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HEJ!
Det här är ett kompendium som hör till Världsboklådan 2022. Här i finns mer information om
böckerna som finns i lådan, ett läsbingo och några kul övningar. I varje låda finns 12 st böcker
av de som presenteras i kompendiet. Till vissa böcker finns också hänvisning till lärarhandledningar att ladda ned för att jobba med en bok mer på djupet. Vi hoppas att kompendiet ska
vara till hjälp när ni har fått Världsboklådan och vill ta er an böckerna. Lycka till!
Bakom Världsbokveckan står Svenska Bokhandlareföreningen och målet är att främja barns
läsning. 2022 genomför vi Världsbokveckan tillsammans med inte mindre än 12 bokförlag som
har skänkt böckerna som finns i lådan.
Titel					Författare			Förlag			SIda
2039: Framtidshistorier för orädda Åsa Anderberg Strollo
Alfabeta		
4
					& Andreas Palmaer
Alba och landet bortom		
Henrik Johansson
					& Mårten Gibsby		Bonnier Carlsen
5
Charlie blir en kyckling		
Sam Copeland		
Opal			
6
Dagboken i Ödehuset		
Annika Billberg 		
Hoi 			
7
Den som hackar			Tomas Halling			Alfabeta		8
Draconia				Patrik Bergström		Lilla Piratförlaget
9
Dödsbo				Mia Öström			Lilla Piratförlaget
10
Flykten till Amerika
		
Camilla Lagerqvist		
Bonnier Carlsen
11
Forskardrömmar			
Sveriges unga akademi
Fri Tanke		
12
Hilma och den luriga ponnyn
Ulla M. Nissen		
Hoi publishing		
13
Inbrott i stallet				Jan Fröman			Lind & Co		15
Kod Orestes				Maria Engstrand		Opal förlag		16
Lätta fakta om Astronomi		Emily Bone			Berghs			17
Lätta fakta om Jorden			Leonie Pratt			Berghs			17
Lätta fakta om Planeter		Emily Bone			Berghs			17
Lätta fakta om Träd			Lisa Jane Gillespie		Berghs			17
Markus av Trolyrien			
Joseph Davis			
Pärlan förlag 		
18
Monster monster 5 Trollkarlstrollet Johannes Pinter		
Egmont Story House 19
Mästertjuvarna - Det falska slottet Sanna Norlin			
Lindh & Co		
20
Nattkorpen				Johan Rundberg		Natur & Kultur		21
Vattnets lockelse			Tanya Stewner			Tukan			22
Änglamakerskans barn 		
Johannes Pinter		
Egmont Story House 23
Vill du veta mer om Världsbokveckan? Se varldsbokveckan.se
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LÄSBINGO
Gör ett läsbingo i klassen! Sätt ett kryss över en ruta när du utfört det som står i den, det
går att få bingo lodrätt, vågrätt och diagonalt. Lycka till!

Läst en bok
om vänskap

Läst en
bok på fritiden

Läst samma bok
som en kompis

Läst en
faktabok

Läst en bok med
gult omslag

Läst en bok
om djur

Läst en bokom en
historisk händelse

Läst en bok
om rymden

Läst en bok för
ett gosedjur

Läst en
superlång bok

Läst en
tunn bok

Läst en
bok i solen

Läst en bok för en
familjemedlem

Läst en
spännande bok

Läst samma bok
flera gånger

Läst en bok
om framtiden
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2039 : FRAMTIDSHISTORIER FÖR ORÄDDA - ÅSA ANDERBERG STROLLO & ANDREAS PALMAER

2039 Framtidshistorier
för orädda. ÅSA ANDERBERG
STROLLO & ANDREAS PALMAER
9–12 år | Det enda man kan vara säker
på om framtiden, det är att den snart
är här. Men hur kommer den att se ut?
Kanske som i 2039 – framtidshistorier
för orädda.
I elva gastkramande noveller kan du
bland annat läsa om det underbara data
spelet som låter den som spelar bygga
riktiga världar – men där spelaren inte
får somna. Och om Petrus som ska
göra Prövningen – det prov som avgör
om man får stanna kvar i skolan, men
med hårda konsekvenser om man
fuskar.

√ Science fiction för slukaråldern
√ Pulshöjande noveller som
utspelar sig i en nära framtid

√ Perfekta både för högläsning
och att läsa själv

Inbunden | 133 x 200 mm | 192 sidor | Omslag
Eric Thunfors | Svartvita vinjetter av Elsa
Sjögren | Utk oktober 978-91-501-2131-5

ANDREAS PALMAER och ÅSA
ANDERBERG STROLLO utkom

Foton: Magnus Liam Karlsson

2018 med Iskalla skuggor –
skräckhistorier för orädda.
I samma serie finns även
Vandraren utan ansikte av
Andreas Palmaer

LÄSA SJÄLV 9–12 ÅR / 26
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ALBA OCH LANDET BAKOM - HENRIK JOHANSSON & MÅRTEN GIBSBY

ALBA OCH LANDET BORTOM
Henrik Johansson & Mårten Gisby
Ett storslaget fantasy-äventyr med
inslag av skandinavisk mytologi
Alba lever med sin farbror Odd i den lilla staden Värend. Hon blir vän med Idun som bor på Björkagård,
och får av hennes faster Siri lära sig om växter och djur,
men även naturmedicin, runor och uråldriga formler.
På gården sker märkliga saker: djuren beter sig inte
som djur brukar, en liten figur stryker omkring, och i
jordkällaren finns en sten med främmande tecken. Varför har Siri kommit till Värend? Och varför blir Odd arg
när han får höra om Siri? När Björkagård visar sig vara
ingången till en annan värld bestämmer sig Alba för att
ta reda på sanningen.
I Landet Bortom, befolkad av älvor, tomtar och vikingar,
råder maktkamp mellan häxmästaren och de upproriska trollstammarna. Alba prövas i sina färdigheter i
runmagi och stridskonst och måste lära sig navigera i
sin nya tillvaro. Men vem kan hon egentligen lita på?

