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Exklusiva vänpriser för medlemmar!
Du som är medlem i Akademibokhandelns vänner får tillgång till de 

allra bästa priserna. Missa inte att fynda, lagret är begränsat!

1.
JONATHAN LINDSTRÖM
Sveriges långa historia
Med sprudlande berättar-
glädje och den senaste 
forskningen ger Lindström 
en ny bild av Sverige under 
14 000 år.

2.
PAUL SVENSSON
Grönsaker A–Ö: Recept  
och bruksanvisningar
Grönsaksbibel! Här får du 
lära dig allt som är värt att 
veta om grönsaker och hur 
du tillagar dem.

3.
KRISTINA EKERO 
ERIKSSON
Vikingatidens vagga: 
i vendeltidens värld
Förfärande och fascinerande 
om en av de mest mytom-
spunna och betydelsefulla 
epokerna i vår historia.

4.
ARNE NORLIN, 
JONAS BURMAN
Stora boken om Halvan
Samlingsvolym för 
fordonsfantaster. Häng  
med när Halvan är lokförare, 
kör polisbil och  gräver med 
grävmaskin.

5.
STINA WOLLTER
Kring denna konst
Kliv in i Stina Wollters  
konstnärskap, i berättelserna 
bakom bilderna och händel-
serna bakom  berättelserna.

PROVA BOKUS PLAY 
45 DAGAR FRITT
Lyssna och läs tusentals böcker på Bokus Play.
Prata med oss i butiken för att få hela 45 dagars 
fri provperiod. Gäller nya kunder.

Handla som
det passar dig!

Välkommen att träffa oss 
i våra butiker eller handla på 
akademibokhandeln.se för  
leverans hem till dig eller  

närmaste ombud. Online kan  
du även förboka de flesta  

reaböcker.

20%
(Ord. pris 179–229:-) 
Gäller medlemmar 

21/2–31/3

ALLA LÄSGLASÖGON

VÄLKOMMEN TILL SVERIGES STÖRSTA 

BOKREA
Den 21 februari kl 7:00 startar bokrean på Akademibokhandeln. 

Välkommen att fynda magiska läsupplevelser för både stora och små! 
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Spana in Akademibokhandelns 
YouTube-kanal! Där tipsar vi 

som jobbar i butik om våra egna 
reafavoriter. Kanske hittar du 

 guldkorn du annars hade missat!

Innehåll
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SIMONA AHRNSTEDT 
Nattens drottning
Modern romance – 
Kate Ekberg driver 
Stockholms hippaste 
nattklubb, men hon är 
i klorna på en grym  
utpressare.

79:- (249:-)

JOHANNES ANYURU 
Ixelles
Vindlande roman  
av Augustvinnaren 
Anyuru – om vänskap 
och längtan, påhittade 
liv och bibliotek.

(Ord. 279:-)

SILVIA AVALLONE 
En vänskap
Elisas bästa vän Bea 
har följare över hela 
världen, men ingen 
anar hemligheten  
som döljer sig bakom 
leendet.

89:- (269:-)

FREDRIK BACKMAN 
Vinnarna
Drabbande, våldsamt 
och kärleksfullt slut på 
Björnstadstrilogin – 
historien om hockey-
staden och dess 
människor.

79:- (249:-)

LOUISE BOIJE AF 
GENNÄS 
Stjärnfall
Ska man följa sitt hjärta 
till varje pris?  Fristående 
uppföljare till Stjärnor 
utan svindel – 25 år  
senare!

99:- (269:-)

KELLY BOWEN 
Den hemliga våningen
Spioneri, mod och 
 kärlek i spännande 
skildring av krigets 
 Paris – med två starka 
kvinnor i huvudrollen.

79:- (269:-)

JONAS BRUN 
Hon minns inte
Vad är störst  
– minnet eller kärleken? 
 Berörande om en mors 
resa genom glömskan 
i Alzheimers sjukdom.

99:- (249:-)

CASSANDRA 
BRUNSTEDT 
En enkel till Indien
Varm och  medryckande 
feelgood om att nå en 
återvändsgränd och  
lära sig hitta nya vägar 
framåt.

79:- (249:-)

PAULO COELHO 
Alkemisten 
(presentutgåva)
Magisk klassiker om att 
lyssna till sitt hjärta, att 
förstå tecknen på livets 
väg och att följa sina 
drömmar.

79:- (149:-)

JENNY COLGAN 
En evighet från dig (Ord. 249:-)
Jul på det lilla hotellet vid havet (Ord. 249:-)
Soluppgång över strandpromenaden (Ord. 249:-)
Charmiga karaktärer och mysiga miljöbeskrivningar  
– Jenny Colgan bjuder på feelgoodläsning att njuta av.

JEANINE CUMMINS 
Amerikansk jord
En skrämmande 
 aktuell roman om en 
mor och en son på 
flykt – från Acapulco 
i Mexiko mot trygg-
heten i USA.

(Ord. 249:-)

LUCY DILLON 
Lektioner i kärlek
Jeannie träffar Dan  
på nätet och de klickar 
direkt. Men när vigseln 
närmar sig börjar hon 
tvivla.

79:- (249:-)

ANTHONY DOERR 
En bättre värld
Bländande epos om 
den grymhet som 
mänskligheten måste 
genomleva och den 
godhet som göms 
i våra hjärtan.

79:- (249:-)

Vemodigt och vackert
Kerstin Ekmans hyllade roman om en pensionerad 
jägmästares relation till jakten, skogen och åldrandet.

KERSTIN EKMAN 
Löpa varg (Ord. 279:-)

79:-

99:-

79:-

79:-
/STYCK

99:- (249:-)

Storslagna pussel 
till små priser!

Varva läsandet med pusselmys i vår. Under Bokrean 
får du som medlem 20% rabatt på alla pussel hos oss. 

Passa på att ladda upp för många härliga stunder!
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20%
Gäller medlemmar  

på ord. priser 
21/2–15/3

ALLA PUSSEL
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HIROMI KAWAKAMI 
Senseis portfölj
Stillsam och charmig 
berättelse om ett  
livsomvälvande möte 
mellan två ensamma 
människor i Tokyo.

89:- (279:-)

KARL OVE KNAUSGÅRD 
Vargarna från evighetens skog (Ord. 269:-)
Morgonstjärnan (Ord. 269:-)
Mångbottnade Knausgård-romaner med 
suggestiv apokalyptisk stämning  
– läs dem var för sig eller tillsammans.

CHRISTY LEFTERI 
Sångfåglar
Petras hushållerska 
Nisha försvinner 
 spårlöst men polisen 
vägrar utreda fallet. 
Berörande om ras  
och klass.

79:- (199:-)

MICKE LEIJNEGARD 
Roten till allt ont
Någon stjäl från de 
rika. Samtidigt återtas 
nedlagda fabriker och 
bortslängda människor 
får en ny chans.

79:- (249:-)

MIAN LODALEN 
Lesbiska ligan
Fängslande passion 
i sann historia, om ett 
fall som chockerade sin 
samtid och snabbt blev 
en riksnyhet.

79:- (249:-)

T I LOWE 
Under magnoliaträden
Gripande skildring av 
förlorad barndom och 
psykisk ohälsa – och en 
varm berättelse om att 
våga be om hjälp.

79:- (249:-)

ELLEN MATTSON 
Den svarta månens år
En äldre man söker 
 något som går förlorat, 
i en värld som tycks 
styras av drömmens 
 logik. August-
nominerad 2021.

99:- (269:-)

RACHEL MOHLIN 
Dungen
Med humor och  
svärta om en ung 
 kvinnas uppväxt i en 
frikyrko församling 
med  kvävande hierarki.

79:- (249:-)

MICHEL HOUELLEBECQ 
Serotonin 
Houellebecqs tragikomiska skildring 
av en man och en kultur som tycks ha 
kommit till vägs ände.

(Ord. 279:-)
CONN IGGULDEN 
Atens beskyddare
Besök det antika  
Greklands episka 
 slagfält. Themistokles 
måste bekämpa 
 inkräktarna och slåss 
för sin stad.

79:- (269:-)

KAZUO ISHIGURO 
Klara och solen (Ord. 269:-)
Återstoden av dagen 
Never Let Me Go
Genetik och kloning,  
artificiell intelligens  
och missriktad idealism.  
Storslagna  romaner av  
Nobelpristagaren.

JONAS JONASSON 
Profeten och idioten
Jonasson är i sitt esse 
i denna berättelse om 
en domedagsprofet på 
roadtrip där ingenting 
går som planerat.

79:- (269:-)

JONAS KARLSSON 
Nya människor  
i fel ordning
Både humor och grav-
allvar i novellsamling 
om människor som vill 
bli något annat än  
de är.

79:- (249:-)

GEORGIA KAUFMANN 
Sömmerskan 
från Paris
Kärlek, sorg, mode  
och flärd – välskräddad 
berättelse om den  
fattiga sömmerskan 
som blir Diors musa.

79:- (249:-)

KEN FOLLETT 
Aftonen och 
morgonen
Ny del i Katedralserien. 
Storslagen berättelse 
om rivalitet, hat och 
kärlek i medeltidens 
England.

79:- (279:-)

JONATHAN FRANZEN 
Vägskäl
Första delen i kommande 
trilogi, där vi dras in 
i svenskättlingarna  
Hildebrandts hiskeliga 
familjesaga.

79:- (269:-)

BIRGITTA GUNNARSON 
Så länge hjärtat kan slå
Varm och uppslukande 
feelgood om att våga 
skaffa nya vänner och  
att bryta sig loss från  
sina invanda mönster.

79:- (229:-)

ABDULRAZAK GURNAH 
Den sista gåvan (Ord. 269:-)
Efterliv (Ord. 269:-)
Omskakande romaner av Nobelpristagaren 
Abdulrazak Gurnah – om krig och  kärlek,  
exil och skuld.

TESSA HADLEY 
Noveller
Finkalibrerat om 
relationer och livs-
avgörande ögonblick 
i denna novellsamling 
av hyllad novellist.

99:- (249:-)

KRISTIN HANNAH 
De fyra vindarna
En kvinnas umbär-
anden, kamp och 
 kärlek i skuggan av  
en stor  naturkatastrof 
i Texas på 1930-talet.

79:- (269:-)

NINO HARATISCHWILI 
Det åttonde livet  
(Till Brilka)
En georgisk familjs 
 uppgång och fall  genom 
sex generationer, i episk 
 roman om förtryck, 
drömmar och kärlek.

119:- (329:-)

MARIE HERMANSON 
Pestön
Vad händer på pestön 
och vem är mannen 
som hålls fången där? 
Historisk roman  
i Göteborgsmiljö.

79:- (269:-)

MOA HERNGREN 
Skilsmässan
En skilsmässa, två 
 perspektiv. Är det alltid 
den som lämnar som är 
den onda? Nominerad 
till Årets bok 2022.

99:- (249:-)

TIM HODKINSON 
Odens spel
Historiskt äventyr.  
År 916 flyr en ung 
 kvinna sitt hem på 
Orkney öarna för att 
rädda  livet på sitt 
 ofödda barn.

79:- (129:-)

Uppslukande  
BookTok-succéer
Hjärtskärande om kärlek och  
attraktion med komplikationer.  
Fängslande romance som gjort  
succé på BookTok.

COLLEEN HOOVER 
Det börjar med oss (Ord. 249:-)
Minnen av honom (Ord. 249:-)
Det slutar med oss 
Förbannade kärlek

ANNIE ERNAUX 
Åren (Ord. 279:-)
Min far & Kvinnan (Ord. 279:-)
Omständigheter (Ord. 279:-)
Drabbande självbiografiska berättelser om 
nobelpristagaren själv, hennes föräldrar 
och åren som formade dem.

LIZ FENWICK 
Skymning över  
Cornwall
Familjehemligheter 
blottläggs och sanningar 
avslöjas när tre genera-
tioner kvinnor samlas på 
egendomen Boskenna.

79:- (269:-)

99:-
/STYCK

JAMAICA KINCAID 
Min mors självbiografi
Sprakande vacker roman 
om Kincaids mor – ett liv 
präglat av avsaknad av 
kärlek och sammanhang.

(Ord. 259:-)

89:-

IA GENBERG 
Detaljerna

En kvinna i feber dimma 
minns människor ur det 
förflutna. Hyllad roman 

med fyra porträtt och 
tusen detaljer.
Belönad med  

Augustpriset 2022!

(Ord. 269:-)

89:-

BARA 
HOS 
OSS!

99:-

79:-

79:-

99:-

/STYCK

79:- (269:-)

89:- (249:-)

*Unikt framtagen till bra ordinarie pris. *Unikt framtagen till bra ordinarie pris.

89:-* 

89:-*

89:-* 

89:-* 

99:-
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MIRIAM TOEWS 
Kvinnor som pratar
I den isolerade byn 
drogas och våldtas 
kvinnor om nätterna. 
Skakande berättelse 
baserad på verkliga 
händelser.

99:- (279:-)

OLGA TOKARCZUK 
Spel på många små trummor  
(Ord. 249:-)
Styr din plog över de dödas ben  
(Ord. 249:-)
Jakobsböckerna (Ord. 349:-)
Missa inte dessa mästerverk av Nobelpristagaren 
2018, en av Polens mest framstående författare.

COLSON WHITEHEAD 
Harlem Shuffle
Genialt konstruerad 
samhällsroman om  
rasism och makt  
– och ett kärleksbrev 
till 60-talets Harlem.

79:- (269:-)

KATARINA WIDHOLM 
Värma händer (Ord. 269:-)
Räkna hjärtslag (Ord. 249:-)
Varm historisk romanserie – följ Betty som 
blir hembiträde och sedan gifter in sig i en 
doktorsfamilj.

NINA WÄHÄ 
Babetta

Persona möter  
Mr Ripley. Wähäs nya 

 roman efter prisade 
 Testamente är en 

 hyllning till  
filmkonsten.

(Ord. 249:-)

Lyrikskatter till fyndpriser
Knytnävsstarka klassiker och rå men lättillgänglig 
Instagram-poesi. Botanisera bland våra lyrikskatter!

RUPI KAUR 
Home body – Hemma i mig (Ord. 189:-)

SYLVIA PLATH 
Dikter (Ord. 229:-)

ANNA GRETA WIDE 
Vem vänder i ljus mitt mörker  
– samlade dikter 1942–1964 (Ord. 299:-)
Sedan kan allting hända  
– efterlämnade dikter 1940–1965 (Ord. 299:-)

ANNELI FURMARK 
Gå med mig till hörnet (Ord. 229:-)

MATS JONSSON 
När vi var samer (Ord. 239:-)

Kritikerhyllade serieböcker – om en oväntad 
förälskelse sent i livet och om att upptäcka 
sitt samiska ursprung.

ZADIE SMITH 
Grand union
Tio av de bästa  
novellerna som  
Zadie Smith publicerat 
i tidskrifter och 
 magasin genom åren.

79:- (269:-)

VANESSA SPRINGORA 
Samtycket
Springoras knivskarpa 
uppgörelse med mannen 
som skadade henne, men 
också med omgivningen 
som lät det ske.

79:- (249:-)

SARA STRIDSBERG 
Hunter i Huskvarna

Novellsamling av  
Sara Stridsberg, där 

 berättelserna skapar en 
svindlande mytologi om 

kärlek och överlevnad.

(Ord. 269:-)

HELENA THORFINN 
I munkens skugga
På en meditations-
retreat i Myanmar 
hamnar Katja mitt  
i rörelsen som hotar 
landets demokratiska 
uppvaknande.

79:- (269:-)

HEATHER MORRIS 
Tre systrar
Sista delen i trilogin  
Tatueraren i Auschwitz! 
De tre systrarna  kämpar 
för överlevnad i  
förintelselägret.

79:- (199:-)

VIET THANH NGUYEN 
De hängivna
Fristående uppföljare 
till Pulitzervinnande 
Sympatisören, om  
koloniseringens och 
Vietnamkrigets följder.

79:- (279:-)

SHEILA O'FLANAGAN 
En oväntad resa
Varm och underhållande 
feelgood-berättelse 
om två kvinnor vars 
vägar korsas under 
en resa.

79:- (199:-)

YOKO OGAWA 
De förlorade minnenas ö
På en namnlös ö sprider 
sig glömskan som en 
 epidemi. Dystopisk  
berättelse av en av  
Japans främsta författare.

79:- (279:-)

DELIA OWENS 
Där kräftorna sjunger
Boken som gjort succé 
bland läsare över hela 
världen. Om naturens 
krafter och ensam-
hetens pris.

79:- (249:-)

ANNA-KARIN PALM 
Jag skriver över ditt 
ansikte
Anna-Karin Palm följer 
sin mors försvinnande 
i alzheimers i denna  
bok om klassresa, livs-
hunger och hemligheter.

79:- (249:-)

ALEXANDRA POTTER 
En misslyckad kvinnas 
bekännelser
Nells drömliv är i spillror, 
men en oväntad vän-
skap tar sin början och 
Nell får en knuff i rätt 
riktning.

79:- (169:-)

PILAR QUINTANA 
Tiken
Prisad bok av en av 
Sydamerikas största 
författare. Damaris 
adopterar en valp, 
 vilket förändrar  
hennes liv.

99:- (269:-)

KAROLINA RAMQVIST 
Bröd och mjölk
Om en ensam flickas 
uppväxt, och om maten 
som både lockar och 
skrämmer – och fyller 
livet med minnen.

99:- (269:-)

LUCINDA RILEY 
Änglaträdet

Fängslande roman om 
familjehemligheter och 

bortträngda trauman, 
av författaren till De sju 

systrarna-serien.

(Ord. 249:-)

DENISE RUDBERG 
Den fjärde doktrinen
Tre kvinnor anlitas av 
försvarsmakten för 
sina skarpa hjärnors 
skull. Fjärde delen  
i serien Kontra-
henterna.

(Ord. 249:-)

SALMAN RUSHDIE 
Quichotte
Salman Rushdies  
hyllade omtolkning av 
Cervantes klassiker är 
en samtidssatir där 
fakta och fiktion  
korsas.

99:- (309:-)

ALEX SCHULMAN 
Malma Station
Fem personer är på tågresa genom Sverige. 
Det som händer på slutdestinationen  
kommer att omdefiniera deras liv.

(Ord. 269:-)

STEVE SEM-SANDBERG 
W
Berättelsen om ett  
Europa som faller sönder 
av krig och den lojale 
 fotsoldaten som dödar 
 kvinnan han älskar.

79:- (279:-)

99:-

79:-

99:-

79:-

79:-

99:-

79:-
/STYCK

79:-
/STYCK

119:- (349:-)

79:- (189:-)

89:-

89:-
/STYCK

*Unikt framtagen till bra ordinarie pris.

BARA 
HOS 
OSS!

69:-

EMILY ST JOHN MANDEL 
Station Elva (Ord. 249:-)

HP LOVECRAFT 
Cthulhu vaknar  
och andra skräckberättelser  

Trollbindande mörk pandemi-fantasy och 
nerviga skräcknoveller av den amerikanska 
skräckens mästare. 

89:-*
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99:-
/STYCK

79:-
/STYCK

Trending on BookTok
There is a reason these books are trending on TikTok.  
Put them on top of your to-be-read-pile!

JENNIFER MATHIEU 
Moxie (Ord. 159:-)

JUSTIN A. REYNOLDS 
Forever ends on Friday  
(Ord. 159:-)

VICTORIA AVEYARD
Red Queen (Ord. 189:-)
Glass sword (Ord. 189:-)
King's cage (Ord. 189:-)
War storm (Ord. 189:-)
Broken throne (Ord. 179:-)
Realm breaker (Ord. 179:-)

Captivating classics
Horror, magic, mysteries and adventures!  
These captivating stories can be read over and over again.

L. FRANK BAUM 
The Wonderful Wizard of Oz (Ord. 259:-)

LEWIS CARROLL 
Alice's Adventures in Wonderland (Ord. 259:-)

ARTHUR CONAN DOYLE 
Sherlock Holmes Short Stories (Ord. 259:-)

EDGAR ALLAN POE 
Edgar Allan Poe Short Stories (Ord. 259:-)

MARY SHELLEY 
Mary Shelley Horror Stories (Ord. 259:-)

BRAM STOKER 
Bram Stoker Horror Stories (Ord. 259:-)

H.G. WELLS 
H.G. Wells Short Stories (Ord. 259:-)

Alla böcker på denna sida har engelsk text.

