
När Frida vaknar 
efter en tupplur  
på stranden, inser  
hon att alla andra i 
 sällskapet är döda. 
Vad har hänt?

MONS KALLENTOFT, 
ANNA KAROLINA
Albino
Zack Herry anar oråd. 
Kan den  smutsiga 
handeln med kropps-
delar från albiner ha 
nått Sverige?

6969
/STYCK

79

RAGNAR JÓNASSON
Ön
Den isolerade ön utanför 
Islands kust är känd för 
sin vackra men farliga 
natur. Vilka hemligheter 
döljer den?

69 :-

69
/STYCK

69

79

79 79

89

79 89

79

79
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ÉRIC VUILLARD
Dagordningen
Katastrofen smyger sig på 
med små, omärkliga steg ... 
Unik litterär berättelse om 
nazisternas maktövertagande.

LARS GYLLENHAAL
Svenskar i strid mot 
Hitler: i amerikansk 
krigstjänst 1941–45
Tidigare opublicerade 
fakta och foton vittnar 
om svenskars  dramatiska 
krigsöden utomlands.

79 :-

OLIVER HILMES
Berlin 1936: sexton 
dagar i augusti
Välskriven bästsäljare! 
Fina ögonblicksbilder 
av en mångskiftande 
stad på randen till krig.

79 :-

TOMMY JONASON, 
SIMON OLSSON
Rickmanligan: Churchills 
attentat i Sverige
Fängslande skildring av 
det attentat britterna  
planerade mot tyska 
 intressen i Stockholm.

89 :-

JEAN LOPEZ,  
OLIVIER WIEVIORKA
Andra världskrigets 
myter
Vad kan vi veta om 
 kriget? Historiker och 
experter reder ut vanliga 
missuppfattningar.

79 :-

GAVIN MORTIMER
Det hemliga andra 
världskriget
Från vapenprogram till 
spionage: spännande 
om det första hög-
teknologiska krigets 
dolda sidor.

69 :-

ANDERS ROSLUND
Jamåhonleva
Gastkramande om den 
illegala vapenhandeln 
och Sveriges ökande 
problem med gängvåld 
och dödsskjutningar.

79 :-

EMELIE SCHEPP
Nio liv
Flerfaldigt prisbelönta 
Schepps senaste bok 
om Jana Berzelius!  
Ingen vågar vittna  
om gängmorden  
som gäckar  polisen.

79 :-

GUSTAF SKÖRDEMAN
Geiger
Varför sköts den 
 trivsamme Stellan 
 Boman? Thrillerdebut 
med många oväntade 
 vändningar och oerhört 
starkt driv!

69 :-

KARIN SLAUGHTER
Den sista änkan
Rättsläkaren Sara 
 kidnappas mitt i en 
 utredning. Kan hennes 
partner rädda henne 
innan det är för sent?

69 :-

JO SPAIN
Förlåt oss våra synder
Ruggig thriller! Spåren 
vid mordet leder polis-
erna till ett isolerat 
nunne kloster på irländ-
ska landsbygden.

69 :-

CAMILLA STEN
Staden
Ett filmteam söker 
 svaret på varför hela 
befolkningen i Silver-
tjärn plötsligt försvann. 
Klaustrofobisk rysare!

69 :-

SØREN SVEISTRUP
Kastanjemannen
Vid en mordplats hittas 
fingeravtryck från en 
flicka som försvunnit 
spårlöst ett år tidigare. 
Var finns hon?

69 :-

CHRISTIAN UNGE
Går genom vatten,  
går genom eld
Akutläkaren Tekla 
 räddar livet på offer i en 
förödande explosion. 
Var det ett terrordåd?

69 :-

KATARINA 
WENNSTAM
Vargen
Högaktuellt! Hur påver-
kar medias klickjakt 
brottsutredningar? Gör 
lagen skillnad på kvin-
nor och män?

79 :-

DAG ÖHRLUND
Ingen lämnas kvar
Tre kvinnor hittas 
 mördade med olika 
 metoder. Kan det ändå 
vara samma gärnings-
man? Ja, menar polisen 
Truut.

69 :-

NICLAS SENNERTEG
Allt jag känner är att 
mina fötter gör ont: 
förhören med Rudolf 
Höss
Den ökände Auschwitz-
kommendantens 
osminkade, skakande 
vittnesmål från Nürn-
bergrättegångarna.

89 :-

KLAS-GÖRAN 
KARLSSON
Det moderna 
trettioåriga kriget: 
Europa 1914–1945
Hur kan vi förstå  Europas 
politiska och ideologiska 
utveckling? Tänkvärda 
nya perspektiv!

89 :-

PETER LONGERICH
Hur Förintelsen 
planerades: Wannsee-
konferensen 1942
En detaljerad analys av 
Wannseeprotokollet och 
det byråkratiska arbetet 
bakom folkmordet.

89 :-

BEN MACINTYRE
Spion och förrädare
Som en laddad thriller,  
rakt ur verkligheten:  
han var dubbelagent i  
kalla kriget, anställd av 
både MI6 och KGB.

MARCUS WALLÉN
Naziguldet och de  
invigdas hemlighet
Hur gick nazisternas plundring 
till? Och vart tog guldet, 
kontanterna och konsten 
vägen?

PETER ROBINSON
En hängiven man & 
Förödande konsekvenser
Robinsons omtyckta kriminal-
kommissarie Alan Banks utreder morden  
på en aktad professor och en ung flykting.

DENISE RUDBERG
Under nio nätter & Tio grisar nere
Sylvass elegant crime! Missa inte de senaste delarna i 
Rudbergs omåttligt populära serie om Marianne Jidhoff.

JASON D. MARK
Vägen mot 
undergången.  
Del 1, Från Charkov  
till Stalingrad
Del 2, Slaget om Stalingrad
Liv och död på östfronten – 
följ ett stridande förband 
tyska soldater i detaljerade, 
rikt illustrerade böcker.

LUDMILA  
PAVLITJENKO
Stalins prickskytt
Hon kallades Lady Death – läs hennes  
frispråkiga berättelse om livet i sovjetiska 
arméns kvinnliga elitförband.

MALIN THUNBERG SCHUNKE
Ett högre syfte & De rättslösa
Prisbelönt, kritikerhyllad serie! Åklagare Ester Edh 
och Fabia Moretti kämpar mot internationell 
brottslighet.

79

HANS ROSENFELDT
Vargasommar
Läsarfavorit! Haparanda-
polisen och en rysk mördare 
söker båda efter bytet från 
knarkuppgörelsen som gick fel.

89

69

79
/STYCK

79
/STYCK

SOFIE 
SARENBRANT
Mytomanen
När en pojke 
 hittas död faller 
misstankarna på ett ungdomsgäng som 
 rånat jämnåriga. Men är lösningen så enkel?

79

7999

69
/STYCK

9979

LARS GYLLENHAAL, 
JAMES F GEBHARDT
Slaget om Nordkalotten: 
Sveriges roll i tyska och 
allierade operationer  
i norr
Medryckande och initierat 
om Sveriges roll i kriget 
norr om polcirkeln.

79 :-
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119
/STYCK

HENRIK  
BERGGREN
Historien om  
New York
Gediget, spränglärt  
och personligt!  
Virtuost porträtt av staden 
och dess invånare, då och nu.

MAGNUS VÄSTERBRO
Pestens år: Döden i 
Stockholm 1710
Vålnadernas historia: Spöken, 
skeptiker och drömmen om 
den odödliga själen
Historiska pärlor av August-
prisvinnaren Västerbro! Hur 
påverkade pandemin Sverige? 
Varför trodde man på spöken?

HERMAN  
LINDQVIST
Sverige – Polen:  
1000 år av krig och kärlek
Grannar, vänner, fiender. 
Warszawabon Lindqvist  
ger en värdefull inblick i 
 ländernas relation.

PRINSESSAN  
CHRISTINA  
FRU MAGNUSON
Dagar på Drottningholm
Prinsessans personliga 
berättelse om slottet och 
dess invånare, med massor 
av vackra bilder.

DAG SEBASTIAN 
AHLANDER
Sverige vid 
avgrunden 
1808–1814
Krig på tre fronter och en ny, okänd tron-
följare. Välskrivet om avgörande år för Sverige.

STEVE ASHBY,  
ALISON LEONARD
Vikingarnas liv i 200 
föremål
Vackert illustrerad bok 
som levandegör vikinga-
tiden genom både arte-
fakter och vardagsting.

79 :-

MARGARETA 
BECKMAN
I skuggan av giljotinen: 
svenskarna i franska 
revolutionen
Livfullt om revolutionen: 
följ med svenskarna 
som befann sig mitt i 
händelsernas centrum!

79 :-

BERGSVEINN 
BIRGISSON
Den svarte vikingen
Möt en ovanlig kunga-
son: mäktig nybyggare, 
slavhandlare och inter-
nationell köpman på 
800-talets Island.

79 :-

FATIMA BREMMER, 
MAGNUS WENNMAN
De sista tanterna: ett 
porträtt av 1900-talets 
osynliga vardagshjältar
Vem fick allt att funka i 
folkhemmet? Tanten, så 
klart. Kul och klokt om 
kvinnohistoria!

79 :-

JERRY BROTTON
Fantastiska kartor: en 
exposé över historiens 
mästerverk
60 av världens mest 
kända och betydelse-
fulla kartor. Illustrationer, 
kartfakta och historia.

79 :-

THOMAS EKHOLM, 
INGEMAR OTTOSSON
Japans historia
En framstående  ekonomi 
med starkt kulturellt 
kapital, men också ett 
gåtfullt land. Utforska 
Japans förflutna!

69 :-

TRAVIS ELBOROUGH
Atlas över ovanliga 
platser
Avlägsna öar, udda 
 boställen, övergivna 
städer. Läs om fantasi-
eggande platser  jorden 
runt!

99 :-

NILS HJORT
Dramatiska damer: 
Sjuttiofem porträtt 
från femhundra år
Lär känna 75 kvinnor 
som gått sin egen väg! 
Välskrivna livsberättelser 
och häftiga porträtt.

89 :-

HANS HÄGERDAL
Kinas historia
Förstå Kina! Från forn-
tid till dagens moderna 
stormakt – en bred och 
lättillgänglig populär-
historisk översikt.

69 :-

UNDA HÖRNER
1919: kvinnornas år
Enskilda häpnads-
väckande livsöden  
vävs ihop med stora, 
 avgörande händelser  
i en mångfacetterad 
 kulturhistoria.

69 :-

INGMAR KARLSSON
Det omaka paret: 
Tjeckernas och 
slovakernas historia
Viktigt pionjärverk – 
 första svenska boken om 
Tjeckien och Slovakien, 
av vår f.d. ambassadör.

89 :-

GUIDO KNOPP
Farväl, DDR: terror, 
övervakning och 
vardagsliv i Öst-
tyskland 1945–1989
Hur var livet i DDR? 
 Intressanta berättelser 
från vanliga medborgare 
och landets ledare.

79 :-

ANNA LIHAMMER
Vikingatidens härskare
Sant eller falskt?  
Nya arkeologiska rön 
från skandinaviska 
 fyndplatser slår hål  
på många myter om 
 vikingarna.

99 :-

ARNE NORLIN
Europas försvunna 
kungahus
Hur blev Europas 
 monarkier så få som  
de är idag? Och vad  
gör  regenternas ätt-
lingar nu?

89 :-

CHRISTIAN PANTLE
Trettioåriga kriget:  
när Tyskland stod i 
lågor och Sverige blev 
en stormakt
Följ stridande och drab-
bade i kriget, i en bred, 
inkännande och lättill-
gänglig skildring.

79 :-

DANIEL RYDÉN
Den märkligaste  
boken i världen & 
andra mysterier
Djupdyk i underliga 
händelser och mystiska 
föremål! Underhållande 
om 50 oförklarliga gåtor.

79 :-

TIMOTHY SNYDER
Vägen till ofrihet: 
Ryssland, Europa  
och USA
Är Brexit, populismens 
framväxt och valet  
av Trump en del av 
 Rysslands plan för 
 västvärlden?

89 :-

PETER ULLGREN
Breven som inte kom 
fram: Karl XII:s soldater 
i Norge 1716–1718
Läs de gripande fält-
breven från karolinska 
soldater som deltog i 
stormaktstidens sista 
krig.

79 :-

KARIN WESTIN 
TIKKANEN
Flykten genom Berlin: 
svenskarna i Stasis arkiv
Idealism och dramatiska 
öden: de svenska stu-
denterna hjälpte hundra-
tals östtyskar att fly.

89 :-

SUN ZI
The Art of War
Den klassiska och alltid 
aktuella skriften om 
krigskonst och strategi, 
nu på svenska och i ett 
elegant fodral.

99 :-

ALLAN KLYNNE
Antikens sju underverk
Antikvetaren under-
söker de otroliga 
byggnads verk som 
 ansågs representera 
människans allra 
 främsta bedrifter.

89 :-

TOBIAS BERGLUND, 
NICLAS SENNERTEG
Finska inbördeskriget
Ögonvittnen och arkiv-
material ger en helhets-
bild av krigets orsak, 
förlopp och följder.

79 :-

PETER ENGLUND
Silvermasken:  
en kort biografi över 
drottning Kristina
Englund tar oss skick-
ligt nära en av histori-
ens mest gäckande och 
 karismatiska gestalter.

89 :-

DICK HARRISON
Stockholms blodbad, Stormakten växer fram, 
Vikingarnas historia, Stormaktens undergång  
& Folkvandringstid
Spännande och lärorikt! Som få andra förmår Harrison 
gjuta liv i historiska skeenden, platser och personer.

DICK HARRISON
Englands historia:  
Del I – Från Forntiden till 1600
Del II – 1600 till idag
Ett land med många sidor: kunnige Harrison spårar 
Englands långa, skiftande och händelserika historia.

99

89

119

139 79

99

69
/STYCK

89
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JEREMY DRONFIELD
Pojken som följde med 
sin far till Auschwitz: 
en sann berättelse
Allt för dig, pappa.  
Om kärlek och starka 
familjeband under  
Förintelsen.

