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Författare: Susanne Schneider debuterade
som författare med bokserien om Hjältehunden
Hedvig. Susanne är lärare journalist och 
skrivpedagog och har studerat barnlitteratur.
Susanne har alltid ägnat sig åt att läsa och
skriva. Förutom intresset för litteratur är
hundar hennes största intresse.
Susanne skriver nu på en historisk roman, 
delvis förankrad ur verkligheten, vilken
beskriver en ung flickas liv i Karlskrona 
under medeltiden.

Illustratör: Kerstin Elias Costa skriver och 
illustrerar bilderböcker. Favoritteknikerna är 
blyerts, torrpastell och collage. Kerstin har 
studerat konst och läst kurser i barnboksillustra-
tion i Buenos Aires. Hon arbetar även som 
barnboksredaktör. 

Titel: Hjältehunden Hedvig och 
hundmysteriet
© Text: Susanne Schneider
© Bild: Kerstin Elias Costa
ISBN: 978-91-86589-98-1 
Format: 24x21
Inbunden
Sidor: 32
Ålder: 3 år och uppåt
Utgivning: sept 2019
Distributör: Förlagssystem

Hjältehunden Hedvig 
 och hundmysteriet                               

Välkommen till ett unikt barn- och ungdomsboksförlag

Vombat förlag är det lilla förlaget som tänker stort. Vår grund är tanken 
om allas lika värde genom synliggörande. Vår primära målgrupp är barn 
och unga vuxna från 2-18 år. Tanken med våra böcker är att visa många 

olika aspekter av barn och ungdomars liv på ett normkreativt sätt. 
Kvalité, humor och värme får gå jämsides med mångfald och det som 

ibland avviker från det förväntade. Vi vill att barn som läser våra böcker 
ska känna igen sig själva, förundras, utmanas i tanken och kanske erövra 

nya världar.

I denna katalog finner du ny utgivning 2019
men också en del av tidigare utgivning

 

0-3 år

3-6 år

6-9 år

9-12 år

13-18 år

12-16 år

ung/vuxen

Hjältehunden Hedvig är en speciell hund, hon vet 
vad människorna behöver, i del ett försvinner or-
den, men Hedvig nosar upp dem och för det stulna 
tillbaka, när Skuggan, som stulit orden, förstår att 
Hedvig är en riktig detektiv tar han hjälp av Spök-
katten, men Hedvig är inte rädd för katter.

I den nya boken Hjältehunden Hedvig och hund-
mysteriet är det hundarna som försvinner, men 
Hedvig vet vad som gäller ... 

Boken har många tolkningslager, men det finns 
hjältar som verkar i det tysta och tar inte 
människans frihet till ordet eller demokratin för 
given utan, utan precis som Hedvig bör vi vara på 
vår vakt.

Hjältehunden Hedvig 
en barnbilderbok i tre delar 



Titel: Titta barnen!
© Text Ulrika Hjorth
© Anastasiya Prosvetova
ISBN: 978-91-86589-82-0
Format:19x19
Inbunden
Sidor: 28
Ålder: 1-4 år 
Utgivning: sept 2019
Distributör: Förlagssystem

Ulrika Hjorth är journalist och 
författare till pekboksserien Titta 
familj där Titta barnen! är den 
senaste titeln. Bland Ulrikas tidigare 
böcker finns tre pysselböcker med 
återbruksvinkel,bilderböcker och 
lättattläsa-böcker. Om Titta familj-
serien säger hon:
– Jag tycker att alla barn har rätt till 
böcker att känna igen sig i. Att skildra 
olika familjer för de allra yngsta är 
svårt men jätteroligt!

Titel: Sotis
© Text och bild Kerstin Elias Costa
ISBN: 978-91-86589-77-6 
Format: 24x21
Inbunden
Sidor: 28
Ålder: 1-4 år 
Utgivning: sept 2019
Distributör: Förlagssystem

Titta Barnen!

”TITTA FAMILJ”
är en bokserie för de allra minsta.
Böckerna gestaltar hur olika familjer 
kan se ut.

Titta barnen!
I den tredje boken får vi följa med 
barnen  på en skogspromenad, föräldrarna 
är också med, men den här gången lite 
mer i bakgrunden.

SOTIS!

Sotis vill läsa, men Boel och Björn vill spela 
fotboll. Sen är de i samma lag, medan Sotis står 
ensam i fotbollsmålet ... 
En bok om vänskap, svartsjuka och om att säga 
förlåt.