Unika klassikerutgåvor!
Tidlösa klassiker av några av Sveriges och världens mest erkända 

författare – unikt framtagna till bra ordinariepris.

KARIN BOYESamlade noveller

MAKSIM GORKIJ
Självbiografi

MARK TWAIN
Tom Sawyers äventyr 

BRÖDERNA GRIMM
Sagor

MARGUERITE DURAS
Tre romaner

ALEXANDRE DUMAS

Greven av Monte Cristo

VOLTAIRE

Traktat om toleransen 

& Candide

Tusen & en natt

GUSTAF FRÖDINGSamlade dikter

F. SCOTT FITZGERALD

Tre romaner

89
/styck

BRA ORDINARIE PRIS:

BARA 
HOS 
OSS!
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Nervpirrande deckarklassiker
Mästerdetektiver, gentlemannatjuvar och   
mystiska mordgåtor – dessa deckarklassiker  
går aldrig ur tiden.

ARTHUR CONAN DOYLE 
De fyras tecken 
I skräckens dal 

89:-*
/st

MAURICE LEBLANC 
Chifferskriften 
Kristallproppen 

AGOTA KRISTOF 
Den stora skrivboken 

Två tvillingbröder 
 försöker överleva i en 
inhuman vuxenvärld. 

Brutalt och vackert  
om krig och exil. NICCOLÒ MACHIAVELLI 

Fursten (Ord. 239:-)

FRIEDRICH NIETZSCHE
Om moralens härstamning (Ord. 229:-)
Så talade Zarathustra (Ord. 229:-)

Filosofiska klassiker som fått stort  
inflytande på senare tiders filosofi  
och påverkar vårt tänkande än idag.

SYLVIA PLATH 
Noveller

Plath skriver med  
skarp blick om psykisk 

ohälsa och kvinnans 
plats i patriarkatet.

(Ord. 249:-)

ERNESTO SABATO 
Argentinas galenskap  
– de tre romanerna
Tre vidunderliga  romaner 
i en volym. Magisk  
realism som förändrade 
latinamerikansk litteratur 
i grunden.

99:- (279:-)

NATHALIE SARRAUTE 
Innan bilden bleknat
Sarraute skildrar sin 
barndom genom  
fragment och ögon-
blick, på en prosa som 
är rolig, sorglig och 
 poetisk.

79:- (259:-)

CHRISTA WOLF 
Landet som icke är
Om ett fiktivt möte  
mellan två tyska poeter, 
av en av de viktigaste 
tyska efterkrigs-
författarna.

79:- (249:-)

KAREN BLIXEN 
Den afrikanska farmen
Blixens självbiografiska 
och mästerliga roman 
skildrar hennes  
omvälvande år i Kenya, 
då Brittiska Östafrika.

79:- (279:-)

Mästaren från  
Sankt Petersburg
Du har väl inte missat dessa klassiker,  
av en av världslitteraturens största författare?

FJODOR DOSTOJEVSKIJ 
Bröderna Karamazov, del 1 (Ord. 269:-)
Bröderna Karamazov, del 2 (Ord. 269:-)
Onda andar (Ord. 269:-)

Nyskapande verk  
av stor författare
Med sin känsliga stil och nyskapande romanteknik är 
Virginia Woolf en av l900-talets största författare.

VIRGINIA WOOLF
Ett eget rum (Ord. 269:-)
Mrs Dalloway (Ord. 269:-)
Samlade noveller & prosaskisser (Ord. 239:-)

Fängslande  
Kafka-klassiker
Absurda förvecklingar och mörk humor  
– fyra klassiker av en av 1900-talets  
viktigaste författare.

FRANZ KAFKA 
Amerika (Ord. 249:-)
Förvandlingen (Ord. 249:-)
Processen (Ord. 179:-)
Slottet (Ord. 249:-)

DAPHNE DU MAURIER 
Rebecca
Allt en gotisk romance-
roman ska ha: En  
hemsökt herrgård, 
 hypnotiska landskap, 
våldsam passion, sex 
och mord.

89:- (249:-)

TOVE JANSSON 
Noveller (249:-)
Romaner (249:-)
Utforska multikonstnären Janssons fina  
prosa. Fyra romaner och tre novellsamlingar, 
i snygga samlingsutgåvor.

EYVIND JOHNSON 
Strändernas svall 
Stor berättarglädje i  
Eyvind Johnsons version 
av berättelsen om den 
 krigströtte resenären 
 Oddyssevs.

99:-* 

VICTOR KLEMPERER 
Intill slutet vill jag vittna 
– dagböcker 1933–1945
Ett av de mest skakande 
vittnesbörden från Nazi-
tyskland, och en skildring 
av vardagslivet i Hitlers 
Tyskland.

89:- (329:-)

CARL JONAS LOVE 
ALMQVIST 
Drottningens 
juvelsmycke
Mordet på Gustav III står 
i centrum i denna prakt-
utgåva av en av de stora 
svenska klassikerna.

89:- (199:-)

JANE AUSTEN 
Stolthet och fördom (Ord. 279:-)
Övertalning (Ord. 249:-)
Stolthet, fåfänga, högmod och kärlek. 
Missa inte dessa kärleksklassiker av en 
av tidernas största författare.

89:-
/STYCK

89:-
/STYCK

89:-
/STYCK

89:-
/STYCK

BARA 
HOS 
OSS!

BARA 
HOS 
OSS!

89:-
/STYCK

BARA 
HOS 
OSS!

89:-

89:-
/STYCK

*Unikt framtagen till bra ordinarie pris.*Unikt framtagen till bra ordinarie pris.

89:-*
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PASCAL ENGMAN 
X
Rafflande resa in i det skoningslösa  spelet 
bakom spelen – om sport- och spel industrins 
kriminella  nätverk.

(Ord. 259:-)

ANKI EDVINSSON 
Snöängeln

En pojke hoppar från 
en bro, en kvinna 
 mördas i sitt hem  

och en tonårsflicka 
 försvinner spårlöst.

(Ord. 249:-)

69:-

MARIA ADOLFSSON 
Spring eller dö
Någon skjuter rakt in 
i folkmassan på 
 Doggerlands första 
pride festival och 
skräcken sprider sig.

69:- (249:-)

STEFAN AHNHEM 
En helt annan 

historia
En känd bloggare 
hittas mördad i en 

hotellsvit. Är det en 
avrättning eller en 

erotisk lek som gått 
för långt?

(Ord. 249:-)

TOVE ALSTERDAL 
Slukhål
Uppföljaren till succén 
Rotvälta. Ännu en man 
försvinner och Eira Sjödin 
riskerar allt för att finna 
honom.

(Ord. 249:-)

KRISTINA APPELQVIST 
Klänning för korta 
kvinnor
Underhållande spänning. 
Nina hittar en kartong  
full av sedlar, och fyndet 
leder henne in i en  
desperat jakt.

89:- (239:-)

DAVID BALDACCI 
Rättvisa före nåd
FBI-agenten Atlee Pine 
fortsätter sin jakt på 
sanningen bakom  
kidnappningen av 
 tvillingsystern Mercy.

(Ord. 249:-)

JOHAN 
BRÄNNSTRÖM 
Röd signal
En vettvilling knuffar 
folk framför tågen i 
pulshöjande thriller om 
ett Sverige där vreden 
bubblar under ytan.

69:- (259:-)

GRETHE BØE 
Nödrop
Spänning från första 
 sidan i denna politiska 
thriller om en stor-
skalig konflikt mellan  
Ryssland och Nato.

79:- (249:-)

TOM CLANCY,  
MARC CAMERON 
Fiende ur skuggan
Skrämmande  
realistisk thriller.  
Falska  mediciner 
skördar liv och den 
enda som står  
i vägen är Jack Ryan.

(Ord. 269:-)

CHRISTOFFER 
CARLSSON 

Brinn mig en sol
Kritikerrosad deckare 

om sanning, skuld 
och ansvar i tiden  

efter mordet på  
Olof Palme.

(Ord. 249:-)

MARIANNE 
CEDERVALL 
Fri från skulden
Cosy crime! Andra 
 delen i serien om 
den ofrivillige 
deckar prästen 
Samuel Williams.

(Ord. 259:-)

LEE CHILD, ANDREW CHILD 
Vaktposten (Ord. 269:-)
Hellre död än levande (Ord. 259:-)
Bladvändare i den populära serien 
om Jack Reacher – actionhjälten vi 
inte kan få nog av.

HARLAN COBEN 
Sluta aldrig fly
Hur långt är en  
människa beredd  
att gå för att fly det 
 förflutna? Thriller  
med hisnande tempo.

79:- (169:-)

MICHAEL CONNELLY 
Oskuldens lag
Spänningen skruvas 
upp till max i denna 
rättsthriller om en  
försvarsadvokat som 
anklagas för mord.

(Ord. 269:-)

S A COSBY 
Asfaltsland
Mörk berättelse om en 
man som pressas till 
gränsen av fattigdom, 
hudfärg och sitt före 
detta kriminella liv.

79:- (249:-)

ARNE DAHL 
Islossning
Kroppar dyker upp 
i den upptinande 
skärgården.  
Gastkramande 
 läsning i serien om  
Sam Berger och  
Molly Blom.

(Ord. 259:-)

LAURA DAVE 
Det sista han sa
När Owen försvinner 
förstår Bailey att 
 mannen hon gifte sig 
med inte är den han 
 utgett sig för att vara.

69:- (199:-)

69:- 79:-

89:-

89:-

69:-

99:-

99:-

69:-

69:-

RAY CELESTIN 
Djävulsvind

Djävulsvinden drar  
 genom Los Angeles o ch 

skräcken sprider sig.  
Vem ska bli  Nattbödelns  

nästa offer?

(Ord. 249:-)

69:-

ANDERS DE LA MOTTE 
Bortbytaren  
(Ord. 259:-)

ANDERS DE LA MOTTE, 
MÅNS NILSSON 
Ett fynd att dö för  
(Ord. 259:-)
Döden går på visning  
(Ord. 259:-)

Otäck spänning eller  
pusseldeckare där  
vackra miljöer och  
starka karaktärer  
möter ond bråd död?

69:-

MATTIAS 
EDVARDSSON 
En familjetragedi
Ett ungt läkarpar hittas 
döda i sitt hem. Fram 
växer en berättelse om 
en förtvivlad pappa 
som blivit desperat.

79:- (259:-)

ÅKE EDWARDSON 
Det trettonde fallet
Gastkramande 
 spänning med 
kriminal kommissarie 
Erik Winter och hans 
kollegor vid 
 Göteborgspolisen.

69:- (259:-)

KATARINA EKSTEDT, 
ANNA WINBERG SÄÄF 
NORD
Alex får ett eftertraktat 
restaurangjobb men  
dras in i en härva av 
 lögner, sex och hot.

79:- (229:-)

THOMAS ENGSTRÖM, 
MARGIT RICHERT 
Armasjärvi
Del två i Nordmark serien, 
som utspelar sig i ett 
Sverige där klimat-
katastroferna har slagit 
sönder  samhället. 

69:- (249:-)

TINA FRENNSTEDT 
Skärseld
En mordbrännare 
 sätter skräck i de 
 boende på Österlen. 
Cold Case-serien är 
 inspirerad av  
verkliga fall.

79:- (249:-)

99:-

ELIZABETH GEORGE 
Något att dölja
En mördare håller sig 
gömd och Thomas 
Lynley och Barbara  
Havers är fast beslutna 
att lösa fallet.

(Ord. 279:-)

79:- (259:-)

99:- (259:-)79:-

99:-
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JENS LAPIDUS 
Mr Ett

Skoningslös Lapidus-spänning,  
om gangsterbossen som vill bli 

vit men tvingas tillbaka till gatan.

 (Ord. 259:-)

ÅSA LARSSON 
Fädernas missgärningar
Sista boken om   
Rebecka Martinsson!  
Utsågs till årets bästa 
deckare 2021 av Svenska 
Deckarakademin.

79:- (259:-)

JØRN LIER HORST 
Ärende 1569:  
Cold Cases #4
William Wisting under-
söker ett Cold Case. 
Men alla är inte glada 
över att fallet tas upp 
på nytt.

79:- (249:-)

JACOB LINDFORS 
Sidenvägen (Ord. 259:-)
Vinterpacket (Ord. 249:-)
Ondskan växer i Norrlands skogar.  
Följ Mattias Kassians spännande kamp 
mot brottsnätverket Vinterpacket.

LENA LJUNGDAHL, 
ANNA JINGHEDE 
Någon måste dö
Polisen Nikki Kahns 
syster hittas död i ett 
badkar på ett lyxhotell. 
Spåren leder Nikki mot 
något farligt.

89:- (249:-)

T M LOGAN 
Semestern
En av Kates bästa 
 vänner är beredd att 
offra åratal av vänskap 
och slå Kates familj 
i spillror. Men vem?

69:- (169:-)

ARNALDUR 
INDRIDASON 
Ondskans ekon
Synder, skuld och  
ånger i stark deckare  
om när det förflutna 
kommer  tillbaka och 
hemsöker oss.

99:- (259:-)

ANNA JANSSON 
Dansa min docka (Ord. 249:-)
Galgbergets väktare (Ord. 249:-)
Spännande deckargåtor med komplexa 
hjältar binds ihop med fascinerande 
 historiska nedslag.

JENS HENRIK JENSEN 
Gladiator
Krigsveteranen Niels 
Oxen har tagit sig an 
ett mystiskt fall, när 
han plötsligt försvinner 
från jordens yta.

79:- (249:-)

MARI JUNGSTEDT 
Där den sista  
lampan lyser
Två pojkar försvinner på 
Gotland och kommissarie 
Knutas drar i gång jakten 
i en intensiv kamp mot 
klockan.

79:- (249:-)

MONS KALLENTOFT 
Blickfångarna
Ett fall med en mördad 
pojke gäckar Malin 
Fors. Hur hamnade  
han på en äng, med 
vartenda ben i kroppen 
krossat?

79:- (249:-)

MONS KALLENTOFT 
Kärlekens algoritm
Första delen i Kallentofts mörka 
 thrillerserie om samtiden, de rikas 
 frosseri och människorna i marginalen.

(Ord. 259:-)

LARS KEPLER 
Spindeln
En bestialisk seriemördare, komplicerade mordgåtor 
och en våldsam jakt som blir alltmer desperat.

(Ord. 269:-)

CAMILLA GREBE 
Välkommen till 
Evigheten
Lykke – redaktör,  
tonårsmamma och 
 enligt omgivningen 
inte ett dugg våldsam 
– anklagas för mord. 
Vad har hänt?

(Ord. 259:-)

CAROLINE 
GRIMWALKER 
Rekryteringen
En hemlig organisation 
vill att Ina ska infiltrera 
svenska extremhögern. 
Är hon villig att  
offra allt?

69:- (199:-)

JOHN GRISHAM 
Vindarna på  
Camino Island
Spänning i littera turens 
värld. En författare  
 hittas död efter ett 
 oväder. Men dog han 
verkligen i stormen?

(Ord. 259:-)

JAN GUILLOU 
Den som dödade helvetets änglar
Carl Hamilton och Erik Ponti hamnar  
i ett äventyr där mer än  livet står på spel.  
Del ett i Guillous nya serie.

(Ord. 249:-)

CARIN HJULSTRÖM 
Knappt en  
droppe blod
Cosy crime! Ond bråd 
död i slottsmiljö möter 
oss i fristående andra 
delen i serien Säby-
holms gröna fingrar.

79:- (249:-)

SIMON HÄGGSTRÖM 
Systrarna och 
ensamheten
Vem är kvinnan i porr-
filmen när kameran är 
 avstängd? Brutal och 
 gripande bok i serien 
Människohandels gruppen.

69:- (249:-)

ARNALDUR 
INDRIDASON 

Flickan vid bron
Den pensionerade 

 polisen Konrad löser 
motvilligt ouppklarade 

mordfall på sitt eget vis. 
Av Islands deckarkung.

(Ord. 259:-)

89:-

99:-

99:-

79:-

CAMILLA LÄCKBERG, 
HENRIK FEXEUS 
Kult
En pojke försvinner 
från en förskola i 
Stockholm och det 
udda utredarparet 
 Vincent och Mina  
sätts åter på prov.

(Ord. 259:-)

99:-

99:-79:-

CAMILLA LÄCKBERG 
Gökungen
Läckberg är tillbaka i Fjällbacka! Den lilla 
 orten skakas av två fruktansvärda händelser.

(Ord. 259:-)

99:-

99:-

89:-
/STYCK

79:-
/STYCK
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NORA ROBERTS 
Gömstället
Spänning, kärlek och 
relationer – fängslande 
Nora Roberts-deckare 
om att övervinna 
 barndomstraumat.

(Ord. 229:-)

PETER ROBINSON 
Innan mörkret faller
Zelda tar upp jakten på 
männen som gjorde 
henne till sexslav, men 
sökandet försätter 
henne i fara.

79:- (259:-)

ULRIKA 
ROLFSDOTTER 
Rovhjärta
Drabbande spänning 
inspirerad av folktro, 
historiska mordfall  
och 1600-talets 
 häxprocesser.

59:- (249:-)

ANDERS ROSLUND 
Litapåmig
Ingen går att lita på i 
denna thriller i högt 
tempo. Fristående del i 
serien om Ewert Grens 
och Piet Hoffman.

79:- (249:-)

DENISE RUDBERG 
De första tolv
Elegant crime. Två 
chockerande brott 
begås på Östermalm 
– båda fallen hamnar 
hos Marianne Jidhoff.

(Ord. 259:-)

SOFIE SARENBRANT 
Själsfränden
En kvinna balanserar 
utanför räcket på 
 Västerbron med ett 
barn. Hur ska Emma 
Sköld hindra henne 
från att hoppa?

(Ord. 249:-)

EMELIE SCHEPP 
Björnen sover
En man hittas mördad 
med en nalle inuti den 
sargade kroppen. Ett 
nervkittlande fall för 
Jana Berzelius.

(Ord. 249:-)

NINNI SCHULMAN 
Dagen är kommen
Bladvändarspänning  
om utsatthet, botgöring 
och att försöka försonas 
med sina livslögner.

79:- (249:-)

KARIN SLAUGHTER 
Bortglömd flicka
Ska kriminalkommissarie 
Andrea Oliver lyckas 
 skipa rättvisa åt  mördade 
Emily innan hon själv  
blir tystad?

69:- (249:-)

VIVECA STEN 
Dalskuggan

Ett tilltygat lik hittas 
en bit utanför Åre. 

Samtidigt har en fri-
kyrklig sekt fått fäste 
i de isolerade byarna.

(Ord. 249:-)

EMMA STONEX 
Fyrvaktarna
Tre fyrvaktare försvinner 
spårlöst – vad hände 
egentligen? Psykologisk 
thriller om isolering och 
besatthet.

69:- (249:-)

SARA STRÖMBERG 
Sly
Årets deckardebut 2022! 
En kvinna hittas mördad 
och en lokalredaktör blir 
besatt av att ta reda på 
vem mördaren är.

79:- (239:-)

JOHAN THEORIN 
Benvittring
En man dör i ett 
stenras på en ödslig 
öländsk strand.  
På marken hittas 
benrester från 
 någon annan.

(Ord. 259:-)

KATARINA WENNSTAM 
Djävulens advokat
Nagelbitardeckare.  
Nora Ljungberg är 
 försvunnen och spåren 
pekar mot ett gammalt 
fall där mördaren inte 
dömdes.

69:- (259:-)

CHRIS WHITAKER 
Slutet blir vår början
Käftsmäll om vår inre 
kamp mellan ont och 
gott. Kan vi fly vårt  
förflutna, eller är det 
dömt att upprepa sig?

89:- (269:-)

LARS WILDERÄNG 
Drönarhjärta
Rafflande technothriller 
och spionroman om en 
storpolitisk konflikt 
vars konsekvenser kan 
bli förödande.

69:- (259:-)

DAG ÖHRLUND 
419 timmar
Hårdkokt och humoristisk 
deckare om Sveriges 
mest älskade kommis-
sarie Ewert Truut och 
hans kollegor.

69:- (239:-)

MARTIN ÖSTERDAHL 
Parmiddagen
Under en nyårsmiddag 
väcks en gammal  
oförrätt till liv. Snart 
skenar händelserna 
mot det oåterkalleliga.

