SVERIGES STÖRSTA

BOKREA
START TISDAG 25/2 KL 07:00

25/2*
DEN
0
1
7-

R ENDAST
LLE
KL
Ä
G

4
3

REABÖCKER
FÖR

79
99

79

79
79
79

89

*Vi bjuder på den billigaste. Gäller medlemmar i Akademibokhandelns Vänner. Läs mer på sid 2.

VÄLKOMMEN TILL

SVERIGES STÖRSTA

BOKREA

INNEHÅLL
SKÖNLITTERATUR ........ 4 – 10

VÄXTER & TRÄDGÅRD ...... 38

KLASSIKER & LYRIK ...... 11 –13

DJUR & NATUR ������������������� 39

DECKARE ........................14–18

KONST, MODE &
DESIGN ������������������������ 40–41

SERIER...................................19

HANTVERK & HOBBY��������42

Ladda inför årets stora bokfest på Akademibokhandeln. På den stora bokrean kan du
fynda bland spännande, gripande, inspirerande, lärorika och roliga böcker för alla åldrar.
Missa inte att vara på plats när alla våra
butiker slår upp portarna till årets bokrea
tisdagen den 25 februari kl 07:00, 2020.

HISTORIA ..................... 20–23

RELIGION &
LIVSÅSKÅDNING���������������� 28

BARN 0–2 ÅR ...............48– 50

Du som är medlem i Akademibokhandelns
Vänner kan köpa 4 reaböcker, men betalar
bara för 3*, erbjudandet gäller mellan
kl 07:00–10:00 den 25 februari. Är du inte
medlem blir du det enkelt och kostnadsfritt
i butikskassan eller på akademibokhandeln.se.

SUDOKU & HJÄRNGYMPA 28

BARN 2–6 ÅR ................51– 54

SPRÅK����������������������������������29

BARN SAGOSAMLINGAR ..54

SPORT & FRITID .................29

BARN LÄTT ATT LÄSA ����� 55

RESOR & KARTOR ............. 30

BARN 6–9 ÅR ............... 56-58

SVERIGE �������������������������������31

CHILDREN'S BOOKS ......... 59

PSYKOLOGI������������������������� 32

BARN 9–12 ÅR .............. 60– 61

HÄLSA & LIVSSTIL ������������� 33

UNGDOMSBÖCKER............ 62

*Vi bjuder på den billigaste. Gäller medlemmar i Akademibokhandelns
Vänner och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Gäller bara
i butik, ej på akademibokhandeln.se.

HANDLA OCH
FÖRBOKA ONLINE
Har du inte möjlighet att
delta i bokfesten i någon
av våra butiker kan du göra
dina rea-fynd på akademibokhandeln.se. Där kan du
också förboka de flesta av
bokreans titlar.
Läs mer och boka dina
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VINN ALLT DU ORKAR BÄRA
FRÅN ÅRETS BOKREA!

GUNNAR WETTERBERG
Träd – en vandring
i den svenska skogen
Tankeväckande! Utforska
skogens och människans
långa och fascinerande
gemensamma historia.

99:-

ANNA-KARIN PALM
Jag vill sätta världen
i rörelse
Spännande, ingående
och helt briljant skriven
– den nya stora biografin
om Selma Lagerlöf!

(Ord. pris 279:-)

149:-

LIV STRÖMQUIST
Den rödaste rosen slår ut
Lysande av Strömquist!
Med en helt unik röst,
humor och skärpa undersöks kärlekens väsen.

(Ord. pris 299:-)

129:(Ord. pris 249:-)

Allt du behöver göra för att
vara med och tävla är att välja
ut tre favoriter från årets
reasortiment och motivera
varför du valt just dem. Gå in
på akademibokhandeln.se för
att tävla och läsa mer. Tävlingen
pågår till den 20 februari.
Lycka till!

ALLT FÖR
DIN LÄSNING
149:-

Läsglasögon

(Ord. pris 179:-) Gäller t o m 31 mars 2020.
Alla priser gäller t o m 11 mars 2020 där inte annat anges. Med reservation för tryckfel och slutförsäljning.

JAN LÖÖF
Jan Lööf Sagosamling
Fiffigt, detaljrikt och
fantasifullt! Här finns
Lööfs mest omtyckta
bilderböcker i en stor,
påkostad volym.

129:(Ord. pris 269:-)

LARS LERIN
Naturlära:
limes norrlandicus
Följ årstidernas växlingar
i en underbart stämningsfull bok med Lerins
akvareller, foton och
personliga texter.

249:(Ord. pris 469:-)

JOHAN EGERKRANS
Nordiska gudar
Lär känna gudar och varelser
ur vår fornnordiska mytologi!
Faktaspäckad, gedigen
och vackert illustrerad.

129:-

(Ord. pris 279 :-)
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EMMY ABRAHAMSON
Hur man gör succé
på dårhus
Majas liv tar en ny
vändning när hon blir
inlagd på psyket.
Dråplig, varm och
rörande!

69:-

79

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
Boktitel
SUSANNA ALAKOSKI
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissimus.Bomullsängeln
Excearchit expliamus. Excearchit expliaettcuptios
i storslagen
poetisk
mus Del
esecero
musoch
esecero
cuptiosny,
aniatatur?
Quid maios
aniatatur?
Quid maios fabriker
historisk
romansvit!
Kan stadens
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
kvinnorna
bättre
liv?maios et.
fa etge
landebis
maios et. ett fa
et landebis

00 :-

00 :-

LENA ACKEBO
Darling Mona
Då mamman dör,
börjar Mona utvärdera
sitt eget liv. Vem är hon,
innerst inne? Och hur
blev livet så här?

69:-

KARIN ALFREDSSON
Vajlett och Rut
Den sociala kontrollen
är hård i den gudfruktiga
byn på 50-talet, men
Valjett och Rut åtrår
ändå varandra.

69:-

MARYSE CONDÉ
Färden genom
mangroven
Den mystiske Sachers
död lockar fram bybornas berättelser … Fascinerande om karibisk
kultur och historia!

79:-

MAGNUS DAHLSTRÖM
Hemman
Gåtfull och suggestiv!
När en grupp främlingar
anländer till en isolerad
plats, börjar oron
spridas.

79:-

ANNA SUVANNA
DAVIDSSON
En apa i Rågsved
Efter att ha lämnat en
dålig relation vill Tess
starta om. Hur svårt
kan det vara? Ärlig,
skarp och rolig!

69:-

99
IDA ANDERSEN
I oxögat
Småland 1741. Fattiga
Eskil och Ida drömmer
om en bättre tillvaro –
kan det nya glasbruket
Kosta ge dem det?

69:-

HIRO ARIKAWA
En katts resedagbok
Satoru och hans katt
Nana reser genom
Japan. Men varför?
Kritikerhyllad och
hjärtevärmande roman.

69:-

PAUL AUSTER
4321
Vad avgör hur vårt liv
blir? Möt Archie i fyra
olika, möjliga liv i en
fängslande, bred och
ambitiös roman.

CAMILLA DAVIDSSON
Liten tvåa med
potential
På ytan är Sofias liv
perfekt. Men sprickorna
blir allt tydligare, och
då dyker dessutom
en ny man upp …

99:-

69

69:-

JENNY COLGAN
Sommar på den lilla ön i havet
Feelgoodfavorit! Kan Flora skapa ett nytt bra liv
på den lilla skotska ön där hon växt upp?

LUCY DIAMOND
En sommar i Brighton
Hyresgästerna delar
det vackra huset vid
Brightons strand – och
kanske har de mer gemensamt än de anar …?

JÖRN DONNER
Blod är tunnare än
vatten
Laddat om en dramatisk kärlekshistoria på
den omstridda rysk-finska gränsen år 1918.

79
TOMAS BANNERHED
Lugnet
Skickligt och elegant!
Om ensamhet, besatthet och människans inre
mörker av Augustprisbelönade Bannerhed.

69:-

DANIEL BIRNBAUM
Dr B
Vad hände hans farfar?
Upplev ett farligt
Stockholm på randen
till världskriget, där
ingen går att lita på.

69:-

MARY LYNN BRACHT
Vit krysantemum
Korea 1943. För att
skydda Emi låter
Hana sig tillfångatas
av militären. Ska de
två systrarna någonsin
återses?

69:-

69:-

79
NAOMI ALDERMAN
Makten
En ny biologisk mutation gör
kvinnor fysiskt överlägsna
män och allt ändras ... Briljant,
tankeväckande roman!
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KERSTIN EKMAN
Gubbas hage
Upptäck stort och smått
i naturen med Ekman som
kunnig guide! En vacker och
klok bok som manar till
eftertanke.

KARIN BRUNK
HOLMQVIST
Majken minröjare
Vart i all världen har
Ossian tagit vägen?
Följ de härliga bybornas
äventyr i mysiga byn
Skillinge på Österlen.

89

PAULO COELHO
Hippie
Häng med den unge
Coelho på en vindlande
jordenruntresa i en tid
då allt var möjligt och
kärleken blomstrade.

69:-

MARGARET ATWOOD
Tjänarinnans berättelse
Gileads döttrar
Böckerna bakom tv-succén
The Handmaid’s Tale! Hur överlever man i den kvinnofientliga
diktaturen Gilead?

69:-

69
LENA EBERVALL,
PER E. SAMUELSON
Domardansen
Domaren förskingrade miljon
belopp. Roman byggd på verkliga
händelser i svenska domstolar.

79:-

JENNIFER EGAN
Manhattan beach
Rosad av både läsare
och kritiker! Anna
jagar sin försvunne far
i 1930-talets gangstervärld i New York.

79:-

KJELL ESPMARK
Resan till Thule
Den franske vetenskapsmannen ska
utforska ett underligt
land i norr ... Underhållande och intelligent
satir.

69:-

79
LENA
EINHORN
Geniet från Breslau
Vilka var vetenskapsmännen
som arbetade i krigets
skugga? Mångbottnad
och storslagen historisk
dokumentärroman.
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79

69

79

JAN GUILLOU
De som dödar
drömmar sover aldrig
Dyk rakt ner i ett politiskt
laddat 1970-tal, i del åtta av
Jan Guillous mäktiga släktsaga!

JENNY FAGERLUND
Med hälsning
från Båstad
När Lindas efterlängtade
utlandsjobb ställs in, flyr
hon i panik till mostern
– där nya överraskningar
väntar.

MARIE HERMANSON
Den stora utställningen
Rafflande spänning i historiskt
Göteborg! En mordkomplott
hotar Einstein vid Jubileumsutställningen 1923.

69:-

79
JOHANNA FRID
Nora eller Brinn Oslo brinn
Omtalad romandebut!
Suverän samtidsskildring om
en ung kvinna som förtärs av
svartsjuka.

LIZ FENWICK
Hemligheten i
Cornwall
Jude rymmer från sitt
eget bröllop men
anställs på den gamla
herrgården, som ruvar
på hemligheter.

69:-

ARIS FIORETOS
Nelly B:s hjärta
Berlin 1924. Nelly är
aviatrisen som förbjuds
att flyga – då hittar hon
en ny, uppslukande
kärlek.

79:-

LORRAINE FOUCHET
Mellan himmel och Lou
Lous sista vilja var att
Jo skulle laga relationen till barnen och göra
dem lyckliga. Men hur
ska det gå till?

69:-

ANNA FREDRIKSSON
Mellan himmel och hav
Sally ärver ett hus i
sommarparadiset
Österlen och tänker
öppna pensionat.
Men familjehemligheter
står i vägen.

79:-

79
/STYCK

KATARINA
FROSTENSON
K
Följ Frostenson i en
myllrande och bitvis
rasande skildring av
en landsflykt, full av
litterära referenser.

69:-

JONAS GARDELL
Till minne av en
villkorslös kärlek
Vem var Ingegärd?
Gardell tecknar ett
ömsint, levande och
uppriktigt porträtt
av sin mor.

79:-

NINA GEORGE
Den lilla bistron i
Bretagne
Mysläsning! Ödet för
Marianne till Bretagnes
soldränkta kust, där
livet kan börja på nytt.

69:-

MARTHA HALL KELLY
Skönhetens väg
Gripande bladvändare
om bortglömda kvinnoöden under andra
världskriget, baserad
på verkliga händelser.

69:-

HANNE-VIBEKE HOLST
Som pesten
Spänningsromanen
du inte kan sluta läsa!
Läkaren Karoline
hamnar mitt i en kuslig
influensapandemi.

79:-

CONN IGGULDEN
Falken från Sparta
Hur ska spartanerna
ta sig ur fiendens rike?
Fängslande historisk
roman baserad på
sanna händelser.

69:-

GEIR GULLIKSEN
Se på oss nu
När Hans möter den
långt mycket yngre
Harriet, drabbas han
av passion. Men är det
äkta kärlek eller bara
lust?

CATHARINA
INGELMAN-SUNDBERG
Krutgummor på
krigsstigen
Dråpligt om kvinnorna
på 70+ som med stor list
och jävlaranamma slåss
mot vapenindustrin.

79:-

|
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00 :-

KAZUO ISHIGURO
Bleknande berg
Nobelpristagarens
finstämda debut.
Den åldrade Etsuko
minns tillbaka på en
händelserik sommar
i Nagasaki.

MARLON JAMES
En kort krönika
om sju mord
Bookerprisvinnare!
Stark roman som utgår
från ett verkligt mordförsök på Bob Marley.

79:-

79:-

89:-

ANNA JANSSON
En otippad
kärlekshistoria
Frisören Angelika
löser gärna kundernas
bekymmer – men
hennes eget liv är
knepigare.

69:-

79
TONNY GULLØV
Tusenårsriket
Maffigt historiskt
äventyr! Ulv blir tagen
som träl hos danerna,
där den blodiga
kampen om makt
ständigt rasar.

69:6

00 :-

69

79

TESSA
HADLEY
Syskonen
Fint om nära relationer!
Nuet flyter samman med
det förflutna när fyra syskon
möts i sin barndoms
sommarstuga.

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
VIGDIS HJORTH Boktitel
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissioch miljö
mus.Arv
Excearchit
expliamus. Excearchit expliaarvstvist
flammande
konflikt
mus En
esecero
cuptios startar
musen
esecero
cuptios
aniatatur?
Quid maios
aniatatur? Quid
maios
där hemligheter
blottas.
Vems
sanning gäller
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
allamaios
minns
fa etnär
landebis
et. olika?
fa et landebis maios et.