69 :-

MASAJI ISHIKAWA
Flykten från Nordkorea: 
en mans kamp för 
överlevnad
Familjen emigrerade till 
Nordkorea 1960. 36 år 
senare flyr sonen ur  
diktaturens hårda grepp.

79 :-

JULIE LINDAHL
Pendeln: ett barnbarn 
utforskar sin familjs 
nazistiska förflutna
Författaren upptäcker 
att morföräldrarna  
tillhört SS. Personligt 
reportage om ondskans 
natur.

69 :-

VIVECA LÄRN
Sladdisen: en bok  
om min barndom
Med humor och värme 
berättar Viveca Lärn 
om sin uppväxt i en 
konstnärlig västsvensk 
familj.

79 :-

JAN MYRDAL
Ett andra anstånd
Sanning till varje pris: 
Myrdals sista stora  
uppgörelse med sig 
själv, sina verk och  
världen.

69 :-

PATTI SMITH
Apans år
Suggestiv och poetisk! 
Smith ser tillbaka på ett 
år som rymt mycket 
sorg men också stark 
kärlek och vänskap.

79 :-

ERIK ÅSBRINK
Gunnar Sträng
Han var med och  
utformade folkhemmet 
– utförligt porträtt av 
den minister som suttit 
allra längst på sin post.

99 :-

SARA GRANÉR
Jag vill inte dö, jag vill 
bara inte leverera
Granérs ikoniska album! 
Träffsäker politisk satir 
med ett helt eget  
konstnärligt uttryck.

69 :-

ELLEN EKMAN
Lilla Berlin 6: Bättre 
brinna upp än fejda ut
Ekmans underbara  
figurer tvingas hantera 
den ruggiga 30-års- 
krisen. Går den alls  
att överleva?

59 :-

MARTIN KELLERMAN
Rocky: samlade serier 
2013–2018
Frossa i en av vår tids 
bästa svenska humor-
serier! 500 sidor med 
drygt 1000 strippar.

129 :-

HÅKAN LAHGER
Quel Bordel:  
En biografi om 
Christian Falk
Allt om musiken men 
också livets mörka 
sidor. Prisad biografi 
om artisten och  
producenten.

69 :-

ANN HEBERLEIN
Arendt
Intressant om filosofens 
liv i en tid då människans 
syn på värde, skuld,  
ansvar och ondska  
omvärderas.

89 :-

ARASH SANARI
Sverigevänner: historien 
om hur pappa och jag 
försökte bli svenskast 
på Tjörn
Hur tusan blir man 
svensk? Tänkvärt och 
humoristiskt om en in-
vandrad familjs mödor.

69 :-

RICHARD SHEPHERD
Onaturlig död
Han för de dödas talan: 
den världskände rätts-
läkaren ger en lärorik 
och avslöjande inblick  
i sitt arbete.

79 :-

69
/STYCK

KJELL BOHLUND
Den okända Astrid Lindgren: 
Åren som bokförläggare  
och chef
Inte bara författare: läs om 
Lindgrens långa, framgångs- 
rika karriär som förläggare  
och chef.

79

GUNNAR BOLIN
Hovjuvelerarens barn:  
en berättelse om en släkt  
i skuggan av tre diktaturer
Utifrån en stor brevsamling 
tecknar Bolin sin släkts fäng- 
slande, kosmopolitiska historia.

79

ULF LUNDELL
Vardagar 2
Uppskattad dagboksserie!  
Följ med till Lundells gård  
på Österlen och dela smått 
och stort i hans liv.

69

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

00 :-

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

00 :-

LIV STRÖMQUIST
Einsteins nya fru:  
Samlade serier av Liv Strömquist
Skarpt och vansinnigt kul! Satiriska serier om 
kvinnors ofta kringskurna liv genom tiderna.

79

ELTON JOHN
Jag
En guldgruva för alla fans! 
Elton Johns egna intima och 
frispråkiga berättelser om 
livet och musiken.

79

KALLE LIND
Hasse Alfredson: en sån där  
farbror som ritar och berättar
Kunnige Linds fullmatade,  
välskrivna och heltäckande biografi 
om Humorsveriges största profil!

99

THOMAS  
JOHANSSON,  
MATS OLSSON
Rock 'n' roll circus:  
artisterna, musiken, mötena
Levande rockhistoria! Legen-
dariske arrangörens godbitar 
ur ett liv med de största 
stjärnorna.

129

Titlar märkta med denna flagga har engelsk text.

139
ISABELLA ROSSELINI
Ingrid Bergman: A Life in Pictures
500 pages filled with amazing photos from 
Bergman’s career, selected by her daughter.
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CATHY GLASS
Djupa sår &  
Långt hemifrån
Gripande, sanna berättelser 
ur författarens eget liv  
som familjehemsförälder 
till barn med svåra  
bakgrunder.



DAVID WALLACE-
WELLS
Den obeboeliga planeten
Vad sker med jorden? 
Skakande och rättframt 
om klimatförändringarnas 
förödande konsekvenser.

79 :-

STEFAN BUIJSMAN
Siffrorna i våra liv: hur 
vi använder matematik 
utan att räkna
Matematik påverkar  
det mesta i vår vardag. 
Men hur? Intressant och 
lätt att förstå!

89 :-

JORGE CHAM,  
DANIEL WHITESON
Vi har ingen aning:  
En guide till det  
okända universum
Skojigt och pedagogiskt! 
Serietecknaren och  
partikelfysikern berättar 
om det okända kosmos.

69 :-

YULIA VAN DOREN
Kristaller: den moderna 
guiden till stenarnas 
magi
Hitta livsbalansen med 
trendiga kristaller!  
Bra nybörjarguide till 
50 stenars dolda krafter.

79 :-

ALAIN DE BOTTON
Filosofins tröst
Klassikern i efterlängtad 
nyutgåva! Bildande 
självhjälpsbok med  
introduktion till filosofi.

69 :-

KAHLIL GIBRAN
Profeten (Lyxutgåva)
Tidlös livsvisdom att 
bära med sig! Klok och 
poetisk – passar perfekt 
att ge bort i present.

99 :-

ECKHART TOLLE
Lev livet fullt ut:  
En väg till andligt 
uppvaknande
Läsarfavorit! Hitta  
vägen ut ur smärta  
och finn ny kraft genom 
medveten närvaro i nuet.

89 :-

RANDALL MUNROE
Gör så här: Absurda 
vetenskapliga lösningar 
på verkliga problem
Hur löser man problem 
så opraktiskt som  
möjligt? Fyndigt, nördigt 
och kul om vetenskap.

89 :-

MARTIN GELIN,  
ERIK ÅSARD
Hotet mot demokratin
Initierat om hur  
demokratin påverkas  
av högerpopulismens 
framgångar i USA  
och Europa.

79 :-

OLA LAURITZSON
Bli miljonär som 
pensionär: med 10 steg 
som maxar din pension
Förstå pensionssystemet! 
Lättillgänglig guide med 
konkreta, praktiska tips 
för bra sparande.

89 :-

BRAD STONE
Världens största butik: 
Biografin om Jeff 
Bezos och Amazon
Från garageprojekt till 
internetjätte – läs hela 
den häpnadsväckande 
historien om Amazon.

79 :-

FRIDA STRANNE, 
SANNA TORÉN 
BJÖRLING 
Supermakten
Lärorik, aktuell och upp- 
lysande! Allt du vill veta 
om USA, amerikansk 
livsstil och historia.

69 :-

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

00 :-

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

00 :-

JOHANNA BÄCKSTRÖM LERNEBY
Familjen
Boken alla pratar om! Skakande reportage  
om hur en kriminell släkt sägs styra en hel förort.

89

THOMAS PIKETTY
Kapitalet och ideologin
Internationell bästsäljare! 
Skarpsynt analys av ideologi, 
jämlikhet och globalisering.

LISA TADDEO
Tre kvinnor
Unikt reportage! Under flera år följer 
Taddeo kvinnor som ärligt berättar 
om relationer, sex, längtan och lust.

89

MELINDA GATES
Kvinnor förändrar världen
Alla tjänar på ett jämställt 
samhälle. Kända Gates 
glödande och inspirerande 
manifest.

89

JOHN CARREYROU
Ont blod: hemligheter och lögner i Silicon Valley
Företaget Theranos skulle revolutionera hälso- 
vården – men allt visade sig vara en bluff.

89
JON MAUNO 
PETTERSSON,  
ERIK WISTERBERG
Sveriges nya miljardärer 
Superentreprenörer och 
risktagare: vilka är männ-
iskorna bakom de nya 
svenska miljardbolagen?

89 :-

149

GRAHAM SOUTHORN, GILES SPARROW
Fysik i kvadrat: 100 begrepp att känna till
MARIANNE FREIBERGER, RACHEL THOMAS
Matematik i kvadrat: 100 begrepp att känna till
Viktiga, komplexa ämnen – förklarade på ett lätt- 
begripligt sätt! Rakt på sak och med tydliga  
illustrationer.

69 :-/st

STEPHEN HAWKING
Korta svar på stora frågor
Svindlande, faktaspäckat och 
underhållande! Hawkings 
eleganta svar på universums 
gåtor.

69

YUVAL NOAH HARARI
Sapiens: en kort historik över 
mänskligheten
Homo Deus: en kort historik 
över morgondagen
Hur tog sig mänskligheten dit 
vi är idag – och vart kommer vi 
ta vägen i framtiden? Genialt 
och tankeväckande!

89
/STYCK

ULF  
ELLERVIK
Förgiftad:  
berättelser  
om fasor,  
formler och fiaskon
Nervkittlande mordfall! 
Spännande populärveten-
skaplig djupdykning i 
giftmordens historia.

79

ULF DANIELSSON
Världen själv
Kan fysiken förklara människans inre upplevelser? 
Åtta nytänkande essäer om världen och vårt med-
vetande.

99
GEOFFREY WEST
Skala: det dolda 
mönstret i allt 
Följer allt samma  
universella lag  
om skalenlighet?  
Fängslande om ban- 
brytande upptäckt.

79 :-
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CHRISTOPHER 
STERLING,  
DANIEL FRINGS
Psykologi i kvadrat: 
100 begrepp att  
känna till
Introduktion till 100  
viktiga frågor i en  
illustrerad guide.

59 :-

KARIN BJÖRKEGREN 
JONES
Paus: yoga, vila, 
meditation
Lider du av oro och 
stress? Kloka råd för att 
hitta stunderna som ger 
dig ro och ny kraft.

79 :-

AMIENA ZYLLA
Yoga basics
Komplett guide för dig 
som vill yoga på egen 
hand. Positioner och 
sammansatta sekvenser.

79 :- 

JANESH VAIDYA
Lev som du drömmer: yoga för ditt sinne  
under 105 dagar
JANESH VAIDYA, MALIN BARRLING
Yoga är min terapi: yogaprogram för din 
kroppstyp baserat på ayurveda
Yoga för kropp och sinne! Lär dig använda ayur-
vediska tekniker för att hitta vad just du mår bra av.

89 :-/99:-

Människokroppens 
anatomi
Innehållsrikt referens-
verk! 500 detaljerade 
anatomiska illustra-
tioner med flerspråkiga 
beteckningar och fakta.

149 :-

MARTINA JOHANSSON, 
RALF SUNDBERG
Inflammation: roten till 
sjukdom och vad du 
själv kan göra för att läka
Ingående om vad som 
händer när kroppens  
olika funktioner störs av 
inflammation.

79 :-

ARLENE K. UNGER
Sov – 50 mindfulness- 
och avslappnings-
övningar för en god 
natts sömn
Sov gott! Lättillämpade 
övningar för att komma 
till ro, somna snabbt 
och sova hela natten.

49 :-

MATTHEW WALKER
Sömngåtan: Den nya 
forskningen om sömn 
och drömmar
Sömn är en livsavgö-
rande mirakelkur. Spän-
nande om banbrytande 
nya forskningsrön.

59 :-

JESSICA ALMENÄS, 
LOVISA SANDSTRÖM
Stora träningsboken 
för kvinnor
Träna med Lofsan!  
Peppande tränings- 
program med styrka  
i fokus, för både ny- 
börjare och vana.

89 :-

EMMA WIKLUND
Tidlös skönhet
Vacker på både in- och 
utsidan! Kloka råd om 
utseende och hälsa för 
den mogna kvinnan.

99 :-

SHUNMYO MASUNO
Konsten att leva enkelt: 
zenmästarens 100 öv-
ningar för ett lugnare 
och lyckligare liv
100 enkla praktiska  
övningar som rensar 
huvudet, stillar sinnet 
och gör dig glad.

69 :-

Mitt år: det som gått 
och det som kommer
Nå dit du vill! Fin, kreativ 
fyll-i-bok som hjälper 
dig utvärdera, planera 
och sätta nya mål.

69 :-

BILL BRYSON
Kroppen: en guide för 
dig som bor i den
Förbluffande och  
festliga fakta om  
vetenskapshistoria  
och människokroppen 
från topp till tå.

79 :-

JONAS VON ESSEN
Bli ett minnesgeni!
Tvåfaldige världs- 
mästaren i minne  
visar dig knep och kul 
övningar som låter dig 
minnas vad du än vill 
lära dig.

69 :-

ANNE LENE JOHNSEN, 
ELIN NATÅS
Hur ditt barn fattar 
matte: lösningen är 
enklare än du tror
Fiffig steg för steg-guide! 
Oumbärlig för dig som  
vill hjälpa ditt barn med 
matteläxan.

79 :-

JAY SHETTY
Tänk som en munk
F d munken Shetty  
visar hur du övervinner 
negativa tankar och  
vanor och istället hittar 
lugn och mening.

79 :-

ÅSA NILSONNE
Mindfulness utan flum
Hur kan modern forsk-
ning och traditionella 
mindfulnesstekniker 
användas för att hantera 
livets svårigheter?

79 :-

BRENÉ BROWN
Mod att leda
Upptäck och utveckla 
människors potential! 
Bästsäljande Brown ger 
strategier och verktyg 
för gott ledarskap.