69:- (229:-)

TINA N MARTIN 
Befriaren (Ord. 249:-)
Åskmakaren (Ord. 249:-)
Spektakulära brott i spännande serie om 
kriminalinspektör Idun Lind vid gruppen 
för grova brott i Luleå.

ANT MIDDLETON 
Helvetestimmen
Ett uppdrag i Afgha-
nistan fick katastrofala 
konsekvenser. Nu har 
befälet Mallory chans 
att få upprättelse.

69:- (199:-)

JONAS MOSTRÖM 
Den omänsklige
En kvinna står på fönster-
blecket, redo att ta sitt 
liv. Populär serie om  
psykiatriker Nathalie 
Svensson.

69:- (249:-)

GUILLAUME MUSSO 
Central Park
Hur hamnade Alice och 
Gabriel på en bänk i 
Central Park, fastlåsta 
i varandra? Spännande 
psykologisk thriller.

69:- (199:-)

JAN MÅRTENSON 
Se döden på dig väntar
Dramatik, samhällskritik och goda 
viner i populära deckarserien om 
antikhandlare Homan.

(Ord. 259:-)

NIKLAS NATT  
OCH DAG 

1795
Sista delen i Bellman 

noir-trilogin som  tagit 
världen med storm – 

brutal  skildring av 
1700-talets mörka vrår.

(Ord. 259:-)

HÅKAN NESSER 
Schack under 
vulkanen
Märkliga saker inträffar 
i författarvärlden.  
Sjunde delen i serien 
om kommissarie  
Barbarotti och  
Eva Backman.

(Ord. 259:-)
OLIVIER NOREK 
Kod 93
Hårdkokt fransk  
spänning. Ett lik  
slår upp ögonen på 
 obduktionsbordet.  
En mobil ringer inifrån 
en död kropp.

69:- (249:-)

KRISTINA OHLSSON 
Isbrytare
August är lyckligare 
än på länge, men 
snart skakas hans  
tillvaro i grunden.  
Andra boken  
i Strindbergserien.

(Ord. 249:-)

CHRISTINA OLSÉNI, 
MICKE HANSEN 
Herre på Täppan
Mysig pusseldeckare 
med mycket humor,  
av författarna bakom 
serien Mord i Falsterbo.

69:- (249:-)

RICHARD OSMAN 
Mannen som dog två gånger (Ord. 259:-)
Torsdagsmordklubben (Ord. 249:-)
Cosy crime-serie. Fyra pensionärer träffas på 
äldreboendet på torsdagar för att lösa brott.

MALIN PERSSON GIOLITO 
I dina händer

En 14-åring skjuts till döds, 
hans barndomsvän håller i 

vapnet. Berörande om 
gängvåld och skjutningar.

(Ord. 259:-)

99:-

69:-

79:-

89:-

79:-

79:-

99:-

79:-

PETER MAY 
Dödsboet (Ord. 249:-)
Tyst offer (Ord. 249:-)
Sträckläsarspänning  
som håller dig på halster, 
signerad kritikerhyllade 
skotske deckarförfattaren 
Peter May.

79:-
/STYCK

69:-

69:-

79:-

89:-

79:-
/STYCK

70:-
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HERMAN LINDQVIST 
Erik: Nordens härskare 
och sjörövarkung  
(Ord. 279:-)
Historien om Sverige: 
från istid till framtid – 
så blev de första 14000 
åren (Ord. 299:-)
Följ Sverige genom  
historien i Herman  
Lindqvists medryckande 
och livfulla skildringar.

MARGARETA BECKMAN 
Axel von Fersen och 
drottning Marie-
Antoinette: 1700-talets 
stora kärleksäventyr
Omöjlig kärlek, ädelmod, 
ofattbar rikedom, revolu-
tion och ond bråd död  
– om 1700-talets stora 
 kärleksäventyr.

79:- (249:-)

ARNE NORLIN 
Familjen Bernadotte: 
makten, myterna, 
människorna
En lättsam historiebok 
och exposé över vår 
kungliga familj och dess 
historia. 

79:- (299:-)

OLLE LARSSON 
Gustav Vasa
Ett nyanserat porträtt 
av Gustav Vasa, och  
en spännande färd i 
1500-talets Sverige.

(Ord. 279:-)

JIM HANSSON M FL 
Birkas skepp
Lär dig mer om Birka  
– en betydande  
sjöfartsstad i vikinga-
tidens nästan världsom-
spännande handelsnät.

(Ord. 299:-)

HENRIK BERGGREN 
Underbara dagar 
framför oss: En 
biografi över  
Olof Palme
Den stora, definitiva 
och internationellt 
gångbara boken om 
Olof Palme och  
hans tid.

(Ord. 269:-)

DICK HARRISON 
Heliga Birgitta

Med fängslande  
berättarglädje skildrar 

Dick Harrison heliga 
Birgittas liv och  

gärning.

(Ord. 199:-)

KATARINA HARRISON 
LINDBERGH 
Nordiska gudasagor
Den fornnordiska 
sago skatten berättad 
på ett nytt sätt, med 
både humor och allvar.

79:- (249:-)

KARIN TEGENBORG 
FALKDALEN 
Svenska drottningar: 
i blickfånget från 
Vasatiden till idag
Hur ser drottningrollen  
ut och hur har den för-
ändrats? Fascinerade  
om svenska drottningar 
från förr till nu.

119:- (299:-)

DICK HARRISON 
Drottning Kristina
Harrison berättar 
intresse väckande om 
drottning Kristinas  
märkliga liv, utifrån de 
senaste forskningsrönen.

69:- (199:-)

JAMES WYLLIE 
Nazisternas fruar: Tredje 
rikets mäktigaste kvinnor
Vilka var kvinnorna bakom 
nazistelitens ökända män 
– Göring, Goebbels,  
Himmler, Heydrich, 
 Bormann och Hess?

69:- (279:-)

MALCOLM GLADWELL 
Bombmaffian
Vad händer när framsteg 
ställs mot människoliv? 
Om flygbombningarna 
under andra världs kriget.

79:- (249:-)

JUDY BATALION 
Våra dagars ljus
Levande och gripande 
om de judiska kvinnor 
i Polen som blev mot-
ståndskämpar under 
 andra världskriget.

99:- (329:-)

CHRISTOPHER R 
BROWNING 
Helt vanliga män: reserv- 
 polis bataljon 101 och den 
slutliga lösningen i Polen
Vad drev de vanliga  
männen i Reservpolis-
bataljon 101 att delta i den 
fruktansvärda  massakern 
på judar?

(Ord. 269:-)

JACK FAIRWEATHER 
Frivillig i Auschwitz: 
en sann historia
Skakande berättelse 
om en man som frivilligt 
lät sig deporteras till 
nazisternas mest  
ökända förintelseläger.

79:- (279:-)

COLIN RUSHTON 
Sabotören i Auschwitz
Sann berättelse om en 
brittisk krigsfånge i 
Auschwitz som  
riskerade sitt liv för att 
sabotera för nazisterna.

79:- (199:-)

ANNA-LENA LODENIUS 
En värmländsk Hitler:  

Birger Furugård och de första 
svenska nazisterna

Från de värmländska skogarna  
till möten med Hitler – en unik  

inblick i hur nazismen kom  
till Sverige.

(Ord. 319:-)

DICK HARRISON 
Andra världskriget
Harrison tar ett  
helhetsgrepp om 
 andra världskriget 
och visar hur det fick 
följdverkningar över 
hela jorden.

(Ord. 229:-)

PHILIPPE SANDS 
Råttlinjen: kärlek, 
lögner och rättvisa i en 
nazistförbrytares spår
Om jakten på rättvisa  
efter andra världskriget, 
genom SS-officeren  
Otto von Wächters  
uppgång och fall.

79:- (279:-)

PETER WALTHER 
Feber: Berlins 
universum 1930–1933
Fängslande och 
skrämmande historie-
reportage om Berlin 
vid Weimar-
republikens slut.

(Ord. 299:-) 89:-

89:-

79:-
/STYCK

89:-69:-

MARI LARSSON 
Jag vill inte ha levt 
förgäves: Anne Frank 
1929–1945
Hon har kallats Hitlers 
mest berömda offer. 
Men vem var egentligen 
Anne Frank och hur var 
hennes liv?

(Ord. 299:-)

89:-

79:-

119:-

FREDRIK THOMASSON 
Svarta Saint-Barthélemy: 
människo öden i en 
svensk koloni 1785–1847
För första gången 
 skildras slavarnas hårda 
liv under Sveriges tid   
som kolonialmakt på  
S:t Barthélemy.

(Ord. 299:-)

139:-

79:-

Måsteläsning om Sverige 
under kriget
Djupgående skildring av det svenska samhället 
och människorna under de första åren av 
andra världskriget.

HENRIK BERGGREN 
Landet utanför: Sverige och kriget 1939–1940 (Ord. 279:-)
Landet utanför: Sverige och kriget 1940–1942 (Ord. 279:-)

Krigarkungens tyranni
Augustvinnaren berättar om det svenska folkets 
lidande under krigarkungen Karl XII:s alltmer 
tyranniska styre.

MAGNUS VÄSTERBRO 
Tyrannens tid: om Sverige under Karl XII (Ord. 299:-)

69:-

119:-

99:-

99:-
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ULRIKA KNUTSON 
Den besvärliga  
Elin Wägner
Engagerad och 
 skarpsinnig bok om 
Elin Wägner. Boken tar 
fasta på hennes mer 
okända sidor.

(Ord. 299:-)

NINA VAN DEN BRINK 
Jag har torkat nog 

många golv: en biografi 
om Maja Ekelöf

Vinnare av Augustpriset 
2022! Berättelsen om  
en enastående kvinna 

och en angelägen 
 påminnelse om hur 

 samhället fortfarande  
ser på kvinnor med  

låglöneyrken.

(Ord. 279:-)

TEEMU KESKISARJA 
Mordängeln: folket och det stora 
nordiska kriget (Ord. 279:-)

JUHA POHJONEN,  
OULA SILVENNOINEN 
Krigaren Lauri Törni: Från vinter-
kriget till Vietnam (Ord. 279:-)

AAPO ROSELIUS,  
OULA SILVENNOINEN 
Finlands okända krig (Ord. 279:-)

Fördjupa dig i Finlands fängslande 
och blodiga historia, med hjälp av 
flera prisbelönta historiker.

TERJE TVEDT 
Världens historia: 
Med det förflutna  
som spegel
Varför har civilisationer 
uppstått och imperier 
försvunnit? Hisnande 
resa genom världs-
historien.

(Ord. 299:-)

BENGT LILJEGREN 
John F. Kennedy
Heltäckande och  

närgånget porträtt av 
en president vars liv 

var fullt av paradoxer.

(Ord. 299:-)

JOHAN BERGGREN 
Den perfekta konflikten: 
Israel-Palestinafrågan 
inifrån
Varför blir det aldrig fred 
mellan israeler och  
palestinier? Pedagogiskt 
om vår tids mest svår-
lösta konflikt.

89:- (299:-)

DICK HARRISON 
Tutankhamon
Fängslande om farao 
Tutankhamon och hans 
grav, men även om det 
rike och folk han sattes 
att styra.

69:- (199:-)

PAUL LISKA 
Napoleon och slaget 
vid Marengo
En ung fransk armé 
med Napoleon i spetsen 
ställde världen på ända 
kring sekelskiftet 1800. 
Följ med på  slagfältet!

(Ord. 299:-)

DICK HARRISON 
Första världskriget
En mångfacetterad  
berättelse om hur  
stormaktspolitiken 
i Europa exploderade 
när första världskriget 
bröt ut.

69:- (199:-)

ANDREAS MARKLUND 
Övervakningens historia: 
från svarta kabinett till 
digital massövervakning
Hyperaktuellt om över-
vakningstekniker, över-
vakningsfilosofier, över-
vakare och övervakade 
genom historien.

89:- (279:-)

VIVIAN GORNICK 
Den udda kvinnan  
och staden
Vivian Gornick om  
livet som kvinna och 
 intellektuell – och en 
kärleksförklaring till 
storstaden.

99:- (299:-)

JESPER HÖGSTRÖM 
Jag vill skriva sant:  
Tora Dahl och poeterna 
på Parkvägen
Hyllad skildring av ett 
författarliv, ett kärleks-
drama och en litterär 
dragkamp som länge 
skulle förbli hemlig.

(Ord. 299:-)

ANDERS CULLHED 
Dante: den förste  
författaren
Ambitiös biografi av en 
av  världslitteraturens 
mest uppburne 
 författare. Boken 
 Augustnominerades 
2021.

(Ord. 299:-) JOHANNA HOLMSTRÖM 
Borde hålla käft: en bok 
om Märta Tikkanen
Märta Tikkanens liv  
och författarskap,  
sett genom männen, 
 väninnorna, barnen  
och skrivandet.

69:- (279:-)

HELENA MERRIMAN 
Tunnel 29: den sanna 

historien om den osannolika 
flykten under Berlinmuren

Spänning, spioner,  kärlek och 
svek i en sann berättelse från 

det kalla krigets delade Berlin.

(Ord. 279:-)

ANDERS FRANKSON 
Sverige under kalla 
kriget: myter och 
legender
Hur fungerade gerilla-
nätverket, och fanns det 
planer på att ockupera 
Åland? Om Sverige  
under kalla kriget.

(Ord. 279:-)

BENGT WALLERFELT 
Den hemliga svenska 
krigsplanen
Om Sveriges hemliga 
krigsplan från kalla kriget, 
med spännande grafik, 
kartor och foton,

(Ord. 299:-)

WILHELM AGRELL 
Catalinaaffären
En dramatisk episod av 
svensk efterkrigshistoria, 
skildrad med expert-
kunskaper och analytisk 
blick.

69:- (199:-)

WILHELM AGRELL 
U 137 och ubåtskrisen
Den svenska ubåtskrisen 
och turerna kring de 
ubåtskränkningar som 
påstods äga rum i  
Sverige under 1980-talet.

69:- (199:-)

DICK HARRISON 
Kalla kriget
Om kriget som inte 
främst fördes av 
 soldater på slagfält, 
utan med politik och 
kapprustning.

69:- (199:-)

BEN MACINTYRE 
Agent Sonya: 

älskarinna, mamma, 
soldat, spion

Hon var hemmafru i det 
idylliska Oxfordshire – 

och förstklassigt tränad 
spion. Detta är hennes 

historia.

(Ord. 299:-)

99:-

119:-

89:-

119:-

129:-

129:-119:-

79:- 99:-

99:-

79:-
79:-

/STYCK

Ta ett helhetsgrepp om 
Rysslands historia
En heltäckande bild av den ryska och sovjetiska historien 
– hjälper dig att förstå det moderna Ryssland.

ANTONY BEEVOR
Ryssland: revolution och inbördeskrig 
1917–1921 (Ord. 329:-)

MARTIN KRAGH 
Det fallna imperiet: Ryssland och väst 
under Vladimir Putin (Ord. 279:-)

KRISTIAN GERNER 
Sovjetunionens skendöd: en historia 
om det moderna Ryssland (Ord. 299:-)
Rysslands historia (Ord. 329:-)

BILL BROWDER
Tsaren (Ord. 299:-)

MICHAIL ZYGAR 
Imperiet måste dö: vittnesskildring 
från den ryska revolutionen (Ord. 299:-)

149:-
69:- (299:-)

119:- 79:- (299:-)

89:- (329:-)

139:- (299:-)

BO HUGEMARK (RED.)
Den stora invasionen: 
svenskt operativt 
tänkande under det  
kalla kriget
Hur skulle Sverige försvara 
sig mot sovjetisk invasion 
under kalla kriget?  
Fängslande om militär 
planering.

119:- (299:-)
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KALLE LIND 
Hasseåtage
Välkända, okända och ökända sidor av 
ett av 1900-talets viktigaste svenska 
konstnärskap.

(Ord. 299:-)

KALLE LIND 
Hasse Alfredson
Den stora biografin om 
Hasse Alfredson – från 
barndomen via spexande 
i Lund till samarbetet 
med Tage.

(Ord. 179:-)

LASSE BERGHAGEN, 
MARCUS BIRRO 

Hej livet!
Hela Sveriges Lasse 

Berghagen bjuder på 
sitt innehållsrika liv – 
personligt och med 

stort hjärta.

(Ord. 279:-)

LINUS KUHLIN 
Ett tidsfördriv att dö 
för – Boken om Kent
Den första heltäckande 
boken om Sveriges 
största rockband för, 
och till viss del med, 
fansen.

69:- (249:-)

LINUS KUHLIN 
Vuxna män gör  
saker tillsammans
En biografi om humor-
gruppen Killinggänget, 
men också en bok om 
humor och manlig  
vänskap.

49:- (199:-)

KLAS GUSTAFSON 
Robert Broberg  
letar efter sig själv
Ett porträtt av en av 
Sveriges mest älskade 
och särpräglade 
 scenartister, och hans 
vindlande artistkarriär.

69:- (299:-)

ANDERS NILSSON 
Sven Ingvars:  
Ett år i taget
Sven Ingvars resa 
– från logdansscener 
i Värmland, genom 
 varenda svensk folkpark 
till landets största scener.

99:- (299:-)

DAVE GROHL 
Min berättelse om 
livet och musiken
Personlig berättelse 
av och om Dave 
Grohl – fullproppad 
med livsglädje,  
humor och  gediget 
bildmaterial.

(Ord. 279:-)

MÅNS MOSESSON 
Tim: Biografin om Avicii
Ärlig biografi om musikalisk visionär 
som definierade epoken då svensk 
house musik tog över världen.

(Ord. 299:-)

YOKO ONO
Imagine John Yoko
The definitive inside story of the making 
of the legendary album – personally 
compiled and curated by Yoko Ono.

(Ord. 649:-)

HANIF AZIZI,  
MARKUS LUTTEMAN 
Förortssnuten
Verklighetsbaserad 
 berättelse om flykt, utan-
förskap, radikalisering  
och livet i svenska  
utanförskapsområden.

79:- (249:-)

GUNNAR BOLIN 
Bibliotekarien 
i Magdeburg och andra 
berättelser ur ett 
radioliv
Gunnar Bolin delar med 
sig av sina radiominnen 
från 34 år i allmänhetens 
tjänst.

(Ord. 279:-)

MELINDA JACOBS, 
MINNA TUNBERGER 
Hon hette Esmeralda
Fallet med Lilla Hjärtat 
berörde hela Sverige. 
Här berättar familje-
hemsmamman

89:- (249:-)

MIA KANKIMÄKI 
Kvinnor jag tänker 

på om natten
Gå i historiska 

 kvinnors fotspår: 
orädda upptäckts-
resande, begåvade 

författare och  
passionerade  

konstnärer.

(Ord. 249:-)

MARIT KAPLA 
Osebol
En litterär sensation som 
består av intervjuer från 
invånarna i byn Osebol, 
nedkokade till lyriska 
vittnesmål. Belönad med 
Augustpriset 2019!

(Ord. 329:-)

CAROLINA NEURATH 
Fråga aldrig om 
Marianne
Neuraths berättelse  
om släktens mörka  
hemlighet – en tragedi 
som leder till en ung  
flickas död.

79:- (269:-)

BARACK OBAMA 
Ett förlovat land
Barack Obamas 
 osannolika resa.  
En gripande personlig  
redogörelse om 
 ögonblicken när  
historia skrivs.

(Ord. 299:-)

BARACK OBAMA,  
BRUCE SPRINGSTEEN 
Renegades  
– Born in the USA
Obama och Springsteen 
 pratar om livet. Ett uppriktigt 
och avslöjande samtal om 
 livet och  kärleken till Amerika.

(Ord. 349:-)

MARGIT SILBERSTEIN 
Förintelsens barn
Drabbande skildring av 
hur Förintelsens trauma 
gick i arv och sipprade  
in i blodomloppet hos 
Förintelsens barn.

79:- (269:-)

JONAS SJÖSTEDT, 
JESSICA NORDH 
Allt kommer att bli bra
Vänsterpartiets förre 
partiledare skriver till-
sammans med sin press-
sekreterare om bakslag 
och framgångar.

79:- (289:-)

99:-

79:-

69:-

89:-

99:-

89:-
/STYCK

79:-

129:- 79:-

Ulf Lundells dagböcker
Lundell iakttar nutiden och ser tillbaka på sitt liv.  
Om musik, familj, skrivande, natur, politik och hälsa.