Henrik Johansson (f. 1970) är född
och uppvuxen i Falkenberg. Han har
en bakgrund inom kommunikation
och tv. I många år drev han en av
Sveriges största contentbyråer och
därefter ett produktionsbolag för tv
och företagsfilm. Henrik arbetar nu
som utvecklingsansvarig för manus
och böcker på svenska och engelska.
Mårten Gisby (f. 1991) är född och
uppvuxen i Lund. Han har en
bakgrund i filmbranschen som
inspelningsledare, regissör och
manusförfattare. Han har studerat
på Vancouver Film School, och har
sedan dess utvecklat manus för
långfilm och tv-serier åt producenter
i Kanada, USA och Sverige. Han har
även arbetat med textbearbetning av
musikaler, samt varit ordförande för
poesikollektivet Littosfären.

Här hittar du musik som hör till boken
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CHARLIE BLIR EN KYCKLING - SAM COPELAND

Skriven av Sam Copeland
Illustrerad av Sarah Horne
Översatt av Jan Risheden
Charlie blir en kyckling av Sam Copeland är den första boken av tre i en humorserie med klockrena
illustrationer av Sarah Horne. En fantastiskt rolig berättelse med en allvarlig underton om vänskap, familj,
oro och ångest.
Charlie McGuffin är en helt vanlig pojke. Fram till dagen
då han plötsligt förvandlas till en spindel och håller på att
bli uppäten av sin katt. Med en svårt sjuk bror på sjukhus
är hans tillvaro redan skakig och det här var det sista han
behövde! I skolan försöker Charlie hålla skenet uppe, men
när stressen och oron kommer åt honom händer det igen,
och igen han förvandlas till olika djur. Minst sagt obekväma
situationer uppstår och Charlies tre bästa vänner försöker
ta reda på vad som pågår.

Charlie blir en T-Rex är den andra boken om Charlie
McGuffin – en helt vanlig pojke som kan förvandlas
till djur!
Med klockrena illustrationer av Sarah Horne.
Charlie blir en mammut är tredje fristående boken om
Charlie är lika rolig som tidigare delar och tar upp det
viktiga ämnet oro och ångest hos barn genom
oslagbar humor.
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Sam Copeland kommer från Manchester men
bor nu i London tillsammans med två
stinkande katter, tre stinkande barn och en
ganska gott doftande fru. Han jobbar som
kycklingviskare och reser världen över för att
använda sin gåva att tämja vilda kycklingar.

DAGBOKEN I ÖDESHUSET - ANNIKA BILLBERG

ANNIKA BILLBERG
Mysterierna i Sörbodane

Dagboken i ödehuset

Sommarlovet börjar inte som Emma tänkt sig. Alla
planer på ridläger och annat kul med kompisarna
går åt skogen när mamma bestämmer att de ska
tillbringa sommaren hos mormor och morfar i lilla
Sörbodane. Utan pappa. Carl-Fredrik ser däremot
fram emot sitt sommarlov hemma i Sörbodane.
För vad kan vara bättre än att slippa skolan, och bara
tillbringa dagarna med djuren på gården?
Deras vägar korsas när Emma hamnar på ödegården Bräckorna och det blir starten på ett riktigt
sommaräventyr. När de får höra talas om Sigrid som
bodde på gården, men försvann för mer än sextio år
sedan, bestämmer de sig för att ta reda på vad som
egentligen hände med henne. Det enda spåret efter
Sigrid var hennes tröja vid ån. Men drunknade hon
verkligen?
Snart inser Emma och Carl-Fredrik att det ligger
mer bakom försvinnandet. Kan en gammal bortglömd
dagbok vara nyckeln till att låsa upp mysteriet?
Dagboken i ödehuset är första delen i serien
Mysterierna i Sörbodane.

Annika Billberg är född 1975 i Östersund, uppvuxen i
Jönköping men bor numera i Enebyberg, Stockholm. Hon har
jobbat som kommunikations- och marknadsdirektör i mer än
femton år och kombinerar idag skrivandet med att vara rådgivare åt företag i kommunikationsfrågor. Annika älskar naturen, djur och att sporta. Hennes yrke kräver att hon skriver
mycket, men hon längtade efter att få skriva skönlitterärt.
Att skriva och ge ut barnböcker har varit en dröm sedan
hon var liten. Hon har tidigare gett ut böckerna om Tutte

format Kartonnage
ISBN 978-91-7697-254-0
f-pris 90 kr

Brödsmula & Kalle Humla som är en spännande och rolig serie
för barn i åldern 6–9 år. Inspiration till Mysterierna i Sörbodane
har hon tagit från sina egna somrar som hon tillbringade i
den lilla byn i Dalsland.

www.hoi.se
info@hoi.se
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DEN SOM HACKAR - THOMAS HALLING
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Den som hackar
Författare THOMAS HALLING

En historia i nutid med övernaturliga inslag
Fåglar, fåglar, överallt svarta fåglar! Stora flockar. Vad vill de och varför
stirrar de på mig? funderar Albin. Det börjar med alla råkor som flög
över kyrkogården, runt, runt. Sen sätter sig en råka på fönsterbläcket
och stirrar in på Albin. Vill den nåt? Varför stirrade den så?