79 :-

DANIEL H. PINK
När: vetenskapen  
om perfekt tajming
Forskning i psykologi, 
ekonomi och biologi  
visar att bra tajming har 
naturliga förklaringar.

69 :-

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

00 :-

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

00 :-

PETTER A STORDALEN, OLE-MARTIN IHLE
Äntligen vardag! Älska måndagar  
och uppnå dina mål
Den framgångsrike entreprenören Stordalen  
delar med sig av sina 10 bästa tips för att lyckas.

89

MICAEL DAHLEN
En liten bok om lycka
Hur blir vi lyckliga? Underhållande om de  
senaste forskningsrönen kring lycka.  
Dessutom: 13 lyckotips!

69

HENRIK FEXEUS, CATHARINA ENBLAD
Reload: så blir du återhämtningssmart
Vad händer när vi stressar? Hur återhämtar  
vi oss bäst? Fakta och tekniker för att ladda om.

79

CAL NEWPORT
Deep Work: hur du 
finner fokus och 
djupjobbar i en 
distraherande värld
Hitta fokus i en stökig 
värld! Konkreta verktyg 
som hjälper dig att jobba 
smart och effektivt.

79 :-

MALCOLM GLADWELL
Att prata med främlingar:  
vad vi borde känna till om  
de människor vi inte känner,
Blink
Varför missförstår vi ofta dem 
vi inte känner? Och hur funkar 
vår magkänsla? Spännande 
om vårt beteende!

69
/STYCK

DANIELLA GORDON, 
SOFIE ZETTERGREN
Kärlek på allvar: att 
välja och behålla en 
relation
Hur får man kärleken 
att vara länge och  
relationen att må bra?

69 :-

JOHANN HARI
Depression – det är 
inte bara du
Antalet deprimerade 
ökar. Men hur mycket 
beror på samhället? 
Vad kan vi själva göra åt 
det?

79 :-

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

00 :-

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

00 :-

MICHAEL MOSLEY
Mosleymetoden: gå ner i vikt och förbättra  
din hälsa med enkelt trestegsprogram
Vägen till hållbar viktminskning går via intervall- 
fasta. Råd och recept hjälper dig att lyckas.

79RANGAN CHATTERJEE
Stressbalansen: omstart för kropp,  
sinne, relationer & livsglädje
Läkaren visar hur du med små förändringar i 
vardagen minskar stressen och boostar hälsan.

99

ANDERS HANSEN
Skärmhjärnan: hur en hjärna i osynk  
med sin tid kan göra oss stressade, 
deprimerade och ångestfyllda
Ögonöppnare av populäre Hansen! Hur på-
verkas vår hjärna av smartphones och datorer?

99

STIG BENGMARK
Välj hälsa!: mina 
samlade råd för ett 
friskare liv
Du kan påverka din  
hälsa mer än du tror! 
Folkkäre professorn 
samlar sina viktigaste 
budord.

79 :-
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LEIF MANNERSTRÖM
Husmanskonster
De klassiska rätterna  
vi älskar! Legendariske 
Mannerströms bästa  
recept på kött, vilt,  
fågel, fisk och dessert.

99 :-

YOTAM OTTOLENGHI
Simple
Gör dig redo för en smak- 
explosion! Den inter- 
nationelle stjärnkocken 
bjuder på 140 snabb- 
lagade, enkla rätter.

129 :-

ANDERS LEVÉN
Laga vilt: bästa  
recepten med hjort, 
vildsvin och älg
Våga experimentera  
med viltkött! Nyskapande  
internationella smaker 
möter svenska klassiker.

79 :-

LENA SÖDERSTRÖM
Hamburgare  
och texmex
Saftiga burgare, heta 
tacos, guacamole,  
salsa, perfekta bröd … 
Här hittar du allt om 
texmex!

69 :-

WICHUDAPORN 
CHAIYASAENG
Super tasty thai!: och 
andra favoritrecept
Finalisten i Sveriges 
mästerkock lär dig trolla 
fram perfekta thai- 
ländska rätter hemma.

99 :-

JAMIE OLIVER
Jamie lagar Italien:  
en hyllning till den 
goda italienska maten
Antipasti, pasta, pizza 
och doftande långkok 
– 130 himmelska rätter 
med italiensk mat- 
passion.

129 :-

TOM SJÖSTEDT, 
DANIEL RÄMS
Lilla Ego:  
en oklassisk kokbok
Kika in bakom kulisserna 
på succékrogen Lilla 
Ego och få deras bästa 
recept och historier.

119 :-

JENNY NEIKELL
Fermentera:  
mat med jäst,  
mögel och bakterier
Skapa nyttiga delika-
tesser på ett enkelt sätt. 
Allt du behöver veta för 
att fermentera hemma.

99 :-

ERICA PALMCRANTZ 
AZIZ
Enkel kombucha  
och kimchi: recept  
för kropp & hjärna
Kom igång med att brygga 
och syra! Enkla grund- 
recept som boostar  
din bakterieflora.

79 :-

SOKI CHOI
Kimchi och kombucha: 
den nya vetenskapen  
om hur tarmbakterierna 
stärker din hjärna
Förstå kopplingen mellan 
tarmbakterier och hjärn-
hälsa! Fakta och recept 
på må bra-mat.

99 :-

JENNY DAMBERG
Bönor, ärtor & linser
Mångsidiga baljväxter! 
Vegetariska recept från 
världens alla hörn med 
färska, torkade och 
frysta legymer.

79 :-

PAUL KÜHLHORN,  
EVA LILJEFORS
Friterat: konsten att 
fritera allt!
Bli bästis med fritösen! 
Här finns både tricken 
som lyfter klassikerna 
och nya häftiga rätter.

79 :-

INGVAR RÖNDE
Skottlands  
bästa whisky
Ingående beskrivningar 
av 43 favoritsorter samt 
destillerier, skotsk  
historia och kuriosa.

99 :-

TOVE NILSSON
Ägg: Recept & Teknik
Kokt, pocherat, solöga,  
i huevos rancheros och 
shakshuka … Den ultimata 
guiden till att lyckas med 
äggrätter.

69 :- 

PETTER ALEXIS 
ASKERGREN,  
ALF TUMBLE
Nebbiolo – så funkar det
En djupdykning i de ma-
giska vinerna. Druvfakta, 
historia, personporträtt 
och smakguider.

129 :-

JONAS CRAMBY
¡Taco loco!: Mexikansk 
gatumat från grunden
Utforska Mexikos unika 
streetfood: autentiska 
recept och hur du åter-
skapar rätterna hemma.

99 :-

DANIEL CRESPI, 
MIKAEL EINARSSON
30 odödliga rätter
Från bouillabaise till 
pasta vongole: världens 
mest ikoniska rätter  
lagade på klassiskt sätt.

79 :-

LISA EISENMAN FRISK, 
MONICA EISENMAN
Systrarna Eisenmans 
mingelmat: 565 snittar, 
snacks & smårätter
Från afternoon tea till cocktail-
party – frestande plockmat 
och drinkar för alla tillfällen.

TOVE  
NILSSON
Ramen: japanska nudlar 
och smårätter
Lär dig laga egen japansk 
nudelsoppa från grunden. 
50 inspirerande och 
smakrika recept.

99

TOMMY MYLLYMÄKI
Fisk & skaldjur, Såser &  
Samlade favoriter
Stjärnglans i ditt kök! Njut av recept  
från den flerfaldigt prisbelönte och alltid  
lika smaksäkre Myllymäki.

99

GUSTAV & MARIE 
MANDELMANN
Mandelmanns köksbok: 
självhushållande recept  
från Djupadal
Godsaker i samspel med 
naturen: följ odlings- och 
skördeåret och laga bra mat 
från grunden.

JOHAN  
BJÖRKMAN
Det nordiska skafferiet:  
torkning, mjölksyrning, 
fermentering, inläggningar,  
olja, vinäger & salt
Ta vara på naturens och trädgårdens 
råvaror med traditionella metoder. 
Tips och 100 recept.

99

HANS-OLOV ÖBERG
Jakten på en perfekt Gin & Tonic
Underhållande och initierad drinkbok! Recept 
och fakta om ingredienser och tillbehör.

79

SOFIA WOOD
Chez Wood: en kokbok för vardag, 
vila och fest
Sinnligt och vackert med den popu-
lära bloggaren! Lär dig knepen som 
lyfter alla måltider.

99

SARA BEGNER
Vår gröna kokbok &  
Vår kokbok
Hundratals bra recept för 
vardag och fest – det här är  
de pålitliga grundkokböckerna 
som alla kök behöver!

99

129

129

129
/STYCK
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MATTIAS 
KRISTIANSSON
Välkommen till 
Vegoriket
Veganskt utan pekpinnar 
– bara kul, god mat!  
Frukost, bakverk, 
vardagsmat och fest- 
måltider.

69 :-

GAZ OAKLEY
Vegan 100: över 100 
smakrika recept du 
inte kan motstå
Djärvt, spännande och 
gott! Smarriga rätter 
som även passar dig 
som är ny i veganköket.

99 :-

NINA OLSSON
Bowls of goodness: 
smakrika, vegetariska, 
fulla av näring
Nyttigt och läckert  
från matbloggaren  
som blivit känd för  
sina unika smakkombi-
nationer.

79 :-

SOFIA VON PORAT
Världens enklaste 
vegomat!
Förenkla din vardag!  
70 veganska recept med 
max 10 ingredienser. 
Inkl näringsguide & tips.

79 :-

JANESH VAIDYA
Maten från min by: 
ayurveda för din hälsa
Utforska Indiens ayur-
vediska kök! 100 nyttiga 
recept anpassade till 
svenska förhållanden.

99 :-

MARIA AHLGREN
Beautyfood: 85 recept 
för skönhet inifrån
Hitta maten som boostar 
din skönhet! 80 recept 
med råvaror som är bra 
för hår, hy och naglar.

89 :-

ULRIKA HOFFER
Good mood food: 
maten som lyfter humör 
och energi
Det naturliga sättet att 
må bra! God och lätt- 
lagad mat som är bra  
för hjärnan och humöret.

69 :-

ELEONORA VON ESSEN
Nya matvanor  
på 4 veckor
Flexitarian, vegan, clean 
eater eller vegetarian? 
Prova en vecka av varje 
och välj! Recept för fyra 
veckor.

79 :-

BJÖRN FRANTZÉN
Björn Frantzén lagar 
mat för sugna diabetiker 
och annat folk
Kockens bästa recept för 
diabetiker. God, nyttig 
mat med kolhydrat- 
beräkningar per portion.

89 :-

FREDRIK NYLÉN
Matbröd: från tekakor 
och långpannebröd till 
fröknäcke och 
lingonlimpa
Känd från Fredriks fika! 
Hembakat bröd för alla 
tillfällen. Enkla recept, 
tips, surdegsskola.

79 :-

LENA SÖDERSTRÖM
Cheesecakes & 
kladdkakor
Klassiska eller nyska-
pande? Du behöver  
inte välja. Här finns alla 
sorter du kan tänka dig!

79 :-

OLLE T CELLTON
Efterrätter
Prisbelönt om under- 
bara desserter! Från 
snabbt till lyxigt –  
Cellton sätter alltid den 
goda smaken främst.

89 :-

 

JULIA TUVESSON
Plåtmat: grönt i en långpanna &  
Käka grönt! Tuvessonskans ultimata guide  
till skåpmat, brödmat, plåtmat och annat gott
Kan det vara så här enkelt att laga mat?  
Javisst! Lättlagade allt-i-ett-rätter och  
smart planeringshjälp.

GUSTAV  
JOHANSSON
Vegansk husmans- 
kost: vardagsrätter – 
klassiker - högtidsmat
Perfekt nybörjarguide! 
Recept på hur du lagar 
välkända favoriträtter  
i vegansk tappning.

ZEINA MOURTADA
Zeinas green kitchen:  
gröna recept från olika  
delar av världen
Låt populära Zeina vidga din 
mathorisont! Recept på hela 
världens vegomat att testa  
hemma.

99

HANNU SARENSTRÖM
Hannus jordiga: vegetariska  
recept från min köksträdgård
Följ hela skördesäsongen i en stämningsfull bok 
som hyllar alla våra fina svenska råvaror.

89SARA  
BEGNER
Mera veckans  
vego: grön middag  
på bara 30 minuter
De lakto-ovo-vegetariska  
recepten som räddar  
både vardag och helg! 
Snabbt och lättlagat.

89

ULRIKA DAVIDSSON
66 Day Challenge
Heltäckande kostplanering  
för 66 dagar med lågkolhydrat- 
recept för ett friskare,  
smalare liv.

JAN HEDH
Jan Hedhs stora 
bok om bröd
Levain, tekakor, 
vörtbröd, wiener-
bröd … Välj och 
vraka bland 200 
av bakmästarens 
favoriter!

99

MARTIN JOHANSSON
Enklare bröd: recept på 
knådfria bröd med och utan 
surdeg
Utsedd till årets bästa bröd-
bok! Ljuvliga bröd av alla 
sorter, med minimal arbets- 
insats.

89

 

HANNA GILLVING
Keto-licious
Kom igång med ketogen 
kost! Saklig vägledning, 
recept och fakta hjälper 
dig att börja.

79

CAMILLA  
HAMID
Baka utan ugn
Tårtor, bakelser, pajer  
och småkakor – kreativa  
Camilla Hamid visar dig allt  
gott du kan göra utan ugn.

89
129

129
SØREN EJLERSEN, 
SANNE HOLDEN 
VENLOV, THOMAS 
HESS-NIELSEN
Gröna proteiner
50 vackert illustrerade 
recept på lättlagade 
vardagsrätter, sallader, 
mellanmål och sötsaker.

69 :-

DAVID FRENKIEL,  
LUISE VINDAHL
Green Kitchen at Home: 
enkel och hälsosam 
vegetarisk mat att njuta 
av varje dag
Inspirerande, omsorgs-
fullt lagad vegomat i en 
snygg, personlig bok.