Illustratör: Kerstin Elias Costa skriver 
och illustrerar bilderböcker. Favorit-
teknikerna är blyerts, torrpastell och 
collage. Kerstin har studerat konst och 
läst kurser i barnboksillustration i 
Buenos Aires. Hon arbetar även som 
barnboksredaktör. 

Med denna bok debuterar Kerstin som 
barnboksförfattare.

Anastasiya Prosvetova, som illustrerat 
böckerna  är en erfaren konstnär och 
barnboksillustratör hemmahörande i 
Sankt Petersburg

”Berättelsen förstärks elegant genom 
symbolik i färg och form: trädstammarna 
får allt fler taggar, och när Sotis ensam 
går hem hopar sig regnmolnen. På sista 
uppslaget när de är vänner igen är träd-
stammarna återigen släta och målade i 
rödaste rött. Sotis är en fin boksamtals-
bok, passar även i första skolåren.”
BTJ



Ting Bing, klocka slå!Dalia och den heliga fågeln

Titel: Dalia och den heliga fågeln
© Text Razak Aboud
© Bild Sonja Reuterskiöld
ISBN: 978-91-86589-79-0
Format: 24x21
Inbunden
Sidor: 28
Ålder: 3-6 år
Utgivning: vår 2019
Distributör: Förlagssystem

Razak Aboud bor i Tumba utanför Stockholm, 
han har arbetat som mångfalds- och arbetskon-
sulent. Aboud skriver på arabiska och svenska, 
och tidigare även på bulgariska, poesi, krönikor, 
debattartiklar, sagor mm. Han har under sin 
utbildningstid även sysslat med teater och 
pantomim, informerat i skolor, kyrkor, 
föreningar och arbetsplatser om främlingsfient-
lighet, mobbing, jämställdhet och kulturskill-
nader. Aboud har ur sitt minne nedtecknat och 
utvecklat flera sagor inspirerad av sägner som 
har sitt ursprung i det forna Mesopotamien, 
det vi idag kallar Irak. Dessa sagor kretsar ofta 
kring relationen mellan naturen, djuren och 
människan och har en universell värdegrund 
och genomsyras av en strävan att respektera 
allas lika värde.

Sonja Reuterskiöld är hemmahörande i
Stockholm, hon började sin yrkesbana  på 
kostskola och därefter konstfack. Sonja har 
mer än 20 års erfarenhet av konst och 
illustration, såväl för större organisationer 
som mindre förlag som Vombat.Sonja 
utforskar ständigt nya tekniker och material 
för att kunna möta framtidens kommunikativa 
utmaningar och önskemål.

Sonja Reuterskiöld är hemmahörande i
Stockholm, hon började sin yrkesbana  på 
kostskola och därefter konstfack. Sonja har 
mer än 20 års erfarenhet av konst och 
illustration, såväl för större organisationer 
som mindre förlag som Vombat. Sonja 
utforskar ständigt nya tekniker och material 
för att kunna möta framtidens kommunikativa 
utmaningar och önskemål.

Titel: Ting Bing, klocka slå
© Text Ida Lindholm
© Bild Sonja Reuterskiöld
ISBN: 978-91-86589-89-9
Format: 24x21
Inbunden
Sidor: 28
Ålder: 3-6 år
Utgivning: vår 2018
Distributör: Förlagssystem

Dalia hjälper sin mor och far varje dag. 
När Dalia en dag lämnar hemmet för att 
möta sin far försvinner hon. Alla i byn 
vet att i skogen lurar faror. Där bor ett 
troll som tar barn tillfånga. Medan Dalia 
är fånge hos trollet går byborna ut för 
att leta. När trollet ger henne uppgiften 
att samla vatten i ett såll förstår hon att 
trollet inte kommer att låta henne gå fri 
förrän hon löst sin uppgift. Dalia är en 
klok person, men förstår inte hur ett såll 
ska kunna hålla vatten. Och hur ska hon 
hitta vägen hem ur den mörka skogen?
Dalias lilla vän i skogen har svaren.

Ida Lindholm hemmahörande i Trångsund 
debuterar med en barnbok skriven på vers, 
en bok som tar barnet till drömmarnas land, 
vackert illustrerad av stockholmsillustratören 
Sonja Reuterskiöld.

Ida är småbarnsmamma och har ägnat sig åt 
studier i så väl författarskap som bildkonst, 
Med Ting Bing debuterar hon med en barn-
bok på vers och satsar nu på ett fortsatt
författarskap.