THOMAS HALLING har tidigare varit mellanstadielärare, men är
sedan många år författare på heltid. Han är på författarbesök i skolor
ungefär 100 gånger per år och besöker allt från F-klass till högstadiet.

Vad gör jag i skolan?

Under väl anpassade 40/60/80-minuterspass berättar jag om:
Vad är en författare?
Hur jag råkade bli författare.
Hur det är att vara författare.
Hur ett förlag fungerar.
Mina böcker (tillkomst, bakgrund).
Samarbetet mellan författare, illustratör och förlag.
• Jag utgår från mina egna böcker, diskuterar och svarar på frågor
• Jag leder skrivövningar/skrivarverkstäder där alla lyckas!
• Jag har lång erfarenhet av ”Skapande skola” och har lätt för att
samarbeta i större projekt.
• Stor erfarenhet av författarbesök i särskolan.
• Stor erfarenhet av att möta nyanlända och språksvaga.

FLER TITLAR 9-12 ÅR AV THOMAS HALLING

alfabeta.se
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DRACONIA - PATRIK BERGSTRÖM

Patrik Bergström
Draconia
Fantasyälskarnas favorit!

Patrik Bergström debuterade 2012 med Den eviga eldens
magi. Serien blev snabbt en favorit hos unga fantasyläsare. Hösten 2015 utkom Maximus ring, den första
delen i trilogin Legenden om Örnfolket, som sedan följdes
upp med Vulkanen vaknar och Den siste draken. 2020
släpptes Dimmornas träsk, en fristående uppföljare
till Draconia, och hösten 2021 gav Patrik ut Rymlingen
och halvdraken, ett helt nytt fantasyäventyr. Bilderna
i Draconia och Dimmornas träsk är ritade av Filippo
Vanzo, som samarbetat med Patrik i många år.

Missa inte Dimmornas träsk,
den spännande uppföljaren
till Draconia!

Lilla Piratförlaget
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm
info@lillapiratforlaget.se
www.lillapiratforlaget.se
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Foto: Felicia Yllenius

Beryl vaknar upp på en landsväg utan att minnas vem
hon är eller varifrån hon kommer. Hon slår följe med ett
brokigt gäng på jakt efter en skatt. Tillsammans färdas de
genom riket Draconia mot den mytomspunna Drakön.
Vägen är lång och farlig och både piratfursten Morgan
LaCroix och havsalvernas drottning Lorelei är dem i
hälarna. Och i den laglösa staden Praedar härjar drakarna
fritt.

DÖDSBO - MIA ÖSTRÖM

Mia Öström

Dödsbo
Vem är det som viskar om natten?

Mia Öström är född 1966 i Umeå. I dag bor hon i Uppsala och
arbetar som kommunikatör och författare. 2010 debuterade Mia
med romanen Den du söker finns inte här. Sedan dess har hon
skrivit ett flertal böcker, både för barn, unga och vuxna.
Som liten trodde Mia att hon kunde skriva, innan hon faktiskt
kunde det. Sedan dess har hon fortsatt med att försöka välja rätt
ord och sätta dem i rätt ordning. När hon skrivit klart belönar hon
sig gärna med mat, träning och musik.
I Dödsbo har Mia samlat allt som hon själv tyckte om som barn:
gamla hus, tornrum, gåtor – och välbevarade hemligheter.

Missa inte Mias andra spännande böcker!

Lilla Piratförlaget
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm
info@lillapiratforlaget.se
www.lillapiratforlaget.se
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F o t o : O l a k j e l by e

Nino och hennes mamma flyttar in i en gammal lägenhet. Ett
dödsbo, säger mäklaren. Det betyder att alla möbler och saker
ingår, inte att någon har dött där, förklarar mamma. Men Nino
är inte så säker. Damen som tidigare bodde i deras lägenhet
kanske dog på ett vårdhem, men vad är det för barnröster som
viskar om nätterna? Var kommer alla kajor ifrån? Varför finns
det en nästan osynlig dörr i vardagsrummet? Och varför är det
så varmt?

FLYKTEN TILL AMERIKA - CAMILLA LAGERQVIST

AMERIKAÄVENTYRET
Camilla Lagerqvist

Det är 1916 och det har gått flera månader sedan
Ingrid fick ett brev från sin storasyster Hedvig.
För snart ett år sedan packade Hedvig sina väskor och reste till New York och nu är hon som
uppslukad av jorden. Ingrid arbetar som piga på
gården hos sin morbror, och mostern behandlar
henne som en slav. En dag får Ingrid nog. Hon flyr
till Göteborg, där den stora Amerikabåten väntar i
hamnen. Hon vet vad hon måste göra, hon måste
hitta sin syster!
Men biljetten till Amerika är dyr. Lyckligtvis har
Ingrid med sig en brosch som hon har ärvt och
längs vägen kommer hon att möta hjälpsamma
människor som vill henne väl. Men också tjuvaktiga och ondskefulla personer som inte är att
lita på…