ELENA FERRANTE
Plågsam kärlek
Skuggan av en dotter
Vad innebär det att vara mor
och dotter? Drabbande av
omtyckta Elena Ferrante.

THEODOR KALLIFATIDES
Slaget om Troja
Tidlös livsvisdom och spänning
står sida vid sida när Kallifatides
gör sin egen tolkning av
klassiska Iliaden.

MARIAN KEYES
På egen hand
Om Amys man Hugh
kan ta paus från
äktenskapet, så kan
väl Amy också göra
vad hon vill? Smart
relationsroman!

JONAS HASSEN KHEMIRI
Pappaklausulen
Pappan återvänder för att
hälsa på barnen han en gång
övergav. Men hur ska de
kunna bli en familj på nytt?

69:-
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SOPHIE KINSELLA
Överraska mig
Kul och träffsäker!
Sylvie och Dan är ett
lyckligt par, tills en
chockerande upptäckt
vänder uppochner
på allt.

69:-

69

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
Boktitel
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissiJOJO
MOYES
mus.
Excearchit
expliamus. Excearchit expliaandra
chans mus esecero cuptios
musEn
esecero
cuptios
aniatatur?
Quid
maios
aniatatur?
Quid maios
Louisa
anländer
till
New York
full av hopp om ett
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
liv.
Men
så
möter
hon
en
man
somet.förändrar allt …
fa et landebis maios et.
fa et landebis maios

00 :-

nytt

00 :-

MIN JIN LEE
Pachinko
Underbar episk släktsaga som hyllas världen
över! Följ fyra generationers kamp för överlevnad och tillhörighet.

69:-

AGNES LIDBECK
Förlåten
Systrarna ska ägna
sommaren åt att reda
ut sin fars dödsbo.
Men hur? Knivskarpt
om blodsband och
konflikter.

79:-

SHEILA O'FLANAGAN
Livet kan börja
Imogen undkommer
äntligen sin kontrollerande make och flyttar
till en fransk by. Men
kan hon starta om?

69:-

BENGT OHLSSON
De dubbelt så bra
Ur en dramatisk tid
i svensk historia:
Arvid och Ragnar
har helt olika bakgrunder men blir
båda strejkbrytare.

79:-

69

GILL PAUL
Tsarens dotter
Historia och fiktion
flätas samman i en
oförglömlig kärleksroman som tar sin
början i ryska
revolutionen.

69:-

79
NINA LYKKE
Nej och åter nej
Rapp och snyggt
konstruerad satir över
det moderna livet,
våra önskningar och
närmaste relationer.

79:-

LIANE MORIARTY
En annan Alice
En olycka får Alice att
tappa minnet av de
senaste tio åren – och
ger henne chans att
skapa ett helt nytt jag.

69:-

MERETE PRYDS HELLE
Folkets skönhet
Det är 1930-tal och livet
på danska landsbygden
är hårt. Marie lyckas ta
sig därifrån – men priset
blir högt.

HEATHER MORRIS
Tatueraren i Auschwitz
En fantastisk berättelse
direkt ur verkligheten:
kärleken hjälpte dem
att överleva koncentrationslägrets fasor.

79:-

69:-

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
Boktitel
ALEX SCHULMAN
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissialla
mina brev
mus.Bränn
Excearchit
expliamus. Excearchit expliavälskriven
roman
Schulman spårar
mus Vacker,
esecero cuptios
mus
esecerodär
cuptios
aniatatur?
Quid maioskärlekshistoria
aniatatur? Quidsom
maiospåverkat familjen
den hemliga
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
årtionden.
fa etgenom
landebis maios
et.
fa et landebis maios et.

00 :-

00 :-

NORA ROBERTS
På öppet hav
Socialarbetaren Anna
ska utreda familjen
Quinn, men hennes
egna uppflammande
känslor hamnar snart
i vägen.

SALMAN RUSHDIE
Det gyllene huset
Miljardären Nero Golden
styr det mesta i staden,
men vad vill han?
Träffsäkert om maktspelet i samtidens USA.

79
ALICE MUNRO
Kvinnors liv
Unik roman av Nobelprisvinnaren Munro –
en fiktiv självbiografi
om en ung kvinnas väg
mot att bli vuxen.

89:-

CILLA NAUMANN
Den oändliga familjen
Osminkat och närgånget
om en familj i kris.
Hur lever våra minnen
vidare i oss och hur
påverkas vi av dem?

69:-

ELISABET NEMERT
Blå längtan
En vänskap stark nog
att övervinna allt: flickorna föds på samma
dag i olika länder, men
ödet för dem samman.

79:-

79:-

/STYCK

8
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BJÖRN RANELID
Fantastiska kvinnor
i vattentornet
Ingrid växer upp i ett
fattigt, brokigt område
i Malmö, och visar sig
ha ovanliga förmågor.

79:-

99

79
HARUKI MURAKAMI
Mordet på kommendören, första boken & andra boken
Ambitiöst av Murakami! Ett gåtfullt porträtt kastar konstnären
Tomohiko in i en räcka surrealistiska händelser.

SARAH PERRY
Ormen i Essex
1893 lämnar den unga änkan
Cora London för att söka
sanningen bakom ryktet om
ett märkligt odjur i Colchester.

HÅKAN NESSER
Intrigo
Godbit för Nesser-fans:
en stor samling med
några av hans bästa
romaner och noveller,
samt en ny kortroman!

JOYCE CAROL OATES
Mannen utan skugga
När Elihus korttidsminne skadas av en
hjärnhinneinflammation
blir forskaren Margot
besatt av att lösa gåtan.

79:-

TAMARA MCKINLEY
Vågornas viskningar
Eldhärjad & Ekon av längtan
Underbar sträckläsning!
Kärlek, spänning och otroligt
levande miljöer gör McKinleys
romaner till favoriter.

69
CAROLINE RINGSKOG FERRADA-NOLI
Rich boy
Möt tre generationer kvinnor i en bländande
skicklig släktsaga med skärpa och svart humor.

69:-

79:-

GEORGE SAUNDERS
Lincoln i bardo
Samtidigt som inbördeskriget rasar,
hamnar Abraham
Lincoln i landet mellan
liv och död när hans
son blir sjuk.

79:-

79
CAROLINA
SETTERWALL
Låt oss hoppas
på det bästa
När Carolinas man
hastigt dör, börjar hon
rannsaka hela tillvaron.
Vad gör vi med våra liv?

79:-

CARLOS
RUIZ ZAFÓN
Andarnas labyrint
Alicia söker efter en hastigt
försvunnen minister i Francos
regering men leds rakt in
i Barcelonas skuggvärld.

AKADEMIBOKHANDELN
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SARA STRIDSBERG
Kärlekens Antarktis
En mördad kvinna ser från dödsriket tillbaka
på sitt liv. En suggestiv och mörk men
skimrande vacker roman.
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69
/STYCK

MALOU VON SIVERS
Olycksbarnet
Hur formas man av
de sår man ärver?
Följ familjen i Malou
von Sievers personliga,
insiktsfulla släktkrönika!

69:-

KARIN WAHLBERG
Lätta ditt hjärta
Följ livet för patienter
och personal på lasarettet i Ekstad under
1950-talet i Wahlbergs
omtyckta serie!

79:-

LISA WINGATE
Innan ni tog oss
Sträckläsning med
verklighetsbakgrund!
I 1930-talets USA
kidnappas fattiga barn
och säljs till rika familjer.

69:-

OLGA TOKARCZUK
Löparna
Nobelprisvinnare! Lekfull
och originell roman om
resande, migration och
att befinna sig i ständig
förändring.

69:-

/STYCK

69:-

99

MEG WOLITZER
En kvinnas övertygelse
Kritikerrosad samtidsroman. Rappt, aktuellt
och smart om feministisk nutidshistoria,
systerskap och makt.

89

AGNETA SJÖDIN
Drömdagboken
Helena har kört fast
i livet, men så börjar
hon skriva drömdagdagbok. Kanske finns
det trots allt hopp?

69
FRIDA SKYBÄCK
Bokhandeln
på Riverside Drive
Feelgoodpärlan som tagit
läsarna med storm! Änkan
Charlotte ärver en mysig
bokhandel.

Strindbergs
sagolika skatter

NINA WÄHÄ
Testamente
Annie återvänder till
Tornedalen, där släkten
tyngs av en hemlighet.
Men kan man ändra sin
familjs historia?

89:-

KARIN SMIRNOFF
Jag for ner till bror
Vi for upp med mor
En stor läsupplevelse! Med ett
alldeles eget, unikt språk
skildrar Smirnoff oförglömliga
livsöden i glesbygden.

ANNE YOUNGSON
Vi möts på museet
En oväntad brevväxling
skapar en ny chans sent
i livet. Varm, innerlig
och finstämd kärleksskildring.

69:-

BARA
HOS OSS!

HELENA VON
ZWEIGBERGK
Totalskada
Mästerligt relationsdrama
av Zweigbergk. Katastrofen tvingar paret att omvärdera sitt liv.

69:-

Fantastisk fantasy att fängslas av
Dystopier, metalljättar och paradisiska månstäder. Kliv in i en annan
värld med en fängslande fantasybok. I fantasin kan allting hända!

RAD 1 & 2

RAY BRADBURY
Fahrenheit 451
När böcker förbjuds …
Bradburys kultförklarade
dystopi – lika genial
som skrämmande,
och ständigt aktuell.

GEORGE R. R. MARTIN
Eld & blod, del 1 och del 2
För alla Game of Thrones-fans! Följ den storslagna
maktkampen kring de mytomspunna draklorderna
Targaryen.

89:-/st

79:10

|
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SYLVAIN NEUVEL
Sovande jättar
Nyskapande thriller!
Rose hittar en underlig
metallhand och viger
sitt liv åt att förstå var
den kommer ifrån.

69:-

J. R. R. TOLKIEN
Brev från
J. R. R. Tolkien
Utforska ett brett urval
av Tolkiens brev från
1914–73, till vänner,
familj, författare m fl.

79:-

ANDY WEIR
Artemis
Av författaren till
The Martian! Jazz hamnar
mitt i en komplott med
syfte att överta månstaden Artemis.

RAD 3

Ett drömspel
Tid och rum, minne och
dröm flyter samman.
Drömspelets unika stil
förebådade nya former
för litteraturen.

Giftas I-II
Så utmanande att den
åtalades – läs det häftigt
omdebatterade inlägget
i frågan om förhållandet
mellan könen.

Fröken Julie
En midsommarnatt då
inga regler längre tycks
gälla och allt kan hända …
Strindbergs mest
spelade drama!

Röda rummet
Pengar eller ideal?
Möt Strindbergs alter
ego Arvid Falk och hans
vänner i Stockholms
bohemiska kretsar.

Spöksonaten
Studenten talar med
den döda Mjölkflickan
som ingen annan kan se.
Originellt modernistiskt
kammarspel.

Hemsöborna
”Han kom som ett
yrväder en aprilafton …”
Res med ut i skärgården
och hälsa på hos
madam Flod.

I havsbandet
Axel Borg ger sig ut i
ensamheten i skärgården
– men är det upphöjd
isolation eller undergång
som väntar?

Inferno
Alkemi, paranoia, besatthet
… Vandra jämsides med
Strindberg genom hans
kris 1894–96 i banbrytande
Inferno.

Svarta fanor
Strindbergs skandalomsusade nyckelroman
som satiriserar över
samtidens litterära
och kulturella Sverige.

Tjänstekvinnans son
Den självbiografiska
romanen om Strindbergs
uppväxt, där han med
stor skärpa skildrar tiden
och människorna.

69:-

AKADEMIBOKHANDELN

|

11

klassiker & lyrik

I

BOKREA 2020

Ladda bokhyllan
med klassiker!
Bokpärlor! Möt några av världslitteraturens allra mest kända
karaktärer i tre fantastiska romaner.

BOKREA 2020 I klassiker & lyrik

Read it, love it, read it again!

79
/STYCK

JANE AUSTEN
Stolthet och fördom
Världens bästa kärleksroman? Läs och döm
själv! Austens klassiker
i fin översättning av
Gun-Britt Sundström.

79:-

CHARLOTTE BRONTË
Jane Eyre
Vad döljer den gåtfulle
mr Rochester?
Följ föräldralösa
Janes kamp för att bli
en självständig kvinna.

79:-

EMILY BRONTË
Svindlande höjder
Längtan, passion,
hämnd, själsfränder
som tvingas vara
åtskilda … Brontës stora
kärlekshistoria har allt!

79:-

F.SCOTT FITZGERALD
Tender Is the Night &
The Great Gatsby

MARGUERITE DURAS
Monsieur Andesmas
eftermiddag
Det är fest i byn men
monsieur Andesmas
väntar ensam.
Intensiv, stämningsfull
kortroman.

SYLVIA PLATH
Glaskupan
JOHN STEINBECK
Vredens druvor

JOHN FOWLES
Illusionisten & Samlaren
Fowles magnifika genombrottsroman och den
hyllade debuten – i snygga, matchande utgåvor!

79:-/st

69:-

Läs, mys och rys!
Vågar du? Upplev makalösa strapatser,
hårresande gengångare och
mystiska vidunder!

79:-

VLADIMIR NABOKOV
Blek låga
En lek med identitet,
litteraturens betydelse
och upphov – en spännande och mångtydig
experimentell roman!

79:-

99
BARA
HOS OSS!
KERSTIN THORVALL
Berättelsen om Signe
3 romaner i 1! Signe blir en framgångsrik yrkeskvinna,
men att vara mor och maka är betydligt svårare.

|

/STYCK

AKADEMIBOKHANDELN

GRAHAM
GREENE
Our Man in
Havana

JULES VERNE
Journey to the
Centre of
the Earth

OSCAR WILDE
The Importance
of Being Earnest
and Other Plays

VIRGINIA WOOLF
To the Lighthouse & A Room
of One's Own and Three Guineas

89
/STYCK

MICHAELA FORNI,
MICHAELA HAMILTON
På andra sidan natten
Korta, kärnfulla och
känslosamma – dikterna
som svenska influencers
hyllas för på nätet!

RUPI KAUR
Mjölk och honung & Solen och hennes rosor
Poeten som gör succé på Instagram! 3,8 miljoner
följare läser dagligen Kaurs vackra, illustrerade
dikter.

EDITH SÖDERGRAN
Samlade dikter
Södergrans poesi är
innerlig, vacker och
nyskapande – här hittar
du alla hennes böcker
i en stor samling.