Dalia och den heliga fågeln är nummer 
två i serien ”Sagor från Mesopotamien”.
Texten är tvåspråkig svenska - arabiska

Ting Bing, klocka slå är en poetisk berättelse 
på rim där barnets tankar flyter fritt mellan 
dröm och verklighet. De vackra bilderna ger 
fantasin en puff och gör sänggåendet till en 
spännande resa mot drömmarnas land. En fin 
godnattstund för de små.

”Kan man tänka, se, ett berg
Med moln omkring som ändrar färg

Upp på toppen vinden viner
Barnet ropa: apelsiner!”



Jag har alltid tyckt om att skapa och 
har gjort det så länge jag kan minnas, 
redan som 5-åring gjorde jag egna 
bilderböcker och spelade in egenpåhittade 
låtar på kassettband. Jag är väldigt glad 
att min kreativitet har hållit sig vid liv. 
Om jag kan få barnen att känna en del av 
den magi jag upplever när jag målar, är 
mitt syfte uppnått. Målning har en läkande 
kraft och den ska jag utforska vidare i 
höst då ska jag hålla i måleriaktiviteter 
för personer med olika sjukdomar.

Sarah är utbildad socionom och 
bor och arbetar förnärvarande i 
Frankrike. 

Till Margarita

Maja Kastelic är en frilansande författare 
och illustratör. Hon studerade vid the 
Academy of Fine Arts and Design i 
Ljubljana, Philosophy and Theory of Visual 
Culture vid fakulteten för humaniora i Koper, 
också ¨i Slovenien. Kastelic har illustrerat den 
”tysta” boken En pojke och ett hus, vilken 
erhöll priset Bästa Slovenska bilderbok 2015.
Framförallt är Maja en mycket entusiastisk 
barnboksälskare och brukar ofta gå på upp-
täcktsfärd på biblioteken med sin två små 
söner.

Brane Mozetič är en slovensk poet, författare, 
redaktör, förläggare,översättare, gayaktivist 
och företrädare av slovensk litteratur i 
världen. han har publicerat ett stort antal 
böcker och översättningar som givits ut 
världen över. Hans böcker för barn tar upp 
ämnen som funktionsvariationer, krig, 
migration  och homofobi. Denna bok, Landet  
Bomb, Landet Gräs har också givits ut i 
Spanien, Egypten, Italien och Sydkorea.

Landet Bomb, Landet Gräs

Titel: Till Margarita
© Bild Sarah Ekström
© Text Ruben Dario
©översättning Elisabet Eriksson
ISBN: 978-91-86589-99-8 
Format: 24x21
Inbunden
Sidor: 28
Ålder: 3-6 år
Utgivning: september 2019
Distributör: Förlagssystem

Titel: Landet Bomb, Landet Gräs
© Text Brane Mozetič
© Bild Maja Kastelic
ISBN: 978-91-86589-78-3 
Format: 21x21
Inbunden
Sidor: 40
Ålder: 3-6 år
Utgivning: september 2019
Distributör: Förlagssystem

Barnen från Landet Bomb hade varit helt 
nöjda i sin värld, bara de inte varje natt 
hade plågats av drömmar om en annan 
värld, om Landet Gräs. De bestämmer sig 
för att finna detta land och jämna det med 
marken med sina stridsvagnar och slänga ut
landets barn som leker och springer efter 
fjärilar. Men deras resa vänder upp och ner 
på deras värld …

Vi lever i en värld av konflikter, barnen gör 
det som förväntas av dem. I denna bok får 
vi uppleva krigets offer ur ett annorlunda 
perspektiv och vi får också uppleva att det 
trots allt finns hopp också i en ondskefull 
värld.

”Margarita se hur vackert havet är.
Känn citrusblommans doft som vinden bär.
Lärkan sjunger en sång för mig,
en saga som jag nu vill berätta för dig.”

Så börjar dikten som Rubén Darío skrev till
en ung flicka för över 100 år sedan.

En hjärtevärmande dikt som blivit en 
klassisk saga med ett tidlöst budskap 
om alla har samma rätt till himlens gåvor.
En dikt skriven av Rubén Darío
(1867-1916)

Sarah Ekström



Martin Luther

Samtalsguide till boken finns att ladda ner 
gratis på Studieförbundet Bildas hemsida.

24 dagar till ett nytt liv är en bok om resan 
mellan barn och vuxen, från en punkt 
till en annan. Det handlar om uppbrott. 
Om att vara tonåring. Om moral, religion, 
demokrati, familj, normer, oro och om 
längtan efter en trygg tillvaro.

