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Peter Nordahl / ill: Rasmus Bregnhøi
Ib lastar jord

Ib hjälper till att gräva ett avlopp. Lyckan 
är  
gjord när han får styra grävmaskinen ... 
 övers. Linda Pelenius
32 sid, 155 x 165 mm, inb, färgill.  
ISBN 978-91-502-2339-2 
Utk. sept

Peter Nordahl / ill: Rasmus Bregnhøi
Ib släcker brandmannen

Det brinner! En brandman är på plats för att släcka elden. 
Då ser Ib att det brinner i brandmannens jacka ... 

Känd från  
SVT Barn- 
kanalen

övers. Linda Pelenius
32 sid, 155 x 165 mm, inb, färgill.  
ISBN 978-91-502-2340-8
Utk. sept

BERGHS årets böcker 2019

bilderböcker 0-3 år
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BERGHS årets böcker 2019

bilderböcker 0-3 år

ill: Emma Virke
Lilla sångboken – om kråkan, snigeln, 
ekorren och alla de andra

Kända klassiska sånger som Imse vimse spindel, Lilla 
snigel, Hjulen på bussen och Bä, bä vita lamm med 
nyskapande illustrationer i collageteknik av hyllade 
Emma Virke. Perfekt gåva till dop och födelsedag.
sammanställd av Annika Lundeberg
32 sidor, 210 x 210 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2345-3
Utk. sept

Alla favorit-
sångerna!
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BERGHS årets böcker 2019

bilderböcker 0-3 årbilderböcker 0-3 år

Michaël Escoffier
ill: Matthieu Maudet
Ät upp!
Hur gör du när det serveras soppa som du inte gillar? Kanske säger du 
att du inte är hungrig. Eller att du är för trött för att äta. Men se upp, då 
kan det hända konstiga saker ...
övers. Eva Vidén
36 sidor, 190 x 190 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2324-8
Utk. sept

Av författaren till Hos doktorn 
och En mammut i kylskåpet 
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BERGHS årets böcker 2019

bilderböcker 0-3 årbilderböcker 0-3 år

Moni Port
En ny kompis!

Hurra! Det har dykt upp en ny kompis i monstrets rum. Det är en liten ängslig hamster  
som heter Puffen. Hamstern är ganska feg men monstret tar honom med på en  
spännande upptäcktsfärd. En charmig och rolig bok om vänskap, rädsla och mod.
 
övers: Eva Vidén 
24 sidor, 220 x 176 mm, inb, färgill
ISBN 978-91-502-2303-3
Utk. mars

”Underfundig berättelse som både roar 
och är pedagogiskt tacksam.” 
Sarah Magnusson, BTJ häfte 16/2017 om  

”Det finns inga barn”.

Läs också

978-91-502-2218-0
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BERGHS årets böcker 2019

bilderböcker 3-6 år

bilderböcker 0-3 år

Max Velthuijs
Grodan och vännerna

Samlingsvolym med några av de mest populära 
berättelserna om Grodan och hans vänner:
Grodan och kärleken  
Grodan och fågelsången   
Grodan och vintern   
Grodan och främlingen  
Grodan är rädd
Grodan är modig 

övers. Gun-Britt Sundström 
160 sidor, 200 x 230 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2322-4
Utk. sept

”Grodan och hans vänner har 
också blivit mina vänner.”

Boksidan.net

efter Max Velthuijs
Grodan och stjärnfallet

En lysande gul stjärna faller blixtsnabbt 
genom rymden.
”Ett stjärnfall!” ropar Grisen och Ankan. 
Alla önskar sig något. Utom Grodan. För 
han tittade åt ett annat håll. Han går hem 
och känner sig ledsen.
Men Grodans vänner har en plan. 
Kanske får han äntligen se ett stjärnfall till 
slut … 

övers. Gun-Britt Sundström
28 sidor, 190 x 190 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2323-1
Utk. nov
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BERGHS årets böcker 2019

bilderböcker 3-6 år

Läs också:
Kjelle börjar på hunddagis, Kjelle åker till Indien, 
Kjelle är kattvakt, Kjelle i fjällen, Lyssna Kjelle!

Kajsa Gordan / ill: Mia Maria Güettler
Farligt, Kjelle!
 
Den charmiga hunden Kjelle är tillbaks i ett nytt äventyr. Valpen Smulan driver i väg på 
sin madrass och hennes matte märker det inte.
Nu måste Kjelle vara modigare än han någonsin varit och han måste handla snabbt. 
Han trotsar läskiga kor och arga svanar för att rädda Smulan.