Camilla Lagerqvist är i grunden journalist och bor utanför
Uppsala med sin familj.
Hon berättar:
När jag är på författarbesök får jag ofta frågan varför jag
skriver historiska böcker och svaret är helt enkelt att jag är
väldigt intresserad av historia och att jag tror att det blir bäst
om man skriver om något som man själv är intresserad av.
Produktiva Camilla är en favorit på skolor och bibliotek, och
tilldelades 2015 Nils Holgersson-plaketten.
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FORSKARDRÖMMAR
SVE R IG E S U NGA AK ADE M I

Forskardrömmar
Frågor till dig som har forskardrömmar
1. Liknar någon av forskarna i boken dig?
På vilket sätt (intressen, personlighet,
utseende, erfarenheter)?
2. Vilken berättelse tyckte
du mest om? Varför det?
3. Vilken illustration tyckte
du mest om? Varför det?
4. Vilken av forskarna skulle du helst vilja
träffa och vad skulle ni prata om?
5. Var det någon av forskarna du
blev imponerad av? Varför?
6. Var det någon av forskarna du
tyckte synd om? Varför?
7. Om du jobbade som forskare, vilket
problem eller vilken fråga skulle du försöka
lösa eller undersöka?
Vad vill du bli när du blir stor?
I Sverige har alla barn teoretiskt sett samma möjligheter
för framtiden, men i praktiken
spelar föräldrarnas utbildning,
skolan och den egna självbilden en avgörande roll för vad vi
vågar drömma om.
Med ambitionen att visa att
forskning är mer än provrör,
vita rockar och svåra ord – och
att forskare kommer i alla
färger och former – presenterar Forskardrömmar: Berättelser
för nyfikna barn sextio porträtt
av ett urval mer och mindre
välkända forskare som har
bidragit till att föra forskningen i Sverige framåt. Filosofen
Åsa Wikforss, forskaren Emma

Frans och biologen Svante
Pääbo hör till dem som i denna
vackert illustrerade bok berättar om sina varierande, och
ibland ytterst oväntade, vägar
till vetenskapen.

Sveriges unga akademi är
en tvärvetenskaplig akademi
för ett urval av de främsta yngre forskarna i Sverige, med en
verksamhet som vilar på fyra
ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap
och utåtriktade aktiviteter.
Akademin är en oberoende
plattform som bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har 35–40
ledamöter.

• Varför skulle det vara viktigt?
• Hur skulle du gå tillväga för att lösa
problemet eller undersöka frågan?
• Skulle du kunna sätta igång redan nu eller
fattas något? Kanske du skulle behöva
lära dig något innan du satte igång? Eller
skulle du behöva någon speciell apparat,
resa någonstans eller prata med någon
särskild person?
8. Kan man forska om vad som helst? Finns
det något som skulle vara
extra svårt att ta reda på?
9. Finns det forskningsresultat
som kan användas på ett farligt
eller orättvist sätt?
10. Rita dig själv som forskare!

Lager och Distribution: Speed Group | T e l: 08 128 386 07 | kommission@speedgroup.se
Frågor eller recensionsex: Martina Stenström | martina.stenstrom@fritanke.se | 073-503 12 27
Postadress: Box 3020, 181 03 Lidingö | Besöksadress: Hazeliusbacken 20, 115 21 Stockholm
info@fritanke.se | 08 411 14 60 | fritanke.se

12

HILMA OCH DEN LURIGA PONNYN - ULLA M. NISSEN

ULLA M. NISSEN

Hilma och den luriga ponnyn
Hilma önskar en lugn och trevlig ponny, som i
sitt förra ridstall. I stället får hon ta hand om en
ponny som ingen annan vill sköta: den luriga
Harry. Hur kunde hon ens tacka ja till att bli hans
skötare?
Nästan lika omöjlig verkar tjejen som heter
Vicky vara, hon som mest bara är taskig och elak.
Och som om det inte vore nog har Hilma råkat
anmäla sig till en rykttävling där hon ska delta
med Harry, medan hon antagligen kommer att
utstå ännu mer hån från Vicky. Tur att hon trots
allt har vännen Maja på sin sida.
Hilma kommer aldrig att klara tävlingen om
hon först inte lär sig att hantera den bångstyriga
Harry. Men så sakta börjar hon inse att ponnyn
kanske inte är så omöjlig ändå.
Hilma och den luriga ponnyn är den första
delen i Ulla M. Nissens bokserie om Hilmas upp
levelser både på och bredvid hästryggen. Genom
Hilma får läsaren hänga med på upptäckter i
hästens fantastiska värld, men också känna igen
sig i andra av livets utmaningar.

Ulla M. Nissen föddes i Norrköping och växte upp i
Sundsvall och Holmsund, utanför Umeå, men bor i dag i Täby
utanför Stockholm med sin man. Hon har arbetat med infor
mation, marknadsföring och journalistik, samt gått utbild
ningar som de senaste åren kompletterats med skrivkurser.
Ulla skrev sina två första böcker, ungdomsromanerna
De kommer ändå inte tro mig och Det måste gå, för att hon
hade något viktigt att berätta. Hennes högsta mål var att
böckerna skulle användas i skolorna, och det målet är upp

format kartonnage
ISBN 9789176972496
f-pris 90 kr

fyllt. Idag har många läst berättelserna om Elsa, både i och
utanför undervisningen.
Nu förflyttar hon sig till hästvärlden när hon skriver om
sitt allra största intresse: ridningen.

www.hoi.se
info@hoi.se

13

sttjejerna Josefin
h Malin är tillbaka.

här sommaren ska de på
Båda tjejerna är rejält förväntansnnande!
lite väl spännande när kyrkans
rån 1400-talet, blir stulen i
Och inte blir det lugnare när
a – den hittas nämligen

fin och Malin att återigen agera
om hjälp av syster Madeleine,

oken i serien om stalldetektiverna
löser brott till häst.

e skrivit flera barn- och ungdomsom journalist.
ockholm.

sidor

INBROTT I STALLET - JAN FRÖMAN

JAN FRÖMAN

INBROTT I STALLET

När Josefin får nya grannar som ska
starta en ridskola börjar det hända
konstiga saker. Hon och den nya
MGREN
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Tillsammans kommer tjejerna skumma affärer på
spåren och till sin hjälp har de Josefins storasyster
Madeleine, som nyss har gått ut polishögskolan.