TOMAS
TRANSTRÖMER
Dikter och prosa
1954–2004
Underbara texter från
en av Sveriges mest
älskade och lästa
författare i modern tid!

KARIN BOYE
Samlade dikter
Njut av Karin Boyes
både starka och
känsliga poesi i en fin
volym som innehåller
alla hennes diktsamlingar.

79:-

STIG DAGERMAN
Dagsedlar
Botanisera bland
Dagermans klassiska
dagsverser från åren
1943–54, här med
nyskrivet förord av
poeten Adonis.

89:-

39
/STYCK

69:-/st

69:-

GEORGE ORWELL
1984

BARA
HOS OSS!

MARY SHELLEY
Frankenstein
JULES VERNE
En världsomsegling under havet

12

ERNEST HEMINGWAY
Farewell to Arms &
The Old Man and the Sea

39

LINNEA AXELSSON
Ædnan
Augustprisvinnare! Mäktigt lyriskt epos
om samernas moderna historia speglad i två
familjers öden.

BARA
HOS OSS!

HEMAN HESSE
Stäppvargen

JAMES JOYCE
Dublinbor
15 noveller som utspelar
sig i samma värld som
mästerverket Ulysses,
i nyöversättning av
Erik Andersson.

89

A fine selection of truly great novels in paperback.
Choose your favourite or collect them all.

OSCAR WILDE
Spöket på Canterville
& andra berättelser
EDGAR ALLAN POE
Den svarta katten
& andra noveller

79:-

89:-

Titlar märkta med denna flagga har engelsk text.

BRUNO K. ÖIJER
Och natten viskade
Annabel Lee
Öijers senaste, med
gnistrande klart språk,
ett eget unikt uttryck
och stor poetisk skärpa.

79:-

GEORGE ORWELL
Animal Farm
Down and Out in Paris and London
Nineteen Eighty-four
Follow George Orwell’s magnificent writing all
the way from his debut to the two famous classics!

AKADEMIBOKHANDELN
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79

TOM CLANCY,
MARC CAMERON
Makt utan gräns
President Jack Ryan
förbereder G20-mötet
när en rad våldsamma
incidenter oväntat inträffar.

JUSSI ADLER-OLSEN
Hon tackade gudarna
Irakiska säkerhetstjänsten erbjuder Peter
de Boer ett uppdrag
som försätter honom
och kollegan i livsfara.

79:-

JONAS BONNIER
Knutby
Från hoppfull gemenskap till
mord – hur kunde det hända?
Laddad, drabbande roman
baserad på Knutbydramat.

MARIA ADOLFSSON
Felsteg
Var med från början
i ny, stämningsfull serie!
Ett mord inträffar
på karga Doggerland,
långt ute i Nordsjön.

69:-

KRISTINA APPELQVIST
Den fjärde pakten
Studenten föll från
klocktornet – mord
eller olycka? Litteraturforskaren Helena Waller
i klurig pusseldeckare!

69:-

DAVID BALDACCI
Morden i Baronville
Utredaren Amos Deckers
semester störs då två lik
hittas i ett nedbrunnet
hus. Men de dog inte av
branden …

69:-

ANTON BERG
De Aderton
Journalisten Axel följer
upp en konspirationsteori, när han upptäcker
ett livsfarligt hemligt
sällskap.

69:-

KAREN CLEVELAND
Hon som inte vet
CIA-analytikern Vivian
upptäcker sin egen man
på en hemlig lista över
infiltratörer. Oförutsägbar bladvändare!

69:-

79:-

MICHEL BUSSI
Svarta näckrosor
När en man hittas
mördad, rasar idyllen
i Monets hemby
Giverny. Elegant
och sofistikerad fransk
mordgåta.

69:-

DAN BUTHLER,
DAG ÖHRLUND
Kejsaren
Psykopaten Silfverbielke
behöver pengar och
sätter sin elakaste idé
hittills i verket.

69:-

BILL CLINTON,
JAMES PATTERSON
Presidenten är
försvunnen
Ex-president Clintons
thrillerdebut. USA:s
högsta ledare kan inte
bara gå upp i rök. Eller?

HARLAN COBEN
Inte utan dig
För 15 år sen försvann
Naps flickvän samma
natt som hans bror dog.
Men nu dyker plötsligt
ett nytt spår upp.

KJELL OLA DAHL
Täcknamn: Hilde
Flerfaldigt prisbelönt!
När en dödförklarad
man dyker upp, tvingas
Ester återväcka sina
kunskaper från kriget.

ANDERS DE LA MOTTE
Vintereld
Vad hände egentligen
på lucianatten?
Ett gammalt brott
får nytt liv när Laura
återvänder till
barndomens Skåne.

69:-

ARNE DAHL
Mittvatten
En internationell
vapenaffär ska göras
upp i Stockholm.
Kan Berger lösa det
trots att partnern
Blom är borta?

69:-

79
SHARON BOLTON
Hantverkaren
Blodisande! Mördaren
är död och begraven –
men så börjar historiens
fasor upprepa sig.
Hade polisen fel?

69:-

69:14

|

RAY CELESTIN
Gangsterns klagan
Mustig skildring av
40-talets New York!
Privatdetektiv Ida Davis
hjälper en oskyldig man
som dömts för mord.

69:-

AKADEMIBOKHANDELN

LEE CHILD
Midnattslinjen
En ovanlig ring leder
Jack Reacher ut på jakt
efter en okänd kvinna
i Wyomings ödemark.
Vad har hänt henne?

69:-

MATTIAS
EDVARDSSON
En helt vanlig familj
Hur väl känner du dina
barn? På ytan är allt
perfekt men familjens
liv rasar när dottern
anklagas för mord.

69:-

79:-

69:-

79:-

STEFAN AHNHEM
Motiv X
En räcka mord tvingar Fabian
Risk och Helsingborgspolisen
att göra flera komplicerade
utredningar samtidigt.

MICHAEL CONNELLY

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Nattskiftet
Boktitel
Boktitel
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissiTvå sorters sanning
mus. Excearchit expliamus. Excearchit expliaHarry Bosch
eller
Connellys
mus Krim
eseceromed
cuptios
mus esecero
cuptios
aniatatur?
Quid maios
Quid
maios välja?
nya stjärna
Renéeaniatatur?
Ballard?
Varför
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
På
bokrean
hittar
du
båda!
fa et landebis maios et.
fa et landebis maios et.

00 :-

00 :-

69

CILLA BÖRJLIND,
ROLF BÖRJLIND
Kallbrand
Medan Stilton jagar
en hemlighet i
Thailand, utreder
Rönning ett skandalöst
justitiemord.

ANN CLEEVES
Vild eld
Serien bakom tvthrillern Shetland!
Två misstänkta dödsfall
på samma gård kan
bara betyda mord.

/STYCK

69:-

79

MARIANNE CEDERVALL
Som daggen stilla kysst
Bröllopsgåta på
Gotland! Brudgummen
försvinner spårlöst mitt
i festen. Det har väl inte
hänt honom något …?

69

79

PASCAL ENGMAN
Eldslandet & Råttkungen
Vanessa Frank utreder
internationell organiserad
brottslighet. Täta, brutala
samtidsthrillers med högt
tempo!

A J FINN
Kvinnan i fönstret
Kan man lita på vad
sjuka Anna Fox såg?
Sinnrikt konstruerad
psykologisk thriller,
inspirerad av
Hitchcock.

79:-

CARIN GERHARDSEN
Det som göms i snö
Vad hände när bilen
körde ner i ravinen?
Rapp, gastkramande
spänningsroman full av
oväntade vändningar.

69:-

CAMILLA GREBE
Dvalan
Unge Samuel gömmer
sig för knarkbossen
Igor hos en familj ute i
skärgården, men inget
går som planerat.

79:-

69
JOHN GRISHAM
Camino Island
Mysdeckare för
bokälskare!
När ett ovärderligt
manus stjäls, riktas
misstankarna mot
mr Cable i bokhandeln.

ELIZABETH
GEORGE
Det straff hon förtjänar
När en pedofilanklagad diakon
avlider på polisstationen,
spricker småstadsidyllen
i Ludlow. Var det mord?

79:-

AKADEMIBOKHANDELN
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69
ARNALDUR INDRIÐASON
Farlig flyktväg
Reykjavik 1943. Kriget kryper allt närmre inpå
medan polisen prövas till det yttersta av en rad
underliga fall.

SIMON HÄGGSTRÖM
Flickorna som sprang
Tjejerna som rymt från
HVB-hemmet försörjer
sig på prostitution,
men snart hamnar
de i en livsfarlig härva.

69:-

JENS HENRIK JENSEN
Lupus
Krigsveteranen Niels
försöker återknyta
kontakten med sin son
samtidigt som ett nytt
farligt uppdrag kallar.

69:-

BOKREA 2020 I deckare

69
ANNETTE HAALAND
Pastor Viveka
och Glada änkan
Vem var Glada änkan?
Lättsamt mysterium
med värme och en god
dos klok livsfilosofi.

69:-

RAGNAR JÓNASSON
Mörkret
Kritikerfavorit! Hulda
skulle bara åta sig ett
sista fall innan pensionen,
men snart svävar hon i
livsfara.

79:-

HÅKAN NESSER
De vänsterhäntas förening
Nessers båda stjärnor
Barbarotti och Van Veeteren
möts i en klurig mordbrandsutredning.

ROBERT HARRIS
München
Skulle du kunna förråda
ditt land? Briljant mix
av verklighet och
fiktion i spionthriller
om krigets Europa.

69:-

MARI JUNGSTEDT
Ett mörker
mitt ibland oss
Stormen avbryter
kappseglingen.
Då hittar besättningen
en lokal krögare
död på stranden …

79:-

HJORTH ROSENFELDT
En högre rättvisa
Skyddar någon gärningsmannen? Teamet från
Riksmord jagar en fruktad
serievåldtäktsman.

DAVID LAGERCRANTZ
Hon som måste dö*
Den storslagna finalen
i Lagercrantz Millenniumserie! Salander är på
livsfarlig jakt efter
systern i Moskva.

89:-

DENNIS LEHANE
En äkta man
Brian verkar vara räddningen för Rachel, som
plågats av sitt förflutna.
Men har hon hamnat
ur askan i elden?

69:-

69:-

STEPHEN KING
Outsidern
Alla chockas när den
omtyckte basebolltränaren Coach T grips
för mord och pedofili.
Är han verkligen
skyldig?

79:AKADEMIBOKHANDELN

69:-

ERIK LEWIN
Hämndens pris
Polisen misslyckas.
Då tar ex-militären
Isaac en egen, gruvlig
hämnd på de kriminella
som skadat hans familj.

69:-

CAMILLA LÄCKBERG
En bur av guld
När Jack sviker, rasar Fayes
värld. Men hämnden är ljuv …
Tufft, lyxigt drama i del ett
av Läckbergs nya serie!

*I begränsat antal butiker.

MONS KALLENTOFT
Himmelskriket
Allt tyder på att
mammans slarv orsakat
barnets död. Men ett
nytt dödsfall får polisen
att granska det igen.

79:-

MONS KALLENTOFT,
ANNA KAROLINA
Falco
Högoktanig spänning
av genial författarduo!
Polisen Zack hamnar
mitt i ett terrorattentat.

69:-

ALMA KATSU
Hunger
Något ondskefullt lurar
på pionjärerna i bergen.
Blodisande skräck
baserad på verkliga
historiska händelser.

69:-

69

|

PIERRE LEMAITRE
Irène
Kommissarie Verhoeven
utreder en rad spektakulära mord där mördaren
tycks inspireras av kända
kriminalromaner.

79
JØRGEN JÆGER
Monster
När Annes nya partner
misshandlas, anklagar
hon exmannen.
Men sanningen är
långt mycket mer
komplex än så.

16

VOLKER KUTSCHER
Babylon Berlin
Boken bakom den
hyllade tv-serien!
Makalöst skicklig
krimgåta i 1920-talets
myllrande, fascinerande Berlin.

89:-

69

STINA JACKSON
Silvervägen
För tre år sedan försvann
Lelles dotter spårlöst.
Vad hände? Utsedd till Bästa
svenska kriminalroman 2018!

79

79

ANNA
JANSSON
Kvinnan på bänken
Maria Wern utreder en
ung prästs oroväckande
försvinnande, när hennes
poliskollega blir misstänkt
för mord.

JØRN LIER HORST
Katharinakoden
Katharina försvann
för 24 år sen. Och nu,
på årsdagen, verkar
även hennes make
vara borta. Spännande
cold case!

PETER MAY
Harris Tweed/
Ranish Tweed
Niamh såg sin man
och hans älskarinna
dödas av en bilbomb i
Paris – nu blir hon själv
misstänkt för mordet.

JONAS MOSTRÖM
Skuggorna ruva
Svartvikens luciafirande blir hastigt
inställt när lucian
försvinner. Någon i
byn vet vad som hänt.
Men vem?

THOMAS MULLEN
Darktown
Utsedd till Bästa
översatta kriminalroman 2018! Följ de
färgade polisernas
hårda kamp i rasismens
Södern 1948.

JAN MÅRTENSON
Den engelske kusinen
Trivsamme antikhandlaren Homan
hamnar i mitt ett
internationellt drama
– och därtill två
svenska mord.

JO NESBØ
Macbeth
Skicklige Nesbø gör
Shakespeares pjäs
till en nutida, isande
thriller om hämnd,
skuld och blodigt
maktspel.

79:-

79:-

69:-

69
FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
Boktitel
NIKLAS NATT OCH
DAG
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissi1793
&
1794
mus. Excearchit expliamus. Excearchit expliaär oerhört
ruggiga –
mus Bästsäljarna
esecero cuptios sommus
esecero cuptios
aniatatur?
Quid maios
aniatatur?
maios
och vansinnigt
bra!
Ond, Quid
bråd
död lurar
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
överallt i 1700-talets
Stockholm
fa et landebis maios et.
fa et landebis maios et.

00 :-

00 :-

69:-

69:-

79:-
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99

MALIN
PERSSON
GIOLITO
Bara ett barn &
Bortom varje rimligt tvivel
Hon tar klienter ingen vill ha.
Egensinniga advokaten
Sophia Weber i två knepiga
brottsfall!

79
CHRISTINA OLSÉNI,
MICKE HANSEN
Ett lik i garderoben
Charmig, rolig pusseldeckare! Varför dog
kalasgästen? 78-åriga
Ester tänker lösa gåtan.