129 :-

99
/STYCK

BOKREA 2021 I MAT & DRYCKMAT & DRYCK I BOKREA 2021

30 | AKADEMIBOKHANDELN AKADEMIBOKHANDELN | 31



JOACHIM PETTERSON
Bisyssla – Bin, biodling 
och biprodukter
LOTTE MÖLLER
Bin och människor:  
om bin och biskötare  
i religion, revolution 
och evolution samt 
många andra bisaker
Nyfiken på att skaffa 
egna bin? Lär dig allt  
du behöver veta i en 
innehållsrik guide och 
en fyllig historiebok!

SUSANNA ROSÉN
100 växter till din 
köksträdgård: planera, 
odla och skörda
Stort växtlexikon med 
bra handledning till hur 
du bygger upp och skö-
ter din köksträdgård.

79 :-

ÅKE TRUEDSSON
Odla tomater
Faktaspäckad tomat- 
bibel av den välkände 
trädgårdsprofilen!  
40 bra sorter från sådd 
till skörd, med recept.

79 :-

ANNA RÖKAEUS, 
OLOF SÖDERÉN
Spenat i stan: odling 
och självhushåll för 
lägenhetsbor
Odla inne, ute, på bal-
kong, i fönstret. Hel-
täckande, praktisk 
handbok om hållbar 
stadsodling.

79 :-

PELLE HOLMBERG, 
MARIE-LOUISE EKLÖF
Svenska träd: upptäck, 
känn igen och använd
Vad är det där för träd? 
Informativ handbok 
med artidentifiering 
och användnings- 
områden.

79 :-

SUSANNA ROSÉN
Stora pelargonboken
Pelargonpassion!  
Botanisera bland 300 
odlade och 40 vilda  
pelargonsorter. Råd  
om odling, skötsel  
och förökning.

89 :-

DAN ROSENHOLM
Trädgårdshandbok  
för lata: 88 tips för  
den som vill göra så 
lite som möjligt
Maximal trädgård med 
minimalt arbete! Hand-
fasta råd om trädgår-
den som klarar sig själv.

59 :-

HANNU SARENSTRÖM
Trädgårdslycka
Sinnligt, drömskt och 
inspirerande om träd-
gårdsdrömmar och 
önskningar, och vilka 
gåvor odlingen ger oss.

99 :-

BJÖRN URSING
Fältflora: kärlväxter
Klassikern i uppdaterad 
utgåva. 867 växter  
presenteras med fina 
detaljerade bilder och 
artbeskrivningar.

79 :-

STAFFAN ULLSTRÖM, 
LARS-ÅKE JANZON
Om fåglar i Sverige
Välgjorda akvareller 
och trevliga, under- 
hållande beskrivningar 
av 100 vanliga fågel- 
arter.

99 :-

PIPPA MATTINSON
Inkallning!: så får du 
en lyhörd hund
Den positiva metoden 
som steg för steg lär 
valpar och vuxna  
hundar det viktigaste 
kommandot.

79 :-

SOPHIE COLLINS
Vad vet din hund?:  
lär dig förstå och 
kommunicera med  
ditt husdjur
Läs om hundens otroliga 
sinnen och testa nya  
aktiviteter som höjer 
hundens intelligens!

69 :-

SUSANNE SCHÖTZ
Kattens hemliga språk: 
lär dig att förstå och 
kommunicera med din 
katt
Vad säger katten när 
den jamar, kurrar och 
spinner? Lär dig tolka 
din kisses alla läten.

79 :-

AURÉLIE LEMOINE, 
ALICE ZABÉE
Typiskt katter!
Varning för sötchock! 
Njut av fnissigt  
skojiga bilder som  
visar katternas  
fantastiska liv.

49 :-

RICHARD O. PRUM
Skönhetens evolution
Är det viktigt att vara 
vacker som djur?  
Välskriven bok om 
oväntade nya  
forskningsrön.

99 :-

MARK WILCOX
Chiligaraget: från frö 
till hotsauce
Allt om chili! Hitta rätt 
sort, sköt dina plantor 
och skörda. Dessutom: 
smarriga, heta recept.

99 :-

ELIN UNNES
The Secret Gardener: 
dumsnåla tips för 
nygamla odlare
Personlig och galet 
snygg bok om urban 
odling av rockjourna- 
listen som blev 
trädgårdsbiten.

99 :-

GUSTAV & MARIE 
MANDELMANN
Självhushållning på Djupadal
Augustprisnominerad! 
Mandelmanns lär dig allt  
om hur du kan odla för att 
bli självförsörjande.

129

ANTON SUNDIN
Ormbunkar
Ormbunkar är vackra  
formskapare i trädgården. Utforska olika  
arter och lär dig hur du kan odla dem själv.

EVA ROBILD
Maxad skörd i din pallkrage
Praktiska tips och trix för nybörjare och vana  
som vill få ut mesta möjliga av sin odling.

79

JUSTINE LAGACHE
Naturligtvis: biologisk mångfald i din trädgård
Skapa en naturträdgård som både du och djuren 
har glädje och nytta av! Naturskyddsföreningen  
visar hur du gör.

129

129

EVA ROBILD
Odla ekologiskt &  
Beskära träd  
och buskar
När är det bäst att 
beskära och hur gör 
jag? Hur odlar jag 
giftfritt? Trädgårds-
experten Robild har 
svaren.

79
/STYCK

119

99

DAVID BURNIE, TOM JACKSON,  
ROB HUME, TONY RUSSEL
Vad är det för blomma?, Vad är det för fjäril?, 
Vad är det för sten eller mineral? 
Vad är det för fågel?, Vad är det för träd?
Perfekta naturguider att ta med ut!  
Tydliga bilder och ett smart upplägg  
hjälper dig att snabbt hitta rätt art.

NIKI SJÖLUND
Vildplockat: ätliga  
örter, blad, blommor,  
bär och svampar  
från den svenska naturen
Utforska naturens skafferi! 72 ätliga 
växter, växtplats, skördetid, förväx-
lingsarter & recept.

ANDERS BRODIN
Smartast bland mesar
Visste du att talgoxen kan 
räkna till fem? Häpnads- 
väckande, roliga fakta om en 
läraktig, uppfinningsrik fågel.

89 49
/STYCK

129PATRIK  
SVENSSON
Ålevangeliet:  
berättelsen om  
världens mest gåtfulla fisk
Augustprisvinnare! Fascine-
rande och personligt om den 
mytomspunna fisken och 
dess historia.

79

SOPHIE COLLINS 
Varför gör min hund så? Svar på 50 frågor från 
hundägare
CATHERINE DAVIDSON
Varför gör min katt så? Svar på 50 frågor från 
kattägare
Veterinärgranskade guider ger dig svar på 50 frågor 
om vanliga beteenden hos våra mest populära husdjur.

59 :-/st
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FREDRIK LINDSTRÖM
100 svenska dialekter
Hur låter svenskan runtom i 
landet? Läs om dialekterna  
i boken, tryck på knappen  
och lyssna.

179

ANTHONY LAMBERT
Klassiska järnvägar:  
en hyllning till gångna 
tiders resor
Otroliga bilder från förr 
tar oss på spektakulära 
resor längs numera 
nedlagda järnvägslinjer.

99 :-

Sudoku: medel till  
svår – 348 pussel
Är du en stjärna på  
sudoku? Pröva din 
förmåga i en riktigt  
utmanande bok med 
348 sudokun för  
mästare.

39 :-

Husbil genom Europa: 
turförslag för husbils- 
semestern
Häng på husbilstrenden! 
24 rutter med tips på bra 
ställplatser, sevärdheter, 
restauranger m. m.

129 :-

Vackra vinturer  
i Europa
Res genom Europas  
böljande vinregioner:  
36 turer med kartor,  
besöksmål, fakta om  
vingårdar och druvtyper.

99 :-

MALIN BERGHAGEN
Mallorca i mitt hjärta
En magisk ö att njuta 
av! Glädjefylld och  
lockande guide till  
Malin Berghagens  
egna smultronställen 
på Mallorca.

99 :-

HELEN JANZON
Goa Göteborg
Se på staden med  
nya ögon! Instagram- 
favoriten Helen Janzon 
visar oväntade sidor av  
kända Göteborgsvyer.

79 :-

VALLE WESTESSON
100 balla ställen  
i Skåne 2020-2021
Allt för svemestern!  
En uppdaterad guide 
leder vägen till udda 
och häftiga utflyktsmål.

79 :-

HANNA GERHARDSEN
Skånequiz: 444 frågor 
om Skåne
Svara på frågor i  
20 kategorier och lär 
dig nya saker! Kultur, 
historia, geografi,  
kuriosa.

49 :-

INA HILDEMAN, 
KENNETH JOELSSON
Vandra med barn  
i Skåne: 15 äventyr  
för hela familjen
Ut & gå! Tydliga kartor 
med tips på sevärd- 
heter och aktiviteter, 
lämpliga för stora  
som små.

79 :-

HANS HARLÉN
Vems är gatunamnet  
i Stockholm?
Innehållsrik guide till 
personerna bakom 
namnen. Var ligger  
gatorna och när fick  
de namnen?

59 :-

SVERKER 
JOHANSSON
På spaning efter 
språkets ursprung
Hur och varför började 
människan tala?  
Pedagogiskt, roligt  
och upplysande om  
språkets gåta.

99 :-

Korsordslexikon & Stora korsordsboken
Allt för korsordsfantasten! Lös bildkryss, ordflätor 
och krypton. Kört fast? Sök svar i ett praktiskt  
lexikon.

79 :-/69:-

PETER LEIGH
The Nostalgia Nerd's 
Retro Tech: Computer, 
Consoles & Games
Remember the early 
days of home gaming? 
Come along for a geeky 
trip down memory lane!

69 :-

Titlar märkta med denna flagga har engelsk text.

SARA LÖVESTAM
Grejen med verb:  
grammatik som du aldrig har sett den förut
Riddar Kasus hjärta och andra sagor  
om grammatik
Handbok för språkpoliser
Grammatik med glimten i ögat! Humoris-
tiskt, lättillgängligt och lärorikt om vårt 
svenska språk.

BEAR GRYLLS
Så överlever du allt:  
den ultimata handboken
Känd från tv! Överlevnads- 
experten visar hur du klarar 
extrema situationer och 
vildmarksliv.

99
MENSA
Logiska utmaningar:  
träna din slutlednings- 
förmåga och testa  
din IQ med 200 problem
Testa din IQ: utmana din hjärna med 200 kluriga problem
Motionera hjärnan! Vässa din intellektuella förmåga med knepiga 
övningar, logiska problem och utmaningar.

69
/STYCK

Megamycket sudoku
En sudoku om dagen i ett helt år! 365 sudokun  
i olika svårighetsgrader, från nybörjare till proffs.

39

JONAS BERGROTH
Knopar: Oumbärliga 
knopar för båten, 
hemmet och 
trädgården
Lär dig knyta de bästa 
knoparna för alla till- 
fällen! Box med två rep 
och instruktionsbok.

79 :-

DENIS BUKIN,  
KAMIL' GULIEV
KGB-skolan: är du 
tillräckligt smart för 
att bli agent?
Övningar och tester 
som använts för att  
träna rysk under- 
rättelsetjänst.

49 :-

79
/STYCK

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

Böcker med  
lokal anknytning. 

Upptäck Sverige:  
en resa genom 
län och landskap
Fotobok, reseguide och 
vägatlas i ett. Hitta vackra, 
intressanta platser från syd  
till norr.

Europa Vägatlas Motormännen 
2019–2020  
Skala 1:800.000
M Vägatlas Sverige 2020  
Skala 1:250.000–1:400.000
Kör tryggt med en pålitlig vägatlas! 
Uppdaterade utgåvor med kartor, 
vägnummer, tabeller och trafikfakta.

99

119
/STYCK

Norstedts Världsatlas
Atlas för hela familjen. Tydliga och aktuella 
kartor samt flaggor och faktauppgifter om 
respektive land.

89

 

ANGELIQA MEJSTEDT
Vandra
Vandring blir allt mer popu-
lärt. Här får du oumbärliga 
fakta, inspiration och tips om 
utrustning och planering.

99
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ANNA JEPPSSON, 
ANDERS JEPPSSON
Snickra ute & inne: från 
vedbärare till växthus
Bygg ett utekök, bänkar, 
bord eller hyllor! Tydliga 
ritningar för både ny-
börjare och vana.

79 :-

JOHANNA WALLIN
Sticka nordiska 
mönster: vantar, 
mössor, sockor
15 oemotståndliga 
mönster och 40 projekt 
med inspiration från  
autentiska historiska 
förlagor.

79 :-

BARRINGTON BARBER
Teckningskonstens 
grunder: en professionell 
guide för konstnärer
Komplett kursbok för 
tecknare på alla nivåer.  
Ett brett urval övningar 
förbättrar din teknik.

79 :-

BENJAMIN JOHN 
COLEMAN
Origami: djur
Roligt kit med material 
och pedagogiska steg 
för steg-instruktioner 
för att vika hundratals 
fina djur.

59 :-

JESSICA PALMER
Skogens magiska 
skatter
Använd din kreativitet 
och låt färgerna flöda! 
Målarbok med motiv 
från en förtrollad skog 
med massor av djur.

49 :-

LISE HELLSTRÖM
Lises lettering: 
konsten att rita 
bokstäver
Lär dig skriva snyggt! 
Många moderna kalli- 
grafistilar, samt tips  
på bra material och  
tekniker.

89 :-

NATURSKYDDS- 
FÖRENINGEN, 
JOHANNA STÅL
Naturskyddsföreningens 
guide till ett hållbart liv
Minska ditt klimatavtryck! 
Experternas praktiska 
ekotips som alla kan till-
lämpa i sin vardag.

99 :-

MARTIN BORG
Absolut nostalgi: 
retrofavoriter från  
fyra decennier
Möbler, kläder, inred-
ning och prylar …  
Frossa i underbara  
bilder på fantastiska  
retroföremål!

79 :-

CHARLOTTE GERLINGS
100 berömda 
konstnärer
Praktfull, rikt illustrerad 
uppslagsbok över  
världens 100 viktigaste 
konstnärer från 
1200-talet till idag.