ULF LUNDELL
Vardagar 4 (Ord. 269:-)
Vardagar 5 (Ord. 269:-)

79:-

Denna bok har engelsk text.

129:-

129:-
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MERLIN SHELDRAKE 
Ett sammanvävt liv: 
hur svamparna 
förenar vår värld, 
förändrar våra 
sinnen och formar 
vår framtid
De finns överallt på 
jorden, i luften och i 
våra kroppar. Omväl-
vande upptäcktsfärd 
in i svamparnas värld.

(Ord. 249:-)

NILS HÅKANSON 
Dolda gudar: en bok om allt som inte 
går förlorat i en översättning (Ord. 269:-)

STAFFAN FRIDELL 
Ordklok: svenska ords släktskap  
och ursprung (Ord. 299:-)

Två aha-upplevelser för språkintresserade 
– etymologisk ordbok och Augustpris-
belönad bok om översättning.

JOHAN ROCKSTRÖM, OWEN GAFFNEY 
Jorden: vår planets historia och framtid 
(Ord. 299:-)

MARTIN HEDBERG 
Extremt väder (Ord. 329:-)

ANDRI SNAER MAGNASON 
Om tiden och vattnet: 
en berättelse om vår framtid (Ord. 279:-)

RACHEL CARSON 
Tyst vår (Ord. 279:-)

99:- (279:-)

BRIAN GREENE 
Till tidens slut 
En vetenskaplig exposé 
över den moderna 
 kosmologins svindlande 
upptäckter och  
människans sökande  
efter mening.

99:- (299:-)

AVI LOEB 
Utomjordiskt: de första 
tecknen på intelligent liv
Har solsystemet besökts 
av avancerad utomjordisk 
teknologi? Ta del av  
den världsledande  
astronomens teori.

99:- (299:-)

JULIA RAVANIS 
Skönheten i kaos
Ett litterärt försök att 
förstå skönheten i det 
kaos som präglar den 
moderna fysiken.

99:- (249:-)

HANNA NYBORG 
STØSTAD 
Äventyrlig evolution 
Om naturens fascine-
rande mångfald och 
några av världens 
märkligaste djur.

79:- (269:-)

SARA LÖVESTAM 
Handbok för  
språkpoliser
Hur hårt ska man bestraffa 
en särskrivare, och  vilket 
kommaterings reglemente 
är det som gäller?

79:- (209:-)

ANDRA FARHAD,  
FRIDA SÖDERLUND 
Haja börsen (Ord. 249:-)

OLA LAURITZSON 
Aktier: 3 steg till ekonomiskt 
oberoende (Ord. 249:-)

Vill du börja spara i aktier och 
fonder och bli ekonomiskt 
oberoende? Lär av proffsen!

DIAMANT SALIHU 
Tills alla dör (Ord. 279:-)

EVIN CETIN, JENS LILJESTRAND 
Mitt ibland oss (Ord. 279:-)

Skakande vittnesmål om gängvåld 
och dödsskjutningar – och om ett 

samhälle som tittar åt andra hållet.

BIANCA KRONLÖF 
Brev till mannen
Bianca Kronlöf 
 skriver brev till män 
hon mött – om 
 känslor, sex, våld 
och maskulinitet.

(Ord. 199:-)

ROLAND PAULSEN 
Tänk om:  
en studie i oro
Varför oroar vi oss så 
mycket? Ett panorama 
över orons kulturella 
variationer och 
 historiska utveckling.

79:- (279:-)

CHRISTER STURMARK, 
DOUGLAS HOFSTADTER 
Konsten att tänka klart
Bemästra konsten att 
tänka klart och få en 
 djupare förståelse för 
sanning, vetenskap, 
 förnuft och moral.

119:- (299:-)

SEHER YILMAZ 
Vad jag pratar om när 
jag pratar om rasism
Ögonöppnande läs-
ning där Yilmaz synar 
hur rasismen tar sig 
 uttryck i det levda livet 
och på strukturell nivå.

79:- (279:-)

JAN GUILLOU 
Att skriva i onda tider: 
skriftställning 2005–2021
Samlade kolumner av  
Jan Guillou, Sveriges mest 
lästa och kanske mest 
 kontroversiella  kolumnist.

89:- (279:-)

JONATHAN LUNDBERG 
Från världskrig till 
nätkrig: Hundra år som 
formade internet
Bär sociala medier  
skulden för demokratins 
kris? En skildring av  
viktiga  internethistoriska  
 perspektiv.

79:- (249:-)

BRITT-MARIE  
MATTSSON 
Kvinnorna byggde 
välfärden
Hundra år av kvinnokamp 
– vilka lärdomar kan vi 
dra? Och hur gick det för 
de kvinnliga  pionjärerna 
på 70-talet?

89:- (249:-)

NINA BJÖRK 
Om man älskar frihet: 
tankar kring det 
politiska
Nina Björk om individens 
frihet – eller ofrihet. 
 Filosofiskt om politik  
och människors liv, 
 bortom dagspolitik.

79:- (279:-)

SOFIA NÄSSTRÖM 
Demokrati: en liten 
bok om en stor sak

Hur stabilt är  
egentligen det 

 demokratiska bygget 
och vilken  demokrati 

vill vi ha? Lättläst  
om viktigt ämne.

(Ord. 249:-)

79:-
/STYCK

99:-

ROBERT MACFARLANE 
Underland: en upptäcktsresa 
i underjorden (Ord. 279:-)

DAVID THURFJELL 
Granskogsfolk: hur naturen blev 
svenskarnas religion (Ord. 299:-)

Är naturen svenskarnas nya religion? 
Och vad lämnar vi efter oss i naturen 
och underjorden?

79:-

79:-

99:-

79:-

129:-

79:- (279:-)139:- (329:-)

Viktig läsning om vår tids ödesfråga
Skaffa dig en fördjupad bild av klimatkrisen, vår planet och dess framtid.

129:-

ANNA BODIN,  
PETER SJÖLUND 
Genombrottet: så löste 
släktforskaren dubbel-
mordet i Linköping
Berättelsen om hur  
mordet i Linköping 
 kunde lösas efter 16 år 
–  genom släktforskning.

79:- (269:-)

89:-
/STYCK

99:-

RICHARD BROWN (RED.)
Matematik på 
30 sekunder 
Upptäck den magiska 
matematiken! Komplexa 
matematiska teorier – 
kortfattat och enkelt 
 förklarade.

59:- (99:-)
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MARTINA 
JOHANSSON 
Handbok i biohacking
Lär dig hur kroppens 
system hänger ihop 
och påverkar varandra 
– och hur biohacking 
kan lösa olika problem.

99:- (249:-)

ANNA HALLÉN 
BUITENHUIS,  
LISE BENBERG 
Lymfan, levern & livet
Med hälsotips, lathundar 
och ett helhetsperspek-
tiv på hälsa får du hjälp 
att hitta din lösning för 
att må bra.

79:- (179:-)

ANNA HALLÉN 
BUITENHUIS 
Mina 100 bästa tips för 
ett hälsosamt liv
De viktigaste pussel-
bitarna för att må bra  
– från kost, sömn och  
andning till lärdomar  
om kroppens behov.

99:- (199:-)

MARTIN CARLSSON 
Sänk trycket – förebygg 
högt blodtryck och lev 
längre
Högt blodtryck är en 
folksjukdom. Denna bok 
visar hur du kan sänka 
ditt blodtryck och få ett 
friskare liv.

79:- (299:-)

RANGAN CHATTERJEE 
Förändra ditt liv 5 minuter i taget
Starta resan mot ett hälsosamt liv  
genom övningar och enkla saker som 
du kan göra själv – på fem minuter.

(Ord. 279:-)

LINDA BAKKMAN, 
ÖRJAN EKBLOM, 
SISSELA NUTLEY 
Hälsosegrar
Här varvas konkreta tips 
med den senaste forsk-
ningen om hur rörelse, 
mat och återhämtning 
påverkar vår hälsa.

89:- (279:-)

JEANETTE HYDE 
10-timmarsdieten
Den ultimata guiden  
till periodisk fasta  
– späckad med tips, 
 vetenskap, fallstudier 
och enkla recept.

69:- (279:-)

ABIGAIL ELLSWORTH 
Yogans anatomi: 75 övningar 
som ger maximalt resultat 
(Ord. 149:-)
Vad händer i din kropp när du 
yogar? Den här boken ger dig 
insikter och kunskaper för att 
maximera din yoga.

PAT MANOCCHIA 
Styrketräningens anatomi 
(Ord. 149:-)
Maxa träningen genom att 
 förstå din kropp och styrke-
träna korrekt, så att du får ut 
det mesta av övningarna.

SUSANN HEMPEL 
Styrketräning som  
ger resultat
Alla kan förändra sin 
kropp! Här får du specifika 
träningsprogram för de 
åtta vanligaste tränings-
målen.

79:- (179:-)

TOBY MANN 
Ayurveda i praktiken
För ett liv i balans. En 
grundlig introduktion 
till ayurveda och den 
ayurvediska livsstilen.

69:- (249:-)

SATCHIN PANDA 
24-timmarskoden
Visste du att när du 
äter kan vara viktigare 
än vad? Lär dig följa 
dina inre dygnsrytmer 
för bättre hälsa.

89:- (279:-)

SHARON JONES 
Skriv och bränn
Redo att ta reda på 
sanningen om dig 
själv? Svara på 
 frågorna för att 
 förstå vem du är  
och vem du vill bli.

(Ord. 199:-)

HARRY WAESSE 
Yoga från grunden
Yoga dig smidig och 
rörlig. Enkelt 10-stegs-
program som tar dig 
vidare i ditt yoga-
utövande vecka för 
vecka.

89:- (149:-)

MARIA BORELIUS,  
RITA CATOLINO 
Hälsorevolutionen: 
12-veckorsprogrammet
Mer energi, styrka och glädje  
– på bara 12 veckor! Handboken bakom 
Maria Borelius egen omvälvande hälsoresa.

(Ord. 299:-)

OLA SCHENSTRÖM 
52 vägar till 
medkänsla
Genom 52 konkreta 
 övningar lär vi oss att 
stärka vår medkänsla, 
minska oro och glädjas 
i livet – fullt ut.

69:- (249:-)

CAROL VORDERMAN 
Hjälp ditt barn med programmering: 
en illustrerad guide som lär ut 
programmering steg för steg  
(Ord. 199:-)

CAMILLA LIND, JESSICA RAHM 
Hjälp ditt barn att lyckas i skolan 
(Ord. 199:-)

LISA JERKANDER 
Hjälp ditt barn att tala inför andra 
(Ord. 199:-)

Hjälp ditt barn att lyckas i skolan, tala 
inför andra eller med programmering. 
Kloka tips för dig som förälder.

KATTIS AHLSTRÖM, 
STEFAN EINHORN, 
ULLAKARIN NYBERG 
Konsten att mötas: 
från mingelångest till 
allvarliga samtal
Personligt och tanke-
väckande om möten 
som sätter guldkant på 
livet och den livsnöd-
vändiga konsten att 
mötas.

(Ord. 279:-)

DANIEL KAHNEMAN,  
CASS R SUNSTEIN, OLIVIER SIBONY 
Brus: det osynliga felet som stör 
våra bedömningar – och vad du kan 
göra åt det
Storverk om hur vår hjärna och besluts-
förmåga fungerar, av Nobelprisbelönad 
forskare.

(Ord. 279:-)

LONE FRANK 
Att älska: om  
kärlekens natur
Vad är kärlek egentligen? 
Med vetenskapens hjälp 
undersöker Lone Frank 
vad som formar  
människans kärleksliv.

79:- (279:-)

LINUS JONKMAN 
Handbok för 
introverta: Karriären, 
familjen, relationerna
En kunskapsinjektion 
för att hjälpa introverta 
att komma till sin rätt 
inom tre av livets arenor.

79:- (249:-)

JAKOB RATZ ENDLER 
Hantera döden:  
en handbok
Varmt och sakligt om 
hur döden egentligen 
ser ut och hur man kan 
förbereda sig.

79:- (249:-)

HEDVIG SÖDERLUND 
Den utbrända hjärn-
forskaren: personliga 
erfarenheter, fakta och 
vägen till läkning
Personligt om vad som 
händer vid utmattning 
och hur hjärnan drabbas.

99:- (259:-)

JORDAN B PETERSON 
Bortom ordning: 
12 nya livsregler
Uppföljaren till 
 Petersons 12 livsregler 
– här presenteras tolv 
nya regler för att nå 
längre, bortom ordning.

69:- (279:-)

ANNIKA R 
MALMBERG 
Relationskompassen
Hur får man en relation 
att hålla och blomstra? 
Tips och övningar som 
gör dig till en bättre 
partner.

69:- (199:-)

NICOLE LEPERA 
Läk dig själv
Om hur känslomässiga 
skador får stora 
 konsekvenser – och  
hur du kan befria dig 
från dem.

69:- (299:-)

TARA SWART 
The Source: förstå din 
hjärna, förändra ditt liv
Hjärnforskaren Tara 
Swart berättar hur vi  
kan bryta destruktiva 
mönster genom att ändra 
vårt sätt att tänka.

69:- (279:-)

ADAM GRANT 
Öppet sinne: kraften 
i att veta vad du  
inte vet
Har du ett öppet sinne? 
Adam Grant guidar dig 
till den viktiga förmågan 
att tänka och lära om.

(Ord. 219:-)

TOMAS SJÖDIN 
Ljudet av tystnad
Personlig skildring av 
förändringen det 
 innebär att införa en 
stunds medveten 
 tystnad i en ganska 
 pratsam  vardag.

79:- (279:-)

SARAH BARTLETT 
Magiska symboler  

(Ord. 149:-)

HAZEL RAVEN 
Stärkande kristaller  

(Ord. 119:-)

Upptäck kristallernas 
 välgörande egenskaper 

och utforska de magiska 
 symbolernas inne-

boende kraft.

99:-

79:-

89:-
119:-

89:-

69:-

MARTINA JOHANSSON 
Hormonstark:  
ta kontroll över dina 
hormoner och bli ditt 
bästa jag
Kroppens kemiska  
sammansättning är 
avgör ande för hur vi mår.

99:- (249:-)

79:-
/STYCK

69:-
/STYCK 79:-

/STYCK
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PER MORBERG 
Morberg lagar 
husmanskost II: 
Klassiker från 
Europas kök
Klassiska, europeiska 
rätter som förädlats 
i generationer och är 
lika självklara som vår 
egen husmanskost.

(Ord. 329:-)

Doft och smak  
från Mellanöstern
Grytor, röror, dolma, kebab, meze, soppor, desserter  
– recept med äkta smak och doft från Mellanöstern.

ZEINA MOURTADA 
Zeinas kitchen (Ord. 329:-)
Zeinas green kitchen (Ord. 329:-)

ZEINA MOURTADA, PAUL SVENSSON, 
NATURSKYDDSFÖRENINGEN 
Middagskompassen (Ord. 299:-)

TOMMY MYLLYMÄKI 
Myllymäkis menyer

Menyer med över 
100 recept som passar 
perfekt i hemmaköket, 

skapade av en av  
våra starkast  

lysande kockar.

(Ord. 299:-)

FILIP POON 
Favoriter
En smaksäker blandning 
av lättlagade och mer  
avancerade rätter från 
hela världen, klassiker 
och nya favoriter.

79:- (269:-)

JAN SCHERMAN 
Den svenska 
korvresan
En resa genom Sverige 
i jakten på historierna 
och människorna 
 bakom våra bästa 
 korvar.

89:- (299:-)

JENNY WARSÉN 
Middagstipset
Lättlagade vardags- 
och helgrecept för hela 
familjen. Följ vecko-
menyerna, eller välj 
fritt bland 70 recept!

99:- (299:-)

Mat med kärlek
Succéböckerna av bloggaren  Sofia Wood 
är fulla av recept som gör vardagen 
vackrare, godare och varmare.

SOFIA WOOD 
Darling pasta (Ord. 299:-)
Chez Wood (Ord. 319:-)
Vinter hos Wood (Ord. 299:-)

Vår kokbok
Grundkokboken som 
har allt, från klassisk 
husman till nyare  
matinfluenser från  
hela världen.  
Jubileumsutgåva.

(Ord. 349:-)

Nobelfesten
En vacker bok med  
ett femtiotal av Nobel-
kockarnas mest 
 välsmakande anrätt-
ningarna från Nobel-
fester genom åren.

89:- (349:-)

CATARINA KÖNIG 
Smårätter med guldkant

Matkreatörens enkla, snabba 
och gudomligt goda recept  

på festliga smårätter och 
mumsiga tilltugg med  

guldkant.

(Ord. 299:-)

MATTIAS LARSSON 
Fredagskockens 
hamburgare & tacos
Kött, bröd, vego-
varianter, tips och 
smakkombinationer 
– den ultimata guiden 
till hamburgare och 
tacos!

(Ord. 199:-)

LOTTA  
LUNDGREN 

Laga mig
Enkel vardagsmat 
upphöjd till konst 

och serverad med 
lika delar humor, 

bildningsiver och 
fria fantasier. 

(Ord. 299:-)

OSKAR MONTANO 
Pizza Wizard
Fluffiga, krispiga, tunna, 
tjocka - en pizzabibel för 
hemmabruk med recept 
från Neapel, Rom och 
New York.

129:- (299:-)

ALLT OM MAT
Snabblyx
Goda fredagskvällar, 
sköna söndagsluncher 
och guldkantad 
 vardag. Lyxiga rätter 
som blir klara på  
30 minuter!

89:- (269:-)

SARA BEGNER 
Veckans favoriter (Ord. 149:-)
Veckans Vego (Ord. 149:-)
Bra knep, goda recept och smart 
planeringshjälp som gör vardags-
middagarna  enklare, godare och 
snabbare.

MATHIAS 
DAHLGREN 
Mathias Dahlgren: 
hemkunskap
Gör matlagningen  
roligare med 
 stjärnkockens egna  
tekniker, smaker  
och genvägar.  
Hemkunskap  
för vuxna!

(Ord. 199:-)

DIAKITÉ, 
WACHTMEISTER, ÅHLIN
Köttfärssås
Köttfärssås på många  
sätt! Från superenkla 
 recept till mer avancerade 
vilt-, lyx- och vego-
varianter.

99:- (249:-)

MIKAEL EINARSSON, 
HUBBE LEMON
Kocken & Jägaren
Klassisk viltmatlagning, 
gedigna jaktkunskaper 
och handfasta tips.  
En guide till både jakt 
och skogsliv.

119:- (299:-)

KLARA INGEMYR 
100 små rätter
Boken för dig som älskar  
att äta länge. Kombinera  
enkelt ihop många små rätter  
till härliga middagar och njut.

(Ord. 279:-)

99:-

69:-
89:-

139:-

99:-

MONIKA AHLBERG 
Monikas vardagsmat 

(Ord. 199:-)
Grytor med tillbehör 

(Ord. 199:-)
Bra recept och smart 

planering är nyckeln till 
en god måltid och en 

skön vardag. Här finns 
något för alla!

69:-
/STYCK

99:-
/STYCK

129:-

119:-

119:-
/STYCK

129:-

59:-
/STYCK

FRIDA LUND 
Vin – A till Ö
En vinguide för dig 
som vill få ditt vin-
intresse att växa eller 
väckas, helt utifrån  
vad du gillar.

99:- (269:-)

HANS-OLOV ÖBERG 
Gin & Tonic till tusen
Hur spännande kan en 
GT bli? Små, mellan-
stora och rejäla drinkar 
och en kul tripp  
i mixologins utmarker.

99:- (249:-)
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ALICE APEL HARTVIG 
Grönare keto
Fågel, fisk, ägg, nötter 
och grönt. En enkel 
3-veckorsplan som är 
lätt att följa, i syfte att 
bränna fett.

89:- (199:-)

CLARE BAILEY, 
JUSTINE PATTISON 

Mosleymetoden i 
praktiken

Boken för dig som vill 
veta hur, vad och när 

du ska äta för att nå en 
snabb och hållbar  

viktnedgång.

(Ord. 279:-)

ULRIKA DAVIDSSON 
66 day challenge medelhavsmat
En kostplanering för 66 dagar med 
80 nya recept och en hälsoutmaning 
för dig som vill leva ett friskare liv.