69:-

NORA ROBERTS
Kidnapparen
För 25 år sen försvann
unga Alice. Nu hittas
hon, svårt misshandlad.
Men kidnapparen är
ännu på fri fot ...

79:-

ANDERS ROSLUND
Tre timmar
Vilka är de oregistrerade
liken som dykt upp i bårhuset? Driven och stark
dagsaktuell thriller med
Evert Grens.

SARA BERGMARK
ELFGREN, KARL
JOHNSSON
Vei. Bok 1
Storslagen, snygg och
unik! Episk äventyrs
serie med inspiration
från nordisk mytologi.

69:-

LIV STRÖMQUIST
Prins Charles känsla
Vad är kärlek? Häng med på
en virvlande och kunskaps
törstande åktur genom våra
relationer och heta känslor.

69:-

79

59

DENISE RUDBERG
Åtta steg bakom
Förtegen och förmögen
– familjen Renaudot
döljer något. Men vad?
Marianne Jidhoff sätts
på nya svåra prov.

SOFIE SARENBRANT
Syndabocken & Skamvrån
Bladvändare! Vem ligger bakom inbrottsvågen?
Och var är den försvunna flickan? Emma Sköld
i två svåra fall.

69:-/79:-

79:-

ELLEN EKMAN
/STYCK
Lilla Berlin 4
Lilla Berlin 5
Ekmans underbara figurer
fångar ungas moderna
storstadsliv och alla dess små
absurditeter klockrent!

EMELIE SCHEPP
Broder Jakob
Nya dödsfall länkas till
en redan inlåst mördare,
som envist tiger …
Otäckt av flerfaldigt
prisbelönta Schepp!

79:-

79:-

69:-

KARIN SLAUGHTER
Bilder av henne
En plötslig våldsam
attack ställer allt
Andrea vet om sin
mamma på ända.
Vem är hon? Och: vem
var hon förut?

69:-

LEILA SLIMANI
Vaggvisa
Mörk, knivskarp och
djupt obehaglig!
När familjen inser att
något är fel med
barnflickan, är det
redan försent.

MARTIN KELLERMAN
Rocky volym 34.
Rocky stämplar ut
Favoritserie! Vad ska
Rocky göra med sin
nyköpta lokal? Och hur
ska han alls hinna
jobba?

69:-

49

/STYCK

KICKI SEHLSTEDT
Sweet Lolita
Skrämmande bladvändare om verkliga
faror på nätet. Hur långt
kan män som utnyttjar
unga kvinnor online gå?

SVEN-BERTIL BÄRNARP
Medelålders plus.
Sommartider hej hej
Inte blir man yngre,
inte. Och vem tusan är
flörtiga Sivan? Charm
igt och träffsäkert om
livet som pensionär.

69:-

79
NINNI SCHULMAN
Bara du
Underbare, uppmärksamme Pål är Iris
drömpartner. Eller …?
Kusligt relationsdrama
om längtan och
besatthet.

VIVECA STEN
I fel sällskap
I hemlighet begravd
Återse åklagare Nora Linde
och Thomas Andersson i de
två senaste delarna av den
topplistade Sandhamnsserien!

DAVID NESSLE
Muralgranskaren
Hans fyndiga nya texter
till medeltida målningar
har gjort succé på nätet
– här är Muralgranskarens bästa!

79:-

69:-

79

79
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LARS WILDERÄNG
Höstregn
Kris! Europa är utslaget.
Tät, rafflande thriller
med avstamp i verklighetens säkerhetspolitiska läge.

69:-

DAG ÖHRLUND
Domaren
Första delen i ny
underhållande serie!
Psykopatiska Suzanne
är domare, och skipar
rättvisa efter egna
regler.

69:-

DAG ÖHRLUND
Se till mig som liten är
Kommissarie Ewert
Truut nystar i en härva
av prostitution och
människohandel, när
han själv hotas till livet.

69:-

JAN BERGLIN, MARIA BERGLIN
Någon ser dig när du petar näsan
Nämenvaf...
Alla älskar Berglins! Pricksäker vardagshumor
direkt ur folkhems-Sverige. Läs, känn igen dig
och skratta gott!

JAN STENMARK
En mystisk hemmakväll
Originell, satirisk och ibland
lite oroande – Stenmarks torrt
humoristiska stil är helt egen
och sjukt kul!

59

/STYCK

PETER ROBINSON
Oförsiktig kärlek & Ur askan i elden
Dubbelt upp! Möt den legendariske kommissarie Alan
Banks – i hans allra första fall och ett sprillans nytt.

serier

LOUISE WINBLAD
Hej igen vardag!
Skratta åt eländet!
Varmhjärtad, hejdlöst
kul och garanterat helt
oglamourös bild av
småbarnslivets alla
sidor.

79:-

JAN LÖÖF, IKA JOHANNESSON
Jan Lööf: 75 år av dumheter
En stor härlig samling berättelser och tidigare
opublicerade bilder ur Lööfs långa karriär.
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99
NEAL BASCOMB
Operation
Tungt vatten
Spännande som en
thriller! Välresearchat
om den spektakulära
operationen för att
stoppa Nazitysklands
atombomb.

ALF R. JACOBSEN
Kungens val
Följ norska kungafamiljens hisnande flykt
undan Hitler 1940, med
utgångspunkt i nya och
tidigare okända källor.

79:-

MICHAEL KERRIGAN
Andra världskrigets
övergivna platser
Utforska världskrigets
spår! 150 fantastiska
färgfoton från drygt
100 platser jorden runt.

99:-

89:-

BJØRN BERGE
Länder som försvunnit 1840-1970
Fascinerande, illustrerad upptäcktsfärd jorden
runt, genom länder som en gång fanns.

WILHELM AGRELL
Sprickor i järnridån
Ett komplicerat
konfidentiellt arbete
i en farlig tid: få unik
insikt i svenskt spionage
under kalla kriget.

69:-

89
FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
Boktitel
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissiHENRIK BERGGREN
mus. Excearchit expliamus. Excearchit expliautanför –mus
Sverige
kriget 1939-1940
mus Landet
esecero cuptios
esecerooch
cuptios
aniatatur?
Quidinblick:
maios
aniatatur?
Quid maios
En unik
hur
såg svenskarnas
vardag ut
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
när landet stod på
randen till världskrig?
fa et landebis maios et.
fa et landebis maios et.

00 :-

00 :-

99
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DAMIEN LEWIS
SAS Ghost Patrol
Fräck och våghalsig
kupp! Möt de brittiska
elitsoldaterna som
infiltrerade tyskarna i
en topphemlig attack.

89:-

JEVGENIJ NIKOLAJEV
Prickskytt
i Röda armén
Hur arbetade de
sovjetiska prickskyttarna?
Få en fängslande bild av
såväl vardag som strid.

79:-

SVANTE NORDIN
Hitlers München
Bred, initierad och
välskriven skildring av
den stad och tid där
Hitler lade grunden till
sitt kommande välde.

89:-

ARNSHAV (RED.),
LINDEROTH (RED.)
Sverige och första
världskriget – maritima
perspektiv
Vad hände till sjöss under
kriget? Praktverk om avgörande händelser som
påverkade Sverige.

TOBIAS BERGLUND,
NICLAS SENNERTEG
Finska inbördeskriget
Brett och djupgående
om kriget som trots att
det utspelade sig nära
är så okänt i Sverige.

89:-

99:-

JAN BERGMAN
Fotohandlaren
i Bizonien
Östtysk spion eller
utnyttjat offer för
underrättelsetjänsten?
Spännande om politiskt
spel med skyhög insats.

Mitt 50-tal - en nostalgisk tidsresa
Mitt 60-tal - ett årtionde i bilder
MItt 70-tal - ett årtionde i bilder
Kom med på en härligt nostalgisk tidsresa!
Frossa i fina bilder och minns tillbaka på
händelser och prylar.

79:-

79
NIELS BO POULSEN
Dödskampen
Ockupation, krigsstrategi och förtryck.
Ambitiöst och faktaspäckat om den
ödesdigra kraftmätningen i öst.

99:-

ERIKA SCHWARZE
Kodnamn Onkel
Rafflande sann historia!
Erika arbetar för
tyskarna i Sverige –
men är antinazist
och värvas som
svensk spion.

79:-

BOSSE SCHÖN
Hitlers svenska
SS-soldater
Skakande kartläggning
av svenska nazistsympatisörer, ur
tidigare hemligstämplade källor.

69:-

HARALD STUTTE,
GÜNTER LUCKS
Hitlers bortglömda
barnarmé
Veteranernas egna
gripande berättelser:
som barn blev de
Hitlers sista desperata
reserv.

79:-

99

ANTONY
BEEVOR
Arnhem
– Tysklands sista seger
Kritikerfavorit! Levande
och detaljerat om fallskärmssoldaternas
dramatiska operation.
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SARAH BRADFORD
Drottning Elizabeth
Få andra regenter har
upplevt lika mycket
som hon på tronen.
Första stora biografin
om Elizabeth II på
svenska!

89:-

69

KIERAN WHITWORTH
Andra världskriget
Expert på kriget?
Testa dina kunskaper
i en stor och lärorik
illustrerad frågeutmaning!

79:-

79:-

ESKIL FAGERSTRÖM
Rom – en stads historia
Politiskt och kulturellt
centrum i 3000 år:
utforska Roms svindlande historia med
kunnige Fagerström
som guide.

89:-

ANNA FUNDER
Stasiland
Lysande reportage!
Avslöjande intervjuer
med före detta
Stasimedarbetare,
som tidigare
tystats ner.

79:-

89

/STYCK

ANTONY BEEVOR
Berlin – slutstriden 1945
D-Dagen – slaget om Normandie
Stalingrad – krigets vändpunkt
Briljante militärhistorikern
Beevor skildrar några av världskrigets största händelser i tre
magnifika verk.

BO ERIKSSON
Sturarna
Adel mitt i den blodiga
maktkampen om
tronen. Lär känna den
mytomspunna och ofta
olycksdrabbade
Stureätten.

DAVID GRANN
Killers of the flower moon
Mördades Osagefolket för
oljan? Läs om FBI:s födelse
och ett olöst amerikanskt
mysterium.

LOUISE HAGBERG
När döden gästar
En kulturskatt! Folklivsforskarens omfattande
nedteckningar av
gamla sedvänjor
kring döden.

69:-

PETER
ENGLUND
Poltava
Allt om karolinernas
ödesdigra slag: Englunds
mästerverk i reviderad
utgåva med nya kartor och
nytt förord.

AKADEMIBOKHANDELN

|

21

historia I

BOKREA 2020

BOKREA 2020 I

99

89

99

OLLE
LARSSON
Gustav Vasa
Mästerligt skriven biografi
som ger en djup och
nyanserad bild av vår
kände kungs dramatiska
liv och samtid.

BERNT HERMELE
Kommer de,
så skjuter jag oss
Starka vittnesmål.
Hur förändrades livet
för de svenska judarna
när nazismen ryckte
fram?

79:-

historia, MEMOARER & BIOGRAFIER

PHILIPPE SANDS
Vägen till Nürnberg
Författaren spårar sin
egen familjs hemlighållna, tragiska historia
genom kriget fram till
Nürnbergrättegången.

89:-

ANNA THULIN
Paris – en stads historia
Vandra genom 2000 års
historia och möt stadens
mest betydelsefulla
personer och platser.

89:-

WILLIAM URBAN
Tyska orden
– Nordens korsriddare
Djupdyk i nya fakta
i den dramatiska
berättelsen om
korsriddarordens
uppgång och fall.

79

ELISABETH
ÅSBRINK
Orden som
formade Sverige
1947 (illustrerad)
Historia när den är
som bäst! Personligt,
tankeväckande och
välformulerat om svenskhet och avgörande år.

79:-

79
DICK HARRISON
Kalmars historia
Nya arkeologiska fynd ger
en häpnadsväckande bild av
Kalmars storslagna historia.
Gedigen och rikt illustrerad!

TIM MARSHALL
Geografins makt
Hur styr de geografiska
förutsättningarna
världspolitiken?
Den skicklige utrikeskorrespondenten
förklarar.

99:-

RICHARD OVERY
1900-talet i bilder – De
viktigaste händelserna
dag för dag
Spektakulär bildhistoria!
Upplev 1900-talets
mest betydelsefulla
händelser i 1000 foton.

99:-

BEN HUBBARD
Vikingar
Hur levde vikingarna?
Mängder av bilder och
livfulla texter berättar
här hela deras
fängslande historia.

99:-

SANIMIR RESIC
Jugoslaviens
undergång
Varför blev det krig?
Nyanserat och ingående
om Balkans moderna
historia från Slovenien
1991 till Kosovo 1999.

LARS ILSHAMMAR
Demokratins
genombrott
Vad fick demokratin att
segra över de totalitära
idéerna? Möt svenska
nyckelpersoner i 12
välskrivna porträtt.

89:-

INGMAR KARLSSON
De små folkens
historia
Lättillgängligt och
intresseväckande om
ett tjugotal av Europas
mer okända minoritetsfolk, från då till nu.

89:-

SIRPA KÄHKÖNEN
Livsöden i Finlands
bortglömda fångläger
Författarens egen
morfar blir utgångspunkt för en svidande
uppgörelse med
finsk historia.

79:-

69
/STYCK
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GUNNAR WETTERBERG
Skånes historia, del 1 (11500 f. Kr. – 1375 e. Kr.)
Skånes historia, del 2 (1376–1720)
Skånes historia, del 3 (1720–2017)
Med start 11500 f. Kr.: följ med på en levande och underhållande
tur genom Skånes långa händelserika historia!

139:-/st

99
MATTIAS BOSTRÖM
Från Holmes till
Sherlock
Den ultimata guiden
till allt om mästerdetektiven. Spränglärt,
nördigt och oerhört kul!

89:-

99:-

99
BENGT LILJEGREN
Krigarkungen
Från de vilda ungdomsåren till Europas slagfält.
Kom nära krigarkungen i en medryckande,
fascinerande biografi!

MAGNUS
VÄSTERBRO
Svälten
Augustprisvinnare! Genom
drabbande människoöden
följer vi katastrofen 1867–69
som förändrade hela Sverige.

CHARLOTTE
DUJARDIN
Flickan på den
dansande hästen
Från ridsugen tvååring
till OS-vinnare: hela
den magiska storyn om
Dujardin och Valegro.