79 :-

KEVIN MEREDITH, 
PETER TRAVERS
Hot shots: enkla tips 
för bättre bilder
80 exempel med fiffiga 
knep för mobil- och 
systemkamera samt  
redigering, lagring,  
delning.

59 :-

SARA AXTELIUS
Retro – Tyger vi minns: 
Grafiska och 
stiliserade mönster
Färgsprakande!  
20 formgivare med  
geometriska och  
grafiska mönster från 
60- och 70-talen.

129 :-

KERSTIN NEUMÜLLER
Lappat & lagat
Snabb nödlagning eller 
dekorativ upcycling? 
Lär dig allt från att sy  
i knappar till att stoppa 
stickat.

99 :-

200 roliga saker att virka: vackra blommor,  
blad, småkryp och mycket mer
200 roliga saker att sticka: vackra blommor, 
blad, småkryp och mycket mer
Små söta projekt som kräver lite garn och blir per-
fekta utsmyckningar till dig själv eller som present.

69 :-/st

ERIKA ÅBERG
Stickat till vardags: tröjor, koftor,  
vantar och andra värmande plagg
SANIA HEDENGREN, SUSANNA ZACKE
Virka sjalar, väskor, kuddar, korgar  
& annat
Sticka och virka till dig själv och till ditt 
hem! Fina mönster med bra instruktioner 
gör det kul att skapa.

79
/STYCK

KARIN  
HEDIN RÖÖS,  
DANIEL RÖÖS
Stora boken för 
hemmafixaren
Bygga altan, tapetsera, mura, 
måla … Steg-för-steg-instruk-
tioner till 100 vanliga bygg- 
projekt.

149

Sköna hem: samtida svensk inredning
400 inspirerande bilder: tidskriften Sköna hem  
guidar oss till sju snygga inredningsstilar.

99
JANE FREDLUND
Stora antikboken: Fakta Tumregler Skötsel
Reviderad & utökad! Illustrerad guide till hur 
du hittar, värderar och sköter om antikviteter.

129

Titlar märkta med denna flagga har engelsk text.

JUNZO TERADA
Instant Ornaments 
Junzo Terada: 10 Punch 
-Out Decorations for 
Year-Round Display
Punch out the pieces 
and make your own 3D- 
ornaments! 10 colourful 
decorations.

59 :-

ROSALIND ORMISTON,  
N. M. WELLS
William Morris:  
Artist Craftsman  
Pioneer
ROSALIND ORMISTON,  
CONSTANCE J.  
MOFFATT  
Leonardo da Vinci: 
Masterworks:  
Art in the Age 
of the Medici
ROSALIND ORMISTON
Vincent Van Gogh
JULIAN BEECROFT
Claude Monet:  
Waterlilies  
and the Garden  
of Giverny
ROSALIND ORMISTON
Erté: Art Deco Master  
of Graphic Art & Illustration

Titlar märkta med denna flagga har engelsk text.

JAMES MAGNI, MARC 
KRISTAL, MAYER RUS
Magni Modernism
14 sophisticated  
residences: welcome  
to architect and  
designer Magni’s 
 magnificient homes!

129 :-

DAVID MANN,  
INGRID ABRAMOVITCH
MR Architecture + 
Decor
Modern minimalism  
at its finest! Follow the 
exquisite work of the  
renowned design firm.

129 :-

HEDVIG HEDQVIST, 
CHRISTIAN BJÖRK,  
ERIC ERICSON
Swedish Modern
Arkitektur, inredning och 
utsmyckningar: 800 bilder  
av modernismens uttryck  
i Sverige.

149

SIMON STÅLENHAG, ANNA DAVOUR
Urtidsbilder
Geniale Stålenhags målningar av urtidsdjur,  
med texter av vetenskapsjournalisten Davour.

129

NICK BRANDT
Across the Ravaged Land
Powerful and stunning photos document 
the disappearing nature and animals  
of East Africa.

149

E. P. CUTLER,  
JULIEN TOMASELLO
Art + Fashion: 
Collaborations  
and Connections 
Between Icons
Explore 25 cool  
projects in visuals  
and essays.

129 :-

TRACY FITZGERALD, 
ALISON TAYLOR
1000 Dresses:  
The Fashion Design 
Resource
A dress-bible!  
Lots of images and  
detailed facts.

79 :-

Pick your favorite! 
Enjoy beautiful and 
lavishly illustrated 
books about the 
world’s greatest 
artists.

Masterpieces  
of Art

129
/STYCK

MATTEO TORCINOVICH, 
SEBASTIANO GIRARDI
Outside the Lines: Lost 
photographs of punk 
and new wave's most 
iconic albums
Go behind the s 
cenes on famous  
punk photo shoots!

69 :-

THIERRY-MAXIME LOIROT
The Fashion World of Jean Paul Gaultier  
A large, beautiful book with interviews and 
amazing photos, many previously unpublished.

149
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CLIVE GIFFORD
Fotboll: rekordboken
Först, bäst, snabbast: 
häpnadsväckande  
rekord i fotbollens 
värld! Fakta om lag, 
matcher, spelare och  
ligor.

69 :-

HARRIET STONE (RED)
Gulliga kattungar
Vilken kattunge skulle 
du helst vilja ha? Lär dig 
allt om egenskaper och 
utseende hos 40 olika 
kattraser.

39 :-

ANDREA MILLS
Söta hundar och  
busiga valpar
Schäfer, pudel eller 
mops? Bra nybörjarguide 
till olika hundraser och 
deras mest typiska drag.

59 :-

SALLY BEETS,  
HÉLÈNE HILTON
Min uppslagsbok med 
väldigt viktiga saker 
om dinosaurier
Vad är ett fossil? Hur 
jobbar en paleontolog? 
Frossa i fakta om dino-
sauriernas vilda värld!

99 :-

MOIRA BUTTERFIELD
Var bor djuren?
Om man inte bor i hus, 
var bor man då? Titta in 
i djurens lyor och reden, 
i en bok med flikar att 
öppna.

69 :-

ANDY SEED
Sanningen om bajs: 
och annat som djur 
lämnar efter sig
Bajspluttar, spybollar 
eller spår efter tassar – 
lär dig tolka vilket djur 
som lämnat vad.

59 :-

ALICE JAMES
Min första faktabok 
om världens djur
Från gorilla till tiger: 
faktabilderbok för alla 
små som är nyfikna på 
djur jorden runt.

49 :-

ANDREA MILLS
Fina hästar och  
busiga ponnyer
Läs själv om hästar!  
En lättläst faktabok 
med korta, enkla texter 
och många vackra  
bilder.

39 :-

MINNA LACEY,  
LISA GILLESPIE,  
LUCY BOWMAN
365 experiment  
för nyfikna barn
Ett experiment om  
dagen! Roliga, lärorika 
tester och uppdrag som 
lätt kan göras hemma.

89 :-

STEVE MOULD
Magi och vetenskap: 
imponera på dina 
vänner med häpnads-
väckande experiment 
och trolleri
Avslöja de vetenskapliga 
lagarna bakom fascine-
rande trolleritrick och 
optiska illusioner.

79 :-

SARAH SHEPPARD
Upptäckare och 
äventyrare
Res i expeditionernas 
spår! Populära Shep-
pard tar oss med på 
svindlande turer värl-
den runt.

79 :-

COURTNEY SANCHEZ
Experimentera med 
LEGO: 20 pedagogiska 
projekt att bygga 
tillsammans
Nyskapande legobyggen 
som lär dig mer om teknik, 
konst, naturvetenskap 
och matematik.

29 :-

CHRIS HAWKES
Rekordboken: 
snabbast, störst, 
starkast
Var är det kallast i  
rymden? Vilket djur blir 
äldst? Utforska massor 
av spännande rekord!

99 :-

BEPPE SINGER
Beppe testar!  
15 godisexperiment
Bubbeltesta sura  
godisar och odla ett 
sockerträd! Festliga  
kemiska reaktioner  
att prova hemma.

79 :-

SAM BAER
100 fantastiska  
fakta om mat
Varför är moroten 
orange? Är grön potatis 
giftig? Lär dig roliga 
och nyttiga saker om 
mat.

49 :-

ROBERT WINSTON
Fråga forskaren
Smart och intressant! 
Barns naturvetenskap- 
liga frågor besvaras 
med korta texter och 
förklarande bilder.

69 :-

EMILY BONE,  
HAZEL MASKELL
Rymden & astronomi: 
en resa i vårt universum
Hisnande bland  
stjärnorna: häng med  
ut i rymden och ta en 
titt på hur universum  
är uppbyggt.

49 :-

CLIVE GIFFORD
Makalösa jämförelser: 
Ett helt nytt perspektiv 
på världen
Ovanlig, innovativ  
faktabok! Hundratals 
oväntade jämförelser 
lär dig nya saker om 
vår värld.

79 :-

BARBRO LÖNNEGREN
Lördagsgodis
Chokladbollar och kola: 
gör ditt eget smaskiga 
godis! Enkla steg för 
steg-recept med bilder 
visar hur man gör.

49 :-

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

Barnens 
bokrea!

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

00 :-

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

00 :-

MARTIN EMTENÄS
Vilda djurboken: favoritdjur i svensk natur
Möt 25 svenska djur i en fantastiskt fin och  
välgjord faktabok med underbara illustrationer!

89

PETER CHRISP,  
CLIVE GIFFORD
Stora faktaboken om allt! 
Boosta din allmänbildning 
och testa dig själv
Para ihop rätt ledtråd med rätt 
svar och lär dig snabbt nya 
saker om ett brett urval ämnen.

99

ALICE JAMES,  
DARRAN STOBBART
Mina naturvetenskapliga experiment
Upptäckter för unga forskare – testa bokens expe-
riment och anteckna dina resultat och teorier.

29

SAM LAKE
Min världsatlas
Res till världens mest berömda 
platser! Innehållsrik nybörjar- 
atlas med bilder och fakta  
om länder och natur.

59

HANNAH DOLAN,  
ELIZABETH DOWSETT, SIMON HUGO
LEGO Star Wars: Byggprojekt
Podracer, holokron ... Tuffa Star Wars-byggen 
du kan göra av legobitarna du redan har hemma.

JOHN FARNDON
Hur funkar jorden?
Varför sprutar vulkaner lava? Hur bildas vind?  
Se detaljerade bilder och följ processerna som  
formar vår värld!

69
EMMA JANSSON
Mina första insekter & Mina första träd 
Lär dig känna igen vanliga arter i vår svenska 
natur! Fint illustrerade, lättlästa faktaböcker.

29

69
/STYCK

JOEY DAVEY,  
WILL JEWITT,  
DARCY MYLES,  
JULIET STANLEY
Minecraft: Mästar-
byggen Jorden runt
Interaktiv spelguide till 
hur du uppför 15 häftiga 
byggnader.

49 :-
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CAROL VORDERMAN
Bli bra på 
naturvetenskap! 7-9 år
Skoj med naturveten-
skap! Lös kluriga upp-
gifter, lär dig grund- 
fakta och samla 
guldstjärnor.

29 :-

Barnens lilla bok  
med sudoku
Vässa hjärnan med  
sifferpyssel! Drygt 150 
sudokun i successivt 
ökande svårighetsgrad.

19 :-

100 ord: bok med 
klistermärken
Klistermärkesbok och 
interaktiv ordbok i ett 
– träna både ord och 
finmotorik. Från 3 år.

29 :-

Torka bort & gör igen: 
Jag leker skola
Prova på att gå i skolan! 
Fyll i uppgifterna med 
den medföljande pen-
nan, sudda, skriv igen.

49 :-

Lär dig skriva!  
Ord och meningar
Från enkla linjer att  
följa, till bokstäver  
och hela ord – lär dig  
att skriva steg för steg.

19 :-

Mina resor
Reslysten? Planera din 
drömresa, skriv ner dina 
reseminnen, lär dig  
nyttiga fraser och fakta 
om världsdelar.

29 :-

444 roliga &  
kluriga gåtor
För alla åldrar – samla 
familjen och slå era  
kloka huvuden ihop för 
att hitta rätt svar!

49 :-

Tokroliga historier:  
Ett hopkok av Bellman-  
och Norgeskämt
Klassikerna som aldrig 
går ur tiden. De bästa 
Norge- och Bellman- 
vitsarna samlade i en bok.

29 :-

ANDREAS NYBERG
Det var en norrman en 
Bellman och en golfare
Har du hört den om ... 
Skrattframkallande  
historier med upp-
sluppna bilder av  
Johan Wanloo.

59 :-

CLARA LIDSTRÖM, 
ANNAKARIN NYBERG
Gör det själv: pyssel, 
tips och tillbehör
Projekt med mallar, 
mönsterpapper, stickers 
m m för barn som vill 
pyssla utan vuxenhjälp.

49 :-

ANJA TAKACS
Pärlplattekul
Förvandla pärlplattor 
till hårspännen, penn-
ställ och mycket mer! 
30 modeller att bygga, 
för barn och vuxna.

69 :-

CLARA LIDSTRÖM, 
ANNAKARIN NYBERG
Odla - Steg för steg
Odla egna tomater, sätt 
vitlök, spela bönspel: 
påhittiga gröna projekt 
för odlingssugna unga!

59 :-

JANESSA OSLE
Så ritar du katter: Steg 
för steg-instruktioner 
till fler än 25 söta katter
Älskar du att teckna? 
Här är boken som enkelt 
lär dig rita katter. Foton, 
fakta och skisser.

39 :-

CAROL VORDERMAN
Så blir du bra på matte
Perfekt extrahjälp! 
Uppslagsbok med  
bilder och exempel  ur 
verkligheten gör det 
lätt att förstå matte. 
9–12 år.

99 :-

CAROL VORDERMAN
Så blir du bra på 
naturvetenskap
Kul mix av vetenskapliga 
fakta, tekniska tillämp-
ningar och coola expe-
riment, för 12–15 år.

99 :-

CAROL VORDERMAN
Programmerings 
projekt för barn: lär dig 
programmera i Python
Bygg och utveckla din 
figur! Handfast guide 
som stegvis lär barn  
att använda Python.