”När jag läste blev jag först förbannad. Sen
blev jag ledsen. Sen blev jag lättad. Och hela
tiden var jag omtöcknad av hur hårt Aboozar
kämpade för att ta sig till ett land – jag själv bara 
behövde råka födas för att hamna i.

Du är 16 år. Du är utsänd för att rädda livet
på hela din familj, det enda du behöver göra
är att först riskera ditt eget. Det här är inte
bara en spännande bok, det är ett stycke
inbunden samtid.”
                       Bob Hansson, författare och poet
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24 DAGAR TILL ETT NYTT LIV
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I en tid när samtalsdiskussionen 
lätt blir polariserad och högljudd 
känns det extra viktigt med de-
mokratiska samtal. Det här ar-
betsmaterialet syftar till att skapa 
diskussioner om sånt som berör 
alla som växer och utvecklas. 
Det handlar om uppbrott och om 
utmaningar.  

24 dagar till 
ett nytt liv 
Arbetsmaterialet

24 dagar till ett nytt liv är en bok om resan
mellan barn och vuxen, från en punkt
till en annan. Det handlar om uppbrott.
Om att vara tonåring. Om moral, religion,
demokrati, familj, normer, oro och om
längtan efter en trygg tillvaro.

”När jag läste blev jag först förbannad. Sen
blev jag ledsen. Sen blev jag lättad. Och hela
tiden var jag omtöcknad av hur hårt Aboozar
kämpade för att ta sig till ett land – jag själv 
barabehövde råka födas för att hamna i.
Du är 16 år. Du är utsänd för att rädda livet
på hela din familj, det enda du behöver göra
är att först riskera ditt eget. Det här är inte
bara en spännande bok, det är ett stycke
inbunden samtid.”
Bob Hansson, författare och poet

DET ÄR JAG SOM ÄR MICKAN!

Malin Nilsson & Vanessa López

Bild: Daniel Sjö

© Vombat förlag 2015

Det är jag som
 är Mickan!       Malin Nilsson & Vanessa López  Bild: Daniel Sjö            Vom

bat förlag

”Hade jag haft en sådan här bok när jag växte 

upp hade jag inte känt mig så ensam.”

Saga Becker, skådespelare

När Mickans familj flyttar ser hon sin chans. Nu 

ska hon äntligen leva som tjej. För trots att Mickan 

har en pojkes kropp och är döpt till Mikael betyder 

det inte att hon vill leva som kille. Hon vill vara 

Mickan. 

Med stöd från de vuxna börjar hon i sin nya skola. 

Men kan Mickan dölja sin hemlighet tills hon själv 

vågar berätta, och ska hon lyckas bli bästis med 

klassens coolaste tjej?

Mickan och hennes nya vänner hamnar i roliga och 

spännande situationer som för dem samman och 

stärker deras vänskap. För varje dag växer Mickans 

självförtroende. 

Det är jag som är Mickan handlar om mod, vänskap 

och om att våga vara sig själv. Boken handlar om 

hur livet kan vara för en ung transsexuell person 

och de utmaningar som kan dyka upp i vardagen.

Vi är världen!

Vi är världen!
© Text: Malin Nilsson & Saga Becker
© Omslag: Daniel Sjö
Danskt band
Antal sidor: ca 150
Utkom: höst 2017
Mått: 14x20
Ålder 12-16 
978-91-86589-90-5
Distributör: Förlagssystem

24 dagar till ett nytt liv
© Text: Aboozar Nazari
Pocket
Antal sidor: ca 144
Utkom: 2018
Ålder från 12 år 
978-91-86589-83-7 
Distributör: Förlagssystem

Aboozar Nazari kom till Sverige 
som ”ensamkommande” 2015.

Aboozars familj kommer från 
Afghanistan, men har bott som 
flyktingar i Iran, där Aboozar 
växte upp. Han flydde över havet
i hopp om att finna frihet i ett annat 
land. Aboozar är en ung man idag 
som studerar och hoppas på en 
framtid i Sverige.

24 dagar till ett nytt liv

Saga Becker föddes 1988 i Småland. Saga har 
ett brett register som skådespelare, författare 
och allkonstnär. För sin rollprestation som 
karaktären Sebastian/Ellie i filmen Något 
måste gå sönder vann Saga en Guldbagge i 
kategorin Bästa kvinnliga huvudroll vid 
Guldbaggegalan 2015. Hon nominerades 
även till Rising Star Award vid Stockholms 
filmfestival 2014. Saga har bistått Malin i 
gestaltningen av texten i denna bok.