79:-

MARIE-LOUISE EKMAN
Få se om hundarna
är snälla ikväll...
Ömsint, rörande och
med en urstark kärlek.
Gripande dagbok
från maken Göstas
sjukdomstid.

69:-

AUGUSTIN ERBA
(RED.)
Till min son
Vad vill jag berätta om
livet? Förtroligt, klokt
och känslosamt när 13
svenska män skriver
till sina söner.

79:-

69
ROSELIUS,
SILVENNOINEN, TIKKA
Svart gryning
Prisbelönt genomlysning byggd på
ny forskning om
fascismens stora
inflytande i Finland.

79:-

DICK HARRISON
Brittiska imperiet – uppgång och fall,
Digerdöden & Trettioåriga kriget
Lär dig mer om världshistoriens viktiga händelser!
Lättläst och intressant bokserie full av matnyttiga
fakta.

FATIMA BREMMER
Ett jävla solsken
Augustprisvinnare! Modig och normbrytande:
hon var en av 1900-talets absolut mest
fascinerande svenska kvinnor.

MALENA ERNMAN,
SVANTE THUNBERG
Scener ur hjärtat
Öppenhjärtigt och
engagerande om familjeoch klimatkris och livet
med dottern Greta.

69:-

GUNHILD A.
STORDALEN,
JONAS FORSANG
Den stora bilden
Gunhild Stordalen är
läkare, miljardär och
filantrop när hon oväntat
får en dödlig diagnos.

ANDERS BORG
Finansministern
Följ det politiska arbetet bakom
kulisserna – Anders Borgs egen
berättelse om den stormiga
tiden vid makten.

79:-
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89

89

CATHY GLASS
Långt hemifrån
Hopp och förtvivlan:
efter vanvården på
barnhem har flickan
svårt att knyta an
och adoptionen blir
katastrofal.

69:-

ANITA HAGLÖF,
HÅKAN LAHGER
Jag var Ingmar
Bergmans hushållerska
Hur var livet hemma
hos mästerregissören?
Omtalad inifrånskildring av ett
destruktivt hem.

79:-

MICHELLE
OBAMA
Min historia
Ända från barndomen
till Vita huset – möt en av
världens mest kända kvinnor
i en öppen, inspirerande
biografi

DICK HARRISON
Jag har ingen
vilja till makt
Ingen har varit stats
minister lika länge
som Erlander. Hel
täckande, illustrerat
standardverk!

memoarer & biografier

79
DINA RAJS,
JOVAN RAJS
Att återvända till livet
Hur blir man hel igen
efter kriget? Läs om
parets svåra kamp
för en ny meningsfull
tillvaro.

JANNE RANINEN,
IVAR ANDERSEN
De kallar mig
Solvallamördaren
Skrämmande men också
hoppfull sann historia
om vägen in i och ut ur
tung kriminalitet.

69:-

GUN-BRITT SUNDSTRÖM
Skrivliv
Fint om livet, kulturen, skrivandet och tidsandan
i Gun-Britt Sundströms dagbok från 1960- och
1970-talen.

SIGRID RAUSING
Malström
Vad gör missbruk
med den drabbade?
Och med familjen?
Känslig, poetisk och
stark memoar.

PATTI SMITH
Hängiven
Patti Smith ger oss
en unik inblick i sin
kreativa skapandeprocess och låter
den speglas i andra
konstnärers.

ANDERS STRÖM
Fenomenet
Ingvar Kamprad
Han var Sveriges genom
tiderna främste entreprenör – men vem var
han som person? Initierat
och nära porträtt.

79:-

79:-

119
JENS
LILJESTRAND
Mannen i skogen
Kom närmare författarikonen
Moberg än någonsin tidigare.
Ett imponerande och djuplodande biografiskt storverk!

BJÖRN HELLBERG
En sorts memoar
Legendarisk På spåretdomare, flitig författare,
tennisexpert … Underhållande om Hellbergs
mångskiftande liv.

79:-

KENNETH HERMELE
En shtetl i Stockholm
Intressant om identitet
och integration. Som
son till flyktingar växer
Hermele upp i en sluten
judisk bubbla.

79:-

ELISABET HÖGLUND
Skulden jag bär på
Trots samma bakgrund
blir ena systern framgångsrik journalist,
den andra lever i misär.
Hur kunde det ske?

79:-

JOHAN SVEDJEDAL
Den nya dagen gryr
Klart lysande författare –
och många fler aspekter
av Boyes liv.

79:-

79:-

79:-

ANDERS SUNDELIN
Diplomaten
Boken som kastar
nytt ljus över Sverker
Åström, en nyckelgestalt i svensk utrikespolitik under nästan
50 år.

89:-

79
ADAM KAY
Det här kommer
göra ont
Nybakade doktorns
dagbok från sjukhuset
får dig att tokskratta,
häpna, kanske gråta lite
och sen skratta igen!

79:-

NELSON MANDELA,
MANDLA LANGA
Fortsätt framåt
Han förvandlade
Sydafrika: livfullt om
demokratins födelse
under Mandelas
presidentperiod.

69:24
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ANNA KINBERG BATRA
Inifrån
Maktspel i blixtsnabbt
skiftande politik: läs
Kinberg Batras egna
ord om den omvälvande
tiden som partiledare.

79:-

ANT MIDDLETON
Förste man in
Hör en av de allra bästa
och mest erfarna elitsoldaterna berätta om
stenhårda utmaningar
och gott ledarskap.

79:-
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HYEONSEO LEE,
DAVID JOHN
Flickan med sju namn
Som tonåring lyckas
hon fly från diktaturens
Nordkorea. Men kan
hon även rädda sin
familj?

89

79:-

NADIA MURAD,
JENNA KRAJESKI
Den sista flickan
Fredsprisagare! Hon
såldes som sexslav till
IS men flydde och blev
människorättsaktivist.

79:-

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
ULF LUNDELL Boktitel
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissiVardagar
mus. Excearchit expliamus. Excearchit expliavid Lundells
sida genom
mus Vandra
esecero cuptios
mus esecero
cuptios då- och
aniatatur?
Quid maios
Quid maios i hans
nutidens
små ochaniatatur?
stora händelser
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
poetiskt formulerade
dagbok.
fa et landebis maios et.
fa et landebis maios et.

00 :-

00 :-

CHRISTIAN UNGE
Har jag en dålig dag
kanske någon dör
Insiktsfullt och ärligt
om läkares fatala
misstag i svåra
situationer hemma
och utomlands.

79:-

INGRID WALL,
JOACHIM WALL
Boken om Kim Wall
Föräldrarnas berättelse
om dottern som mördades. Vem var hon i livet?
Vad ska vi minnas?

79:-

MACIEJ ZAREMBA
Huset med de
två tornen
Familjens liv ställs på
ända och hemligheter
avslöjas när de hastigt
måste fly från Polen.

89:-

REBECKA ÅHLUND
Jag som var så rolig
att dricka vin med
Självutlämnande, rappt
och humoristiskt om
den krokiga vägen från
alkoholist till nykter.

79:-

129
LEIF ÖSTLING
I backspegeln
Maktspel, motsättningar,
lojalitet och företagsutveckling: en spännande
inblick i näringslivets
innersta rum.

BERTHIL ÅKERLUND
Denis Mukwege – en
levnadsberättelse
Fredspristagare!
Möt läkaren som hjälpt
tusentals skadade
kvinnor och barn
i krigets Kongo.

STINA WOLLTER
Kring denna kropp
Vad tänker och säger vi om
våra och andras kroppar?
Vad gör det med oss? En bok
om hopp, insikt och kärlek

69:-
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99
MADELEINE
ALBRIGHT
Fascism – en varning
Erfarna diplomaten och fd
ministern gör en angelägen,
skarp analys av hoten mot
demokratin.

79:-

MIKAEL HOLMQVIST
Handels – maktelitens
skola
Hur fungerar Handelshögskolan och vilka
ideal styr? En genomträngande, vass
undersökning.

89:-

BJÖRN AF KLEEN
Amerikaner
Mitt i en omvälvande,
osäker tid: en lysande
samling reportage
och intressanta
personporträtt från
dagens USA.

89:-

79
/STYCK

CARL CEDERSTRÖM,
ANDRÉ SPICER
Den vilda jakten
på ett bättre jag
Vad händer om man
systematiskt optimerar
sig själv? Kul och bitskt
om självhjälpsindustrin.

89:-

CLARA HENRY
Mot framtiden
Vad är feminism och
varför behövs det?
Rolig, praktisk och
inspirerande guide
till en mer jämställd
vardag.

JARON LANIER
Tio skäl att genast
radera dina sociala
medier
Vad gör sociala medier
med oss? Vad händer
om vi skippar dem?
Läs tech-expertens
analys.

69:-

DAVID EBERHARD
Det stora
könsexperimentet
Eberhard argumenterar
mot tredje vågens
feminism: har den
samtida genusvetenskapen fel?

79:-

LARS MAGNUSSON
Finanskrascher
Hur och varför uppstår
finansbubblor och
ekonomikrascher?
Ekonomiprofessorn
Magnusson svarar
och förklarar.

89:-

129

BRIAN COX
Naturens krafter
Förundras och förtrollas!
Lär dig förstå krafterna
som skapade universum
och fortfarande styr vår
vackra värld.

GÖRAN GREIDER
Liten bergspredikan
för socialister
Konsten att ingjuta
hopp: ett brandtal för
den socialdemokrati
och vänster Greider
vill se.

79:-

79:-

PER MOLANDER
Condorcets misstag
Samhällets centrala
värden måste försvaras.
Djupgående, passionerat och klarsynt om stat
och demokrati.

79:-

BEN STILL
Partikelfysik bit för bit:
universums minsta
byggstenar förklarade
med hjälp av lego
Innovativ, kul och ovanlig!
Partikelfysikens grunder,
enkelt förklarade med
legobitar.

89:-

STEPHEN HAWKING
Korta svar på stora frågor
Hawkings sista tankar om
universums obesvarade gåtor.
Inspirerande och lättillgänglig.

DAVID BODANIS
Einsteins största
misstag: ett geni
med fel och brister
Blev samma personlighetsdrag som bidrog
till Einsteins framgång
också en stoppkloss?

79:-

SIDDHARTHA
MUKHERJEE
Genen: en högst
privat historia
Storslagen och personlig berättelse! Hur upptäcktes och kartlades
det mänskliga genomet?

89:-

MARY BEARD
Kvinnor och makt
Hur har mäktiga kvinnor
behandlats genom världshistorien? Kvick, välformulerad
och tankeväckande!

89:-

89
COLIN BEVERIDGE
Matematiken
bakom allt
Finns matte överallt?
Ja! Överraskande och
humoristisk bok som
väcker nyfikenheten.

79:-

STEFAN EINHORN
Konsten att göra
skillnad: en liten bok
om vårt stora ansvar
Engagera dig för en
bättre framtid! Alla kan
bidra. Stimulerande,
kärnfull & hoppingivande.

79:-

BRYAN MAGEE
Filosofins historia:
från antikens naturfilosofer till dagens
moderna tänkare
Vandra genom 2500 år
av västerländsk filosofi!
Omfattande guide,
med drygt 400 bilder.

129:-

STEVEN PINKER
Upplysning nu: ett
manifest för förnuft,
vetenskap och humanism
Populäre professorn
visar hur upplysningsideal förbättrar världen
och hur vi kan främja dem.

79:-

99

89
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Kvantfysik på 30 sekunder
Grundämnen på 30 sekunder
Kriminalteknik på 30 sekunder
Mytologi på 30 sekunder
Har du en stund över? Lär dig något
nytt! Korta, lärorika texter berättar
viktiga nyckelfakta i varje ämne.

69
LISA RÖSTLUND,
ANNA GUSTAFSSON
Konsulterna
Hyllat och chockerande
grävande reportage om
skandalen vid omläggningen av Karolinska.

CARL BILDT
Den nya oredans tid
Samtida politisk debatt med
Bildt. Vi befinner oss i en
avgörande tid med stora
utmaningar – hur löser vi dem?

POPULÄRVETENSKAP & FILOSOFI

JAN STOCKLASSA
Stieg Larssons arkiv
Var Millenniumförfattaren på väg att
lösa Palmemordet?
Här är hans egen
grundliga, nervkittlande utredning.

79:-

ANDREAS UTTERSTRÖM,
MATTIAS BERGMAN
Misslyckade brott
Möt Sveriges klantigaste
brottslingar! Spänning &
humor i boken ur den
uppskattade podden.

79:-

JACK WERNER
Ja skiter i att det är fejk
det är förjävligt ändå
Sant eller falskt på
nätet? Experten
Werner hjälper oss hitta
rätt i den virala djungeln.

79:-

NINA ÅKESTAM
Feministfällan
Vilka utmaningar och
segrar finns i dagens
feminism? Brinnande
debattinlägg som
lockar till diskussion.

79:-

JONNA
BORNEMARK
Det omätbaras
renässans: En uppgörelse
med pedanternas
världsherravälde
Allt i vårt samhälle varken kan
eller bör mätas. Vad händer
om vi är subjektiva istället?

SVANTE NORDIN
Filosoferna: den moderna
världens födelse och det
västerländska tänkandet
1776–1900
Gedigen och innehållsrik!
Vilka var de första viktiga
tänkarna som behandlade
det moderna?

YUVAL
NOAH HARARI
Sapiens: en kort historik
över mänskligheten
21 tankar om det 21:a
århundradet
Vilka är vi? Följ med hyllade
Harari på en svindlande och
tänkvärd resa genom människans
förflutna och framtid.

129:-
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89
R P NETTELHORST
Apostlar och profeter:
100 bibliska gestalter du bör känna till
MALCOLM DAY
Gudar och gudinnor i antik mytologi:
100 gestalter och myter du bör känna till
Stora, vackra bildlexikon fulla av nyttig kunkap! Lär
känna 100 centrala gestalter ur mytologi och religion.

129:-/st

ECKHART TOLLE
Lev livet fullt ut: En väg till
andligt uppvaknande
Omtyckt bästsäljare inom
andlig utveckling!
Finn inre frid och få nya
perspektiv på livet.

99
HAZEL RAVEN
Stärkande kristaller: din
guide till 50 kristaller
och hur du använder
dem för healing och
välbefinnande
Nyfiken på kristaller?
Utforska 50 olika stenars
helande krafter.