49 :-

FRANCESCA BAINES
Historien om Titanic
Följ Titanics dramatiska 
sista resa i en faktabok 
med fantastiska, detal-
jerade illustrationer  
och gamla foton.

69 :-

LUANN COLOMBO
Upptäck kroppen!
Genomillustrerad fakta- 
bok: bläddra inåt och 
utforska kroppens  
system och bestånds-
delar, lager för lager.

89 :-

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

00 :-

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

00 :-

ANNA FISKE
Göra barn: så går det till
Syskon på väg eller bara nyfiken? Detaljerat,  
glatt och informativt om olika sätt att få barn.

HAJO BLANK
Vika papper: flygplan,  
djur och andra figurer
Tydliga steg för steginstruktioner visar  
hur du viker olika figurer.

39

MATS WÄNBLAD
Så funkar det!:  
kroppen inifrån och ut
Kika in i kroppens häftiga 
värld! Allt om dess olika 
system, byggnadsdelar  
och funktioner.

89

119

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

00 :-

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

00 :-

KERSTIN HAMBERG, KENNETH HAMBERG
Stora boken med kluriga och roliga korsord
Kan du rätt ord? 82 barnvänliga korsord i stegrande 
svårighetsgrad, med facit på slutet.

39

Mattepyssel: Bråk och 
decimaler & Väga och mäta
Gör matteinlärningen till en 
lek! Färgglada pysselböcker 
med kreativa uppgifter och 
klistermärken.

39
/STYCK

Mina första korsord: Hemma
Enkla och tydliga korsord för nyblivna läsare, 
med ord för saker som du hittar i hemmet.

19

Läs & pyssla: Tre små grisar & Den fula ankungen 
Pedagogiskt sagopyssel med stickers! Läs sagan  
och gör de påhittiga utmaningar och pyssel som hör till.

19
/STYCK
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Älvor och enhörningar
Vad händer när enhör-
ningen Bella möter  
älvorna? Tryck ut  
figurerna ur boken och 
skapa egna berättelser.

49 :-

Flotta farmen: 
stickersalbum
Ordna stor maskerad 
på gården och klä ut 
alla djur! Klistermärkes-
bok med 250 stickers.

19 :-

Djurungar i djungeln: 
pysselbok med 
klistermärken
Pyssel för djurvänner! 
Gulliga bilder att inspi-
reras av och färglägga, 
samt pusselutmaningar.

19 :-

Prinsesspyssel: 
handväska med 
klistermärken
Följ med prinsessan  
Sofie på fest! Drygt 400 
klistermärken i en piffig 
väska att ta med.

19 :-

Maskiner: Klister-
märken och pyssel
Jobba med trucken 
Larry, Jocke JCB och 
alla på byggplatsen. 
200 stickers, spel  
och pyssel.

29 :-

Hästar & ponnyer: min 
pyssel- och målarbok
Lär dig rita olika häst- 
och ponnyraser! Med 
kalkerark och bra steg 
för steg-instruktioner.

39 :-

Pyssel för de allra 
yngsta: vika, klistra, 
måla
Lätta pysseluppdrag 
för barn från 2 år. Bara 
material som du redan 
har hemma behövs.

29 :-

Måla och stämpla djur
Fiffig bok som låter dig 
skapa fina bilder av djur 
utifrån enkla former. 
Färger och stämplar  
ingår i boken.

49 :-

ELSA BESKOW
Elsa Beskows 
sagoskatt: Tusselull
Vacker, inbunden volym 
med klassiska sagor,  
visor, rim, ramsor och 
ljuvliga illustrationer!

119 :-

ELSA BESKOW
Ocke, Nutta  
och Pillerill
Ekollonbarnen blåser 
iväg på ett blad. Kan 
Nutta och ekorren hitta 
dem? Lekfull rimsaga.

89 :-

CHARLES DICKENS
Illustrerade sagor  
av Dickens
Ett praktverk för alla 
åldrar! Dickens mest 
folkkära berättelser  
i en påkostad utgåva.

69 :-

ULF STARK
Det bästa jag vet:  
en antologi med Ulf 
Stark och hans vänner
Perfekt högläsning!  
Botanisera bland  
Starks mest omtyckta 
berättelser för de  
yngsta barnen.

69 :-

Fem klassiska 
godnattsagor
Askungen, Mäster- 
katten i stövlar,  
Rödluvan … Här finns  
de alla, i versioner  
för små barn.

49 :-

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

00 :-

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

00 :-

NEVILLE ASTLEY,  
MARK BAKER
Pyssla och måla  
med Greta Gris
Lös Gretas pysseluppgifter, 
färglägg, gör fingerdockor, 
skyltar, brevpapper och 
pappfigurer!

59

Färglägg världens flaggor
Läs spännande fakta om världens alla flaggor, 
deras färger och symboler, och färglägg dem.

19
Monster:  
pysselbok  
med klistermärken
I Ravenhood bor världens 
läskigaste monster … 
Gör klart bilderna med 
de coola klistermärkena!

29

Målarblock: Hästar och ponnyer
För hästfrälsta: massa bilder att färglägga!  
Tjockt papper gör att alla sorters färger funkar.

19

JULIA DONALDSON,  
AXEL SCHEFFLER
Måla och lek med Gruffalon
Välgjord målarbok med 
sagovännerna! Bilder att 
färglägga, att måla själv  
& prick-till-prick.

39
6 TIPS FÖR 

MYSIG HÖGLÄSNING

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

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

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

uppmuntra barnets fantasi.

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

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

5. Ha böcker framme så barnet själv kan hämta.

JOHAN  
EGERKRANS
De odöda
Blodisande,  
fascinerande  
och makalöst snygg!  
Möt 40 väsen från jordens 
alla hörn i en unik illustrerad 
samling.

ULF STARK
Ulf Stark: sagosamling
En stor samling med hela 
nio bilderböcker! Njut av  
det allra bästa ur Starks 
enastående författarskap.

129119

Lilla barnkammarboken:  
Sju små sagor 
Sånger, rim och ramsor  
för hela kroppen
Favoriterna i litet, smidigt 
format! Läs de välkända sagorna 
högt eller sjung och gör rörelser 
tillsammans.

89
/STYCK
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GÖSTA KNUTSSON, 
INGRID FLYGARE
Pelle Svanslös följer 
ett spår
Pelle har tappat sitt 
garnnystan. Var är det? 
Häng med på en rafflan-
de jakt genom Uppsala!

39 :-

CATARINA KRUUSVAL
Prinsessan på ärten
Barnets första egna  
sagobok! Den klassiska 
sagan återberättad för 
de yngsta, i en tålig  
kartongbok.

49 :-

CATARINA KRUUSVAL
Små grodorna
Den kända barnvisan  
– nu som bilderbok! 
Sjung med i texten  
och se allt som händer  
i de härliga bilderna.

39 :-

BARBRO LINDGREN, 
EVA ERIKSSON
Max kaka
Max njuter av sin smas-
kiga kaka, men vovven 
vill också ha … Max  
gulliga småsagor tål 
många omläsningar!

49 :-

ULF LÖFGREN
Ludde och alla djuren
Ludde och djuren  
kastar boll. Kan du 
gissa hos vem den  
hamnar? Humoristiskt 
och varmt om den  
knasiga kaninen.

49 :-

MARIA NILSSON 
THORE
Alla tre vill leka två
Är det bäst att bara 
vara två när man leker? 
Realistiskt litet  
vänskapsdrama på  
förskolan.

39 :-

INGER & LASSE 
SANDBERG
Labolinas lina
Linan har fastnat.  
Men i vad? En ny över-
raskning väntar varje 
gång du vänder blad.

49 :-

INGER & LASSE 
SANDBERG
Lilla Anna och 
trollerihatten
Fnissig klassiker!  
Allt blir tokigt när  
Långa farbrorn ska trolla. 
Kan Anna rätta till det?

49 :-

EINAR NORELIUS 
Petter och hans  
fyra getter
I skogen lurar trollet  
på getterna ... Den rim-
mande klassikern som  
älskats av generationer!

49 :-

NEVILLE ASTLEY, 
MARK BAKER
Det här är Greta
Bekanta dig med  
spralliga Greta Gris! 
Vad gillar hon att göra 
och vilka är hennes  
vänner?

59 :-

NEVILLE ASTLEY, 
MARK BAKER
Greta hittar ord!
Interaktiv pekbok:  
läs ordet som står i  
kanten och låt barnet 
hitta rätt föremål på 
den stora bilden.

89 :-

KATIE DAYNES
Alla bajsar!
Popstjärnor och hundar 
och du gör det – alla 
bajsar! Följ bajsets väg  
i en faktabok med  
luckor att öppna.

39 :-

CAMILLA LUNDSTEN
Äntligen syskon!
Lillefanten hoppas att 
bebisen kommer kunna 
spela fotboll. Charmigt 
om väntan på ett eget 
syskon.

29 :-

AXEL SCHEFFLER
Sagan om grisen
Från skaparen av Gruf-
falon! Hur låter grisen 
när den letar efter bästa 
geggamojan? Tryck på 
knappen och lyssna.

39 :-

AXEL SCHEFFLER
Max och Maja:  
Den snöiga dagen
Max vill göra en snö- 
kanin men Maja vill  
hellre göra en snömus. 
Hur löser vännerna det?

59 :-

MARIE SERNEHOLT
Tvillingarna Nico  
och Phille
Maxat bus, full fart  
och dubbelt så mycket 
kärlek! Möt tvillingarna  
i en detaljrik bilderbok.

49 :-

LENA ANDERSON
Kanin-saga
Kaninen vill läsa en 
godnattsaga för någon. 
Vem vill lyssna? Kanske 
du? Söt, välgjord bild-
berättelse.

49 :-

LENA ANDERSON
Mollan och bullarna
Följ med Mollan när hon 
hälsar på hos mormor! 
Det blir dans, sagoläs-
ning och ett hejdund-
rande bullbak.

49 :-

Greta Gris:  
6 små böcker
Söta miniböcker i  
en box. Följ med när  
Greta Gris leker, träffar 
vänner och går på  
förskolan.

49 :-

OSKAR JONSSON
Djurungar på gården
Lamm, kalv, föl, killing … 
Träna på djurungarnas 
namn i en greppvänlig 
bok med hårda blad.

39 :-

LUCY COUSINS
Mollys båt
Skepp ohoj! Molly hälsar 
välkommen ombord. 
Färgstark, formskuren 
och slittålig pekbok för 
små, nyfikna fingrar.

59 :-

EVA ERIKSSON,  
LISA MORONI
Julia gillar djur
Julia vill klappa och krama 
djuren. Men kan man gosa 
med alla? Rar faktasaga som 
lär barnen om naturen.

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

00 :-

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

00 :-

JAN LÖÖF
Apor och andra djur
Känner du igen zebran, noshörningen och apan? 
Pekbok med exotiska djur ritade av mästerlige  
Jan Lööf.

39

JOSEFINE SUNDSTRÖM, MERVI LINDMAN
Boken om att gå på förskolan
Bekanta dig med allt som händer på förskolan 
– toppen för barn som själva snart ska börja!

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

00 :-

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

00 :-

KATARINA EKSTEDT, LOVISA BLOMBERG
Vera och Ville på förskolan, Ville sover borta,  
Vera borstar tänderna & Ville går på pottan
Häng med Vera och Ville på små vardagsäventyr där det är lätt  
att känna igen sig! Härliga bilder och lätt text.

SARAH SHEPPARD
Färger med dino
Titta på tuffa dinosaurier 
i en kartongbok med 
fokus på färger! Fakta- 
rutor på varje uppslag.

39

49
/STYCK

59

79
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RUSSELL PUNTER
Noas ark
Vem var Noa och varför 
byggde han arken?  
Vilka djur var med?  
Bilderbok där bibel- 
berättelsen anpassats 
för barn.

39 :-

Hej på dig, säger 
elefanten
Se på djuren och känn 
på formerna, samtidigt 
som du övar dig på 
motsatser.

29 :-

Ho-hoo, säger ugglan
Bläddra bland djuren, 
känn på dem med  
fingrarna och lär dig  
att räkna ända till tio.

29 :-

Busiga bläckfisken 
(badbok)
Bada med bläckis!  
Festlig badbok som  
byter färg i vattnet  
och dessutom har en  
inbyggd vattenspruta.

29 :-

Miffy räknar:  
Engelska-svenska
Den omtyckta kaninen 
Miffy lär dig räkna på 
både svenska och  
engelska i en färgstark 
pekbok.

39 :-

Per Olsson hade en 
bonnagård: med 11 
roliga ljudknappar!
Tryck på knapparna  
och sjung med i den 
kända barnvisan eller 
hör hur gårdens djur  
låter.

69 :-

Titta, vad är det?  
Mina första ord
Träna språk och  
perception. Pedagogisk 
pekordbok med färg- 
fotografier på verkliga 
föremål.

29 :-

LIEVE BOUMANS
Lilla pekboken:  
Full rulle!
Kika på alla möjliga  
sorters fordon och  
lär dig vad de heter. 
Slitstark bok med 
tjocka sidor.

29 :-

ALAN DURANT
Jag äter inte mask!
Vad vill de olika djuren 
äta? Vrid på hjulet i 
boken och para ihop 
rätt mat med rätt djur.

29 :-

Min pekbok med djur. 
Söta djur
Kan du hitta det lilla 
biet som gömmer sig 
bland de andra djuren 
på varje uppslag?

19 :-

Min pekbok med djur. 
Djurungar
Titta in hos djuren och 
säg hej på deras ungar! 
Rar pekbok med färg- 
foton och ett bär- 
handtag.

19 :-

Kom och lek
Toppen att ta med på resan! 
Gullig, färgglad pekbok 
som lätt kan fästas på 
barnvagnen eller bilstolen. Djur: bok med pusselbitar

Träna finmotorik! Titta på de näpna bilderna,  
leta upp rätt pusselbit och sätt den på plats.

99

Läggdags valpen (tygbok)
Boken som passar barnhänder som är ivriga  
på att utforska världen! Klappa valpen och hör  
hur den låter.