I första boken Det är jag som är Mickan! får vi 
följa en ung transtjej när hon kommer till en ny 
skola. Ingen där vet om att hon föddes med en 
pojkes kropp. Bokens budskap är att alla är bra 
precis som de är.
Vi är världen! tar vid ett par år senare. Mickan 
och hennes bästa vänner går nu i åttan. De går 
igenom vänskap, ovänskap, missförstånd, uppbrott, 
fester och förälskelser. Men vem eller vad ska man 
egentligen tro på? Mitt i allt funderar Mickan över 
sin kropp, duger hon? Duger hon som flickvän åt 
Hampus när hon inte har en flickas kropp? 

Boken tar upp olika aspekter av transsexualitet 
på ett underhållande sätt och vill synliggöra unga 
transpersoners situation och förutom en spännande
läsning bli till stöd för både unga och vuxna.

Författare: Malin Nilsson
Malins första barnbok gavs ut 2013. Sedan 
dess har ytterligare sex böcker publicerats. 
För henne blir det allt viktigare att skriva 
böcker som visar på den naturliga mångfald som 
finns när det gäller familjer, könsroller, och hur 
individer upplever sig själva och sin omvärld. 
”Författare till barn- och ungdomslitteratur har 
en unik möjlighet att ge de unga en förståelse 
för att vi alla är olika men lika bra ändå”, menar 
hon. I hennes arbete som speciallärare vet hon 
hur viktigt det är att förmedla detta budskap.

Boken har kommit till genom ett samarbete 
med kulturföreningen Songlines. Songlines 
har tilllsamman med Bilda arbetat fram ett 
studiematerial som kan laddas ner gratis på 
Studieförbundet Bildas hemsida.



råttorna

Text: Razak Aboud  Bild: Fanny Felicia Svanberg 

och kungen

Hösten är här 
och det är dags för 

Svalan att ge sig av söderut. 
Så som svalor gör. Men Svalan drömmer om 

ett annat liv. Precis som Snigeln. Kommer Svalan 
och Snigeln kunna förverkliga sina drömmar? 

Kanske kan den kloka Ugglan hjälpa till.

Svalan och Snigeln hittar hem, 
är en modern fabel om vikten att lyssna 
till sin egen röst, utmana sina rädslor 

och finna sin egen väg.

Anders Nyman 
&  

Fanny Felicia Svanberg 
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©VOMBAT FÖRLAG 2016

Naturväktarna 

Bokserien om Naturväktarna handlar 
om tvillingarna Ivar och Iris och hur 
de hjälper sin moster att rädda naturen. 
Moster Magda är viltvårdare och behöver 
tvillingarnas hjälp, särskilt när den vackra 
Ekdungen är hotat av byggherrar. Iris och 
Ivar rycker ut för att finna unika arter i 
skogen som kanske kan stoppa bygg-
planerna men frågan är, kommer detta 
att räcka för att rädda skogen?

Naturväktarna är böcker som ger både 
inspiration och faktakunskap om 
naturen. Den uppmuntrar till aktivism 
i sin bästa form, att hjälpa naturen är 
en viktig uppgift för alla som vill ha 
ett bra liv.

Kapitelböcker med färgbilder
Inbunden
ISBN: 978-91-86589-91-2 
ISBN: 978-91-86589-65-3
Sidor: ca 65
Utgivning: maj 2017-2018
Ålder: 6-9
Distributör: Förlagssystem

Malin Nilsson 
och 

Johanna Arpiainen

SVALAN och SNIGELN 
flyttar hem

En queer fabel av Anders Nyman, 
illustration Fanny Felicia Svanberg

Tvåspråkig: svenska - arabiska

ISBN 9789186589684

3-6 år

Tvåspråkigt svenska - arabiska

Den vackraste och Kungen

Detta är den första boken i serien 
”Sagor från Mesopotamien”,
en bilderboksserie som gestaltar 
en historisk tid då kvinnor hade en 
stark ställning och var mer jämlika 
än idag.
Text av Razak Aboud och bild 
Fanny Felicia Svanberg

Tvåspråkig svenska - arabiska
4-9 år

9789186589875



Edward Summanen & Johanna Arpiainen

FAM
ILJEBO

K
EN

           Edw
ard  Sum

m
anen  och  Johanna  A

rpiainen           V
om

bat förlag                 

FAMILJEBOKEN
Var kommer bebisar ifrån? 
Hur vet man vilka som är ens 
familj? Och hur blev jag själv till?