69:-

KYLE GRAY
Änglarnas kraft
Mediet och andlige vägledaren Gray
berättar hur vi
människor bäst kan
kommunicera med änglar och bli bönhörda.

59:-

129

KATARINA HARRISON LINDBERGH
Nordisk mytologi från A till Ö
Oumbärligt uppslagsverk för alla som är intresserade
av vår nordiska historia! Personer och begrepp ur
myterna.

89

RHONDA BYRNE
The Secret – Hemligheten
Internationell succé om inre andlig visdom.
Bli mästare i ditt eget liv och nå dina mål!

MATS BILLMARK SUSAN BILLMARK
Boken om mitt liv
Berätta din livshistoria! Vacker fyll-i-bok för alla
åldrar, med frågor och plats för foto.

79

Sudoku – Svår till
mycket svår
Mästare på att lösa
sudoku? Utmana dig
själv i 348 extra svåra
pussel och slipa
tekniken.

39:-
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59:-

49:-

KERSTIN JOHANSON
Ord med historia
En guldgruva för språkintresserade!
300 ord och deras fascinerande ursprung
och betydelse.

99

Ge din hjärna ett riktigt träningspass! Kryp upp i soffan
med sudoku, korsord eller andra tänkvärda utmaningar
som sägs stärka hjärnan.

49

MIA CARLSTEDT,
KERSTIN JOHANSON
Engelska uttryck: och
vad vi säger på svenska
400 idiom och ordspråk
som ofta används men
som är svåra att hitta i
vanliga ordböcker.

CHRIS ANDERSON
TED Talks: talarens
ultimata handbok
Skaparen av populära
TED-talks lär dig
knepen som lyfter ditt
föredrag till nästa nivå.

59

/STYCK

SARA LÖVESTAM
Riddar Kasus hjärta
och andra sagor om grammatik
Grejen med ordföljd
Grejen med substantiv och pronomen
Garanterat de roligaste grammatikböcker som
finns! Lättlästa, lärorika och fyndigt formulerade.

Bygg ditt eget hjärngym

MATTHEW DONEGAN
/STYCK
Maxa din hjärnkapacitet: nybörjare
Maxa din hjärnkapacitet: avancerad
Håll hjärnan i trim!
Färgglatt illustrerade övningar vässar tankarna.
Ökande svårighetsgrad och stor variation.

SPRÅK, SPORT & FRITID

Stora korsordsboken
Sveriges bästa korsordskonstruktörer
bjuder på 70 bildkryss,
ordflätor och krypton.
Rikt illustrerad i färg.

69:-

BEAR GRYLLS
Så överlever du allt:
den ultimata handboken
Från flygkrasch till björnattack
och skavsår – tuffe Grylls lär dig
överleva i alla lägen.

DAN GLIMNE
Kortspelshandboken:
ny och utökad upplaga,
med över 300 spel
Vem vinner? Regler till
300 klassiska och
moderna kortspel, plus
massor av rolig kuriosa!

59:-

79:-

ANGELIQA MEJSTEDT
Vandra
Gå ut och njut av
naturen! Inspiration och
goda råd för alla sorters
vandringar, för både
nybörjare och vana.

99:-

KARI HOTAKAINEN
Den okände
Kimi Räikkönen
Från en enkel uppväxt
till toppen av Formel 1:
allt om racerförarens
väg mot prispallen.

79:-

129

39
Kolossalt
mycket sudoku
Motionera hjärnan varje
dag: lös en sudoku om
dagen i ett år. Flera
svårighetsgrader.

JONAS BERGROTH
Knopar: Oumbärliga
knopar för båten,
hemmet och trädgården
Lär dig knopar för alla
tillfällen! Paket med
övningstampar och en
tydlig instruktionsbok.

PETTER NORTHUG,
JONAS FORSANG
Min historia
Gulden, skandalerna
och bilkraschen
som förändrade allt
– här med skidkungens
egna ord.

79:-

CHARLOTTE KALLA
Charlotte Kalla – styrka,
teknik och pannben
Gång på gång har vi
sett henne vinna alla tävlingar – här får du hennes
bästa träningstips!

99:-

Titlar märkta med denna flagga har engelsk text.

The Motorcycle
Book:
The Definitive
Visual History
Enjoy more than 1000
of the world’s greatest
motorcycles in a guide
with amazing pictures.

ZLATAN IBRAHIMOVIC,
MATS OLSSON
Jag är fotboll
Följ Zlatans hela sagolika
karriär! Mängder av bilder,
spännande statistik och
intervjuer.

79:-
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Vart går din drömresa?
Fullmatade guider i smidigt fickformat.
Aktuella kartor, tips på sevärdheter,
shopping, utflykter och event.

49

149

129

/STYCK

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
Boktitel
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissimus. Excearchit expliamus. Excearchit expliamus esecero cuptios
mus esecero cuptios
aniatatur?
Quid Kroatien,
maios
aniatatur?
Quid maios
Berlin,
Lissabon,
London,
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
New
York,
Prag
&
Rom
fa et landebis maios et.
fa et landebis maios et.

00 :-

MOTORMÄNNEN
Europa vägatlas 2019-2020
Skala 1:800.000
Sverige Vägatlas 2019
Skala 1:250.000-1:400.000
De klassiska, pålitliga atlaserna
i uppdaterade utgåvor. Väg- och
stadskartor, avståndstabeller,
båtlinjer m m.

Mallorca,

00 :-

Smarta parlörer
hjälper dig på resan
Fixa snacket! 8000 användbara ord och
fraser. Uttalsanvisning och ämnesindelning
gör det lätt att hitta rätt.
Drömresor: upplevelser
som sätter guldkant
på tillvaron
Låt dig inspireras av
magiska resmål världen
runt, i urval av experterna
på Lonely Planet.

79:-

Världens äventyr:
fantastiska upplevelser
jorden runt mellan
gryning och skymning
Upplev ett dygn på
jordens mest spektakulära platser!
160 extraordinära
foton och fakta.

129

FREDRIC BEDOIRE
Svenska slott och herrgårdar
– En historisk reseguide
Besök 250 fantastiska slott landet runt!
Rikt illustrerad: 1000 fotografier och 280
kartor.

119

PETER GERDEHAG
Landet som inte längre är
Underbar, finstämd skildring
i text och bild av livet på ett
gammaldags litet jordbruk.

99

129
MATS OTTOSSON,
ÅSA OTTOSSON
Nya Upplev Sverige:
en guide till upplevelser i hela landet
Perfekta guiden för
din ”Svemester”!
3000 sevärdheter,
vackra vägar och
aktiviteter.

KJELL VOWLES,
MOA KARLBERG
Stuglandet:
en guide till fria
övernattningar
Fixa en superbillig,
bra semester!
Hitta vägen till
200 stugor där du
får övernatta gratis.

49
/STYCK

Böcker med lokal anknytning.
ERIK HANSSON,
OLIVER KARLÖF,
VIDE OHLIN
Upplevelser i
Stockholms natur:
platser, kartor,
guider

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

79:-

LASSE ANRELL
Anrells Värmland

129:-

89
Norstedts Världsatlas
En atlas för hela familjen! Tydliga,
aktuella kartor, flaggor och nyttiga fakta
om länder, klimat, språk mm.

30
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sverige

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
Boktitel
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissimus. Excearchit expliamus. Excearchit expliamus esecero cuptios
mus esecero cuptios
aniatatur? Quid maios
aniatatur? Quid maios
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
På resan:
Engelska,
Franska,
Italienska,
fa et landebis
maios
et.
fa et landebis
maios
et.

00 :-

00 :-

Spanska, Tyska & Grekiska

ANDERS HILMERSSON
Göteborg – Sveriges
största hamnstad

79:-

Göteborg på två hjul:
cyklar, mopeder
och motorcyklar
1868-2018

69:-

VALLE
WESTESSON
100 balla ställen
i Skåne 2019-2020

79:-

Ribersborgs kallbadhus:
och badvanor genom
tiderna

129:-

79:-

JOHAN LINDBERG
Stockholm:
då och nu

99:-

HANS HARLÉN
Vems är
gatunamnet
i Stockholm?

69:-

LARS ERICSON
WOLKE
Stockholms
historia

69:-
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69

MATTIAS RIBBING
Smart föräldraskap:
stärk ditt barns
lärande, fokus och
kreativitet
Minnesexpertens skojiga
lekar och konkreta
verktyg hjälper ditt
barn att enkelt lära sig.

79:-

MOOREA SEAL
52 listor för vänskap
och kärlek: veckolistor
Dagboken som vecka
för vecka lär dig känna
dig själv och förbättra
dina relationer.

00 :-

00 :-

LISA JONSSON,
PERNILLA KARLSSON
Ni vann aldrig: så tog
jag mig levande genom
högstadiet
Hur kan man stoppa
mobbing? Den kända
youtubern Misslisibells
egna gripande berättelse.

JONAS VON ESSEN
Så får du ett superminne:
minnesteknikerna som
alla kan använda
Vad vill du komma ihåg?
Världsmästarens metoder
gör det lätt att minnas
vad som helst.

KAJA NORDENGEN
Hjärnan är stjärnan:
ditt enda oersättliga
organ
En häpnadsväckande titt
på vår fantastiska hjärna!
Forskning, kul fakta och
minnesträning.

69:-

69:-

69:-

79:-

|
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STIG BENGMARK
Välj hälsa!: mina
samlade råd för ett
friskare liv – hela
berättelsen om
antiinflammatorisk
kost, god tarmflora och
hur du ändrar din livsstil

99:-

GABRIELLE BERNSTEIN
Lita till din inre kraft
Lev livet fullt ut!
Vad önskar du allra
mest? Övningar som
hjälper dig att släppa
blockeringar och
nå målen.

69:-

MALIN BERGHAGEN
Livslust och hälsa
enligt Malin
Naturlig livsstil, läkande
yoga och positiva
tankar: härliga Malins
väg till att må bra!

99:-

99

ANNELIE POMPE
En äventyrares guide till
inre lugn genom mental
träning, mindfulness och
bättre andning
Stanna. Blunda. Andas.
Lev autentiskt. Mental
träning med erfarna
Pompes bästa metoder.

79:-

ERNST KIRCHSTEIGER,
CARINA NUNSTEDT
Lyckan i det lilla
Mys med Ernst!
Finurligt, varmt och
klokt om hur du hittar
de små guldkornen
i din vardag.

HILLEVI WAHL
Äg ditt liv: så får du
mer tid, kraft och glädje
Upptäck ditt livs syfte
och inre superkraft!
Tips från Sveriges
främsta ledare och
coacher.

59:-

ANNA CARLILE
Leva & läka med naturen:
projekt för balans, kreativitet och återhämtning
Kreativa projekt och
upplevelser att göra ute
i naturen som ger balans,
energi och vila.

79:-

YOSHIFUMI MIYAZAKI
Shinrin yoku: bli lugn
och harmonisk med
natur- och skogsterapi
Fascinerande forskningsrön om hur skogen kan
hjälpa dig få bättre hälsa
och bli lycklig.

ALEXANDER PÄRLEROS
Framgångsboken
Hitta rätt i livet! Tips, råd och
utmaningar från den omtyckta
Framgångspoddens skapare.

79:-

99
49:-

32

69:-

69:-

69
JORDAN B.
PETERSON
12 livsregler:
ett motgift mot kaos
Boken som väckt debatt
välden över: 12 djärva
regler får dig att se livet
på nya sätt.

79:-

MEL ROBBINS
5 sekundersregeln:
förändra ditt liv,
ditt arbete och ditt
självförtroende
Snabbt, enkelt, effektivt:
lär dig metoden för att
hitta kraften inom dig
själv och lyckas.

69

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
Boktitel
THOMAS ERIKSON
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissiav dåliga
mus.Omgiven
Excearchit expliamus.chefer:
Excearchit expliabra ledarskap
är såcuptios
sällsynt
mus varför
esecero cuptios
mus esecero
aniatatur?
maios
TröttQuid
på maios
chefen? aniatatur?
Lär dig Quid
identifiera
olika
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
chefstyper
och
medarbetare
och
fa et landebis maios et.
fa et landebis maios
et. lös problemet.

CECILIA GUSTAFSSON,
BJÖRN LUNDSTRÖM
Flygrädd?: övervinn din
rädsla med ACT
En psykolog och en pilot
ger goda exempel och
bra övningar som
hjälper dig att våga flyga.

HEDVIG MONTGOMERY
Föräldramagi
Hur får vi barn och vuxna
som trivs med sig själva
och varandra? Trevlig,
praktisk och lättläst
familjehandbok.

hälsa & livsstil

KEN A VERNI, MIKE ANNESLEY
Mindfulness i praktiken
Lär dig utforma din egen meditation som förändrar
vardagen. Konkreta övningar och goda råd.

99
RANGAN CHATTERJEE
Hälsobalansen: 4 nycklar
till ett bättre liv – hur du vilar,
äter, tränar och sover dig
friskare
En ny god vana: läkaren visar
hur små förändringar i vardagen
kan ge enorma hälsovinster.

ANDERS HANSEN
Skärmhjärnan: hur en hjärna i osynk med sin
tid kan göra oss stressade, deprimerade och
ångestfyllda
Populäre läkaren Hansen ger spännande fakta
och kloka råd för vårt moderna digitala liv.

MATTHEW WALKER
Sömngåtan: den nya
forskningen om sömn
och drömmar
Varför är sömn så
viktigt för att vi ska må
bra? Och hur kan vi sova
bättre? Fakta & tips.

79:-

ROBIN SHARMA
The 5 am club: äg din
morgon och förändra
ditt liv
Lär dig lägga upp din
morgon på ett bra sätt
och nå strålande
resultat resten av dagen!

89:-

KARIN BJÖRKEGREN
JONES
Yoga för kvinnor
Få mindre PMS, lättare
graviditet och bättre klimakterium: 50 övningar
för styrka, smidighet
och avslappning.

59:-

89

MARTINA JOHANSSON,
RALF SUNDBERG
Inflammation: roten
till sjukdom och vad
du själv kan göra för
att läka
Förstå kroppen! Varför
blir vi sjuka? Hur kan
det botas? Lättillgängligt om ny forskning.

79:-

MARIA
BORELIUS
BLISS:
de nya antiinflammatoriska nycklarna
till ett längre, godare liv
Uppföljaren till bästsäljande
Hälsorevolutionen! Recept,
träningsprogram och
smarta råd.