32 sidor, 210 x 255 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2312-5
Utk. mars

Hunden 
Kjelle på  

nya  
äventyr!

bilderböcker 0-3 år
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BERGHS årets böcker 2019

bilderböcker 3-6 år

Måns Gahrton / ill: Amanda Eriksson
Bosse & Bella leker skärmfritt 
Bosse spelar spel på pappas mobil. Bella tittar på en rolig film på teven. 
– Nej, nu går vi ut i stället! säjer pappa.
De spelar fotboll. Det är roligt. Men så kommer pappa på att han måste 
kolla på en viktig match på telefonen. Mamma kommer hem och föreslår att 
de ska leka något i stället. Men mitt i leken går mamma in för att sätta igång 
med middagen. När de andra kommer in sitter hon framför datorn …
Träffsäkert om alla barnfamiljers dilemma: hur mycket tid ska barnen sitta 
framför skärmar? Och är det ok att man själv gör det?

32 sidor, 185 x 235 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2343-9
Utk. sept ”Det är skickligt att skriva 

historien på två plan utan att 
det går ut över barn- 

perspektivet.” 

Annika Lundeberg om Bosse & Bella 
och trumpna Donald,

BTJ-häfte 7/2018

Läs också

978-91-502-2266-1
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BERGHS årets böcker 2019

bilderböcker 3-6 år

Annika Sandelin / ill: Linda Bondestam
Silkesapans skratt

Tapiren och silkesapan är bästa vänner. De leker hela 
dagarna och gör hyss. Men så blir silkesapan sjuk. Till 
sist ligger hon bara stilla på Cocoboloträdets lägsta 
gren och drömmer sig bort medan Tapiren matar henne 
med frukter. Och en dag är Silkesapan död. Hur kan 
någon som alltid har funnits helt plötsligt sluta finnas? 
Tapirens värld går sönder.

Silkesapans skratt ryggar inte för att berätta om sorgen 
i all sin svarthet men boken är trösterik för barn som 
mist någon älskad, eller annars bara grubblar över 
döden. 

Annika Sandelin berättar vackert och ömt och Linda 
Bondestams bilder fördjupar känslorna och skimrar  
som juveler.
 40 sidor, 210 x 297 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2346-0
Utk. sept

Ulf Stark
ill: Linda Bondestam
Diktatorn

Den första bok Ulf Stark och Linda Bondestam skapade 
tillsammans. I samarbetet föddes helt nya gnistor.  
Diktatorn är en revolutionär bilderbok.

Diktatorer är de som bara vill skriva jag, jag, jag, som 
tycker det är jobbigt att jämt bestämma och som hela 
tiden måste vaka över att solen går upp och månen går 
ner. Diktatorer får man inte pussa. “Det är mycket att 
tänka på när man är diktator. Han tänker på sig själv.”

36 sidor, 150 x 250 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2344-6
Utk. maj
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BERGHS årets böcker 2019

bilderböcker 3-6 år

Stephanie Blake
NEJ låt bli!
 
Simon är trött på sin lillebror som förstör hans fina 
bygge. De slåss och skriker på varandra. Men blir 
sedan vänner igen. Det kallas syskonkärlek! 

Igenkänning för både stora och små.

övers. Anna Falk
32 sid, 230 x 250 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2332-3
Utk. maj

Favoriter  
på SVT  

Barnkanalen  

Tony Ross
Jag vill ha en kanin!

Den lilla prinsessan önskar sig ett husdjur. Helst en 
kanin, som kompisen Petronella har. Inget annat duger: 
ingen guldfisk eller vandrande pinne. Inte heller någon 
katt. Men det vore kul med en egen häst ...
övers. Linda Pelenius
32 sidor, 240 x 270 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2313-2
Utk. mars

”... en rolig berättelse ...” 
Annika Malm,

BTJ-häfte 4/2019
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BERGHS årets böcker 2019

bilderböcker 3-6 år

Johanna Olsson /ill: Malin Gyllensvaan

Ett barn mer eller mindre –  
det spelar väl ingen roll?

Virva sätter sig vid ett gammalt träd. Det är stort 
och knotigt och har fallit till marken. Inga rötter 
håller fast det i jorden längre. Det ser ut som en 
drake. Det värker i Virvas mage. Tänk om hon 
aldrig får någon kompis? Tänk om hon alltid  
kommer att vara ensam?
 32 sidor, 270 x 220 mm, inb, färgill
ISBN 978-91-502-2333-0
Utk. sept

”... en rolig berättelse ...” 
Annika Malm,

BTJ-häfte 4/2019

Om rädsla, 
mod och att 

få en vän
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BERGHS årets böcker 2019

bilderböcker 3-6 år

Teresa Heapy / Katie Cleminson
Min nallevän 
Läs om pojken och hans lurviga randiga nalle som tappar 
ben, öron, armar och ränder. Men vad gör det. Nallen är 
ändå pojkens bästa vän.