DEN FÖRSVUNNA SILVERKALKEN
KAPITELRÅNARNA

Inbrott i stallet : Första boken om stalldetektiverna
Det här är
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första boken
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och
som
löser
brott till häst. Serien
Malin och Josefin som löser brott till häst. Serien passar
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ska starta en riddeckare och arbetar som journalist.
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börjar
det
hända
konstiga
saker.
Hon och den
Han bor i Nacka i Stockholm.
nya granntjejen Malin blir snabbt kompisar men det
dröjer inte länge förrän de upptäcker att det finns
personer som försöker sätta käppar i hjulet för den
nya ridskolan. Tillsammans kommer tjejerna skumma
affärer på spåren och till sin hjälp har de Josefins storasyster Madeleine, som nyss har gått ut polishögskolan.

BLO

MGREN

jan fröman har tidigare skrivit flera barn- och ungdomsdeckare och arbetar som journalist. Han bor i
Nacka i Stockholm och nästgårds bor även hästarna i
böckerna om Stall Blomgren – de har nämligen sina
förlagor i stallet på Lemshaga, där Jan är ordförande
för ridklubben.

På Lind & Co:s hemsida finns en lärarhandledning
att ladda ner.

LINDCO_FROMAN_INBROTT_I_STALLET_overdrag.indd Alla sidor
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Vill du läsa mer om stalldetektiverna Josefin och
Malin? Missa inte Den försvunna silverkalken och
Kapitelrånarna.
Hästtjejerna Josefin och Malin är tillbaka!
Det har blivit höst och Josefin har äntligen
fått en egen häst, Rävis. En dag bestämmer
hon och Malin sig för att rida ut på en ny
slinga i skogen. De rider förbi ett litet hus
där de träffar på en tant, Kerstin.
BLO

MGREN

Kerstin har nyligen haft inbrott och är därför både rädd och
orolig, men bjuder flickorna på bullar. Hon berättar också för
dem om ett ouppklarat rån som ägde rum i bygden nästan
femton år tidigare. Kan det på något sätt vara kopplat till
inbrottet som nyss skedde?
Det är dags för Josefin och Malin att återigen agera detek
tiver – med hjälp av Josefines storasyster Madeleine, som är
polis.
Det här är den tredje boken i serien om stalldetektiverna Malin
och Josefin som löser brott till häst.
JAN FRÖMAN har tidigare skrivit flera barn och ungdoms
deckare. Han arbetar som journalist och bor i Nacka i
Stockholm.
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KOD ORESTES - MARIA ENGSTRAND

Skriven av Maria Engstrand
Illustrerad av Lotta Geffenblad
En iskall stjärngnistrande vinterkväll hejdas 12-åriga
Malin av en främmande man som hastigt trycker ett
tjockt brev i hennes händer. Hon måste lova att överlämna brevet till det RUT-barn som kommer att flytta
in i närheten om exakt hundra dagar.
Då Orestes några månader senare flyttar in i det
stillsamma villakvarteret med sin mamma och
lillasyster, förstår Malin att det är dags att överräcka
brevet trots att hon inte har någon som helst aning
om vad ett RUT-barn är och inte heller vet någonting
om den tillknäppta, strikt klädda pojke som just
flyttat in i grannhuset och snart ska börja i hennes
klass. Men ingenting blir som Malin förväntat sig!
Och snart dras både Orestes och Malin hastigt och
oundvikligen in i en kedja av gåtfulla händelser med
kopplingar till Lerums förflutna.

Kod Elektra är den spännande andra delen om Orestes och Malin, spänning, gåtor och chiffer står i
fokus.
Kod Mesina är den tredje och avslutande delen om Malin och Orestes.
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KOD ORESTES - MARIA ENGSTRAND