AKADEMIBOKHANDELN
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MONIKA AHLBERG
Monikas vardagsmat
Sätt guldkant på
vardagen med 200
snabblagade recept
och praktiska tips för
livet i köket.

99:-

BOKREA 2020

BOKREA 2020 I

ALLT OM MAT
Plockmat
Mumsa och mingla!
Kantarellkanapéer,
laxpinchos, grönkålspizza och ostron …
Recept och smarta
planeringstips.

99:-

/

99:-

NIKLAS EKSTEDT
Ekstedt över öppen
eld: recept för det
analoga köket
Lär dig elda rätt och
plocka fram ljuvliga
smaker i små och stora
rätter ute eller hemma.

79:-

STYCK
TOMMY MYLLYMÄKI
Såser
Grönsaker: tillbehör och garnityr
Soppa, potage & buljong
Elegant & smakrikt! Flerfaldigt prisbelönte Myllymäkis
bästa recept och tips i tre vackra, gedigna kokböcker.

89:-

|
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JONAS CRAMBY
Korean BBQ
Mat att samlas kring:
utforska en ny värld
av grillat! Koreansk
barbeque är socialt,
enkelt och underbart
gott.

NATALIE MONTANARI
Montanaris
italienska mat
Personlig kokbok och
reseguide i ett! Utforska
smaker i Marche på
italienska östkusten.

TOVE NILSSON
Ramen: japanska
nudlar och smårätter
Magiskt god ramen
från grunden: 50 inspirerande och beroendeframkallande japanska
recept.

TAREQ TAYLOR
Mat på en plåt:
smarta middagar och
andra enkla ugnsrätter
Låt maten laga sig själv
i ugnen! Grönsakerna står
i fokus och gott bröd finns
att ha till.

129:-

LEIF MANNERSTRÖM
Husmanskonster
Rejält , rikligt och kärleksfullt! Med 60 års
erfarenhet som kock är Mannerström solklar
mästare på god husman.

SARA BEGNER
Vår kokbok
Klassikern som du alltid kan lita på.
1200 väl beprövade recept för alla
tillfällen.

49:-

99:-

SUSANNE HOVENÄS,
MALIN RANDENIYE
Baka glutenfritt: matbröd och söta favoriter
Inspirerande recept
på alla sorters bakverk.
Fakta om mjölsorter och
nya, kul ingredienser.

79:-

99:-

FRIDA RONGE
Rå som sushi: nordiska
råvaror och japanska
smaker
Det bästa av två världar:
utsökt eleganta rätter
med nordisk fisk, lagad
på japanskt vis.

99:-

129

ZEINA MOURTADA
Zeinas kitchen:
recept från Mellanöstern
Dolma, meze, kurdisk gryta,
shawarma … 80 autentiska
och lättlagade rätter fulla
av smak.

99:-

129

99:-

129
JENNIE WALLDÉN
Mycket smak på nolltid:
asiatiskt gott på bara
10, 20, 30 minuter
Minska tiden – maxa
smaken! Smarriga asiatiska middagsrätter för
dig som har ont om tid.

PER MORBERG
Morberg lagar
husmanskost
Lär dig göra alla de
traditionella, älskade
rätterna från grunden!
150 klassiska recept.

99:-

SÉBASTIEN BOUDET
Sébastiens
franska kokbok
Följ med Boudet på en
passionerad kulinarisk
resa och lär dig genuint
franskt mathantverk.

99

129
NIKLAS KÄMPARGÅRD
Bondens skafferi:
recepten & teknikerna
för att äta bättre
Tänk som en bonde!
Hitta bra råvaror i säsong
och förädla dem med
traditionella tekniker.

34

PAUL GAYLER
Underbara soppor:
kockarnas favoriter
Pröva soppor från
världens alla hörn!
100 recept, viktiga
tekniker och
steg-för-steg-foton.

129:-

129

ANNA AXELSSON,
RASMUS AXELSSON
Frukost hela dagen
Från Pom & Floras meny:
fräscha bowls, granola, gudomliga mackor, sötebröd och
mycket mer!

JENNY WARSÉN
Middagstipset
Populära Jennys
matblogg hjälper dig
lösa vardagspusslet
med smarta lättlagade
recept som hela
familjen gillar.

79:-

129

MARKUS AUJALAY
Markus höst- och
vintermat
Inspirerande årstidsmat! Recept du lätt kan
följa, för både vardag,
högtid och utflykt.

ELEONORA VON ESSEN
Smarta snacks:
nyttigare mellanmål,
tilltugg och godis
Bra mellanmål på språng
eller fredagsgodis i
soffan: upptäck nyttigt
smått som smakar gott.

mat & dryck

MARIA BLOHM
Långjäst och lättbakat:
riktigt bröd med enkla
metoder
Den enkla vägen till ett
lyckat bak: lång jästid
ger rikare smaker och
perfekt konsistens.

69:-

LINDA ANDERSSON
Lindas bröd & kakor:
de 50 populäraste
recepten från Lindas
bakskola
Muffins, matbröd, paj,
cheesecake, tårta –
välj bland favoriterna.

69:-

MARTIN JOHANSSON
Bröd, bröd, bröd:
recept, råd och genvägar
Baka makalöst bröd
hemma! Klassiker och
nyheter med tydliga
steg-för-steginstruktioner.

MY FELDT
Blåbärssnår, äppelskrutt och
rabarberskugga: bakning,
känslor och natur
En sprudlande bakbok man
blir glad av! Baka i samklang
med naturen med härliga
My Feldt.

99:-
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129
SARA BEGNER
Veckans vego:
grön middag på
bara 30 minuter
Vardagshjälten! Säsongsanpassade recept, tidsoch energisparande tips,
knep och listor.

AIDAN GOGGINS,
GLEN MATTEN
Sirtmat: ät bättre
och lev längre
Sirtuiner är viktiga enzymer som främjar hälsan.
Här är den goda maten
som får fart på dem!

99:-

JULIA TUVESSON
Plåtmat: grönt i en långpanna
Få styr på vardagen med kreativa allt-i-ett-rätter,
bra planeringsguider och smarta listor.

YLVA BERGQVIST
Vego på 30 minuter:
100 recept för en
grönare vardag
Rätterna som förgyller
och förenklar vardagen!
Gott, nyttigt och snabbt
från hela världen.

99:-

CECILIA LUNDIN,
ULLA KARLSTRÖM
Bonniers vegetariska kokbok
Nybörjare på vegetariskt?
Här är grundkokboken som samlar
300 rätter för alla tänkbara tillfällen.

MIA CLASE,
LINA NERTBY AURELL
Food Pharmacy: kokboken
Laga god mat som boostar
immunförsvaret, ökar energin
och hjälper hela familjen att
må bra!

DAVID FRENKIEL, LUISE VINDAHL
Green kitchen stories:
läckra vegetariska vardagsrecept
Fräsch, varierad och hälsosam vegetarisk mat
står i fokus när omtyckta bloggen blivit bok.

79:-

89

NINA OLSSON
Vegoburgare by Nina
Burger heaven!
Botanisera bland
oemotståndliga och
fantasifulla burgare
med massor av
spännande tillbehör.

NIKLAS EKSTEDT HENRIK ENNART
Happy food 2.0:
om hur måltiden och lyckan hänger ihop
Kan rätt mat göra dig lycklig? Ja! Fakta och
recept på mat som stärker kropp och humör.

99:-

PAUL SVENSSON
Grilla vego
Grilla på nya sätt!
Innovativa idéer lockar
fram underbara smaker.
Recept, grilltekniker,
tillbehör och tips.

99:36

|

VOZZI, LAMYAI,
SAMPHANI, AIDAH
Rått & sött:
veganska godsaker
för alla sinnen
Lyxig, njutningsfull raw
food! Bakelser, tårtor,
desserter och kakor.

79:-

AKADEMIBOKHANDELN

JANESH VAIDYA,
MALIN BARRLING, MIA
ELMLUND, ELIN QVICK
Maten är min medicin:
ayurveda i ditt kök
Bli inspirerad av den
indiska hälsoläran!
Lättanvänd kokbok,
anpassad för svenska kök.

99:-

MARIA ZIHAMMOU
Vego till vardags:
gott och lättlagat
för hela familjen
Vegetarisk comfort
food med internationella
smaker – på ett sätt som
funkar i din vardag!

79:-

PER OVE LIND
Maten som botar:
minska risken för
sjukdomar och
håll dig frisk
Recept, näringstabeller
och nyttiga fakta.

69:-

TIINA LINDSTRÖM HÄLVÄ,
ALEXANDER TRIVEDI
Hälsans skafferi:
håll dig frisk med
antiinflammatorisk mat
Upptäck alla hälsovinster
du kan få med rätt mat!
Näringsexperten förklarar och ger recept.

DR MICHAEL MOSLEY
Förbättra din
tarmflora: vetenskap,
tips och recept
Tarmfloran styr vårt
immunförsvar, humör
och vikt. Här visar
läkaren hur du kan
hjälpa den.

ULRIKA DAVIDSSON
Gröna kickstarter
med Ulrika
Välj mellan fyra vägar
för viktminskning
och hälsa. Kom igång
med färdiga måltidsscheman.

MARTINA JOHANSSON
Ketoguiden: 100 recept
och kostplan för
30 dagar
Vad är vi skapta att äta?
Läk kroppen inifrån med
naturliga produkter och
ursprunglig mat.

MARLENE GUSTAWSON
Naturens mirakeldrycker:
gröna juicer, smoothies,
shots och longdrinks
Drick dig frisk! Stort
urval näringstäta recept
för att hålla kroppen
pigg, ung och vital.

GUSTAV LINDH
Brygga öl: från nybörjare
till avancerad ölbryggare
– tips, metoder och recept
Brygg gott öl hemma!
Heltäckande om utrustning, ingredienser, bryggprocess och recept.

HÅKAN LARSSON
Håkan Larssons
bästa mat till vinet:
nya frestelser och
älskade favoriter
Välj bland vin av olika
smaktyper och få
förslag på mat som
passar till. 150 recept!

MICHEL JAMAIS
101 saker du måste
veta om vin
Vilse i vinhyllan?
Lugn! Experten visar
dig rätt i en rak, tydlig
och lättanvänd guide.

79:-

129
HANNA
OLVENMARK
Portionen under tian:
bra mat för dig, din plånbok
och planeten
Stay cheap! Klimatsmart
vegomat för max 10 kr/portion.
Bra för dig, plånboken och
miljön.

99
MAI-LIS HELLÉNIUS
Livsviktigt! Kokboken
Lägg om kosten och förläng livet. En fyllig faktadel
och 100 recept hjälper dig på vägen.

69:-

129
FRENKIEL, DAVID,
VINDAHL, LUISE
Green Kitchen
Smoothies:
Hälsosamma och
färgglada smoothies
att njuta av varje dag

mat & dryck

79:-

79:-

99:-

59:-

99:-

89:-

129:-

89

MATS-ERIC NILSSON
Chateau vadå:
det okända fusket
med ditt vin
Hur framställs vinet?
Avslöjande och
prisbelönt grävande
reportage om fifflet
i branschen.

79:-

INGVAR RÖNDE
Whisky: upptäck,
upplev och njut
Hitta världens bästa
whisky! Stor, uppdaterad guide till de
100 mest intressanta
sorterna.

99:-

Cocktails: från
populära klassiker till
nya innovativa drinkar
Bli en mästare i baren!
Lär dig göra egna läckra
smaksättningar och
nyskapande drinkar.

59:-

HANSOLOV
ÖBERG
Jakten på
en perfekt
Gin & Tonic
Praktverk för GTälskare! Fyndigt och
faktarikt om drinken:
historia, kuriosa och
recept.
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/STYCK

PETER ENGLANDER
Medelhavsträdgård
på svenska
Oavsett var du bor,
kan du uppfylla din
gröna medelhavsdröm.
Personlig och praktisk
guide!

99:-

KERSTIN ENGSTRAND
Latmansträdgården
Ligger du helst
i hängmattan? Roliga,
handfasta råd om 170
lättskötta växter och
planteringar som ger
tid över.

69:-

129
EVA ROBILD
Odla i pallkrage, Växthus och uterum,
Odla ätbart på liten yta & Beskära träd och buskar,
Skapa en lustfylld trädgård och fina odlingar med enkla medel!
Användbara handböcker med tydliga instruktioner.

69
ALYS FOWLER
Slow gardening:
lustfyllda projekt för den medvetna odlaren
Jobba tillsammans med naturen och odla med
miljötänk. Praktiska förslag och inspiration.

JOHNNY ANDREASSON
Runåbergs fröer: grönsaker, kryddor
och blommor för nordiska trädgårdar
En bibel för ekologiska odlare! Ingående om
250 frösorter, sådd, odlingstid, skörd m m.

ÅKE EKDAHL
Mata fåglar vid ditt
fönster
Paket med bok och
fågelbord. Sätt upp på
fönstret och lär dig
känna igen 30 vanliga
arter.

49:-

69:-

BO SÖDERSTRÖM
Hur tänker din katt?
Intressanta och
lättillgängliga kattfakta
och tips, med utgångspunkt i ny forskning.
Rikt illustrerad!

99:-

ROSS BAYTON,
SIMON MAUGHAN
Växternas släktskap:
genealogi för
trädgårdsälskare
Spännande genealogisk
översikt av 70 växtfamiljer med illustrationer.

38
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HOLLY FARRELL
Odla din egen
miniatyrträdgård
Skojigt grönt pyssel inne
eller ute! Skapa pyttesmå
trädgårdar med stor
effekt på nolltid.

69:-

INGER PALMSTIERNA,
CHRISTEL KVANT
Vår trädgårdsbok
Det populära standardverket!
Heltäckande grundbok för alla
sorters svenska trädgårdar.

LENNART STENBERG,
BO MOSSBERG
Svensk fältflora
Drygt 1000 växter visas
i detaljerade akvareller
med faktatexter.
Behändigt fickformat!

99:-

DAVID ALDERTON
Så smart är din katt:
klarar din katt dessa
roliga övningar?
Skojiga uppgifter som
testar din katts förmåga
och lär er båda nya användbara färdigheter!

DAVID ALDERTON
Så smart är din hund:
klarar din hund dessa
roliga övningar?
Samla poäng i lärorika
övningar som förbättrar
kommunikationen
mellan dig och din hund.

SOPHIE COLLINS
Hundägarens handbok
Från valp till senior –
heltäckande uppslagsbok med fakta,
expertråd och
problemlösning.