Familjer kan se ut nästan hur som 

helst och barn kan bli till på många 

olika sätt. Familjeboken handlar om 

många olika former av familjebildningar 

och vidgar begreppet ”familj”. Boken

tar bland annat upp hur ett barn blir till, 

insemination, sex, adoption, provrörs-

befruktning samt såväl samkönade som 

olikkönade föräldrakonstellationer.

En bok att läsa tillsammans med barn eller 
att låta lite äldre barn läsa på egen hand. 
Boken öppnar upp för samtal och reflektion 
kring temat familj.

Vombat förlag 2015

Ebbe och ägget                    Petra N
ilsson &

 Linn G
ustafsson              Vom

bat förlag

Ebbe är fyra år. Han vill ha en orm. Mamma 
vill ha en bebis. Hon har berättat hur både

bebisar och ormar blir till. 

Mamma har fått bebisfrön av en donator och 
nu har Ebbe hittat ett ägg under sin säng. Kan 
det vara så att det är en ormägg-donator som 

har lämnat ett ormägg till Ebbe? 
 

Boken utforskar vad en donator är för något 
och hur det går till när spermier (bebisfrön) 

och ägg doneras för att det ska kunna 
bli familjer.

VOMBAT FÖRLAG 2014

Rekommenderat för familjer

  

Nu är jag här!
Det här är Vombats egen fyll-i-bok om 

barnets första tid, som passar alla familjer. 
Oavsett hur många föräldrar som finns, 
vilket kön föräldrarna har, om någon 

förälder varit gravid eller om barnet är 
adopterat eller tillhör familjen på annat sätt.

Vackra bilder i akvarell lämnar utrymme för 
egna anteckningar, fotografier, teckningar
och andra minnen. Det finns gott om plats 

att skriva fritt om en vanlig dag med barnet,
roliga uttryck och sådant som familjen vill 

kunna komma tillbaka till och glädjas 
åt i en framtid.

Petra Nilsson & Maya Jönsson

  N
u är jag här!       text: P

etra N
ilsson  bild: M

aya Jönsson    V
om

bat förlag©Vombat förlag 2016

Rekommenderat för små tänkare

Charlotta Björnulfson

@Vombat förlag 2018

Charlotta Björnulfson                    Vombat förlag 

Kommer råttor till 
himlen när de dör?

Farbror Herbert är borta, 
men så länge någon minns 

honom så finns han.

Ja
g ä

r M
artin Luther King.

Jag vet att
om vi står enade kan inget  

stoppa vår dröm.

@vombat förlag 2018

Jag är

illustrerad av Christopher Eliopoulos
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illustrerad av Christopher Eliopoulos
BRAD MELTZER
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Familjeboken

En av Vombatsklassiker. Boken 
beskriver hur olika familjer kan se 
ut och hur de kommer till, skriven 
av Edward Summanen och illustrerad 
av Johanna Arpiainen

från 3 år och uppåt
9789186589493

Nu är jag här!

En fyll-i-bok av Petra Nisson och 
illustratör Maya Jönsson

Här kan du teckna ner den nya familje-
medlemmens viktiga händelser. Denna 
bok passar alla barn och familjer!

9789186589714

Ebbe och Ägget

En bok om hur det går till att bli 
familj med hjälp av en donator.

Skriven av Petra Nilsson och 
illustrerad av Linn Gustafsson

3-6 år
9789186589424

Vulkanen och kalven 
som Po räddade

En bok som bygger på en verklig 
händelse. Den handlar om modet att 
stanna kvar och göra det som hjärtat 
vill.
Skriven av Grethe Rottböll och 
illustrerd av Viveka Sjögren

3-6 år
9789186589677

Bye, Bye farbror Herbert

En sorglustig historia om den 
naturliga döden. En bok om att visa 
respekt för livet och döden genom 
vackra handlingar.
Skriven och illustrerad av Charlotta 
Björnulfson

3-6 år
9789186589868

Jag är Martin Luther King Jr

Det finns personer som gjort skillnad 
i denna värld, en av dem var Martin 
Luther King. Läs denna viktiga bok 
som på ett pedagogiskt sätt beskriver 
vad som ledde fram till hans livsgär-
ning som fått en stor betydelse när 
det kommer till mänskliga fri- och 
rättigheter.
Skriven av Brad Meltzer och 
illustrerad av Christopher Eliopoulos

Från 6 år 
9789186589813
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