Underbar igenkänning för alla som har eller har haft ett 
älskat mjukdjur.

övers: Carla Wiberg 
32 sidor, 190 x 260 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2293-7
Utk. mars

Charmigt  
på vers
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BERGHS årets böcker 2019

börja läsa 6-9 år

Christian Guldager
Den magiska dolken
 
Ida upptäcker en gammal dolk när hon är med 
mamma i antikvitetsaffären. Hon tycker att den 
är jättefin. Men säkert väldigt dyr. Utan att tänka 
stoppar hon den i sin väska. Hon vet att det är 
fel, men hon bara måste ha dolken. Men hon  
får ångra sin stöld … 
Mysrysare för nybörjarläsaren.

övers. Anna Hjerpe
44 sidor, 135 x 210 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2329-3
Utk. aug

Christian Guldager
Sjöodjuret
 
Ali har sett  fram emot fisketuren med sin 
pappa. När de ror ut på sjön ser Ali en mörk 
skugga i vattnet. 
”Det är bara en fisk,” skrattar pappa.
Skuggan visar sig vara något annat. Det håller 
på att gå riktigt illa. Men är det dröm eller 
verklighet?
Mysrys för nybörjarläsaren.

övers. Anna Hjerpe
44 sidor, 135 x 210 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2335-4
Utk. aug

Mysrysare

LÄTTLÄST

Karsten S. Mogensen / ill: Christian Guldager
Skuggan i fönstret

Anna letar efter sin kanin. Den har sprungit bort. 
Kanske är den i grannens trädgård? Hon går dit. 
Det är mörkt. Vinden susar i träden. Plötsligt blir 
Anna alldeles stel. Hon ser en skugga i fönstret.  
Är det grannen Henry? Håren på Annas armar  
reser sig. Han är ju död …
 
Lättläst spänning. Stor stil och många bilder.
övers. Anna Hjerpe
42 sidor, 135 x 210 mm inb, färgill
ISBN 978-91-502-2326-2
Utk. mars
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BERGHS årets böcker 2019

börja läsa 6-9 årbörja läsa 6-9 år

Alexandre Dumas
Klassiska berättelser:  
Greven av Monte Cristo

Vem är den mystiska greven som hela Paris talar 
om? Han bjuder till överdådig fest i sitt fantastiska 
hus och klär sig som en kung i sammet och guld-
broderier. Men han bär på en hemlighet. Hur blev 
han egentligen så enormt rik? Ett spännande äventyr 
om en gömd skatt och gruvlig hämnd. 

En av världens mest lästa äventyrsromaner åter- 
berättad med enkelt språk och många bilder. 
 övers. Birgit Lönn
64 sidor, 135 x 200 mm inb, färgill
ISBN 978-91-502-2327-9
Utk. mars

Gill Harvey
Berättelser ur historien: Tutankhamun

I fem år letade Howard Carter i den heta öknen efter 
Tutankhamuns grav. Det han till slut hittade överträffade hans 
vildaste fantasier! Han fann en ofattbar skatt från en svunnen 
tid – guld, ädelstenar och den unge faraonens balsamerade 
kropp. Följ med på äventyret in i Tutankhamuns grav.
Lättläst och rikt illustrerad med fotografier.
 övers. Birgit Lönn
64 sidor, 135 x 200 mm inb, färgill
ISBN 978-91-502-2328-6
Utk. sept

Läs också:

978-91-502-1853-4 978-91-502-1797-1 978-91-502-1796-4

Klassiska 
berättelser

LÄTTLÄST

978-91-502-1700-1 978-91-502-2070-4 978-91-502-1742-1
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BERGHS årets böcker 2019

börja läsa 6-9 årbörja läsa 6-9 år

Ladda för 
fotbolls-
VM med 

Kvarnbacka 
Kickers!

”Målrekord! är en glad berättelse  
om en familj där fotbollsintresset är på topp.”

Staffan Engstrand, BTJ-häfte 7, 2018 om del 4

978-91-502-2158-9

978-91-502-2187-9

978-91-502-2225-8 ill: Kristian Eskild Jensen
Fotbollstvillingarna 6:  
Målskytt med spelglädje!