(Ord. 299:-)

CECILIA NILSSON 
Boosta ditt 
immunfölrsvar
Nya rön kring närings-
rika livsmedel, och 
60 goda och enkla 
 recept med fokus på 
immunförsvaret.

79:- (299:-)

TAREQ TAYLOR, 
SARA ASK 
Det goda livet
En gedigen kokbok 
med inspiration, väg-
ledning och peppande 
fakta om hur maten 
kan påverka vår hälsa.

129:- (329:-)

Hembakad brödnjutning
Pålitliga bakböcker med pedagogiska  
steg-för-steg-bilder, av en av Sveriges  
populäraste bakbloggare.

LINDA ANDERSSON 
Lindas lättbakade favoriter  
– kakor bullar och matbröd (Ord. 229:-)
Lindas matbröd (Ord. 229:-)

CAMILLA HAMID 
Kaka på kaka
En hyllning till svensk fikakultur och 
 godsakerna vi älskar. 75 recept, bakskola, 
tips och inspiration.

(Ord. 299:-)

SUSANNE HOVENÄS, 
MALIN RANDENIYE 
Baka glutenfritt
Inspirerande receptbok 
med ljuvliga recept och 
tips på hur du  lyckas  
bäst med din glutenfria 
bakning.

79:- (229:-)

KENNY JAKOBSSON 
Surdeg: Lär dig 

hantverket
Lär dig konsten,  metoden 
och tekniken att starta en 

surdeg, blanda, jäsa och 
grädda ett  perfekt 

 surdegsbröd.

(Ord. 299:-)

FRIDA SVANBERG 
Veganska godsaker
40 recept på tårtor, 
 bullar och kakor som 
smakar som ”vanlig fika”. 
Onyttiga, sockriga och 
veganska.

89:- (289:-)

TAREQ TAYLOR 
Tareq Taylors 

matresa
En inspirerande och 

personlig matresa till 
Jerusalem, med  

recept på den  
godaste maten från 

Mellanöstern.

(Ord. 329:-)

ADAM THULIN 
Ett bord flera smaker

Enkla, prestigelösa och 
goda mellanrätter för 

alla, serverade av 
 vinnaren av Sveriges 

Mästerkock 2022.

(Ord. 279:-)

SARA ASK,  
LISA BJÄRBO 
Kaosvego
Goda, vegetariska 
måltider som går 
snabbt att svänga 
ihop och inte kräver 
en massa krångliga 
ingredienser.

(Ord. 299:-)

AGNES GÄLLHAGEN 
Comfort Food
En kärleksförklaring  
till den gröna maten  
– trösterik mat att laga 
när du vill vara extra 
snälla mot dig själv.

79:- (279:-)

MATTIAS 
KRISTIANSSON 
Vegofavoriter 
En maffig kokbok med 
allt från härliga förrätter 
till imponerande huvud-
rätter och desserter.  
Mat med guldkant!

79:- (199:-)

JULIA TUVESSON 
Plåtmat: grönt i en 

långpanna 
Allt du behöver veta  
för att bli en mästare  

på att vegetariska  
allt-i-ett-rätter – lagade 

på en och samma påt.

 (Ord. 149:-)

GUSTAV JOHANSSON 
Vegansk hemkunskap
Enkla recept, bra  
teknik och tips för dig 
som är nyfiken på 
 vegansk matlagning, 
men inte vet var du  
ska börja.

99:- (329:-)

WICHUDAPORN 
CHAIYASAENG 
Thai på 30 minuter
Här får du nycklarna till 
hur du snabbt lagar till 
din egen thaimat utan 
krångel, både till  
vardag och fest.

79:- (269:-)

JONAS CRAMBY 
Kinamat varje dag
En färgsprakande 
 kokbok med autentisk 
kinesisk mat från Kina 
och Taiwan till China-
town i New York.

119:- (299:-)

DIANA DONTSOVA 
Diadonnas balkanmat: 
och livet kring det 
dukade bordet
Burek, çevapçiçi, ajvar 
och baklava - mustig och 
maffig, generös och 
 vansinnigt god är maten 
från Balkan.

89:- (299:-)

119:- (319:-)

TOVE NILSSON 
Ramen
En djupdykning i rättens 
beståndsdelar och ett 
50-tal recept med fokus 
på hemgjorda buljonger 
och ramennudlar.

119:- (269:-)

99:-

99:-

99:-

129:-

59:-

129:-

89:-

129:-

Indisk matpassion
En smakresa till det verkliga Indien, där maten 
och hälsan står i centrum. Genuint, enkelt, 
kryddigt och gott.

MALIN MENDEL 
Indien i mitt svenska kök  
(Ord. 319:-)
Mitt indiska liv 
(Ord. 279:-)

99:-

79:-
/STYCK

TAREQ TAYLOR 
Middag i en gryta
Grönt, kött, fågel eller 
fisk? Med Tareq Taylors 
smaksäkerhet kan 
 grytan inte bli annat 
än god.

(Ord. 299:-)

99:-
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MARKO T WRAMÉN,  
ANNA W TORBJÖRNSSON
Sagolika Småland & Öland: 
Naturen, aktiviteterna, 
sevärdheterna
En guide till semester-
paradiset Småland, med 
 inspirerande tips till gårds-
butiker, kaféer, sjöar, 
 vandringar mm.

(Ord. 299:-)

ANDERS HILMERSSON 
Göteborgarnas nya 
promenadguide
Upptäck Göteborgs alla 
promenader, utflykter, 
skogar, sjöar, höjder och 
skärgård. Litet behändigt 
format.

99:- (149:-)

Göteborg på två hjul: 
cyklar, mopeder och 
motorcyklar 1868–2018
Möt det lokala livet med 
tillverkare, importörer, 
handlare, träffpunkter 
och mängder av två-
hjulingsanvändare.

69:- (299:-)

BENGT BOMAN 
Göteborgs hamn
Fartygen, varven och 
kajerna, miljön som 
 utgjorde Göteborgs 
själ under 42 år och 
satte staden på kartan.

69:- (299:-)

Stockholm på krita 2
Barbro Ingvaldsson 
ger med block och  
krita en inblick  
i Stockholmarnas 
 vardagsliv på gator 
och torg.

69:- (339:-)

BENGT EDLUND 
Vårt gröna Stockholm: 
Parker, parklekar, 
promenad
En personlig skildring om 
hur stadens gröna landskap 
vuxit fram och utvecklats.

69:- (229:-)

VALLE WESTESSON 
100 balla ställen i 
Skåne 2022–2023
Den bästa guiden till 
Skånes lokala smult-
ronställen och udda 
 sevärdheter. 

79:- (199:-)

Husbil genom 
Europa

24 husbilsturer  
i Europa, med tips  

på spännande 
 resmål, natursköna  

platser, vackra vägar 
och  sevärdheter.

(Ord. 299:-)

Vandringsturer 
i Europa
Vandra, upplev och 
njut av naturen med 
alla dina sinnen. Här 
har du de vackraste 
långdistanslederna 
i Europa.

(Ord. 299:-)

OLIVER BERRY 
Upptäck världens 
underverk
Inspirerande och prak-
tiskt om 101 underverk 
och hur du kan uppleva 
dem, från Antarktis till 
Kinesiska muren.

129:- (299:-)

Norstedts Världsatlas
En världsatlas för hela familjen med 
 tydliga, aktuella kartor, flaggor och 
 faktauppgifter om varje land.

(Ord. 199:-)

Vackra Vinturer  
i Europa
En resa genom Europas 
grönskande vinlandskap, 
med 36 turförslag i olika 
vinregioner inklusive 
 kartor.

69:- (279:-)

Europas  
vackra vägar
Inspirerande guide-
bok med detaljerade 
kartor till 47 av de 
vackraste och mest 
berömda bilturerna 
genom Europa.

(Ord. 199:-)

MARKO T WRAMÉN,  
ANNA W TORBJÖRNSSON 
Tåg och mat i Italien  
– en smakresa för alla sinnen  
(Ord. 279:-)
Nio rutter, från alperna i norr till Sicilien  
i söder, med tips på restauranger och  
vin- och matproducenter.

Upplev Tyskland med tåg  
– Sju rutter, praktiska tips och 
sevärdheter (Ord. 299:-)
700 inspirerande och praktiska tips,  
fördelade på sju rutter i Tyskland plus  
 kapitel om Hamburg och Berlin.

LONELY PLANET
Världens bästa cykelvägar

Här finns alla typer av cykelrutter, 
från familjevänliga utflykter till 

 krävande turer i svårforcerad 
 terräng.

(Ord. 299:-)

89:-

Naturupplevelser i 
Skandinavien

700 tips på perfekta 
naturäventyr – från 

midnattssolen norr om 
polcirkeln till  

Danmarks bästa  
badstränder.

(Ord. 299:-)

89:-

79:-

89:-

79:-

CAROLINE 
ALESMARK, MFL 

Best of Skåne:  
över 300 guldkorn

Ett skånskt smörgås-
bord med över 300 

samlade sevärdheter, 
upplevelser, kartor  

och personliga  
rekommendationer.

(Ord. 299:-)

89:-

79:-

89:-

79:-

Sverige är värt en resa
Den bästa och mest omfattande Sverigeguide 
som givits ut, aktuell och i uppdaterad utgåva 
med över 3000 resmål.

MATS OTTOSSON,  
ÅSA OTTOSSON 
Nya Upplev Sverige (Ord. 249:-) 99:-

BERTIL HAGBERG MFL. 
Med vingar längs 
Vindelälven
Forsar, naturområden, 
byar och människor. Bild 
och text om en bygd med 
älven i sitt hjärta. Film 
medföljer.

129:- (449:-)

LENNART NILSSON 
Stockholm
Ett praktverk där  
fotografen själv  berättar 
om många av bilderna 
som  visar en annorlunda 
sida av Stockholm.

129:- (Ord. 399:-)

79:-
/STYCK

M Vägatlas Europa 2021–2022 (Ord. 299:-)
M Vägatlas Sverige 2022 (Ord. 299:-)

Praktiska och lättlästa kartor med vägnummer, 
avfartsnummer, stadskartor, rastplatser, 

 camping och mycket mer. 129:- (299:-)

99:-
     BÖCKER MED  
LOKAL ANKNYTNING

Dessa böcker hittar du i ett  
urval av butiker i aktuellt område.  

Se akademibokhandeln.se/bokrea

PETTER ALEXIS ASKERGREN 
Min plats på jorden
En bok om vänskap, uppväxt och 
Koster öarna, men även konst, mat, 
vin och om att ha en utpost i livet.

(Ord. 299:-)
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JACKIE STRACHAN 
Kattens 50 favoritlekar 

Mentalt stimulerande övningar, roliga 
lekar och tips på hur du kan göra egna 

leksaker. En bok full med skoj!

(Ord. 149:-)

BO SÖDERSTRÖM 
Hur tänker din katt?
I denna bok tolkas de 
allra mest intressanta 
och häpnadsväckande 
resultaten från forsk-
ningsfältet om katter.

79:- (269:-)

ANDERS FRELIN 
Historiska hästar
Möt hästarna som, 
i stort som smått, 
 förändrat världen: 
 Kloke Hans, Reckless , 
Darley Arabian och 
många andra.

89:- (249:-)

BO SÖDERSTRÖM 
Nordens fjärilar
En heltäckande fält-
handbok över alla 
152 dagfjärilar och  
bastardsvärmare som 
kan ses i Sverige och 
Norden.

89:- (299:-)

NIKI SJÖLUND 
Vildplockat (Ord. 299:-)
Vildplockad svamp (Ord. 299:-)
Utifrån vilda växter och svampar får vi 
recept på och tips om vilda råvaror vi kan 
plocka i skog, fjäll och ängsmark.

119:- (299:-)

PETER GOODFELLOW 
Fåglar i Sverige & Nordeuropa (Ord. 99:-)

JOSEPHINE BACON 
Svampar i Sverige & Nordeuropa (Ord. 99:-)

ROBERT READ 
Insekter i Sverige & Nordeuropa (Ord. 99:-)

ANDREW CLEAVE 
Floran i Sverige & Nordeuropa (Ord. 99:-)

Smidiga fältguider med korta beskrivningar 
av kännetecken för de  vanligaste arterna 
i Sverige och Nordeuropa.

JAN PEDERSEN 
Våra vanligaste fåglar 
nära dig: I trädgård, 
park och skog
Gråsparv eller pilfink? 
Gransångare eller löv-
sångare? Taltrast eller 
rödvingetrast? Lätt-
använd fågelbok.

(Ord. 249:-)

LARS-ÅKE JANZON, 
STAFFAN ULLSTRÖM
Om fåglar i Sverige
Möt fåglarna vi kan träffa 
på i våra träd gårdar och 
parker. 113 av våra  
vanligaste fågel arter 
i text och bild.

99:- (279:-)

PER JENSEN 
Världens vanligaste 
fågel: en kärleks-
förklaring till höns
En levande och kärleks-
full beskrivning av  
hönsens okända sidor.

89:- (299:-)

BO MOSSBERG,  
BJÖRN CEDERBERG 
Humlor i Sverige
Allt om Sveriges 40 arter 
av humlor. Utseende och 
beteende och i vilka miljöer 
och blommor de föredrar.

79:- (249:-)

STEVE MANN 
Valpskolan: Så får  
du en glad, trygg  
och lydig hund
Inkallning, gott upp-
förande, tips och tricks. 
Träna din hund med hjälp 
av enkla steg-för-steg- 
beskrivningar.

79:- (229:-)

BO SÖDERSTRÖM 
Hur tänker din hund?
Om samspelet mellan 
människa och hund, 
om hundens signaler 
och fascinerande fakta 
om människans bästa 
vän.

79:- (269:-)

ANDERS HALLGREN 
Att ha hund: 
Kommunicera, aktivera, 
vägleda – från valp till 
vuxen
Enkla metoder för att lära 
dig att leva, aktivera, väg-
leda, leka och kommuni-
cera med din hund.

69:- (229:-)

NIKLAS KÄMPARGÅRD 
Lev som en bonde
För dig som vill klara dig 
själv – i stort eller smått. 
Boken innehåller hundra 
sätt att bli mer självhus-
hållande.

(Ord. 329:-)

JENNY NEIKELL,  
JOHN TAYLOR
Taylor & surtanten
En grundbok som visar 
hur du bygger en grön-
saksodling från ingenting 
– och hur du tar vara på 
det du skördar.

119:- (299:-)

PETER ENGLANDER 
Trädgårdens  
glasade rum
Ett glasat rum kan få 
både människor och  
växter att frodas. Boken 
guidar oss genom  
valmöjligheter och  
drömmar.

139:- (299:-)

MARIE-LOUISE EKLÖF 
Trädgårdsapoteket
Inspirerande och  
pedagogiskt om hur  
vi kan använda våra 
vanligaste trädgårds-
växter i hälsans tjänst.

89:- (279:-)

SUSANNA ROSÉN,  
PIA LUNDGREN

Stora boken om att 
beskära

Allt du behöver veta 
om beskärning, med 

tydliga beskrivningar 
och bilder så att du 

snabbt kommer i gång.

(Ord. 229:-)

BELLA LINDE 
Mästarnas köksträdgårdar
Kika in i mästarnas paradis och lär dig 
allt du behöver veta för att förverkliga 
drömmen om en köksträdgård.

(Ord. 299:-)

LENNART ENGSTRAND, 
MARIE WIDÉN
Kryddor och krydd-
växter från hela världen
Här presenteras fler än 
200 kryddor och krydd-
växter – använd som 
uppslagsbok och  
 inspirationskälla.

99:- (399:-)

FILIP JOHANSSON 
Trädgårdshacks  
– 76 finurliga återbruk 
som förenklar din  
odling året om
Trädgårdsinspiration, 
genvägar och  
aha-upp levelser. 

99:- (279:-)

DAVID CARLSON 
Roshandboken: allt om 
sorter, plantering och 
skötsel
Vill du också lyckas med 
rosorna? Här får du lära 
dig allt du behöver veta 
för att få till din rosen-
trädgård.

59:- (299:-)

99:-

79:-
/STYCK

Odlingssugen?
Vem som helst kan skapa en lustfylld trädgård 
med enkla medel. Pedagogisk serie med tips,  
råd och idéer.

EVA ROBILD
Odla i pallkrage (Ord. 199:-)
Odla ätbart på liten yta (Ord. 199:-)
Perenner (Ord. 199:-)

LARS-ÅKE JANZON, 
BO MOSSBERG 

Blommor i Sverige
En kunskapsrik och 

 lättillgänglig bok om 
våra 200 vanligaste 

blommor, där arterna 
är ordnade efter färg.

(Ord. 249:-)

79:-

SUELLEN DAINTY 
Hundens 50 favoritlekar  

En bok full av kul  
aktiviteter och övningar 

för dig och din hund, med 
tydliga steg-för-steg- 

instruktioner.

(Ord. 149:-)
49:-

/STYCK

129:-

139:-

129:-

SUSANNE HOVENÄS 
(RED.)
Trädgårdskalender – 
inspiration, tips och 
projekt månad för månad
Fyll-i-bok med inspiration, 
värdefulla tips och enkla 
projekt månad för månad. 

69:- (199:-)

EMILY BRATT 
En annan slags trädgård 
– Månadsflor, slow 
flowers och skönheten 
i varje årstid
Annorlunda trädgårds-
bok med fantastiska  
foton.

129:- (299:-)

69:-
/STYCK

79:-
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ROSS KING
The Story of Painting: 
How Art Was Made
How materials, techniques 
and ideas have evolved 
over the centuries,  
inspiring artists to  
create their works.

129:- (579:-)

JOSH SIMS
Icons of  
Women's Style
The most influential 
and legendary 
 garments and 
 accessories, and how 
they have shaped how 
women dress today.

(Ord. 279:-)

LINDA WATSON
Fashion Visionaries
The story of fashion 
through 75 of the 
world's most legendary 
designers and their 
fascinating personal  
lives.

89:- (349:-)

Catwalking 
Photographs by  
Chris Moore
From Coco Chanel's 
 final show to Galliano's 
graduation, captured 
by the man who has 
seen and shot it all.

(Ord. 689:-)

JANE FREDLUND 
Stora antikboken
En guide för den antikintresserade, med 
tumregler, värderingstips och skötselråd 
för en mängd antika föremål.

(Ord. 299:-)

MARTIN BORG 
Maximal nostalgi – 
retrofavoriter från  
fem decennier
Prylarna, personerna och 
de popkulturella snack-
isarna från våra favorit-
decennier. Rikt illustrerad 
presentbok.

69:- (229:-)

CHARLOTTE OCH 
PETER FIELL 
The Story of Design: 
From the Paleolithic  
to the Present
The styles, movements, 
materials, pioneers and 
companies that shaped 
each era of design.

99:- (589:-)

RICHARD WESTON
Architecture
 Visionaries

The story of 20th- 
century architecture 

through 75 of the 
world's most influential 

architects and their 
works.

(Ord. 349:-)

LENNART NILSSON 
Hans livs bilder
En spegling av fotografen  
Lennart Nilssons sjuttioåriga gärning, 
med outtröttligt och bildjournalistiskt 
skarpsinne.

(Ord. 399:-)

LARS LERIN 
Och fågeln flög fritt för 

att uppsöka sin bur
Ett möte mellan konst-
närerna Lars Lerin och 

Carl Larsson genom  
deras privata brev från 

när och fjärran.

(Ord. 379:-)

CHARLIE MACKESY
Pojken, mullvaden, 

räven och hästen
En fin, vardagsfilo-

sofisk tankebok om 
vänskap och gemen-

skap, en hyllning  
till vänligheten  

och kärleken.

 (Ord. 219:-)

MAJA KARLSSON 
Trettiofem sockor
En bok full med sockor 
som kickar igång stick-
lusten – från enkla 
 nybörjarsockor till mer 
avancerade mönster.

(Ord. 299:-)

IVAR ASPLUND 
Sticka flätor
18 detaljerade beskriv-
ningar på flätade plagg 
som tröjor, koftor och 
mössor för den mer 
 erfarna stickaren.

99:- (299:-)

LOTTA LUNDIN 
Sticka fler vantar med 

Knitting Lotta
16 unika vantmönster 

och en skön filt,  
pedagogiska beskriv-

ningar, inspirerande 
bilder och roliga texter.