19

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

00 :-

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

00 :-

Kul med ord, Kul med färger,  
Min första räknebok 
& Min första bondgård
Stimulera barnets sinnen med en taktil bok! 
Färgglada bilder och strukturytor för nyfikna  
små att känna på.

ELLIE BOULTWOOD,  
HANNAH COCKAYNE,  
KYLIE HAMLEY
Känn på färgerna!
Annorlunda taktil pekbok – upplev sprakande 
färger i riktigt tjocka lager, utan kladd!

39

KATHRIN ORSO
Borsta tänderna
Hur rengör de olika djuren sina tänder? Fantasirik 
rimsaga om varför det är viktigt att borsta tänderna.

39

FIONA WATT
Vik-ut-bok för de minsta:  
Djur & Bondgården 
När du öppnar böckerna viks 
de ut som långa dragspel! 
Båda sidorna är fulla av skojiga 
bilder att kika på.

Min bildordbok: bondgården
Vad kan man hitta hos en bonde?  
Gå på upptäcktsfärd bland traktorer, 
kossor och lador.

49

Krama mig:  
lilla apan
Kramkalas! Söt  
sagobok där apan 
det handlar om har 
mjuka, kramgoa 
armar man kan 
leka med.

39

29
/STYCK

19
/STYCK

Spegelbok: kan du härma mig?
Lekfull saga på rim. Härma djuren i boken och 
se dig själv göra gesterna i bokens spegel.

49

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

00 :-

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

00 :-

Huvud, axlar, knä och tår, Den gröna traktorn 
& Klappa händerna när du är riktigt glad 
Böcker som låter! Tryck på knappen och lyssna  
på ljud ur sagan, eller en sång som djuren visar 
rörelser till.

49
/STYCK

19

Mina första siffror & Mina första djur
Lärorika pekböcker med många bilder  
och folierade detaljer att upptäcka och utforska.

29
/STYCK
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BJÖRN 
BERGENHOLTZ
Lejoparden
En av djurungarna ser 
inte ut som de andra … 
Hjärtevärmande klokt 
om vänskap och att få 
vara som man är.

69 :-

LENA ANDERSON
Kottens hemlighet
En sommardag får  
Kotten besök av sina 
vänner. Men hon har en 
överraskning som  
väntar på dem …  
Finstämd saga!

69 :-

JAN LÖÖF
Pelle träffar en 
lokförare
Pelle borde städa innan 
mamma kommer hem 
– men modelljärnvägen 
ser så lockande ut …

49 :-

MARGRET &  
H. A. REY
Pricken
Det är ok att vara an-
norlunda! Den omtyckta 
sagan om kaninen som 
rymmer hemifrån och 
upptäcker sina likar.

69 :-

RAYMOND BRIGGS
Snögubben
Den kända filmen,  
här som bilderbok!  
James bygger en  
snögubbe som får  
liv och far ut på en  
hisnande resa.

49 :-

PERNILLA STALFELT
Kissboken
Den efterlängtade  
uppföljaren till bäst- 
säljaren Bajsboken! 
Knasig, skrattfram- 
kallande och full av  
fakta.

69 :-

JOSEFINE SUNDSTRÖM
Ballonglängtan, 
kurragömma och två 
tomtar i diket
Mysig högläsningsbok! 
Följ med hem till Saga 
och hennes familj i fem 
vardagsnära berättelser.

79 :-

THERESE 
ALSHAMMAR
Aysa i simhallen
Lekfullt av simstjärnan 
Alshammar! Fyraåriga 
Aysa älskar att busa  
i bassängen. Men kan 
hon lära sig att simma?

79 :-

ANNIKA LEONE, 
BETTINA JOHANSSON
Bara rumpor
Fnissigt med Mira på 
badhuset! Inga kroppar 
ser likadana ut – men 
alla duger precis som 
de är.

69 :-

ULF LÖFGREN
Patrik och 
flygmaskinen
Äventyr i skön retrostil! 
När pappa inte kan 
komma hem till jul,  
bygger Patrik ett plan 
för att flyga dit.

39 :-

ARNE NORLIN,  
JONAS BURMAN
Halvans 1-2-3
Räknebok för bilfrälsta! 
Lär dig allt om hur du 
mekar med bilar sam- 
tidigt som du övar  
siffror.

59 :-

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

00 :-

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

00 :-

GUNILLA BERGSTRÖM  
Lycklige Alfons Åberg  
& Alfons hemliga världar: tre utvalda berättelser
Alltid aktuell – Alfons är barnboksfavorit sedan 
1972! På rean finns en samlingsvolym och  
en bilderbok.

TOVE  
JANSSON,  
CECILIA  
DAVIDSSON,  
FILIPPA WIDLUND
Mumintrollen och den 
osynliga gästen
Det osynliga barnet – nu som 
en sagolik bilderbok! Kan 
muminfamiljen få Ninni att 
synas igen?

79

JAN LÖÖF
Pelles ficklampa
Finurligt av Lööf! Pelle ska gå till morbror med 
pannkakor. Men vågar han gå över skrotupplaget 
i mörkret?

69

PER GUSTAVSSON
Så gör prinsessor
Prinsessan gillar sina rosa kläder – men också  
sitt svärd och att rädda prinsar. Nyskapande och 
humoristisk!

69

ULF NILSSON, EVA ERIKSSON
Älskade lilla gris
Barnen tar hand om griskultingen som vore den ett 
syskon. Och det var värst vad den växer …!

79

LENNART  
HELLSING
ABC
Öva bokstäver i Hellsings 
klassiska och innovativa 
ABC-bok, med de ikoniska 
illustrationerna av  
Poul Ströyer.

69

69
/STYCK

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

00 :-

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

00 :-

LARS LERIN
Trollet är inte hemma
Njut av Lerins underbara  
akvareller i en stämningsfull  
sommarbildsaga där hans egen  
son har huvudrollen.

89

Peter Pan & 101 Dalmatiner
Busa med dalmatinervalparna och följ med 
den alltid unge Peter Pan i två fulladdade 
Disneysagor!

39
/STYCK

JOHAN ANDERBLAD, 
FILIPPA WIDLUND
Bojan och traktorn
Som godnattsaga berättar 
Bojans mamma allt om 
traktorer. Lärorikt och skoj 
med fordonsfakta.

ARNE  
NORLIN,  
JONAS  
BURMAN
Här kommer  
nya ambulansen
Häng med Halvan på en 
händelserik arbetsdag 
som sjukvårdare och se 
hur ambulansen funkar!

69

69

ILON WIKLAND, ROSE LAGERCRANTZ
Den långa, långa resan
Hur är det att komma ensam som flyktingbarn  
till Sverige? Sorglig, finstämd och hoppfull.

59
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NEVILLE ASTLEY, 
MARK BAKER
Lär dig klockan med 
Greta Gris
Hur dags leker Greta 
med sina kompisar? 
Öva på klockan i en bok 
med rörliga visare.

69 :-

CAMILLA LÄCKBERG, 
MILLIS SARRI
Super-Charlie
Möt Super-Charlie,  
bebisen med super- 
krafter! Roligt och  
fartfyllt om en ovanlig 
hjälte.

59 :-

CAMILLA LÄCKBERG, 
MILLIS SARRI
Super-Charlie och 
mormorsmysteriet
Familjen är på semester 
när mormor blir kidnap-
pad. Hjälp! Kan Super- 
Charlie rädda henne?

39 :-

MARCUS-GUNNAR 
PETTERSSON
Modig som ett lejon, 
pigg som en mört
Fiffiga rimmande ord-
språk om djur kommer 
till liv i detaljrika, påhit-
tiga illustrationer.

59 :-

KATARINA EKSTEDT
Kaj lär sig spela fotboll
Full fart hela vägen in i 
mål! Kaj går på fotbolls-
skola, tränar passningar 
och spelar match.

39 :-

GEORGE JOHANSSON
Buffa som valp
När träffade händige 
Mulle Meck sin hund 
Buffa första gången? 
Här får vi äntligen  
svaret.

59 :-

MARIT TÖRNQVIST
Den lyckliga ön
Flickan färdas mot  
horisonten, i jakt på  
en alldeles särskild ö …  
Poetisk och stämnings-
full bildsaga.

69 :-

BERIT ÅBERG
Olle flyttar
Mamma och pappa har 
köpt nytt hus, men Olle 
vill inte flytta. Fast ett 
eget rum vore förstås 
bra ...

69 :-

PAUL MCCARTNEY, 
KATHRYN DURST
Hörru, Popfarfar!
Paul McCartneys barn-
boksdebut! Popfarfars 
magiska kompass låter 
barnbarnen resa vart- 
somhelst.

59 :-

VALENTINA 
SCHÖTTES
Draken med den  
röda magen
Draken Antons mage 
ändrar färg efter humör. 
Dra med handen över 
den så byter den färg!

49 :-

JAMES MACLAINE
Rektor Ruths skola för 
hyfs och uppförande
Den lilla tvättbjörnen 
Albert får lära sig hur 
viktigt det är att vara 
omtänksam och trevlig.

39 :-

GEORGE JOHANSSON
Mulle Mecks Stora bok 
om maskiner
Stor samlingsvolym! 
Uppfinningsrike Mulle 
Meck kan bygga och 
laga nästan vad som 
helst.

79 :-

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

00 :-

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

00 :-

ASTRID LINDGREN
Emil och Ida i Lönneberga
Hyss, di bare blir, säger Emil! Tre busiga historier 
om Ida och Emil samlade i en antologi.

ASTRID LINDGREN,  
MARIA NILSSON THORE
Ett litet djur åt Pelle
Älskade Saltkråkan – för första 
gången som bilderbok!  
Träffa Tjorven, Båtsman  
och Pelle.

69

PIJA LINDENBAUM
Ska vi va?
Vill du leka? Nä! Eller jo, kanske. Varmt och  
vardagligt om vänskap för de yngre barnen.

69

JULIA DONALDSON
Gruffalon och Lill-Gruffalon:  
stora jubileumsboken
Gruffalon fyller 20 år och firar med en finfin 
jubileumsutgåva. Två bildsagor i en volym.

79

89

MARGRET  
& H. A. REY,
Nicke Nyfiken –  
sov gott!
När Nicke inte kan sova, 
låter mannen i hatten 
honom titta i ett tele- 
skop. Så stor himlen är!

69

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

00 :-

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

00 :-

KATARINA EKSTEDT
Bygg med Lo & Baka med Lo
Lodjuret Lo bygger en lådbil och bakar muffins – och du kan vara med! 
Sagor där ritningar och recept ingår.

69
/STYCK

BARA 
HOS
OSS!

MARIE HAAG
Vi hälsar på! Bygget & Vi hälsar på! Brandkåren
Vem jobbar här? Vilka maskiner används? Barnen 
Mia och Jonas besöker spännande arbetsplatser.

39
/STYCK

GABY GOLDSACK,  
STEVE SMALLMAN
Morotsmassaker, Mjölkmysteriet  
& Traktorterror 
Traktorrace, mjölktjuvar och busiga 
kaniner – hos bonden Blom och alla 
djuren är det alltid något  
nytt på gång!

39
/STYCK
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KATARINA GENAR
Mystiska skolan: 
Charlie, Charlie,  
är du där?
I den gamla skolan lurar 
spöken och hemligheter. 
Vågar du komma med 
in? Lättläst mysrys!

49 :-

MARGARETA 
NORDQVIST
Hoppa Hasse
Lasse och Lisa bygger 
en hinderbana åt sina 
kaniner. Men hur i all 
världen ska de få Hasse 
att hoppa?

49 :-

DAN HÖJER
Lättlästa mysterier. 
Cirkusdeckarna och 
godismysteriet
Någon har saboterat  
i godisfabriken – men 
vem? Möt tvillingarna 
i ett extra lättläst fall!

59 :-

JO SALMSON
Hjälp! Jag hittar  
ett fusk
Hur känns det att bli 
oskyldigt anklagad för 
att fuska på provet? 
Vardagsdrama i  
förortsskolan!

49 :-

DAV PILKEY
Hundmannen
Hundmannen är en 
ovanlig hjälte – hälften 
hund, hälften polis.  
Alltså kan även osynliga 
bovar sniffas upp ...

79 :-

MARTIN WIDMARK, 
HELENA WILLIS
LasseMajas 
deckarhandbok
Starta egen detektiv- 
byrå! LasseMaja lär dig 
undersöka brottsplat-
ser, förhöra vittnen och 
allt annat som behövs.

79 :-

LIN HALLBERG
Full galopp, Sigge
Alla i stallet undrar:  
vem får vara med i  
shettisgaloppen på 
Arenan? Måsteläsning 
för alla hästtokiga!

79 :-

LÅT BARNEN TA 

LÄSBORGARMÄRKET

1. Hämta ett läskort i din närmaste 
Akademibokhandel eller skriv ut på 

akademibokhandeln.se.

4. Fortsätt läsa för att få även det röda 
och det svarta Läsborgarmärket!

2. Hjälp ditt barn att hitta böcker som passar 
läsnivå och humör – fråga oss gärna i butiken!

OBS! Att ta Läsborgarmärket är kostnadsfritt och inte förbundet med köpkrav.

3. Efter fem lästa böcker får ditt barn det 
vita Läsborgarmärket, som hämtas gratis i 

någon av Akademibokhandelns butiker.

HELENA BROSS
Klass 1 b: 
Slagsmål &  
Vi vill ha disko  
Bli kompis med 
förstaklassarna!  
Glada skoläventyr  
där du som är ny- 
börjarläsare lätt kan 
hänga med.

JENS HANSEGÅRD
Jordens fantastiska fakta 
(samlingsvolym, 5 böcker i en)
Ovanliga djur, mystiska platser 
och rekord – lättillgängliga 
fakta om coola saker världen 
runt.

89

49
/STYCK

LIN HALLBERG
Brunos bus
Kan Bruno hitta ett  
djur som passar just  
honom? Extra lättläst, med korta 
meningar och text i versaler.