Konrad ska få provträna med Akademia FC! Kim försöker att vara glad 
för att Konrad fått chansen. Men det är svårt för hon är missnöjd med 
sin egen träning. ”Skjut hårdare”, skriker hon till tjejerna i laget, ”och 
försök träffa målet!” Samtidigt grubblar Konrad över om han valde rätt. 
Spelglädjen vill inte riktigt infinna sig i det nya laget…

64 sidor, 147 x 212 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2337-8
Utk. sept

Måns Gahrton  

978-91-502-2267-8

978-91-502-2299-9
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BERGHS årets böcker 2019

börja läsa 6-9 år

Alan Gibbons
Drömlaget

Fotboll är det bästa som finns! Gissa om Cairo är stolt över att vara 
kapten i sitt lag! Men han blir ofta arg. Motståndare och lagkamrater 
– ingen går fri från hans ilska. Hans utbrott blir ett problem. Kanske 
kan fotbollens största stjärnor hjälpa laget? 

Boken innehåller fakta om flera av världens bästa fotbollsspelare – 
från besvärliga badboys till inspirerande förebilder på planen.
övers. Sofia Lindelöf
67 sidor, 135 x 210 mm, inb, illi sv/v.
ISBN 978-91-502-2330-9
Utk. sept

Innehåller  
fakta om  

världens bästa  
fotbollsspelare  
genom tiderna

bullen 2019 INLAGA.indd   14 2019-03-08   10:45



BERGHS årets böcker 2019

börja läsa 6-9 år

Sally Nicholls
Ingen är som Ella 

Ellas storebror Sam är sjuk. Ella är trött på att alla bara bryr sig mest om 
honom. Allt är så orättvist. Ella är arg.
”Du kan väl försöka vara snäll nu när din bror inte mår bra”, säger 
mamma. Men Ella har ingen lust att vara en snäll flicka.

Lättläst. Stor stil och många bilder.

övers. Sofia Lindelöf
76 sidor, 130 x 170 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2308-8
Utk. mars

”Berättelsen passar bra för barn 
från sju år. Med fördel kan den 

läsas ihop med en vuxen.”
Margareta Brengdahl, BTJhäfte 4/2019

Vardags-
dramatik
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BERGHS årets böcker 2019

 börja läsa 6-9 år

Caryl Hart
ill: Sarah Warburton 

Nell & Freddie 1: Grisjakten
Nell och Freddie är bästa vänner (för det mesta) och 
gör mycket kul ihop. Det är bäddat för trubbel den 
dag de kommer hem från en skolutflykt med en ny 
kompis. Ingen av dem anar att det ska gå så tokigt 
som det gör. Men det blir också ett roligt äventyr!
övers. Carla Wiberg och Mats Wiberg Doona
116 sidor, 128 x 197 mm, inb, ill i 2-färg.
ISBN 978-91-502-2310-1
Utk. mars

NY  
serie

Caryl Hart
ill: Sarah Warburton

Nell & Freddie 2: Monsterjakten
Nell och Freddie älskar att tälta. De äter ALLA marshmal-
lows och busar med Nells storebror och hans nördiga 
kompisar. Men när ett hårigt monster dyker upp är det  
inte lika mysigt längre. Huuu! 
övers. Carla Wiberg och Mats Wiberg Doona
108 sidor, 128 x 197 mm, inb, ill i 2-färg.
ISBN 978-91-502-2315-6
Utk. sept
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BERGHS årets böcker 2019

slukaråldern 9-12 år

Karsten S. Mogensen 
De dödas ö

Axel och hans bästa vän, Karin, är ute och fiskar. 
Plötsligt blåser det upp till storm. De kämpar desperat för att ta sig 
iland. Men istället driver de ännu längre ut på vattnet. Snart är deras 
enda hopp att ta skydd på en liten ö långt ut till havs. Men det är allt 
annat än en trygg hamn. De går iland på de dödas ö utan en aning 
om vad som väntar …
övers. Anna Hjerpe
62 sidor, 135 x 210 mm inb
ISBN 978-91-502-2336-1
Utk. sept

Lättläst  
minirysare
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BERGHS årets böcker 2019

slukaråldern 9-12 år

Läs också

978-91-502-2216-6 978-91-502-2217-3

Bästsäljande 
sportbok- 

serie

Jake Maddox
Allt för laget

Jamie är lagkapten och stjärnan i sitt hockeylag. Tillsammans 
med sina bästa kompisar Jill och Brett har han goda chanser  
att vinna det kommande mästerskapet. Men när Jill blir avstängd 
och Brett får en knäskada riskerar laget att bli borta ur spel hela 
säsongen. Katastrof! För Jamie är det bara en sak som gäller:  
allt för laget! 