Mitt namn är Maria Engstrand, jag är civilingenjör, patentexpert och tvåbarnsmamma och jag borde verkligen inte vara här. Som civilingenjör, patentexpert och tvåbarnsmamma ägnar jag min tid åt rationella uppgifter med tydlig nytta och fast lön. Ordning och reda, veckojobb och fredagsmys.
Tills den dag då jag upptäckte vingarna. De satt bortglömda på min rygg, ett par bleka skrynkliga saker, aldrig
använda. Jag undersökte dem i smyg. Sträckte på dem, lät dem flaxa lite: en distanskurs, en skrivträff, korta
skrivstunder på tidiga morgnar och sena kvällar. Jag intalade mig att det var nog. Vingar gör ingen nytta. Vingar är inte ett nödvändigt organ för en människa. I varje fall inte för en civilingenjör, patentexpert och … ja, ni
vet.
Men vingarna växte. En måndagmorgon i april, just före kafferasten, spräckte de sömmarna på jobbkostymen. Jag blev lika chockad som alla andra. Vad gör man när man står mitt i ett kontorslandskap med uppsprättad kavaj och bruset av vingslag i öronen? Det finns ingen återvändo, ingen möjlighet att gömma vingarna bakom ryggen igen. Det är bara att gilla läget. Och det gör jag, mycket!
Jag gillar att skriva för barn och unga för att jag gillar kravet på fart och koncentration som finns i formatet.
Jag gillar att inga frågor är för stora. Jag gillar att man får ha roligt.
Jag gillar att utforska. Saker, platser, idéer. Jag vill alltid veta mer.
Jag gillar teknik, särskilt om den går att se och ta på och har kugghjul. Många kugghjul.
Jag gillar språk och ord, deras smak, deras rytm.
Jag gillar att fundera på världen och vad människor tänker om den, hur de tänker och vad de tror.
Jag gillar stora skogar och mörka sjöar, det är där mina rötter finns.
Jag gillar att tänka på tid, på då och nu, på vad som försvinner och vad som finns kvar.
Min debutroman ”Kod Orestes” är tänkt för barn mellan 9 och 12, eller för vem som helst som tycker om
att lista ut hur saker hänger ihop. Den innehåller mycket av det jag gillar: gåtor, chiffer, ritningar, kartor och
apparater.
Ramhändelserna liknar Da Vinci-kodens, men det händer i en villaförort bredvid motorvägen och det handlar om tro och vetande, om ingenjörer och stjärntydare, om skogar och järnvägar, och om föräldrar och utvalda barn.
Jag önskar att den som läser ”Kod Orestes” skall bli nyfiken.
Att den vill veta mer, att den vill tänka själv. Att den vill upptäcka vår
omvärld och vår historia. Jag tror att den som blir fascinerad av världen
är mindre benägen att förstöra. Jag tror att den vill bygga vidare,
bygga eget, bygga runt.
Och så önskar jag att den som läser har roligt. Jag har själv väldigt roligt.
Beroendeframkallande roligt. Så roligt att det borde vara olagligt.
Mitt namn är Maria Engstrand. Jag är fortfarande civilingenjör,
patentexpert och tvåbarnsmamma. Men när jag sträcker ut vingarna
har jag inget namn, ingen ålder, ingen bakgrund och inget ansikte.
Jag bara flyger.
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LÄTTA FAKTA OM...

Lärarhandledning: Lätta fakta

Gör en egen faktabok

Det finns mer än 60 böcker om olika ämnen i serien Lätta fakta. När ni läst en bok i serien kan ni
prova att göra en egen.
GÖR SÅ HÄR:
1.

Bestäm vilket ämne ni vill skriva om.

2.

Sök information i böcker och på nätet.

3.

Gör en DISPOSITION. Rita upp bokens uppslag och skriv rubrikerna överst. Jämför
med en Lättafaktabok som brukar ha 14 uppslag.

4.

Skriv en INTRODUKTION (uppslag 1, sid 2-3). Berätta vad som är spännande med
ämnet.

5.

Jobba med ett UPPSLAG i taget och fyll det med text och bilder. Ni kan arbeta i ett
skrivblock eller på en dator. Skriv kort och enkelt. Leta efter bilder på nätet eller rita
själv. Lätta faktaböckerna har både fotografier och teckningar.

6.

Ni kommer att märka att det tar lång tid att göra en bok. Klassen kan göra en bok
tillsammans och dela upp de olika uppslagen.

7.

Gör ett REGISTER när uppslagen är färdiga. Bestäm vilka ord ni tror att läsaren vill
kunna slå upp och kolla vilka sidor ordet finns på.

8.

Riktigt svåra ord kan ni förklara på sidan MER FAKTA.

9.

Kanske behöver ni en FAKTAGRANSKARE? Det kan vara någon som kan mer om
ämnet, eller en kompis som får ge synpunkter. Ändra om det behövs.

10.

Nu är det dags att läsa igenom hela boken. Kolla att orden är rättstavade och gör de
sista ändringarna.

11.

GRATTIS! Ni har gjort en egen faktabok!

TIPS: Om det tar för lång tid att göra en hel bok kan ni börja med bara några uppslag.
Leta på biblioteket efter flera böcker i serien. Saknar ni något ämne? Mejla
info@berghsforlag.se med era tips.
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MARKUS AV TROLYRIEN - JOSEPH A DAVIS

Fler böcker om
Markus av Trolyrien
Markus av Trolyrien finns även som e-bok och
ljudbok, samt till och med ett spel. För mer information se författarens egen hemsida: www.trolyrien.com. Där finns även mer än trettio recensioner
av boken för den som vill fördjupa sig.
Titta gärna in på trolyrien.com/larare för mer
information och hjälpmedel kring boken.

Verarnas drottning, del 2, finns
som e-bok och inbunden. Kommer
som pocket hösten -20. Kommer
även som ljudbok inom kort.

Xirianas gåta, del 3, finns som
e-bok och inbunden. Kommer
som pocket våren -21. Kommer
även som ljudbok.