49

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

00 :-

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

00 :-

MARTIN WIDMARK, HELENA WILLIS 
Silvermysteriet, Zoomysteriet & Födelsedagsmysteriet
Följ med till Valleby och lös en ny rad kluriga brottsfall med Lasse och Maja! Nu med illustrationer i färg.

69

DAN HÖJER
Cirkusdeckarna och 
Kolmårdenmysteriet
Cirkusdeckarna och 
surströmmingsmysteriet
Spralliga kriminalgåtor! Tvillingarna 
Kaspar och Katinka gör inte bara 
cirkuskonster, de löser brott också.

59
/STYCK

MATS  
STRANDBERG
Monstret Frank 
(samlingsvolym)
Om natten förvandlas 
Frank till ett monster,  
men ett snällt sådant.  
Alla de populära böckerna 
om Frank i en!

79

DAV PILKEY
Kapten Kalsong
Skruvad och actionladdad bästsäljare! Kompisarna 
George och Harold skapar en egen superhjälte: 
Kapten Kalsong.

69

59
/STYCK

JENNY ALM DAHLGREN
Hilmas hamstrar
Hilmas två hamstrar fick 
flytta isär när hennes för-
äldrar skildes. Men en dag 
kommer katten Kurre in 
med en hemlighet …

49 :-

MARIE OSKARSSON
Fotboll och fulspel
Edvin vill så gärna spela 
fotboll, men inget går 
som han tänkt sig …  
Fint om vänskap,  
känslor och sport.

49 :-
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EMI GUNÉR,  
LOKA KANARP
Nina börjar skolan
Äntligen förskoleklass! 
Nina har väntat på att få 
börja så länge hon kan 
minnas. Nu är det jätte-
pirrigt …

89 :-

OLE LUND 
KIRKEGAARD
Draken
Oskar berättar att han 
hittat en livs levande 
drake – nu vill kompi-
sarna också se. Men var 
är den någonstans?

49 :-

ROSE LAGERCRANTZ
Kärlek är bättre  
än ingen kärlek
Kan man vara vänner 
även på långt avstånd? 
Underbart om bästisarna 
Dunne och Ella Frida!

69 :-

ASTRID LINDGREN
Ronja Rövardotter
Kika in i Mattisborgen! 
En av våra allra främsta 
svenska barnboks- 
klassiker – läst och  
älskad av miljoner barn.

69 :-

EMILY STEAD
Elsas förtrollade värld 
– ett äventyr med AR
Coolt AR-äventyr! Med 
hjälp av en gratisapp du 
enkelt laddar ner, syns 
bokens figurer i 3D.

49 :-

ROALD DAHL
Naddap Dlöks
Herr Hoppig lurar fru 
Silver: med en särskild 
trollformel ska hon  
kunna få sin kära sköld-
padda att växa.

69 :-

ANH DO
Ninjanörden
På sin tioårsdag upp-
täcker Nelson att han  
är en ninja. Men hur ska 
han som är så rädd för 
allt rädda världen?

59 :-

MAGNUS LJUNGGREN
Rymdpiloterna och 
kapten Zenoks onda 
önskan
Galen, actionladdad 
skrattfest! Kom med  
till rymdstationen Hajen 
och träffa Sam, Kim  
och Max.

69 :-

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

00 :-

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

00 :-

CAMILLA BRINCK
Musse & Helium: Äventyret i Lindrizia
För att hitta Guldosten måste de modiga mössen 
korsa vinterlandet. Fantasifull och illustrerad!

99
HELENA BROSS
Boken om att börja skolan
Nyfiken på livet i skolan?  
Följ med Isak och hans vänner 
under deras första lågstadieår.

79

ELIAS VÅHLUND, 
AGNES VÅHLUND
Handbok för superhjältar: 
Handboken
Dundersuccén till pangpris! 
Mobbade Lisa hittar en bok 
som ändrar allt – hon blir 
Röda masken.

ASTRID  
LINDGREN
Madicken
Kom med till det röda 
huset nere vid ån och 
träffa Madicken! Ingen 
annan har lika många  
nya upptåg på gång.

79

89
FÖRFATTARE 
Boktitel
Aliqui coriori cum nissi-
mus. Excearchit explia-
mus esecero cuptios 
aniatatur? Quid maios 
et landebis molorerunt 
fa et landebis maios et.

00 :-

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

00 :-

TINA MACKIC
Sommarskuggan och halloween-buset
Alla barns favorit från tv! Hur ska skuggjägarna 
Puck och Sasha lyckas stoppa Sommarskuggan?

89

ROALD DAHL
Kalle och chokladfabriken
Vilket godis gillar du bäst?  
Stig in i Willy Wonkas frestande 
fabrik tillsammans med Kalle!

79

ASTRID FOSS
Tre magiska gåvor
För alla som gillar Frost! 
Prinsessornas föräldrar 
kidnappas av den onda 
Skugghäxan. Kan familjen 
återförenas?

ZANNA DAVIDSON
Den förtrollade ponnyön: Hollys hemlighet    
& Det magiska halsbandet
Holly tror knappt sina ögon. Den lilla ponnyn har 
skimrande vingar …! Kapitelböcker om magiska djur.

49
/STYCK

ZANNA DAVIDSON
Den magiska enhörningen: 
Molnslottet & 
Den förtrollade skogen  
Sommarlovet tar en ny och oväntad 
vändning när Zoe hamnar i de 
förtrollade enhörningarnas värld.

HENRIK TAMM
Ninja Timmy och 
staden av is
Kan Ninja Timmy hitta 
sin mamma och rädda 
Vitland från Baron  
von Stump? Illustrerat 
äventyr.

79 :-

MARTIN WIDMARK
Nelly Rapp och 
Näckens hemlighet
Vem är det som sitter  
i forsen och spelar?  
Kan han hjälpa Nelly och 
Valle att rädda skolan?

69 :-

69

49
/STYCK

SÖREN OLSSON, ANDERS JACOBSSON
Sune i Ullared & Sunes sommar
Res iväg med Sune och hela den vilda familjen  
Andersson! Campingsemester och Ullared står  
på schemat.

59 :-/st
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HELENA DAHLGREN
Ödesryttarna: 
Legenden vaknar
Svindlande magisk  
action om hästar,  
faror och vänskap.  
Baserad på succé- 
spelet Star Stable!

79 :-

PASCALE VALLIN 
JOHANSSON
Systrarna av 
Silverdalen
Ylva-li reser bakåt i  
tiden till 1945 och får 
äntligen en vän. Rörande 
om vänskap och mod.

59 :-

JENNY JÄGERFELD
Mitt storslagna liv
Kritikerrosad och kul! 
Kan man göra om hela 
sitt liv och bli populär 
på bara 59 dagar?  
Sigge tänker försöka.

79 :-

KATJA BRANDIS
Carags förvandling  
– Woodwalkers
Carag och de andra  
internateleverna har en 
hemlighet: de är hälften 
människor, hälften djur.

59 :-

PETER BUNZL
Kugghjärtat
Lillys pappa är för- 
svunnen och nu förföljs 
hon av en underlig  
man … Fantasifullt med 
steampunkkänsla.

59 :-

OLA LINDHOLM, 
JOHAN LINDQVIST
Kung Pow: Dödens dal
Snabbt och action- 
späckat! Teamet på  
avdelning 33 bekämpar 
de allra farligaste  
skurkarna.

69 :-

LIZ PICHON
Tom Gates är helt 
suverän (på vissa grejer)
Hurra! Klassen ska på  
lägerskola. En rapp och 
fnissig berättelse full  
av sprakande bilder.

59 :-

ULF STARK
Dårfinkar och dönickar
När Simone börjar i ny 
klass tror alla att hon är 
en kille, och snart har 
hon hamnat i en knepig 
härva av lögner.

59 :-

FRANCES HODGSON 
BURNETT
Den hemliga trädgården
Den sagolikt vackra  
klassikern om att växa 
upp, kämpa mot svårig-
heter och våga lita på  
sig själv.

69 :-

DAVID WALLIAMS
Skurkpappan
Allt förändras – utom 
kärleken mellan far och 
son. Perfekt blandning 
av humor och allvar i en 
charmig saga.

69 :-

Harry Potter:  
en magisk historia
Gå på upptäcktsfärd 
genom magihistorien 
och se varifrån J.K. 
Rowling fick sin  
inspiration!

99 :-

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

00 :-

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

00 :-

KRISTINA OHLSSON
Mysteriet på Ödeborgen
När syskonen flyttar till Stormön, märker de snart 
att allt inte står rätt till ... Stämningsfull spökrysare.

79

INGELIN  
ANGERBORN
Hjärta av sten
Nelli har alltid kunnat se  
andar, och aldrig varit rädd  
för dem. Men på hotellet  
lurar en ny, mörk närvaro …

JEFF KINNEY
Dagbok för alla 
superschyssta:  
Rowley Jeffersons loggbok
Å nej, Rowley tänker skriva en 
biografi om Greg. Hjälp! Rolig 
spinoff till Gregs dagböcker.

89

79

TOBIAS SÖDERLUND
Prästgårdens hemlighet
Ruggig rysare! Vanessa vill ha en film till sin 
Youtubekanal men råkar få med sig ett  
spöke hem istället …

79

JEFF KINNEY
På hal is & Helt ute
Lättlästa bästsäljare! Greg berättar om sin tillvaro 
med en stor dos knasig humor och dråpliga bilder.

69 :-/st

ANDY GRIFFITHS,  
TERRY DENTON
Vår megastora  
fuskbyggda trädkoja med  
65 våningar som byggnads-
nämnden hotar att riva
Varför inte ha en hel våning 
med kvicksand och en haj- 
bassäng? Skruvat, absurt  
och galet kul!

J.K. ROWLING
Fantastiska vidunder  
och var man hittar dem
Fenix eller akromantel? 
Utforska Harry Potters  
djurvärld i en underbart 
illustrerad guide.

99

RICK RIORDAN
Percy Jackson  
och de grekiska 
gudarna
Percy guidar dig till 
den spännande 
grekiska mytologin! 
Annorlunda och 
häftig faktabok.

89
LINDA SKUGGE
Kaos och 
katastrofer
Blyga Juno råkar 
posta ett vloggin-
lägg där hon dissar 
klassens tuffaste 
gäng, och de får 
se det ... Panik!

79

MAX  
LUNDGREN
Pojken med guldbyxorna
Nyutgåva av den hyllade 
klassikern! Mats har både ett 
stort hjärta och ett outsin-
ligt förråd av sedlar.

69
C.S. LEWIS
Häxan och lejonet &  
Min morbror trollkarlen
Hur började resorna mellan vår värld 
och Narnia? Första delarna i den 
älskade klassiska fantasyserien.

59

59
/STYCK
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LOUISA MAY ALCOTT
Unga kvinnor
En klassiker att läsa, 
älska och bära med  
sig genom livet! Följ 
systrarna Marchs upp-
växt i 1860-talets USA.

69 :-

LEIGH BARDUGO
Det nionde sällskapet
Morddrama i hyllad,  
originell urban fantasy! 
Alex antas till Yale där 
hemliga sällskap utför 
mystiska ritualer.

69 :-

JENNY HAN
Sommaren jag blev 
vacker
Belly älskar somrarna  
i huset vid havet, men i 
år blir allting annor- 
lunda … Romantisk  
relationsroman!

69 :-

DAVID LEVITHAN
Jag, En
Varje morgon vaknar En 
upp i en ny kropp, som 
en ny person. Det är ok 
– ända tills hen blir för-
älskad …

39 :-

MARIE LU
Legend
För Hungerspelen-fans! 
June och Day är från 
skilda världar men möts 
i en katt-och-råtta-lek.

69 :-

Tiotusentals
ljud- och e-böcker

från kr/
mån *79

ljud- och e-böcker

mån *

bokus.com
/play

* Läs mer på bokus.com/play

LISA BJÄRBO,  
JOHANNA LINDBÄCK,  
SARA OHLSSON
Fula tjejer
Vem ligger bakom instagram-
kontot som sprider skräck? 
Högaktuellt och träffsäkert  
om näthat.

89

CAMILLA  
STEN
Bergtagen
En elev försvinner mystiskt 
från internatet. Snart 
uppdagas att liknande saker 
hänt förr …  
Ruggig bladvändare!

89

Pris från 25:-/st.  
Sortimentet kan variera  

i olika butiker.

RESERVERA OCH HÄMTA I BUTIK
FÖR EN TRYGG BOKREA

Reservera dina bokreaböcker för snabb och smidig upphämtning i eller utanför butiken. Swish-betalning och 
hämtning utanför butik sker i samråd med butiken. Lämna listan i din butik, skicka den till butiken via e-post (fotad 

eller avskriven) eller via vanlig post. Butiksuppgifter och mer information hittar du på akademibokhandeln.se.

Dessa butiker erbjuder inte bokreasortimentet 2021: Borås: Knalleland, Linköping: Storgatan, Stockholm: Hornstull, 
Umeå: MVG, Växjö: Grand Samarkand, Västerås: Erikslund. Vi hänvisar till annan butik på samma ort.

Du kan hämta dina förbeställda reaböcker tidigast onsdag 24 februari och senast fredag 26 februari. 
Kom gärna ensam och undvik rusningstider. Med reservation för slutförsäljning. Vi behandlar beställningar 

i den ordning de kommer in.

Du kan också förboka de flesta av bokreans titlar direkt på akademibokhandeln.se 
för leverans hem till dig eller till närmsta ombud.

ANTAL SIDA I KATALOGEN

NAMN:

TEL:

E-POST:

LÄMNA DIN 
BESTÄLLNING 
TILL BUTIKEN 
SENAST 20/2

TITEL
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Handla gärna online, eller reservera böcker för upphämtning i eller utanför butik. Läs mer på sid 59 och på akademibokhandeln.se.

SVERIGES STÖRSTA 
BOKREA
START TISDAG 23/2 KL 07:00

Returadress: Bokhandelsgruppen AB, Box 2100, 103 13 Stockholm

PORTO
BETALTB

69

49

129

89
89

69
69

HANDLA 
TRYGGT!
Läs mer på sid 2 och 

akademibokhandeln.se