övers. Katarina Jansson
64 sidor, 132 x 190 mm, inb, ill i sv/v 
ISBN 978-91-502-2305-7
Utk. jan

978-91-502-2259-3

Jake Maddox
Anfall!

Kyle vill bli precis lika bra hockeyspelare som sin 
storebror. Tyvärr blir Kyle mest sittande på avby-

tarbänken. Om han bara får chansen ska han 
minsann visa att han kan göra mål. Men han 
möter motstånd bland sina egna lagkamrater. 

övers. Bo Samuelsson
64 sidor, 132 x 190 mm, inb, ill i sv/v 

ISBN 978-91-502-2331-6
Utk. sept
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BERGHS årets böcker 2019

slukaråldern 9-12 år

NY UTGÅVA 
med bilder 

av Lotta  
Geffenblad

Cornelia Funke / ill: Lotta Geffenblad
Ett spöke för mycket. Spökjägarna på kusligt uppdrag
Cornelia Funkes älskade berättelse om Tom som upptäcker ett spöke i  
förrådet har fått nya läskiga och roliga bilder av Lotta Geffenblad. 
Läs om Toms och spökexperten Hedvig Hallongrens spökjakt. Ett rafflande 
äventyr med hisnande spöken, kalla kårar, djärva utdrivningsmetoder och 
tvära kast!
.övers: Solveig Rasmussen
110 sidor, 135 x 210 mm, inb,ill i sv/v
ISBN 978-91-502-2347-7
Utk. sept

”Riktigt härlig läsning” 
bloggen ”och dagarna går”
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BERGHS årets böcker 2019

slukaråldern 9-12 år

Wendy Mass och Rebecca Stead
ill: Nicholas Gannon

Bob

Bob, en kort grönaktig varelse i kycklingdräkt, har inte glömt Livys 
löfte till honom. Han har väntat i fem år, gömd i en garderob, på 
att hon skulle komma tillbaka. Han minns inte vem – eller vad –  
han är, var han kommer från, eller ens om han har någon familj. 
Men för fem år sedan lovade Livy att hjälpa honom att hitta tillbaka 
hem. Nu är tiden inne att uppfylla det löftet.
Ledtråd för ledtråd löser Livy och Bob mysteriet med var Bob  
kommer ifrån och upptäcker en sorts magi som varar för evigt.

En mäktig historia om vänskapens magiska krafter.
övers: Ingela Jernberg
202 sidor, 135 x 192 mm, inb, ill med dekorfärg
ISBN 978-91-502-2304-0
Utk. sept

”Förtrollande”
New York Times

Unikt samarbete mellan  
de två bästsäljande  

författarna Wendy Mass  
och Rebecca Stead. 
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BERGHS årets böcker 2019

slukaråldern 9-12 år

Susin Nielsen
Adress okänd

Felix är nästan tretton år och en mästare på kuriosakunskap. Han 
bor med sin mamma och sitt husdjur, ökenråttan Horatio. Allt är gan-
ska normalt, men Felix och hans mamma har en hemlighet. De bor 
i en folkabuss. Felix har dock en plan för hur han och hans mamma 
ska få pengar till en lägenhet. Allt som behövs är en frågesport och 
lite tur.  
Tävlingen börjar bra, men det blir ändå inte riktigt som Felix tänkt. 
 övers. Carina Gabrielsson Edling 
300 sidor, 143 x 213 mm, inb, illi sv/v
ISBN 978-91-502-2307-1
Utk. april

”Ett charmigt 
underverk 

till bok” 
Quill & Quire

Susin Nielsen är en kritikerrosad och prisvin-
nande kanadensisk författare av teveserier och 
böcker för unga. Hon har kallats Kanadas John 
Green och också jämförts med Nick Hornby. 
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slukaråldern 9-12 år

BERGHS årets böcker 2019

J A Darke
Skuggmannen

När Sam hittar ett gammalt videoband i gömmorna hos en död 
skräckfilmsregissör blir han nyfiken. På etiketten står det ”Titta 
inte!”, och då blir frestelsen för stor. Tillsammans med sina komp-
isar lyckas han hitta en VHS-spelare och de tittar på filmen. Efter 
det är inget sig likt längre…
övers. Ingela Jernberg
ca 100 sidor, inb, 135 x 210 mm, ill i sv/v
ISBN 978-91-502-2306-4
Utk. mars