(Ord. 249:-)

Den stora virkboken
Fler än 100 inspirerande 
virkprojekt i olika  
svårighetsgrader. 
Mössor, vantar, sockor, 
filtar och mycket mer.

79:- (199:-)

SANIA HEDENGREN, 
SUSANNA ZACKE  
Virka sjalar, väskor, 
kuddar
Virkprojekt till dig och 
ditt hem med inspire-
rande bilder och peda-
gogiska beskrivningar.

79:- (229:-)

ANN RINGSTRAND 
Sy – 10 nya mode- 
 plagg av designer  
Ann Ringstrand
Tio mönster på unika, 
 moderiktiga nyckelplagg 
för din garderob, skapade 
av medgrundaren till 
 modemärket Hope.

129:- (429:-)

SAMANTHA NIELSEN 
Akvarell på 5 minuter
Verktyg, tekniker,  
experttips, idéer och 
50 snabba övningar  
för att komma igång 
och måla akvarell.

79:- (149:-)

NORMAN LONG 
Olja: tekniker och steg
Med enkla instruktioner 
lär du dig om tekniken, 
komposition, färglära 

och material för att  
måla i olja.

(Ord. 149:-)

HANNA KARLZON 
Berättelser från 
midnattsmaskeraden
Magisk målarbok på 
 temat midnattsmaskerad 
på slottet. Levande ljus, 
mystiska varelser och  
utklädda gäster.

69:- (149:-)

BARRINGTON BARBER
Teckningskonstens 
grunder
En praktisk och  
full ständig kursbok  
i teknik, perspektiv  
och komposition för 
tecknare på alla nivåer.

(Ord. 239:-)

MARLÉNE ERIKSSON 
Städglädje med 
Marléne Eriksson
Hur du gör städningen 
enklare, roligare och 
mer miljövänlig med 
exempelvis citron, 
 ättika och bikarbonat.

69:- (149:-)

ELLINOR SIRÉN 
Städa hållbart  
med Ekotipset

En miljöklok städhand-
bok med många fiffiga 

ekohacks av kvinnan 
bakom Ekotipset på 

sociala medier.

(Ord. 289:-)

MIKI ANAGRIUS 
Knopar
Över 30 olika knopar 
för olika användnings-
områden, med steg för 
steg-beskrivningar 
i ord och bild.

119:- (289:-)

HANNES DAHLROT, 
HENRIK FRANCKE 
Tälj!
Grundläggande 
träkunskap och roliga 
projekt som slevar, 
 krokar, skäggkammar 
och ätpinnar.

119:- (299:-)

SANIA HEDENGREN, 
SUSANNA ZACKE
Betong i hem och 
trädgård
Lär dig gjuta bordsskivor, 
bokstöd, tvålfat mm. 
 Inspiration, kreativa idéer 
och skaparlust.

79:- (199:-)

ANNA OCH ANDERS 
JEPPSSON 
Stora boken om att 
snickra – från 
växtlådor och bänkar 
till planteringsbord 
och utekök
Tydliga, kreativa  
projekt och tips på 
smarta, snygga  
lösningar för hemmet. 
För både nybörjare  
och erfarna.

(Ord. 249:-)

99:-

99:-

89:-89:-

129:- 79:-
89:-

89:-

79:-

99:-

79:-

129:-

149:-
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KATIE DAYNES 
Finns det dinosaurier?
Titta, läs och öppna 
luckorna för att få  
svar på allt möjligt 
spännande om 
 dinosaurier.

59:- (89:-)

JOHAN EGERKRANS 
Triceratops och andra 
horndinosaurier
Om ceratopsiernas 
 historia, deras familje-
träd och hur de utveck-
lades över årmiljonerna. 
Rikt illustrerad.

69:- (169:-)

SARAH SHEPPARD 
Dinosaurier överallt

En torsdag i  
Zalambdalestes liv, ett 

råttliknande litet djur 
som levde  samtidigt  
som dinosaurierna.

(Ord. 169:-)

DEREK HARVEY 
På resa genom 
djurens rike
En resa genom  
Kanadas arktiska 
tundra genom tajga, 
korallrev, bambu-
skog, öken, klippiga 
berg och savann.

(Ord. 149:-)

BJÖRN 
BERGENHOLTZ 
Hur ser man djur?:  
en upptäckarbok för 
nyfikna
Alla vet att det finns 
djur. Men hur får man 
se dem på riktigt?  
En räv? En groda? En 
fladdermus? Jo, så här!

(Ord. 159:-)

EMMA JANSSON 
Mina första  
nordiska djur
Vem gillar honung?  
Vem ser ut som en randig 
pyjamas? Kort fakta om 
älgen, uttern, vesslan och 
andra djur.

79:- (149:-)

ERIK KOHLSTRÖM 
Det vilda alfabetet
En klassisk ABC-bok 
och faktabok i ett,  
som väcker lusten att 
upptäcka både språket 
och naturen.

79:- (189:-)

BJÖRN BERGENHOLTZ 
Känn igen 25 blommor 
(Ord. 139:-)
Känn igen 25 myror och 
andra småkryp  
(Ord. 129:-)

Lär dig hur du känner igen 
blommor och småkryp som 
du hittar och möter längs 
stigen, i skogen och på 
ängen.

JOHN WOODWARD 
Dinosaurier och 
andra urtidsdjur
En lärorik och 
 fantastisk upptäckts-
resa flera miljoner år 
tillbaka i tiden med 
fakta om de spännande 
varelserna.

(Ord. 229:-)

ZLATAN IBRAHIMOVIC,  
LUIGI GARLANDO 
Adrenalina
Öppet och ärligt om  
fotboll och om den svåra 
konsten att låta adrenalin och  
balans ta lika stor plats i livet.

(Ord. 279:-)

JONAS ERIKSSON, 
ANDERS CEDHAMRE 

Korthuset
Efter arton år som en 
av Fifas toppdomare 

berättar Eriksson 
 öppet om vad som 

händer bakom kulis-
serna på den interna-

tionella toppfotbollen.

(Ord. 279:-)

MATTIAS SVAHN, 
HEIDI WOLD 
Längdskidåkning
Hur lägger du bäst  
upp träningen inför  
ett långt lopp?  
Teknik,  träningslära, 
valla skola, tips och 
goda råd.

(Ord. 319:-)

PETER HAVENTON 
Bilar – körglädje, resor 
och nostalgi
Underhållande om kända 
märken, bilar på camping-
tur och långa  resor. En 
bildkavalkad från svenska 
folkets album.

69:- (249:-)

FREDRIK NYBLAD 
Volvo 240/260
Driven av sin passion 
har författaren under 
många år samlat  
information om bilen 
han älskar.

119:- (299:-)

ULF DIEHL,  
LENNART NILSSON 
Svenska lok och motor-
vagnar med person-
vagnar 2021
För den sanne järnvägs-
entusiasten.

69:- (449:-)

Formidabelt  
mycket sudoku

365 kluriga sudokun i 
olika svårighetsgrader, 
både för nybörjare och 

vana sudokulösare. 
Smidigt format.

(Ord. 149:-)

Sudoku: svår-expert, 
348 sifferpussel med 
stigande svårighetsgrad
Träna din logiska förmåga 
med sudoku, det perfekta 
tidsfördrivet. När som 
helst och var som helst.

39:- (69:-)

Stora korsordsboken
Ca 75 korsord i olika 
svårighetsgrader.  
Bildkryss och ordflätor 
av Sveriges bästa 
korsords konstruktörer. 

69:- (129:-)

Helt enorma 
korsordsboken
262 lättsamma, under-
hållande och omväxlande 
korsord, bildkryss,  
krypton och sudokun 
i olika svårighetsgrader.

69:- (149:-)

EMMA V LARSSON
Till fots

Inspirerande fakta och 
tips om vandring, från 

packlistor, mat och 
 säkerhet till leder och 

relationer på turen.

(Ord. 299:-)

BEAR GRYLLS 
Så överlever du allt:  
En handbok för alla 
tillfällen (Ord. 99:-)

ANNA-MARIA 
STAWREBERG 
Prepping: Överlevnads-
handboken (Ord. 279:-)

Allt du behöver veta för 
att klara dig igenom och 
överleva i alla tänkbara 
situationer och miljöer.

79:-

79:-

99:-
/STYCK

89:-

39:-

SARAH SHEPPARD 
Djuren i vattnet

Dyk ner under ytan  
och möt den slemmiga 

ålen, korallrevet och 
Sveriges stökigaste 

fisk. Humoristisk 
 faktabok.

(Ord. 169:-)

79:-

129:-

Mensa: Utmana  
din hjärna  
(Ord. 109:-)
Mensa: Utmanande 
tankenötter  
(Ord. 89:-)

Roliga utmaningar 
för alla, framtagna av 
Mensa, det interna-
tionellt kända säll-
skapet för personer 
med hög IQ.

Roliga uppslagsböcker  
för barn
Lärorika uppslagsböcker som bygger på aktuell 
forskning. Lär dig om djuren, rymden och alla 
vackra fåglar!

CLAUDIA MARTIN 
Barnens uppslagsbok om fåglar (Ord. 229:-)

MICHAEL LEACH, MERIEL LAND 
Barnens uppslagsbok om djur (Ord. 149:-)

GILES SPARROW 
Barnens uppslagsbok om rymden (Ord. 149:-)

89:-

69:-

69:-

69:-

79:-
/STYCK

69:-
/STYCK

49:-
/STYCK
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Coola experiment
Över 50 experiment 
med olika material.  
Instruktioner och  
bilder som förklarar 
vad som sker och  
varför.

79:- (229:-)

MARIA MARCHNER 
En himla massa gåtor
Över 100 långa och 
korta, extra roliga  
och kluriga gåtor. 
Dessutom flera sidor 
med bildgåtor.

59:- (99:-)

Det var en norrman, en 
sportfåne och Bellman: 
666 norge vitsar, 
bellman historier och 
annat kul
Roliga vitsar om hejdlösa 
sportfånar, bångstyriga 
djur mm, illusterat av  
Johan Wanloo.

39:- (139:-)

LIEVE BOUMANS 
Vet du vad  

klockan är?
Följ med lilla kanin 

hela dagen och flytta 
klockvisaren längs 

hela berättelsen.

(Ord. 89:-) ANJA TAKACS 
Pärlplattedjur
Lär dig att göra de 
 finaste, största och 
mest uttrycksfulla 
pärlplattedjuren. Med 
tydliga beskrivningar.

(Ord. 129:-)

Enkel och rolig 
origami
Vik en björn, fågel eller 
hoppande groda.  
Färdiga motiv och 
 instruktioner till 
 perfekt origami för 
små händer.

29:- (59:-)

GARETH MOORE 
Kluriga tankenötter för 
smarta barn (Ord. 69:-)
Gnugga geniknölarna 
med bildgåtor, logiska 
utmaningar, ordlekar,  
sudoku, sänka skepp  
och mycket mer.

LAUREN  
FARNSWORTH 
Kluriga quiz för smarta 
barn (Ord. 79:-)
Träna hjärnan med över 
90 quiz om djur, växter, 
mineraler, geografi,  
vetenskap och super-
hjältar.

ELIAS VÅHLUND,  
AGNES VÅHLUND 
Supersnabba  
dagboken
Fyll i drömmar, min  
dag på 1 minut, listor,  
dagens goda gärning, 
dagens känsla med  
emojisar och mycket mer.

(Ord. 99:-)

Den inofficiella  
Harry Potter-quizboken

En fullspäckad, illustrerad bok 
med 500 Harry Potter-frågor 

för alla kunskapsnivåer.  
Håll i kvasten, nu kör vi!

(Ord. 229:-)

Varför är det så?:  
en uppslagsbok om 
allt möjligt
Hur kan hjärtat slå? Hur 
många stjärnor finns 
det? För alla barn som 
 börjat fundera på de 
små och stora frågorna.

79:- (129:-)

DEVIN DENNIE 
Vad vet du om jorden?: 
smarta svar på finurliga 
frågor
Smarta svar på finurliga 
frågor med hjälp av 
 fascinerande fakta och 
fina bilder. För nyfikna 
små hjärnor.

79:- (149:-)

ANDERS HANSEN,  
MATS WÄNBLAD 
Hjärnstark junior: smartare, 
gladare, starkare (Ord. 229:-)
Skärmhjärnan junior (Ord. 229:-)
Spännande och lättillgängligt 
om hur den unga hjärnan  
fungerar och tips för mindre 
skärmtid och mer rörelse.

REYHANEH 
AHANGARAN 
Ska det kännas så här? 
(och andra svåra 
frågor): känsloboken 2
Ibland är det svårt att 
prata om känslor för 
man tror att ingen 
 förstår. Men många 
funderar på samma 
 saker!

(Ord. 199:-)
Min stora guide till 
stjärnhimlen
Pedagogiskt om  
stjärnbilder, galaxer 
och  planeter och hur 
du hittar dem med 
hjälp av enkla och 
smarta steg.

59:- (119:-)

ANDREW BROOKS 
Barnens atlas
Tydlig, fin och 

 omfattande atlas för 
 nyfikna barn. Kartor, 

landmärken, djur, 
 klimat och  

mycket annat.

(Ord. 159:-)

Klara, färdiga, baka!: 
recept för unga bagare
Bli bakproffs! Lär dig att 
vispa maräng, smälta 
choklad, baka tårta  
och spritsa snygga 
 dekorationer.

(Ord. 149:-)

CLAIRE 
SUMMERSCALE 
Så spelar du schack
Lär dig spelet från 
grunden, om pjäsernas 
styrkor och svagheter 
och ta del av smarta 
taktiker och strategier.

79:- (149:-)

FABIAN GÖRANSON 
Forntiden
Hur var det att leva 
i Sverige för 14 000 år 
sedan? Faktaspäckat 
och spännande för 
 vetgiriga 5–12-åringar.

89:- (159:-)

LUANN COLOMBO 
Upptäck kroppen!
Hur funkar reflexer? 
Var sitter förmaket? 
Utforska världens  
mest fantastiska  
maskin – din kropp!

89:- (129:-)

KATIE DAYNES 
Alla borstar tänderna!
Varför måste man 
 borsta tänderna? 
 Varför har djuren inga 
tandborstar? Och 
 varför tappar små  
barn sina tänder?

59:- (89:-)

89:-

29:-

49:- 79:-

89:- 79:-

59:-

Allt du vill veta om 
pokémon
Alla pokémon i hela världen (över 875 stycken) 
samlade med färgbilder, faktarutor och 
 pedagogiska kapitel.

Pokémon:  
Extra stora handboken  
(Ord. 249:-)

Bli vad du vill! Ge dig inte!
En uppmuntrande fyll-i-bok som sprider självkänsla 
och mod, och sporrar tjejer att nå sin fulla potential.

ELENA FAVILLI, FRANCESCA CAVALLO
Jag är en rebelltjej: en fyll-i-bok som kan förändra allt  
(Ord. 229:-)

129:-

49:-

39:-
/STYCK

79:-
/STYCK
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ANNA RIBBING,  
MIA NILSSON EVIDON 
Sommar – pyssla med mig 
(Ord. 79:-)
Våren – pyssla med mig 
(Ord. 79:-)

Böcker fulla med roliga vår- 
och sommarpyssel, fakta  
om årstiderna och gör det 
själv-tips!

MATS WÄNBLAD 
Kul med fotboll
Ett härligt fotbolls-
äventyr, fullt med  kluriga 
pyssel och  fotbollsfakta. 
Läs, färglägg och pyssla 
med klistermärken.

39:- (99:-)

Vattengraffiti:  
Coola djur

Måla djuren i denna 
 roliga vattengraffiti- 
målarbok. Innehåller 

mallar, klistermärken, 
papper och spraypennor.

(Ord. 129:-)

Målarbok Disney Frost (Ord. 89:-)
Målarbok Disney Frost 2 (Ord. 59:-)
Målarbok Disneyklassiker (Ord. 89:-)

Måla och klistra klisterbilder med  
en härlig mix av Disneys klassiska  
karaktärer. Frost, Djungelboken m fl.

Gör som Pippi
Pyssla och måla 
precis som Pippi 
Långstrump gör!

(Ord. 89:-)

Pysselbok 
Disneyklassiker
Pysselbok med alla 
 favoritkaraktärer från 
Disneys klassiker, och 
med mer än 50 klister-
märken.

(Ord. 89:-)

SARAH HULL 
Min färgglada målarbok
Rita hårt och mjukt med 
olika kritor och pennor 
tillsammans med lilla 
 musen och hennes 
 vänner. För de yngsta.

29:- (49:-)

Min enhörningsväska
En magisk pysselväska 
fullpackad med även-
tyr, klistermärken och 
annat kul, och med ett 
smart litet handtag.

19:- (69:-)

Enhörningar färglägg 
efter siffror
48 fina enhörnings-
bilder att färglägga 
med hjälp av siffror,  
där varje siffra  
motsvarar en färg.

(Ord. 69:-)FIONA WATT 
Vi reser: pysselbok med klistermärken 
(Ord. 69:-)
Modedesigner: pysselbok med klister-
märken (Ord. 69:-)

Häng med på äventyr i världen, klä tjejerna 
och tänk som en modedesigner. Kreativt 
med massor av klistermärken.

LUCCY BOWMAN 
Bästa vänner: pysselbok 
med klistermärken
Klä på bästa vännerna 
Anja, Lollo och Sofia och 
häng med när de går på 
bio, rider och sover över 
hos varandra.

39:- (59:-)

FIONA WATT 
Full fart! Pysselbok 
med klistermärken
Häng med ut i snow-
boardbacken, släck 
bränder, filma vilda   
djur i djungeln, rid ut 
i terrängritt och  
mycket mer.

29:- (69:-)

Jag kan tiden
Den går och går,  
stannar aldrig, runt  
runt. Lär dig om tid  
och klockan med  
klistermärken och 
 stjärnor.

29:- (89:-)

ASTRID LINDGREN 
Pippi Långstrump. 
Pyssla, måla och läs!
Rolig läsning, kluriga 
pyssel och målarsidor 
med Pippi Långstrump. 
Här finns inga lång-
tråkiga stunder!

(Ord. 99:-)

EMMA JANSSON 
Upptäck naturen: en 
målar- och pysselbok
Räkna kottar, gissa löv 
och färglägg 22 detalje-
rade naturbilder. Perfekt 
pyssel för lediga dagar.

29:- (89:-)

CAROL MEDCALF 
Räkna: övningsbok
Peppande och roliga 
övningar som stärker 
självförtroendet och 
finslipar kunskaperna. 
Facit och tips  
medföljer.

39:- (59:-)

JAN MAGNUSSON, 
SUSANNE NORDQVIST 
Lär dig skriva stora  
och små bokstäver
Lär dig skriva med hjälp 
av tydliga pilar och mar-
kerade stödlinjer, varvat 
med kul fakta om djur 
och natur.

49:- (69:-)

KERSTIN HAMBERG,  
KENNETH HAMBERG 

Stora boken med  
korsord för listiga barn

Superenkla ordflätor, lagom 
 svåra kryss och tuffa korsord. 

Och så megasvåra kryss längst 
bak i boken!

(Ord. 69:-)

STEN JOHNSON 
Fler korsord för 
barn 7–9 år
Pedagogiskt  
konstruerade, färg-
glada, roliga och  
lärorika korsord för 
barn i lågstadieåldern.

(Ord. 69:-)

Vi kan räkna från 1 till 10  
(Ord. 69:-)
Vi kan läsa och skriva A till Ö 
(Ord. 69:-)
Lär dig läsa, skriva och räkna 
på ett pedagogiskt sätt med 
de klassiska skolboksbilderna 
av Ingrid Vang Nyman.

SVEN NORDQVIST 
Pettson och Findus  
löser korsord (Ord. 79:-)
A–Z Lär dig Engelska med 
Pettson & Findus (Ord. 89:-)

Hjälp Pettson och Findus att 
lösa enkla korsord, och lär 
dig skriva 26 engelska ord,  
från A till Z.

NEVILLE ASTLEY,  
MARK BAKER 
Plask och plums  
med Greta!
Gör klart sagan om när 
Greta och Georg besöker 
simhallen genom att 
klistra in alla klister-
märken.

39:- (69:-)

49:-

39:-
/STYCK

29:-
/STYCK

29:-

29:-

49:- 29:-

Läsa, räkna och skriv!
Lär dig räkna och skriva siffror och bokstäver på ett 
pedagogiskt och roligt sätt med med Jan Lööf.