”Vi rekommenderar varmt denna bok till alla som gillar fantasy och äventyr.”
(@laspedagogen)
25

”Jag tyckte handingen utvecklades väldigt mycket och till slut satt jag som klistrad vid
boken och var bara tvungen att veta hur det skulle utspela sig på nästa sida och nästa
och nästa osv.”
(Nerdreadingbooks)
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MONSTER MONSTER TROLLKARLSTROLLET - JOHANNES PINTER
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MÄSTERTJUVARNA DET FALSKA SLOTTET - SANNA NORLIN

Det falska slottet
SANNA NORLIN

För en perfekt stöld finns
det tre tjuvregler: Välj något som
verkligen är värt att stjäla,
avslöja aldrig kuppen för någon
och åk inte fast.
Dante och Vega är två mästertjuvar och experter
på kluriga kupper och avancerade inbrott.
Men vänskapen svajar rejält när supersnygge
Alexander börjar i Vegas klass. Dante tror inte
sina ögon när han ser dem pussas. Är verkligen
Dante och Vega ett så bra tjuvteam som de tror?
När legoexperten Alice, som Vega älskar som
en lillasyster, bryter ihop över ett exklusivt men
misskött legoslott i den lokala legobutikens skylt
fönster, bestämmer sig Vega för att rädda slottet
innan det skickas tillbaka till Legos huvudkontor.
Hon tänker ut en avancerad plan: att i hemlighet
bygga en kopia av slottet med gamla bitar och
byta ut kopian mot originalet i skyltfönstret.
För att genomföra bytet behöver Vega en smart
kompanjon som kan allt om lego och bygger
snabbt: Dante. Men vill han verkligen hjälpa
henne om han får reda på att hon ska gå på sko
lans halloweenfest tillsammans med Alexander?
Och hur ska de hinna bygga ihop sex tusen bitar
i butiksmörkret innan nattvakten upptäcker att
skyltfönstret gapar tomt?

Vill du läsa mer
om Mästertjuvarna?
Missa inte Vegas och Dantes första
spännande kupp i Den första stölden. Hösten 2022
kommer En omöjlig kupp, den tredje boken där
mästertjuvarna blir indragna i en invecklad
baklängeskupp omöjlig att genomföra …

Hallå där, Sanna Norlin, författare
till böckerna om Mästertjuvarna!
Varför skriver du böcker om
tjuvar, man får väl inte stjäla?
– Nä, det får man förstås inte,
men ibland blir det förbjudna
just det som gör historierna
riktigt spännande och det är
okej att hitta på även om det
som Dante och Vega gör
i böckerna är fel
i verkligheten. Mina
mästertjuvar gör
dessutom alltid sina
kupper med ett gott
syfte och för att hjälpa
någon annan.
Hur hittar du på alla idéer?
– Ofta får jag en idé om en
riktigt spännande händelse,
till exempel att någon kryper

i ett ventilationsrör eller smyger
runt i en galleria på natten. Och
sedan funderar jag länge på hur
jag ska få mina huvudpersoner
att hamna i den situationen.
Vad gör de där och vad är deras
uppdrag? Och hur kan jag göra
det ännu mer omöjligt
och spännande?
Är det roligt att
skriva böcker?
– Ja, det är super
roligt! Att få sitta och
hitta på är det bästa
som finns, och jag tycker
så mycket om mina huvud
personer. Det som är tråkigt
är att det tar så lång tid, ibland
flera år, att skriva en bok.

HANTVERKARGATAN 8, 112 21 STOCKHOLM | WWW.LINDCO.SE | INFO@LINDCO.SE
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NATTKORPEN - JOHAN RUNDBERG

Nattkorpen
av Johan Rundberg

Vinnare av Augustpriset 2021 i
kategorin Årets svenska barn- och
ungdomsbok!
Vintern håller Stockholm i ett järngrepp, tullarna är
igensnöade och det går varken att ta sig in eller ut ur
staden.
Mika har bott på Barnhuset på Drottninggatan i hela sitt
liv. För att kunna överleva i 1800-talets Stockholm har
hon utvecklat ett skarpt sinne för detaljer och hotfulla
situationer.
En natt lämnas en nyfödd flicka till barnhuset av en
skräckslagen ung man. Det blir början på en kedja av
händelser som ska försätta Mika i större fara än hon
någonsin kunnat föreställa sig.
Nattkorpen är den första
delen i serien om
Månvind & Hoff, en
spännande och hisnande
välskriven trilogi om barn på
samhällets botten i 1800-talets
Stockholm. Läs också
Tjuvdrottningen och Dödsängeln.

PSST!
Fjärde och
sista boken om
Månvind & Hoff
kommer ut
Juni 2022!

Johan Rundberg (1973) är författare, bosatt i
Stockholm.
Nattkorpen belönades med Augustpriset
2021 i kategorin Årets svenska barn- och
ungdomsbok. De första två delarna i
serien, Nattkorpen och Tjuvdrottningen, vann
Crimetime Award Årets barndeckare 2021.
Nattkorpen belönades också med Barnens
Romanpris i Karlstad, i kategorin Årets
spänningsbok.
Tidigare har Johan Rundberg bland annat
skrivit bilderböcker, lättläst och för 9-12 år:
Kärlekspizzan och Knockad Romeo samt
serien Häxknuten: Vålnadens röst, Kejsarens
grav och Skuggornas ö.
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VATTNETS LOCKELSE - TANYA STEWNER