Läs också

978-91-502-2204-3

LÄTTLÄST, 
men inget 

för lätt-
skrämda!
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13+

BERGHS årets böcker 2019

Rainbow Rowell
Strax före midnatt – två vinterberättelser

Två underbara noveller av prisade Rainbow Rowell, illus-
trerade av Simini Blocker. “Midnatt” handlar om Noel and 
Mags, som träffas på samma nyårsfest varje år och som 
blir lite mer kära för varje år – men ska dom bli ihop på 
riktigt? I “Själsfränder” köar Elena för den nya Star Wars 
filmen och i den tre personer långa kön möter hon Gabe, 
som också är ett Star Warsfan.

övers: Carla Wiberg
134 sidor, 110 x 165 mm, inb, ill i sv/v
ISBN 978-91-502-2302-6
Utk. mars

”Enda nackdelen  
med samlingen är  

att den känns för kort.”
Fia Idegård, BTJ-häfte 4, 2019 

( helhetsbetyg 5 )

”Mysigt och 
fullt med  
känslor.”

prickiga paulas 
blogg
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bilderböcker 0-3 år13+

BERGHS årets böcker 2019

Pam Smy
Thornhill

Från sitt fönster ser Ella det gamla övergivna fallfärdiga flickhemmet. Hon förstår snart 
att huset har en historia att berätta. En skrämmande och sorglig historia.
Vi får ta del av två berättelser, en i ord och en i bild. Den skrivna berättelsen är text ur 
en dagbok som låter oss titta in i ett mörkt förflutet. Bilderna berättar Ellas historia idag 
och tillsammans med dagbokstexten bildas en väv av två flickors olika öden.

En dubbelbottnad gripande berättelse som drabbar läsaren med sitt budskap och med 
sin speciella kombination av text och bild.
övers. Caroline Bruce
541 sid, 153 x 217 mm, inb, ill i sv/v
ISBN 978-91-502-2311-8
Utk. sept

Gripande och 
skrämmande  

berättelse 

”Pam Smy har skapat ett konstverk i Thornhill.  
Illustrationerna är fulla av atmosfär, orden är fulla av spänning 

och känslor ... jag tycker att det är fantastiskt.”
Philip Pullman

”Boken för alla 
som älskar att frossa 
i spökhistorier, 
denna är lika kuslig 
som dubbelbottnad.”
The New York Times
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fakta 3-6 år
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ill: Stefan Seidel, Melanie Brockamp och Stefanie Klassen
Titta & hitta FORDON

Mer än 60 olika fordon gömmer sig i den här boken. 
Hittar du allihop? Och vet du namnen på dem? 
Kul och lärorikt för små fordonsentusiaster. 
övers. Linda Pelenius
20 sid, 175 x 205 mm, board, färgill
ISBN 978-91-502-2250-0
Utk. sept

ill: Hans-Günther Döring 
och Constanze Schargan
Titta & hitta DJUR

Mer än 80 olika djur från jordens alla hörn  
gömmer sig i den här boken.  
Hittar du allihop? Och vet du namnen på dem? 
Kul och lärorikt för små djurälskare.
övers. Linda Pelenius
20 sid, 175 x 205 mm, board, färgill
ISBN 978-91-502-2348-4
Utk. sept

NYTRYCK!  
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fakta

Carl Legelius
Små och stora klassiker – från Messerschmitt till Volvo Titan

Hur mycket väger en Messerschmitt? Hur lång är en Rolls-Royce? 
Hur bred är en Mercedes 300 SL och hur mycket last tar en Volvo Titan? 
Här får vi lära känna 12 fantastiska fordon i olika storlekar.

Carl Legelius är motorjournalist och chefredaktör på tidningen Klassiker.

32 sidor, 210 x 225 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2334-7
Utk. maj

BERGHS årets böcker 2019

”Ett måste för bilfantasten – 
liten som stor.”

Barnens Bokklubb om Paddan, Bubblan 
och Kojan

Uppföljare till  
Paddan, bubblan 

och kojan 
samt  

Kluriga klassiker

978-91-502-2204-3
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fakta

Paul Mason 
ill: Tony de Saulles
BAJS och prutt i djurens värld

Elefanter klämmer ur sig 50 kg bajs om dagen. Kaniner äter sina egna pluttar  
och det finns insekter som ser ut som fågelspillning. 

Den här boken är full av kul och spännande fakta om djurbajs! 