JAN LÖÖF
Siffror – räkna 1, 2, 3 … med Jan Lööf (Ord. 79:-)
Nu ska vi skriva mera! (Ord. 79:-)

39:-
/STYCK

39:-

29:-

39:-
/STYCK

29:-
/STYCK

19:-
/STYCK
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INGELA P  
ARRHENIUS 
Var är piraten?
Var är piraten?  
Var är zebran och 
 hunden? Lyft på fliken 
så får du se! Härlig  
bok i tålig kartong  
för de yngsta.

(Ord. 99:-)

JULIA DONALDSON, 
AXEL SCHEFFLER 

Hej Gruffalon:  
vem bor här?

Gissa vilka djur som 
bor var, och lyft sedan 

på flikarna och kolla 
om du hade rätt.

(Ord. 99:-)

Var är min mamma?
Dra upp flikarna och  
se om du kan hjälpa de 
gulliga och busiga 
 djurungarna att hitta 
sina mammor.

39:- (89:-)

NEVILLE ASTLEY, MARK BAKER 
Gretas bildordbok (Ord. 89:-)
Gretas familj 4 små böcker (Ord. 79:-)

Leta ord och häng med Greta Gris, och 
lär känna hela hennes familj: mamma, 
pappa, Greta och lille Georg.

AIMÉE CHAPMAN 
Titta & peka: Djur
Titta, peka och var  
med när ditt barn 
 upptäcker och lär sig 
namnen på olika saker 
på bondgården.

59:- (99:-)

Se hur de växer! 
Bondgården
Se hur kultingen, 
 kycklingen, lammet, 
kalven och ankungen 
på bondgården växer 
och blir stora.

39:- (89:-)

MARTIN HARRIS 
Djur på landet
Lär känna några av 
våra vanligaste 
 sällskaps- och bond-
gårdsdjur och upptäck 
hur de låter! Pekbok  
för de yngsta.

39:- (79:-)

OLGA UTKINA 
Mina favoritdjur 
 – 15 miniböcker

Box med 15 miniböcker 
med 75 namn på djur, 

fåglar, fiskar och  
insekter, stora bilder 

och roliga pussel.

(Ord. 169:-)

Mina första 
100 fordon
Spännande och lärorik 
bok med kluriga frågor, 
ett roligt memoryspel 
med flikar och massor 
av bilder.

29:- (89:-)

Bok med spegel. 
Tittut!
Vik ut spegeln och 
 härma bebisarna när 
de vinkar, skrattar och 
leker tittut.

39:- (79:-)

Min bildordbok
En bildordbok kring några av våra 
 vanligaste ord, full med fina illustrationer 
och fotografier

(Ord. 79:-)

Mina första ord
Utforska stranden,  
staden, trädgården 
och hemmet med åtta 
roliga ljud. För små 
 nyfikna barn.

49:- (79:-)

CHRISTIE HAINSBY 
Älskade nalle: saga med 
gosiga flärpar
Följ med Nalle och hans 
vän på roliga äventyr i 
vardagen. Med gosiga 
flärpar att utforska, 
 känna och klappa på.

55:- (99:-)

Gissa djuret
Lek en gissningslek 
med de gulliga djuren. 
Dra ut flikar och få 
 ledtrådar, som djurens 
öron och svansar.

29:- (89:-)

B som i Bondgård (Ord. 99:-)
V som i Valp (Ord. 99:-)

Klappa och känn på de söta 
djurens mjuka päls, läs och låt 
barnen upptäcka bokstäverna 
på ett lekfullt sätt.

Mina 100 första ord
Upptäck de första  
100 orden med hjälp av 
roliga bilder och flikar 
att lyfta på. Perfekt för 
de mindre barnen.

(Ord. 79:-)

KARIN WÄNDAHL 
God morgon
En fotografisk pekbok 
på sjungande vers om 
att gå upp, klä på sig, 
äta frukost, borsta  
tänderna.

39:- (79:-)

God morgon 
regnbåge

Upptäck regnbågens 
alla färger i den här 

söta boken för de 
minsta barnen.

(Ord. 99:-)

AMANDA WOOD 
God natt, lilla anka (Ord. 99:-)
God natt, lilla kanin (Ord. 99:-)
Följ med på lilla ankans och  
kaninens första äventyr utanför 
boet. Oj vad mycket det finns 
att upptäcka!

49:-

79:-

39:-
/STYCK

55:-

39:-

59:-

Poppy och Sam  
på Äppelgården
Om Poppys och Sams äventyr på 
bondgården med den knasiga hunden, 
den ensamma ponnyn och den trasiga 
traktorn.

HEATHER AMERY, STEPHEN CARTWRIGHT
Den tokiga hunden (Ord. 69:-)
En ny häst (Ord. 69:-)
Traktortrubbel (Ord. 69:-)

Tryck på  
knappen,  
lyssna och sjung
Roliga ljudböcker där du hänger  
med i äventyret genom att  
trycka på knappen, lyssna  
och till och med sjunger med!

Det blå tåget (Ord. 79:-)
Det röda planet (Ord. 79:-)
Har den äran (Ord. 79:-)

59:-

55:-
/STYCK

55:-
/STYCK

35:-
/STYCK

55:-
/STYCK

46 AKADEMIBOKHANDELNS BOKREA 2023 AKADEMIBOKHANDELNS BOKREA 2023 47

BARN 0–2 ÅRBARN 0–2 ÅR



JOSEFINE SUNDSTRÖM, 
MERVI LINDMAN 
Språklek och ordskoj. 
Dam-Dam. Kalaset
En bok som uppmuntrar  
till ordlek, med rim, rytm 
och roliga ord som 
 barnet kan härma.

69:- (159:-)

JOSEFINE 
SUNDSTRÖM,  
MERVI LINDMAN 
Boken om att gå 
på förskolan
Beskrivande och  
roligt om matstund, 
fruktstund , glädje och 
ilska – en helt vanlig 
dag på förskolan.

(Ord. 159:-)
SAM MCBRATNEY, 
ANITA JERAM 
Vill du bli min vän?
Barnharen ger sig av 
på upptäcktsfärd själv, 
och ser en hare bland 
blommorna. Tänk om 
hon vill bli hans vän?

69:- (159:-)

AIMÉE CHAPMAN 
Jag vill sova!
Dags att göra sig redo 
för natten: hitta nallen, 
klä på pyjamasen och 
läsa bok. En söt 
 godnattsaga på rim.

55:- (99:-)

EVA ERIKSSON,  
LISA MORONI 
Julia sätter sig
Julia och pappa går ut, 
men Julia måste bara 
sitta lite på trappan 
först. Och på gungan. 
Men inte i vagnen!

39:- (129:-)

MERVI LINDMAN 
Sjung med Bebbe
Skoja, lek och sjung 
12 enkla, klassiska och 
moderna sånger 
 tillsammans med ditt 
barn och den busiga 
Bebbe.

59:- (119:-)

LENA ANDERSON 
Kanin-saga
Oemotstådlig bok  
med bedårande  
bilder och text av  
Lena Andersson.

59:- (99:-)

CATARINA KRUUSVAL 
I ett hus … (Ord. 79:-)

ALICE TEGNÉR, 
CATARINA KRUUSVAL 
Bä, bä vita lamm: 
Ellen och Olle sjunger 
(Ord. 79:-)

Titta på de härliga 
 bilderna, peka och 
sjung tillsammans om 
och om igen! Älskade 
vispekböcker.

BARBRO  
LINDGREN 
Max blöja
En modern klassiker 
i serien om Max,  
nu i ny design. För  
barn i pekboksåldern.

(Ord. 79:-)

INGER SANDBERG, 
LASSE SANDBERG 
Lilla Anna tittar 
på fordon
Grävmaskinen, brand-
bilen, ambulansen. Vad 
gör de och hur låter de? 
Titta, peka och prata 
med Lilla Anna!

59:- (89:-)

Alfons siffror
Lär dig de första 10 
siffrorna, räkna kakor, 
leksaksbilar, rosetter, 
köttbullar och tofflor 
med Alfons Åberg.

59:- (99:-)

JUJJA WIESLANDER,  
SVEN NORDQVIST 
Kråkan säger AKTA!
Mamma Mu vill klättra i träd, äta snö  
och balansera på en planka. Men Kråkan 
säger AKTA! Man kan ramla ner!

(Ord. 99:-)

JAN LÖÖF 
Jan Lööfs bilderbok
Titta. Peka. Känn igen och 
hitta på. En stor bok full av 
 intressanta saker, djur och 
människor för de minsta.

(Ord. 149:-)

Per Olsson hade en 
bonnagård: med 11 
roliga ljudknappar!

Följ med till Per  
Olssons gård och  

träffa alla djur  
som bor där!

(Ord. 99:-)

JEAN MAUBILLE 
Är det du som har tuggat 
på min godnattsaga?
Vem har tuggat på 
 bebisens godnattsaga?! 
 Musen? Katten? För  
det kan väl inte vara 
 monstret under sängen?

49:- (99:-)

Jag kan räkna till 100
100 hundar, 100 dino-
saurier, 100 bilar och 
annat. Snart kan du 
också räkna till 100!

35:- (69:-)

CHARLOTTA BORELIUS, 
ADAM BLOMGREN 
Bamse: Husmusens 

födelsedag
Husmusen fyller år och 

Bamse ger honom en 
härlig ost. Men Katten 

busar och gömmer 
 osten! Var är den?

(Ord. 79:-)

JAN MAGNUSSON 
Stora maskiner 
på gården
Säden ska skördas, 
 halmen samlas in,  
åkern harvas och plöjas  
– titta på och läs om alla 
 maskiner som behövs!

35:- (59:-)

Kramgoa hundvalpen
Träffa den kramgoa 
hundvalpen och hans 
vänner i den här söta 
sagoboken på rim.

39:- (99:-)

Nu är det slut, Rut!
Rolig rimbok med den 
glupska krokodilen  
Rut som käkar upp det 
mesta som kommer 
i hennes väg.

29:- (59:-)

Hajen Sam
Sam är den snällaste 
hajen i havet men alla 
är rädda för honom. 
Hjälp till att visa att han 
inte är farlig.

39:- (129:-)

GEORGIE TAYLOR 
Följ efter enhörningen!
Följ med fingret i enhör-
ningens spår genom ett 
sagoland fyllt av älvor, 
regnbågar, sjöjungfrur 
och mycket mer!

39:- (99:-)

SAM TAPLIN, STEPHEN 
CARTWRIGHT 
Poppy & Sam åker tåg
Läs sagan och tryck på 
knapparna för att lyssna 
på alla ljud och djurläten, 
och för att sjunga med 
i sångerna!

59:- (179:-)

69:-

69:-

59:-
/STYCK

59:-

79:-

35:-

MARIA NILSSON THORE 
Alla tre slutar  

med napp
Kompisarna Ester,  

Idde och Valle går på 
 förskolan Ärtan. Idag har 

Valle slutat med napp.  
Då vill Ester prova!

(Ord. 99:-)

39:-

Peka, upptäck  
och lär om naturen
Lär dig känna igen gädda, gös, citronfjäril, 
nyckelpiga och mängder med andra  
fiskar och insekter.

EMMA JANSSON
Upptäck naturen. Fiskar: pekbok (Ord. 119:-)
Upptäck naturen. Insekter: pekbok (Ord. 119:-)

Vera och Villes  
äventyr i vardagen
Vera gungar, hoppar, gör illa armen och måste gå 
till doktorn. Och så går de vilse på utflykt i skogen.

KATARINA EKSTEDT, LOVISA BLOMBERG
Vera går till doktorn (Ord. 119:-)
Vera och Ville på utflykt (Ord. 119:-)

79:-

59:-
/STYCK

59:-
/STYCK
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GUNILLA BERGSTRÖM 
Lycklige Alfons Åberg
Måste julen alltid ta slut? Alfons och 
 pappa vill inte att det ska bli vanlig 
 vardag igen. Men det vill farmor!

(Ord. 119:-)

CAMILLA BRINCK 
Musse & Helium.  
Dags att sova
Ett avkopplande 
 äventyr när mössen ska 
sova. Med mindfulness 
och kvällsrutiner för  
en mer harmonisk 
 nattning.

(Ord. 159:-)

MARIA NILSSON 
THORE 
Livet på en pinne 
(Ord. 149:-)
Samlade sagor  
(Ord. 329:-)
Vackert illustrerade 
berättelser med 
 filosofisk finurlighet, 
värme och humor  
om det stora och  
lilla i livet.

STINA WIRSÉN 
Vems säng?
Det är läggdags 
 hemma hos Gnis och 
Knatt och lilla Luden. 
Alla ska sova, men var? 
Överallt och hit, 
 tydligen!

79:- (149:-)

JAKOB WEGELIUS 
Herr Balders 
hemlighet
Herr Balder får hjälp 
med gräsklippningen 
av tio får! Det blir inte 
riktigt som herr Balder 
tänkt sig, utan bättre!

79:- (159:-)

JOSEFINE SUNDSTRÖM, 
EMMA GÖTHNER 
Studsmatta, simskola 
och en borttappad 
tigertass
Om små och stora ögon-
blick i en modern fem-
årings vardag.

79:- (169:-)

DAVID SUNDIN 
Boken som VERKLIGEN 
inte ville bli läst
En bok som krånglar 
ÄNNU mer och som bits 
och luras för att inte bli 
läst. Mysig högläsning 
med mycket skratt.

79:- (179:-)

ARNE NORLIN, 
JONAS BURMAN

Här kommer 
skogsmaskinerna

Spännande och lärorik 
berättelse om livet 

som skogsarbetare i 
denna bok för de 

 minsta fordonsälskarna.

(Ord. 149:-)
JOHAN ANDERBLAD, 
FILIPPA WIDLUND 
Bojan och 
grävmaskinen
Hur mycket får man plats 
i en grävskopa,  undrar 
Bojan? Och Bibbi vet allt 
om hur gräv maskinen 
fungerar!

79:- (159:-)

BAEK HEENA 
Magiska godiskulor
Den ensamma pojken 
Dongdong köper en 
påse godiskulor och 
allt förändras! En fin 
berättelse som slutar 
bra.

69:- (159:-)

JUJJA WIESLANDER, 
SVEN NORDQVIST 
Mamma Mu simmar
Mamma Mu har varit på badhuset och 
tagit Guldfisken! Men Kråkan tycker 
inte att det är särskilt märkvärdigt.

(Ord. 159:-)

JILLIAN HARKER 
Jag älskar dig 
mamma! (Ord. 49:-)
Jag älskar dig 
pappa! (Ord. 79:-)
Följ med Lilla björn 
på busiga äventyr 
som att klättra i träd, 
fånga fisk och samla 
honung.

GABY GOLDSACK, 
STEVE SMALLMAN 

Kattskrället (Ord. 79:-)
Stackars traktor (Ord. 79:-)

Bonden Blom gillrar en  fälla för en 
objuden gäst i ladan. Och hur ska 

han bli av med sin trasiga traktor?

EMMA ADAMS,  
MIKE BYRNE 
Enhörningar älskar 
inte regnbågar
Den här enhörningen 
 älskar svart, rockmusik 
och åskväder! En annor-
lunda enhörningsbok 
som hyllar olikheter.

35:- (129:-)

69:- (99:-)

69:- (149:-)

Mighty Pups  
– supervalpar (Ord. 69:-)
Mighty pups  
– supervalparna och 
Copycat (Ord. 89:-)
Inget jobb är för stort, 
ingen valp för liten!  
Det är dags för super-
valparna att sätta sina 
 krafter på prov igen!

HELENA KUBICEK BOYE 
Sov gott!: sömnsagor 
och tips för en god natt
Fem nyskrivna sömn-
sagor utvecklade med 
 inspiration från KBT och 
mindfulness, plus bra tips 
inför nattningen.

59:- (179:-)

OLA BELIN,  
EVALOTTA BELIN 
Tända lampan:  
En jättemörk historia
Följ grisen genom huset 
och hjälp till att tända 
lampan! För alla som 
tycker att det är lite 
 läskigt med mörker.

59:- (129:-)

CAMILLA LÄCKBERG, 
THERESE VILDEFALL 
Super-Charlie och 
bajsexplosionen
Familjen är i Spanien men 
lillasyster är i kiss- och 
bajsåldern, pappa kan 
inte spanska och mormor 
försvinner!

(Ord. 159:-)

MARGRET REY, H A REY 
Nicke Nyfiken simmar (Ord. 149:-)

Stora boken om Nicke Nyfiken (Ord. 199:-)
Tre oförglömliga äventyr med den busiga 

apan Nicke Nyfiken, samlade i en maffig 
samlingsutgåva

SARA EDWARDSSON 
YLVA HÄLLEN 
Osynliga Boo
Skräckis är som vilken 
förskola som helst, fast 
här går bara ungar som 
älskar att skrämmas, 
bitas och spöka.

75:- (159:-)

JONNA BJÖRNSTJERNA 
Sagan om den underbara 

familjen Kanin och fru 
Skräck (Ord. 179:-)

Sagoskogens flora och 
fauna (Ord. 179:-)

Följ familjen Kanins 
 äventyr i Sagoskogen 

bland alla underliga, 
 vackra, läskigt hårresande 

och roliga invånare.

69:-

79:-

79:-
/STYCK

69:-

49:-
/STYCK

39:-
/STYCK

Pinocchio (Ord. 79:-)
Askungen (Ord. 79:-)
Två älskade super-
klassiker som man 
aldrig tröttnar på,  
här i i Disneys  
förtrollande  
utförande.

39:-
/STYCK

Häng med Greta Gris 
på äventyr!
Följ med grisen Greta på campingäventyr, till tandläkaren,  
på lerpölshoppartävling och när mamma fyller år!

NEVILLE ASTLEY, MARK BAKER
Greta campar (Ord. 69:-)
Gapa stort (Ord. 69:-)
Greta och de guldiga stövlarn (Ord. 99:-)
Grattis på födelsedagen! (Ord. 149:-)

79:-

129:-79:-

69:-

59:-

39:-
/STYCK

89:-

49:-
/STYCK
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ELSA BESKOW 
Elsa Beskows sagoskatt. Trapp  
(Ord. 299:-)
ABC-resan  
(Ord. 179:-)

Älskade sagor, verser och bilder 
av Elsa Beskow, med underbara 
original illustrationer i färg och 
svartvitt.

FLERA FÖRFATTARE 
Samlade spöksagor
Snälla och mysrysliga 
berättelser om spöken, 
olyckliga monster, 
 några häxor och andra 
vedervärdiga figurer.

89:- (229:-)

MELANIE JOYCE, 
SAMANTHA MEREDITH 
Sagor för barn  
som är 3 år
Läs om ljuden som hörs 
på natten, susa ut i 
 rymden och träffa nya 
vänner! Sagor skrivna 
för treåringar.

39:- (59:-)

FLERA FÖRFATTARE 
Samlade hjärtesagor
Om att våga vara snäll, 
tycka extra mycket om 
en kompis på förskolan 
eller att längta efter en 
vän. Antologi.

99:- (229:-)

TOVE JANSSON, ALEX HARIDI,  
CECILIA DAVIDSSON 
Sagor från Mumindalen: Vägen till 
Mumindalen, Mumintrollen och den magiska 
hatten, Mumintrollen på hattifnattarnas ö  
(Ord. 199:-)

CECILIA DAVIDSSON, ALEX HARIDI,  
TOVE JANSSON, FILIPPA WIDLUND 
Mumintrollen och havsorkestern  
(Ord. 159:-)

Följ med till den magiska Mumindalen  
och träffa den brokiga Muminfamiljen.  
Här kan nästan vad som helst hända!

NIEL GAIMAN 
Nordiska myter – från 
Yggdrasil till Ragnarök
Hur Oden offrade sitt 
öga, varifrån Tor fick sin 
hammare och hur den 
 listige Loke lurade de 
 andra gudarna.

89:- (179:-)

69:- (159:-)

69:- (179:-)

99:- (179:-)

LARS LERIN 
Kråksommar
En berättelse i ord och 
akvarell om tre tanter, 
en kråkunge och en 
ovanligt vänskaplig 
sommar i Lillolastugan.

(Ord. 329:-) ULF NILSSON,  
EVA ERIKSSON 
Ensam mullvad  
på en scen
En fint illustrerad, 
 innerlig bilderbok med 
varm humor, om den 
 kanske största rädslan  
av alla – att inte våga!