Dyk ner i ett äventyr med
havsflickan Alea Aquarius!
Alea Aquarius är en spännande serie som bjuder på ett magiskt
äventyr till havs. Fantasy och fartfyllda uppdrag blandas med
skildringar av stark vänskap och spirande kärlek. Samtidigt,
nere i djupen, lurar ett mörkt hot ...
Vattnets Lockelse är den första delen i serien där vi får möta
huvudkaraktären Alea när hon påbörjar sitt äventyr. Vi introduceras till vattenmagi och får följa med på resan när Alea
söker sitt ursprung och upptäcker en helt ny värld.
Alea har känt sig dragen till havet så länge hon kan minnas. Men
de lockande vågorna är förbundna med livsfara. Alea får på inga
villkor komma i kontakt med kallt vatten och känner mycket väl till
de varnande ord hennes mor sa innan hon spårlöst försvann ur
Aleas liv.
Vem är Alea och varifrån kommer hon? I sökandet efter sitt
ursprung lär hon känna Alpha Cru, den unga besättningen på
båten Crucis, som planlöst seglar omkring på världens alla hav.
Under en storm kastas Alea överbord och efter det är inget
längre sig likt …

Arbeta med vatten och miljö

Till Vattnets lockelse erbjuder vi på Tukan
läromedel en lärarhandledning. Boken lämpar
sig för elever från 10 års ålder.
Lärarhandledningens syfte är att stödja undervisningen med uppgifter, tips och idéer för att
använda i klassrummet under läsningens gång.
Handledningens fokus ligger på hav, vatten
och miljö, musik och starka barn, som speglar
romanens olika teman och öppnar för möjligheter
att arbeta ämnesöverskridande med materialet.
Handledningen hittar ni på tukan.se eller
genom att scanna qr-koden.

Ladda ned lärarhandledningen här!

Tanya Stewner föddes 1974 och är en tysk författare som skriver skönlitteratur för
både barn och vuxna. Tanyas böcker om Alea Aquarius har blivit en omtyckt serie
inte bara i hemlandet Tyskland utan även internationellt, nu översatt till 12 olika
språk. Till böckerna har ett musikalbum getts ut och berättelsen om havsflickan
Alea kommer också att filmatiseras.

Foto: Joerg Schwalfenberg
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ÄNGLAMAKERSKANS BARN - JOHANNES PINTER
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träffar han en gammal tant som avslöjar att
år sedan bodde en änglamakerska i Sladdens
amakerskornas jobb var att ta hand om små
a dem dö.
det hända mystiska saker. Det ligger aska i
iet. Det verkar stå en skepnad i ett hörn och
en när han ska somna. Och på natten hörs
nde barnfötter.
aden vara änglamakerskan som spökar?
det de döda barnen som inte får ro? Och
ågan av alla: om änglamakerskan tog hand
barn, varför är hon intresserad av Sladden?

Johannes Pinter
Lucas Svedberg
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ÄNGLAMAKERSKANS BARN

10-årige Sladden flyttar med sin mamma och två systrar
till en lägenhet i ett gammalt hyreshus. Ingen bryr sig om
ÄNGLAMAKERSKANS BARN
handlar om pojken Sladden som flyttar med sin mamma och äldre systrar
Sladden: mamma har aldrig tid, och systrarna vill inte leka
till en gammal sliten lägenhet. Mamma har aldrig tid för honom, och systrarna vill inte leka med honom.
med honom.
Sladden får sova i en skrubb intill
vardagsrummet eftersom det inte finns rum åt alla.
I trapphuset träffar han en gammal tant som avslöjar att
det för hundra år sedan bodde en änglamakerska i Sladdens
Lägenheten har en sorglig historia.
Familjen
som boddejobb
därvar
tidigare
hade
dotter som försvann spårlöst.
lägenhet.
Änglamakerskornas
att ta hand
omen
små
Ingen vet vad som hände henne.
barn – och låta dem dö.
Snart börjar det hända mystiska saker. Det ligger aska i
maten
Deti verkar
stå en mat.
skepnad
ett hörnhörs
och ljud av lekande barn.
Snart börjar mystiska saker ske.
Deti skafferiet.
ligger aska
skafferiets
På inatten
stirrai skrubbens
på Sladden när
hanoch
ska stirrar
somna. Och
på natten
hörs
Ibland verkar det stå en skepnad
hörn
på honom
när
han ska somna. I trapphuset
ljudet av tassande barnfötter.
träffar Sladden en dag en gammal
tant som bott i huset hur länge som helst. Tanten avslöjar att det för
Kan skepnaden vara änglamakerskan som spökar?
nästan hundra år sedan boddeTassandet,
en änglamakerska
just i Sladdens lägenhet. Änglamakerskor tog hand om
är det de döda barnen som inte får ro? Och
oönskade barn åt kvinnor somden
inte
själva
hade
möjlighet.
Deras jobb var
låta barnen dö. Kan skepnastörsta frågan av alla: om änglamakerskan
togatt
hand
den vara änglamakerskan somomgår
igen
i
lägenheten?
Barnen
som
hörs,
är
det
oönskade barn, varför är hon intresserad av Sladden?spökena efter hennes små

offer? Har änglamakerskan något att göra med den försvunna flickan.
Och den största frågan av alla: om änglamakerskan tog hand om oönskade barn - vad vill hon Sladden?

ÄNGLAMAKERSKANS BARN är skräck för barn i slukaråldern. Den tar upp frågor som barn ibland
funderar på, som ifall ens föräldrar verkligen älskar en, och om någon skulle sakna en om man försvann.
Till detta adderas en skräckmytologi som byggerISBN
på978-91-5703-124-2
en fruktansvärd historia som var verklighet i Sverige
för bara 100 år sedan - den om änglamakerskorna.
9 789157 031242
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