övers: Linda Pelenius
32 sidor, 245 x 245 mm, inb, färgill 
ISBN 978-91-502-2300-2
Utk. mars

Kul och  
lärorikt!

”... rolig och informativ faktabok ...”
Solveig Lidén,

BTJ-häfte 4/2019
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fakta

ISBN 978-91-502-2167-1ISBN 978-91-502-2067-4 ISBN 978-91-502-2072-8

Läs också

Rod Green 
Min bok om traktorer

Hur fort kan en traktor köra? Vilka traktorer arbetar på 
byggen, skogar och bondgårdar? Lättläst med härliga 
bilder, och en perfekt introduktion till traktorernas  
fascinerande värld.
 
övers. Kersti Wittbom
64 sidor, 235 x 235 mm, inb, färgill
ISBN 978-91-502-2314-9
Utk. mars

ISBN 978-91-502-2168-8 ISBN 978-91-502-2228-9

Populär  
faktabok-

serie

BERGHS årets böcker 2019

ISBN 978-91-502-2248-7ISBN 978-91-502-2283-8
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fakta
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Esbjörn Jorsäter, Hedvig Häggman-Sund, Johan Andreasson
Teckna cartoon

Här får du lära dig teckna roliga bilder av djur och människor. 

ESBJÖRN JORSÄTER undervisar i teckning på Kulturskolan i Stockholm. Hans 
böcker har sålt i drygt en kvarts miljon exemplar, fått fina recensioner och 
används flitigt på teckningskurser för både vuxna och barn.

HEDVIG HÄGGMAN-SUND är animatör och har bland mycket annat jobbat 
med de tecknade Bamse-filmerna. Hon är också Sveriges populäraste tecknare 
på Instagram, med över 130 000 följare.

JOHAN ANDREASSON har tecknat serier och barnböcker sedan 1980-talet 
och har även ett förflutet som serietidningsredaktör för bland annat Larson! och 
Svenska Mad.

32 sid, 195 x 215 mm, inb, färgill
ISBN 978-91-502-2325-5
Utk. sept
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Lätta fakta

”Böcker som de här är mycket användbara  
i skolans lägre årskurser.”

Solveig Lidén, BTJ-häfte 11, 2016

ISBN 978-91-502-1569-4 ISBN 978-91-502-1647-9 ISBN 978-91-502-1815-2 ISBN 978-91-502-1601-1 ISBN 978-91-502-1757-5

ISBN 978-91-502-1756-8 ISBN 978-91-502-1822-0 ISBN 978-91-502-1816-9 ISBN 978-91-502-1873-2 ISBN 978-91-502-1872-5

ISBN 978-91-502-1914-2 ISBN 978-91-502-1913-5 ISBN 978-91-502-1600-4 ISBN 978-91-502-1551-9 ISBN 978-91-502-1731-5

ISBN 978-91-502-1960-9 ISBN 978-91-502-1959-3 ISBN 978-91-502-1989-0 ISBN 978-91-502-1990-6 ISBN 978-91-502-2030-8

ISBN 978-91-502-2049-0 ISBN 978-91-502-2050-6 ISBN 978-91-502-2083-4 ISBN 978-91-502-2082-7 ISBN 978-91-502-2111-4

ISBN 978-91-502-2113-8 ISBN 978-91-502-2114-5 ISBN 978-91-502-2144-2 ISBN 978-91-502-2145-9 ISBN 978-91-502-2165-7

ISBN 978-91-502-1606-6

ISBN 978-91-502-1607-3

ISBN 978-91-502-1732-2

ISBN 978-91-502-2029-2

ISBN 978-91-502-2112-1

ISBN 978-91-502-2164-0

ISBN 978-91-502-2180-0 ISBN 978-91-502-2179-4

ISBN 978-91-502-2211-1

ISBN 978-91-502-2213-5

ISBN 978-91-502-2220-3

ISBN 978-91-502-2221-0

ISBN 978-91-502-2223-4

ISBN 978-91-502-2222-7

ISBN 978-91-502-2281-4

ISBN 978-91-502-2255-5 ISBN 978-91-502-2254-8 ISBN 978-91-502-2269-2 ISBN 978-91-502-2280-7 ISBN 978-91-502-2270-8
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Lätta fakta 

Stephanie Turnbull
Lätta fakta om mat & kropp
Varför behöver vi mat?  Vad händer 
inuti kroppen när vi äter? Vilka livsme-
del ger energi och vilka gör oss friska 
och starka? Detta och mycket mer får 
du veta här.
övers. Kersti Wittbom
32 sidor, 155 x 210 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2321-7
Utk nov