(Ord. 169:-)

JAN LÖÖF 
När Felix blev stor
Felix vill komma ut ur 
de små serierutorna 
och in i en bilderbok. 
Men oj, han blir mycket 
större än alla andra!

79:- (149:-)

PIJA LINDENBAUM 
Vitvivan och 
Gullsippan
På en alptopp bor två 
barngrupper som får 
göra olika saker. En 
dag byter de kläder, 
och allt blir rörigt.

89:- (159:-)

SVEN NORDQVIST 
Hattjakten

En dag försvinner 
 morfars hatt, och 

 morfar ger sig iväg på 
ett galet äventyr för att 

leta efter hatten.

(Ord. 169:-)

EMMA ADBÅGE 
Gropen
Fantastisk bok om  
fantasins och lekens 
kraft. Vinnare av  
Augustpriset 2018.

79:- (159:-)

ANNIKA LEONE, 
BETTINA JOHANSSON 
Bara rumpor 
på camping
Mira, mamma och 
 pappa ska campa  
i husvagnen, omgivna 
av  typer som ser farliga 
ut, med motorcyklar 
och allt!

(Ord. 169:-) GÖSTA KNUTSSON, 
MARIA FRENSBORG, 
ÅSA & MICHAEL RÖNN 
Stora boken om  
Pelle Svanslös
Sagosamling om Pelle 
och de andra katterna i 
Uppsala. vinner i längden.

99:- (229:-)

Lilla barnkammarboken: 
godnattvisor

Både klassiska och  
nyare ramsor ur vår  

stora  godnattviseskatt,  
som Videvisa och  

Ronja  Rövardotters  
Varg sången.

(Ord. 179:-) 89:-

79:-

99:-

75:-79:-

ASTRID LINDGREN, INGRID VANG NYMAN
Känner du Pippi Långstrump? (Ord. 159:-)

ASTRID LINDGREN, MARIA NILSSON THORE
Ett litet djur åt Pelle (Ord. 179:-)

ASTRID LINDGREN, ILON WIKLAND
Vår i Bullerbyn (Ord. 159:-)

ASTRID LINDGREN, MARIT TÖRNQVIST
Kalle: den lille tjurfäktaren (Ord. 159:-)

ASTRID LINDGREN, DAVID SUNDIN
Pippi Långstrumps kokbok (Ord. 179:-)

89:-

FLERA FÖRFATTARE 
John Bauers 

förtrollande sagovärld
Ett urval av Bauers 

 illustrationer till klassiska 
sagor av berättare som 

Jeanna Oterdahl och  
Elsa Beskow.

(Ord. 189:-)

99:-

99:-

129:-
Älskade Astrid!
Lär känna de fina karaktärerna i några av Astrid Lindgrens 
mest älskade, klassiska böcker.

79:- 79:- (159:-)

89:-

Tips för mysig 
högläsning!

Stäng av TV, 
musik, spel och 

lägg undan 
telefonen.

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

Låt barnet avbryta 
med sina tankar. Ställ 

enkla frågor och 
uppmuntra barnets 

fantasi.

Variera mellan roliga, 
sorgliga, spännande 
böcker och lärorika 

faktaböcker.

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

Ha böcker 
framme så barnet 
själv kan hämta.
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DAN HÖJER,  
STINA LÖVKVIST 
Cirkusdeckarna och 
piratmysteriet  
(Ord. 159:-)
Cirkusdeckarna och 
Kolmårdenmysteriet 
(Ord. 149:-)

Fartfyllda äventyr med  
de största stjärnorna på 
Cirkus Pommery, de unga 
tvillingarna Kaspar och 
Katinka.

MARTIN WIDMARK, 
HELENA WILLIS
Berättelser från Valleby: 
Det mystiska brevet
Vem av de knasiga  
Vallebyborna är det  
som ska få post, och  
vad innehåller det 
 mystiska brevet?  
Ny serie.

(Ord. 129:-)

LIN HALLBERG, 
MARGARETA 
NORDQVIST 
I stallet med Sigge
Om Elina, hennes 
 kompisar och Sigge, 
den söta lilla  
shetlandsponnyn  
i det mysiga stallet 
i Broby.

(Ord. 159:-)
BOBBIE PEERS 
Marshmallows maskinen
Knasroligt om Ella som 
har hamnat i en fantasi-
värld som kryllar av 
märkliga robotar,  
maskiner och luft-
farkoster.

69:- (169:-)

MARTIN WIDMARK, 
EMIL MAXÉN 

Nelly Rapp och 
Monsterakademin

Den första fristående 
boken i den mysrysliga 

serien om monster-
agenten Nelly Rapp. 

Läskigt, roligt  
och lättläst.

(Ord. 159:-)

MARTIN OLCZAK, 
ANNA SANDLER 

Jakten på Jack
Samlingsvolym med 

alla fyra böcker i serien 
om den föräldralösa 

Jack och hans flygande 
motorcykel.

(Ord. 189:-)

ANNA HANSSON 
Fasliga fakta om rysliga 
varelser och märkliga 
platser
En lättläst och alldeles 
 lagom ruskig faktabok 
om fasansfulla vampyrer, 
läskiga troll och märkliga 
platser.

49:- (159:-)

HELENA BROSS 
Natt i skolan (Ord. 99:-)
Ensamma i stan (Ord. 99:-)
Succéböckerna där varje bok i serien 
har någon eller några av kompisarna 
i Klass 1b som huvudperson.

HELENA BROSS 
Läshunden
Den snälla hunden Trixi 
flyttar in i Axels och 
Omars hus. När Trixi 
sitter bredvid går 
 läxläsningen som   
en dans.

49:- (99:-)

PETRUS DAHLIN 
Kedjebrevet
Sixten får ett läskigt, 
hotfullt kedjebrev och 
måste välja: ska han 
skicka vidare kedje-
brevet, och till vilka?

49:- (119:-)

KATARINA GENAR 
Spöktelefonen
Följ med till skolan där 
man hör väsande ande-
tag, lätta steg bakom 
sig och kusliga skratt. 
Det är spökena!

49:- (119:-)

LIN HALLBERG 
Noas resa

Noas mamma har  
blivit sjuk och Noa 

måste åka buss till sin 
faster i ett annat land.  

Alldeles själv!

(Ord. 119:-)

JENS HANSEGÅRD 
Jordens underjordiska platser
Välkommen till en mystisk, undre värld 
fylld av smugglartunnlar, flyktvägar, 
 glömda gruvor och magiska grottor!

(Ord. 99:-)

MARIE OSKARSSON 
Tjuvar och tjafs
Julias nya spelkulor 
försvinner, och miss-
tanken faller på Emilia. 
Varför har hon en hel 
påse full plötsligt?

49:- (99:-)

SIRI SPONT 
Molly är min
Första delen i den 
lättlästa serien om 
hur det är att bo på 
landet och ha häst: 
lerigt, slitigt och 
 underbart!

(Ord. 119:-)

49:-

49:-

69:-
/STYCK

69:-

75:-

95:-69:-

49:-

Klura med LasseMaja!
Spännande och charmiga äventyr med skolkamraterna 
Lasse och Maja som löser knepiga fall i staden Valleby.

MARTIN WIDMARK, HELENA WILLIS
Musikmysteriet (Ord. 159:-)
Guldmysteriet (Ord. 159:-)
Detektivmysteriet (Ord. 159:-)49:-

/STYCK

65:-
/STYCKResan börjar med 

Läsborgarmärket!

Hur fungerar det?

Att läsa är att resa, det är sen gammalt. 
Men att lära sig läsa är inte alltid helt lätt. 

Därför finns Läsborgarmärket, som en 
inspiration på vägen mot ett liv fyllt av 

äventyr i böckernas värld.

1. Barnet läser fem böcker
2. Fyller i ett läskort

3. Hämtar märket gratis hos oss
4. Samla alla tre Läsborgarmärken!

Hämta läskort i våra butiker eller skriv ut på 
akademibokhandeln.se/lasborgarmarket.
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HENRIK TAMM 
Ninja Timmy och 
resan till Sansoria
Ninjorna beger sig med 
ubåt till ön Sansoria, 
som drabbats av en 
hemsk förbannelse. 
Rikt illustrerad.

(Ord. 179:-)

DAV PILKEY 
Hundmannen
Vad får man om man 
syr ihop en trasig  
polishund med en  
trasig  polisman?  
Hund mannen!  
Ett vinnande koncept.

(Ord. 169:-)

MANNE LINDEALL, 
PELLE MAGNESTAM 
De tre nyckelstenarna
En kväll när Kim 
 gömmer sig ombord 
på farfars fiskebåt 
 teleporteras hon till en 
mörk och okänd plats.

69:- (179:-)

MÅRTEN MELIN,  
HANNA GRANLUND
Spöksystrar. Samlings-
volym 1 (Bok 1 till 5)
När Nila ska börja i ny 
skola genar hon över 
 kyrkogården. Där möter 
hon spöket Maj, som 
 sitter på en gravsten!

89:- (159:-)

ANJA GATU,  
ANNA NILSSON 
Katt med rätt att klösa
Innanför buskar och 
bakom källargluggar 
i Rosengården finns en 
spionvärd, och Samira 
Karlsson blir kattspion!

89:- (179:-)

ELIAS VÅHLUND,  
AGNES VÅHLUND 
Handbok för  
supe rhjältar.  
Utan hopp
Sju barn är försvunna och  
alla är arga på både polisen och  
Röda masken som inte kan hitta barnen!

(Ord. 179:-)

JOHANNA SCHREIBER, 
FRIDA MALMGREN 
Skolavslutningen
Hemliga Klubbens 
klubbkassa försvinner 
mystiskt och barnen tror 
att den finns inne på den 
sommarstängda skolan.

89:- (169:-)

KRISTINA OHLSSON, 
MOA WALLIN 
Fallet med det mystiska 
godismonstret
Ingen vill köpa godis 
i Socker-Bellas godis-
affär eftersom ett spöke 
 tuggar på det och slänger 
det på golvet!

(Ord. 159:-)

JENNY BICHO 
Vilde och sommaren 
med Cleo
Vilde får sommarlov 
och möter Cleo med  
de blå håret, en rolig 
kompis som hoppar 
högt och springer fort.

(Ord. 159:-)

JOSEFINE SUNDSTRÖM, 
EMMA GÖTHNER 
Stölden 
– läs tillsammans
Någon stökar till det på 
Solrosvägen och en av 
Samirs gymnastikskor är 
borta. Finns det en tjuv 
på gården?

79:- (159:-)

JULIE SYKES 
Saga och Regnbåge (Ord. 99:-)
Wilma och Flamma (Ord. 99:-)
Följ med till Enhörningsön och 
Enhörningsakademin, en magisk 
plats där allt kan hända!

ZANNA DAVIDSON 
Älvor i fara! (Ord. 99:-)

Sjöjungfruns hemlighet  
(Ord. 99:-)

Spännande äventyr med de 
magiska vännerna Lily,  Holly 
och Grace på Förtrollade ön. 

Illustrerad och lättläst.

JO SALMSON 
Nijko och den stora 
hemligheten
Det bor ett odjur  
i tornet mitt i staden 
och det sägs att det ser 
och hör allt. Spännande 
och lättläst.

69:- (179:-)

ANTOINE DE 
SAINT-EXUPÉRY 
Den lille prinsen
Ett klassiskt och älskat 
litet mästerverk. En 
 insiktsfull och under-
fundig berättelse om 
kärlek och saknad.

79:- (249:-)

TINA MACKIC, JOHANNA ARPIAINEN 
Sommarskuggan och camping-buset
Bästisarna Agnes och Ailo hittar en 
 magisk ramsa på nätet som sägs kunna 
locka fram den riktiga Sommarskuggan.

(Ord. 169:-)

89:-

79:-

89:-

69:-

Spännande äventyr med  
Yumi och Tomu
Någon skickar skumma sms till Yumi och Tomu och de 
går rakt i Spelmästarens fälla! Hur ska de bli fria igen?

YUMI TOMU, MARIA FRENSBORG
I spelmästarens händer (Ord. 179:-)

ASTRID LINDGREN,  
JOHAN EGERKRANS 

Mio, min Mio
Om Bo Vilhelm Olsson, som 

blir Mio och hamnar i Landet 
i fjärran och måste bekämpa 

den onda riddar Kato.

(Ord. 229:-) 119:-

CATHARINA 
HANSSON 
Mysteriet med 
branden på 
ponnyklubben
Vännerna Noa och Alex 
lever varje hästälskares 
drömliv, och har en 
märklig förmåga att 
snubbla över mysterier.

(Ord. 139:-)

69:- 69:-

KENNETH GRAHAME 
Det susar i säven

Om de fyra vännerna 
Mullvaden, Paddan, 

Vattenråttan och  
Grävlingen och deras 

äventyr. Klassiker.

(Ord. 169:-)

79:-

Äventyr med Musse & Helium
Musse och Helium är två små möss som bor hemma  
hos Camilla. Konstigt nog kan de prata och Camilla 
förstår dem!

CAMILLA BRINCK
Musse & Helium. Mysteriet med hålet i väggen (Ord. 179:-)
Musse & Helium. Den hemlighetsfulla världen (Ord. 179:-)

79:-

79:-

49:-
/STYCK

99:- (179:-) 89:-
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ANNIKA THOR 
Odjuret i labyrinten och 
andra grekiska myter
Berättelser om käbblande 
gudar och gudinnor, 
stridslystna halvgudar, 
modiga flickor och 
 vanligt folk.

79:- (179:-)

MAX LUNDGREN 
Pojken med 
guldbyxorna
Mats har en outsinlig 
källa av tiokronorssedlar 
i sina fickor, och hans 
hjärta bultar för 
 samhällets svaga.

79:- (199:-)

MARIA GRIPE 
Tordyveln flyger 
i skymningen
När Jonas, Annika och 
David vattnar blommor 
på Selanderska gården 
hittar de gamla brev. 
Så ringer telefonen …

(Ord. 179:-)

MARIA GRIPE 
Agnes Cecilia  
– en sällsam historia
När Nora är fem år dör 
hennes föräldrar. Tio år 
senare flyttar Nora till 
en ny lägenhet och det 
kusliga börjar.

75:- (189:-)

LEWIS CARROLL 
Alice i Underlandet
När Alice följer efter  
en vit kanin med fickur 
 faller hon ner till  
Underlandet där hon 
möter märkliga figurer.

75:- (179:-)

RACHEL HENG 
Suicide Club
I en nära framtid är  
odödlighet nu en realitet 
men bara för dem som 
tränar, yogar och går och 
lägger sig i tid.

(Ord. 229:-)

MELISSA ALBERT 
Hasselskogen
Alices mamma blir bort-
rövad av en sago figur 
från Hinsidan och Alice 
måste ta sig in i den  
mörka Hassel skogen.

29:- (229:-)

KATIE LOWE 
Vredens gudinnor
Violet börjar på ett 
flickgymnasium med 
kusliga kopplingar till 
gamla häxprocesser. 
Om besatthet och 
hämnd.

39:- (199:-)

KIERA CASS 
Den trolovade
När Kung Jameson  
tillkännager sin kärlek 
för Lady Hollis Brite är 
hennes lycka gjord. 
Tror hon. Men är  
den det?

69:- (229:-)

JEN CALONITA 
Fångad av is

Elsa ger sig ut på en  
halsbrytande resa för att 

häva en fasansfull  
förbannelse och hitta 

drottningen av Arendal.

(Ord. 149:-)

MOA BACKE ÅSTOT 
Himlabrand
Går renskötarlivet att 
kombinera med det liv 
samiska Ánte vill ha? 
Om att gå emot 
 strömmen och  
vara modig.

89:- (189:-)

SARA BERGMARK ELFGREN 
Grim
Vem var Grim, som dog så ung?  
Och varför visar han sig i artonårige 
Kaspers drömmar? En gotisk  
spänningsroman.

(Ord. 229:-)

KRISTINA OHLSSON 
Spökhusets  
hemlighet
Alba hittar ett brev om 
Samlaren som har 
 rövat bort barn från 
Stjärndalen, och nu är 
Samlaren är tillbaka.

79:- (179:-)

JAKOB WEGELIUS 
Legenden om  
Sally Jones
Gorillaungen Sally 
Jones säljs till den 
mystiska Frau 
Schultz, som lär  
upp henne till en 
mästerlig juveltjuv.

(Ord. 199:-)ÅSA LARSSON,  
INGELA KORSELL 
Pax. Nidstången
Bröderna Alrik och Viggo 
är utvalda till att försvara 
det hemliga, magiska 
biblioteket mot mörka, 
onda krafter.

89:- (179:-)

MATT HAIG 
Ella och alla djuren
Ella har en supertalang. 
Hon kan prata med 
djur! Om att kämpa 
mot det onda och våga 
lita på sig själv.

59:- (159:-)

TANYA STEWNER 
Vattnets lockelse
Vem är Alea och 
 varifrån kommer hon? 
Under en storm kastas 
hon överbord från en 
båt och allt förändras.

59:- (169:-)

KATJA BRANDIS 
Seawalkers: del 1 
Farligt uppdrag
Tiago upptäcker att 
han är en seawalker, en 
hamnskiftare. Han kan 
växla mellan att vara 
människa och tigerhaj!

59:- (169:-)

RICK RIORDAN 
Benknotornas labyrint
De föräldralösa 
 syskonen Amy och Dan 
ärver en skatt, men för 
att hitta den måste de 
följa 39 kryptiska spår.

59:- (189:-)

RACHEL RENÉE 
RUSSELL 
Nikkis dagbok: OMG! 
Dagboken med allt 
om mig! (Ord. 199:-)
Nikkis dagbok: 
Berättelser från ett 
(inte så) fantastiskt 
liv (Ord. 199:-)
Fjortonåriga Nikkis 
dagbok är full av 
 knasiga upptåg, akuta 
överlevnadstips och 
roliga illustrationer.

LINDA SKUGGE 
Kaos och katastrofer
Den tystlåtna tjejen 
Juno lägger av misstag 
upp en video där hon 
dissar klassens coola 
tjejgäng.

59:- (169:-)

PIA HAGMAR 
Bara min
Julis föräldrar ska 
 skiljas, och Juli ska få 
en ponny. Men det är 
inte så enkelt att köpa 
ponny som hon trott.

59:- (169:-)

I JUSTWANTTOBECOOL 
Skurkskolan
På Skurkskolan lär man sig konsten  
att smyga, parkour för ondska och 
nunchucks för nybörjare.

(Ord. 179:-)

KAJSA GORDAN 
Hon vet allt om oss
Corinne börjar i ny 
 skola, och råkar hitta 
kuratorns övergivna 
rum. Och sen börjar 
konstiga saker hända.

59:- (169:-)

KRISTINA OHLSSON 
Glasbarnen
Mystiska saker händer 
i Billies och hennes 
mammas nya hem.  
Det är som att huset 
inte vill ha dem där.

79:- (179:-)

AIMÉE CARTER 
Animox: del 1  
Härskar bestens arv
Simon upptäcker en 
hemlig värld och plötsligt 
är han den enda som  
kan rädda rikena från 
 undergång! Fantasy.

59:- (169:-)

SÖREN OLSSON, 
ANDERS JACOBSSON 
Bert och den  
förbjudna kärleken
Berts band har fått sin 
första riktiga spelning, 
och så träffar han en 
mystisk, snygg och  rolig 
tjej på nätet.

79:- (169:-)

99:- 89:-

79:-
/STYCK

69:-
/STYCK

79:-

69:-

29:-

69:-

29:-

39:-

Tidlösa äventyrsklassiker
Möt världens smartaste detektiv, ge dig ut på skattjakt 
bland lömska sjörövare och på en vild resa jorden runt.

ARTHUR CONAN DOYLE 
Sherlock Holmes: 3 mysterier. Det spräckliga bandet, 
De rödhårigas förening, En skandal i Böhmen (Ord. 179:-)

ROBERT LOUIS STEVENSON 
Skattkammarön (Ord. 179:-)

JULES VERNE 
Jorden runt på 80 dagar (Ord. 179:-)

JEFF KINNEY 
Inget flyt  

(Ord. 169:-)
Rowley Jeffersons 

superschyssta äventyr  
(Ord. 169:-)

Två knasroliga och galna 
äventyr av författaren till 

”Dagbok för alla mina fans”.
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