James Maclaine
Lätta fakta om ödlor
Gillar ödlor att simma? Hur går 
det till att ömsa skinn? Vilken ödla 
kan gå på vatten? Detta och 
mycket mer får du svar på i  
den här boken.
övers. Kersti Wittbom
32 sidor, 155 x 210 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2316-3
Utk. maj 

James Maclaine
Lätta fakta om åsnor
Hur gör åsnan sitt skriande ljud? 
Varför rullar den sig i damm? Vad 
äter den? I den här boken hittar 
du svar på detta och mycket mer 
om åsnornas fascinerande liv.  
övers. Kersti Wittbom
32 sidor, 155 x 210 mm, inb, 
färgill.
ISBN 978-91-502-2319-4
Utk. aug.

Emily Bone
Lätta fakta om planeter
Vilken färg har Mars yta?  
Varför lyser Venus i mörkret?  
Hur gör forskare när de utforskar 
avlägsna planeter? Lättläst text och 
många bilder.
övers. Linda Pelenius
32 sidor, 155 x 210 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2320-0
Utk. nov

”Böcker som de här är mycket användbara  
i skolans lägre årskurser.”

Solveig Lidén, BTJ-häfte 11, 2016

Årets  
spännande 

ämnen

Emily Bone
Lätta fakta om astronomi
Hur studerar astronomer planeter, 
stjärnor och galaxer? Vad är en 
rover och var kan den landa? Hur 
fungerar olika teleskop? Lättlästa 
fakta om astronomi.  

övers: Bo Samuelsson
32 sidor, 155 x 210 mm, inb, färgill. 
ISBN 978-91-502-2317-0
Utk. maj

Lisa Jane Gillespie
Lätta fakta om träd
Utforska trädens underbara värld! Här 
får du veta hur träd kan göra sin egen 
näring och växa på osannolika platser. 
Du kommer också att förstå hur viktiga 
träd är för växter, djur och människor.
övers: Eva Vidén
32 sidor, 155 x 210 mm, inb, färgill.
ISBN 978-91-502-2318-7
Utk. aug

BERGHS årets böcker 2019
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bilderböcker 0-3 år

978-91-502-1716-2 978-91-502-1717-9 978-91-502-1738-4 978-91-502-1739-1 978-91-502-1759-9 978-91-502-1760-5

Beast Quest 1

978-91-502-1791-9 978-91-502-1814-5 978-91-502-1843-5 978-91-502-1845-9

978-91-502-1868-8 978-91-502-1895-4 978-91-502-1896-1 978-91-502-1901-2 978-91-502-1902-9

Beast Quest 3: Mörkrets rike

978-91-502-1955-5 978-91-502-1956-2 978-91-502-1986-9 978-91-502-1991-3 978-91-502-1992-0

Beast Quest 4: Amuletten från Avantien

978-91-502-1997-5 978-91-502-1998-2 978-91-502-2023-0 978-91-502-2024-7 978-91-502-2027-8 978-91-502-2028-5

Beast Quest 5: Dödens skugga

Beast Quest 2: Den gyllene rustningen

978-91-502-2053-7 978-91-502-2054-4 978-91-502-2055-1 978-91-502-2056-8 978-91-502-2057-5 978-91-502-2058-2

Beast Quest 6: En värld i lågor

978-91-502-1825-1 978-91-502-1844-2

978-91-502-1869-5

978-91-502-1985-2
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978-91-502-2092-6 978-91-502-2093-3 978-91-502-2094-0 978-91-502-2095-7 978-91-502-2096-4 978-91-502-2097-1

Beast Quest 7: En förlorad värld

978-91-502-2137-4 978-91-502-2138-1 978-91-502-2139-8 978-91-502-2140-4 978-91-502-2141-1 978-91-502-2142-8

Beast Quest 8: Piratkungen

978-91-502-2150-3 978-91-502-2151-0 978-91-502-2152-7 978-91-502-2153-4 978-91-502-2154-1 978-91-502-2155-8

Beast Quest 9: Den magiska staven

978-91-502-2241-8 978-91-502-2242-5 978-91-502-2273-9 978-91-502-2274-6 978-91-502-2275-3 978-91-502-2276-0

Beast Quest 10: Bestarnas mästare

978-91-502-2243-2 978-91-502-2244-9 978-91-502-2279-1 978-91-502-2278-4 978-91-502-2196-1 978-91-502-2195-4

Beast Quest BÖRJA LÄSA
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