AMELIE EHRENSVÄRD
CARDELL, SUSANNE
MARTINELLE
Nära samspel med
hästar: den finstämda
kommunikationen
Svenska mästare ur fyra
discipliner ger kloka råd.

59:-

79:-

79:-

129
SARA
BÄCKMO
Vinterodling:
skörda när det är kallt
Visst kan man skörda
året om! Utmana traditionella metoder och gör
odlingsåret komplett.

/STYCK

PETER GOODFELLOW,
JOSEPHINE BACON,
ANDREW CLEAVE, ROBERT READ
Svampar i Sverige & Nordeuropa
Fåglar i Sverige & Nordeuropa
Floran i Sverige & Nordeuropa
Insekter i Sverige & Nordeuropa
Lättanvända och smidiga fältguider!
Fakta om de vanligast förekommande
arterna, med tydliga färgfoton.

59:-

89

149
149
JAMES ARMITAGE
Praktiskt latin för
trädgårdsälskare
Vad berättar växtens
latinska namn?
Faktaspäckad liten
uppslagsbok med
vackra akvareller.

49

129

NIKI
SJÖLUND
Vildplockat:
ätliga örter,
blad, blommor,
bär och svampar från
den svenska naturen
Vad kan man äta i
naturen? Inspirerande och
praktisk handbok med 70
ätliga vilda växter.

djur & natur

PATRIK SVENSSON
Ålevangeliet
FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
Boktitel om
Augustprisad succébok
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissivärldens
mest
gåtfulla
fisk! expliamus. Excearchit expliamus. Excearchit
fin berättelse
omesecero
den cuptios
mus En
esecero
cuptios
mus
aniatatur?
Quid maios
aniatatur?
Quid maios
mystiska
ålen men
även om
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
hans
far. maios et.
fa etförfattaren
landebis maios och
et.
fa et landebis

00 :-

00 :-

129:-

JAN MÅRTENSON
Ridkonsten i Sverige:
historien om hästarna,
Strömsholm och
mästarna
Upplev slottet Strömsholm och dess anrika
hästverksamhet i ett
rikt illustrerat verk.

Handbok för fjärilsskådare: upptäck
fjärilar från hela världen
Vackert illustrerad
faktaguide över de
mest spektakulära
dagfjärilarna från
hela världen.

LARS BERGE
Vargattacken
Hur kunde dödsolyckan
på Kolmården 2012 ske?
Initierat om människans
komplexa relation till
varg och natur.

STEPHEN MOSS
Planet Earth: livet på
jorden ur nya perspektiv
Låt dig trollbindas av
fantastiska bilder ur
BBC:s nyskapande
och enormt populära
tvserie

99:-

69:-

89
ANNE SVERDRUP-THYGESON
Insekternas planet: Om småkrypen vi inte kan
leva utan.
Fascinerande, spränglärd och tankeväckande bok
om insekternas liv och deras stora betydelse
för vårt ekosystem.

79:-

99:-
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Indulge yourself in the
masterpieces of art
Discover some of our
history’s greatest artists
in this amazing series of
illustrated art books!

BOKREA 2020 I

99

129

ORLA
KIELY
Pattern
Hugely successful
designer Orla Kiely
gives the reader a unique
insight into her personal
creative process.

/STYCK

MICHAEL KERRIGAN
Visions of Fuji – Artists from the
Floating World
MICHAEL ROBINSON,
ROSALIND ORMISTON
Alphonse Mucha: Masterworks

ROSALIND ORMISTON,
CONSTANCE J. MOFFATT,
Leonardo da Vinci:
Masterworks: Art in the
Age of the Medici

CARL
HALLVARSSON
Klockboken
Nyttig kunskap
för alla som gillar
armbandsur,
förmedlad med
lite härligt nörderi
och en stor dos
kärlek!

ROSALIND ORMISTON,
N.M. WELLS
William Morris: Artist
Craftsman Pioneer
ROSALIND ORMISTON,
MICHAEL ROBINSON
Art Nouveau: Posters,
Illustration & Fine Art from
the Glamorous Fin De Siecle

99:-

79:-

40
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HAYDEN HERRERA
Frida Kahlo: en biografi
En fascinerande djupdykning
i den ikoniska konstnärens liv.
Påkostad och rikt illustrerad!

PER I. GEDIN
Jag: Carl Larsson
Följ den store konst
nären genom hans
skapande och privatliv
i en illustrerad biografi
med många nya fakta.

99:-

JESPER
WALDERSTEN
Walderstenen
Praktverk! Njut av drygt
500 bilder och verk ur
Walderstens egensinniga
kreativa universum.

149
NICK BRANDT
Across the Ravaged Land
Extraordinary photos, documenting the fast
disappearing animals and nature in East Africa.

129
GIUSEPPE SANTAMARIA
Men In This Town: Alone In A Crowd, Women in this Town:
London, Hong Kong, Paris, Madrid, LA, Melbourne, New York
Cool photo collections, showcasing people with their very own,
unique style of dressing, in eight world cities.

49:-/st
Titlar märkta med denna flagga har engelsk text.

129:-

DANIELA
SANTOS
QUARTINO
The Bible of Classic
Furniture: New Furniture
Inspired by Classical Style
Inspirational! Learn to create
original interiors by combining
pieces in different styles.

129

199

JARED GOSS
French Art Deco
An impressive survey of more than
100 art deco masterpieces by 45 artists, from The Met’s renowned collection.

129

99

LARS LERIN,
KERSTIN HÖGSTRAND
Råskinn: brev och bilder
2006–2009
En nära, innerlig och uppriktig brevväxling full av häpnadsväckande,
utsökta små konstverk!

DEREK BLASBERG
Harper's Bazaar:
The Models
Supermodels share 250 photos
and behind-the-scene stories
from 70 years with the magazine.

129:-

MICHAEL ROBINSON,
ROSALIND ORMISTON
Art Deco: The Golden Age
of Graphic Art & Illustration

Iron Curtain
Graphics: Eastern
European Design
Created Without
Computers
Exquisite examples of
creative, experimental
graphic design from the
former Eastern Bloc.

konst, mode & design

Titlar märkta med denna flagga har engelsk text.

JANE FREDLUND
Moderna antikviteter
Utforska 1900-talets främsta svenska design! Snygg,
illustrerad och praktisk handbok i uppdaterad nyutgåva.
AKADEMIBOKHANDELN
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/STYCK

KERRY LORD
Virkade vänner hundar:
50 hundar att virka
Virka rara, verklighetstrogna hundar i miniayrformat. Instruktioner
till 50 olika raser.

musik & film

HUNTER DAVIES
The Beatles Lyrics: The Stories Behind the Music,
Including the Handwritten Drafts of More Than
100 Classic Beatles Songs
How did The Beatles write their songs?
Handwritten drafts show how each song was born.

MAGNUS UGGLA
Enda sättet att
genomlida en konsert
är att själv stå på scenen
Från en stökig barndom
via vilda glamår till stort
genombrott: allt du vill
veta om Uggla.

129

79:-

JENNY ALDERBRANT,
KAMILLA ALDERBRANT
Sticka och virka vackra sjalar, mössor,
sockor och vantar
FÖRFATTARE
EVA TROTZIG FÖRFATTARE
Boktitel
Boktitel
Sticka
retro!
och
stickat
som förr
Aliqui
coriori cum
nissi-Varmt
Aliqui
coriori
cum nissimus. Excearchit expliamus. Excearchit expliai fina mönster
och härliga
mus Frossa
esecero cuptios
mus esecero
cuptios färger!
aniatatur?
Quid
maios
aniatatur?
Quid
maios
Här är
handböckerna
som
gör
det lätt att
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
egna
sköna
kläder.
fa et landebis maios et.
fa et landebis maios et.

00 :-

skapa

00 :-

MAY-LOUISE SJÖGREN,
VIVEKA SKANTZ
Vantar: 14 stickade
modeller
Håll dig varm med
mjuka, stickade vantar,
här i både klassiska och
nya moderna modeller.

Lättstickat
till de minsta
34 söta mönster för
små barn upp till ett år.
Tydliga anvisningar gör
det lätt att lyckas.

49:-

MITSUKI HOSHI
Virka söta djur
Panda, pingvin eller
kanin? Välj din favorit
och virka enkelt och
snabbt gulliga små djur.

69:-

TOMAS LEDIN
Inte ett moln så långt
ögat kan nå?
Häng med genom 40 år
på scen och få noter
plus storyn bakom
25 av Ledins egna
favoritlåtar.

99:-

49:-

SARA DANIUS
Om Bob Dylan
Hur gick resonemanget
när Dylan fick Nobel
priset? Flinkt formulerat och spännande om
det oväntade beslutet.

69:-

TOMMY BERGGREN
Tommy
Plats på scen! Oerhört
underhållande och
förtroligt om ett långt,
händelserikt liv i
film- och teaterbranschen.

89:-

99

Konsten att teckna
djur: övningsbok
Rita direkt i boken!
Steg-för-steg-uppgifter
på tre nivåer gör det
lätt att öva detaljer.

69:-

GRAHAM WEBBER
Måla i olja: utveckla
din teknik med tydliga
steg för steg-bilder
Konstproffsens tips!
Lär dig hela målarprocessen i tydliga
steg-för-steg-instruktioner.

PEDER
EDVINSSON
Elda i vedspis:
en bibel för dig
med köksspis, kamin
eller kakelugn
Finns det något mysigare
än en brasa? Fakta, historik,
recept och stämningsfulla
bilder.

NATASHA ALEXANDER
Måla mandalastenar
50 vackra, rogivande
mönster att måla på
stenar. Inga förkunskaper
behövs, du kan sätta
igång och skapa direkt!

69:-

129

99

59:-

/STYCK

49
LISA HUGHES
Måla och skapa.
Mandala: 20 kreativa projekt
Färglägg bokens dekorativa mandalor
och tillverka fina kort, etiketter, smycken
m m av dem.
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FABIAN H. BERNSTONE,
MATHIAS BRINK
Poster: Nordens största poptidning 1974-1980
ELISABETH BYSTRÖM,
JOHAN ERNFORS
Prylbanta: färre saker,
större frihet
Bli inspirerad och miljö
smart! Användbara tips
för ett friare liv med
färre onödiga saker.

89:-

CHIHARU ROSENBERG
Pappersmosaik:
klipp och skapa
Klipp och montera!
Paket med bok, mallar
och 44 olika papper
för att skapa vackra
mosaiker.

69:-

MALENA SKOTE
Stora betongboken:
100 projekt från prova
på till proffs
Vad vill du göra idag?
Här hittar nybörjare och
vana projekt att gjuta
i trendig betong.

59:-

ANNA JEPPSSON,
ANDERS JEPPSSON
Snickra & bygg – från
förvaringslåda och
utedusch till cykelskjul
och trädäck
Små och stora snickeriprojekt med 3D-ritningar och materiallistor.

79:-

VERONICA MAGGIO
Allt är för bra nu
Samlade låttexter, superfina bilder och Maggios
egna, öppenhjärtiga berättelser om livet – allt i en
bok!

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
JÖRGEN HOLMSTEDT
Boktitel
Boktitel
Boken
omnissiOKEJ:Aliqui
80-talets
största
Aliqui
coriori cum
coriori cum
nissi- poptidning
mus. Excearchit expliamus. Excearchit expliaMassor
av bilder
mus Nostalgitripp!
esecero cuptios
mus esecero
cuptiosoch kul minnen
aniatatur?
maios
aniatatur?
Quid maios
ur deQuid
överlägset
största musikmagasinen
på
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
1980-talet.
fa et1970landebisoch
maios
et.
fa et landebis maios et.

00 :-

ELISABETH MEYER-TOPSØE
Birgit Nilsson: från Västra Karup till Metropolitan
En personligt hållen biografi som visar många nya
sidor av den oförglömliga operastjärnan.

STINA JOFS,
MARIE GÖRANZON
Vrålstark & skiträdd:
Marie Göranzon
berättar om sitt liv
för Stina Jofs
50 år på Dramaten –
om allt som hänt
bakom kulisserna.

79:-

129
HARRY
DOHERTY
The Treasures of Queen
Follow Queen’s amazing
career from the
beginning in a big,
lavishly illustrated
band guide!

00 :-

Titlar märkta med denna flagga har engelsk text.
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Barnens bokrea!

49

49

79

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

MAJA
SÄFSTRÖM
Fantastiska
fakta om djur
Lekfull och överraskande!
Lär dig oväntade och
roliga fakta i en stilrent
illustrerad bok.

Det var en norrman, en
göteborgare och Bellman
Från fniss till gapskratt:
hundratals bellmanhistorier
och norgevitsar med
festliga bilder.

Jag lagar mat! enkla
recept steg-för-steg
Bli en stjärna i köket!
50 recept på allt från
pasta till wraps,
anpassade för
unga kockar.

59:-

39
CAMILLA DE LA BÉDOYÈRE
Valpliv
Vad gillar valparna och vad kan de?
Upptäck talanger och egenskaper hos
40 olika raser. Massor av söta bilder!

ANNA HANSSON,
JIMMY WALLIN
Stora djurbajsboken
Vad gör djuren med sitt
bajs? Allt möjligt, visar
det sig! Kul bilderbok
om djur och natur,
i stort format.

69:-

ANGELA WAIDMANN
Fina och fantastiska
hästar och ponnyer
För hästfrälsta! Lär
känna olika hästraser,
deras utmärkande drag,
historia och utveckling.

ANGELA NGUYEN
Söta smådjur och
gulliga figurer: lär dig
rita i japansk kawaii-stil
Kawaii! Här är tipsen
för att lätt få till den
supersöta japanska
stilen i dina teckningar.

HEATHER COUPER
Rymden: Allt du
behöver veta:
fakta och bilder
Sprängfull av kunskap!
Maffigt uppslagsverk
med all sorts rymdfakta
och fantastiska foton.

Min stora guide
till stjärnhimlen
Pedagogiskt om
planeter och galaxer,
stjärnbildernas namn,
deras positioner
och historia.

JAMES MITCHEM
Min uppslagsbok med
väldigt viktiga saker
Boosta allmänbildningen
på ett skojigt sätt! Bra
grundkunskap i ett brett
urval av ämnen.

Första faktaboken
Toppen för vetgiriga
förskolebarn: finurliga
bilder och lättlästa
texter berättar om
människan och naturen.

LIDIA BLOMGREN
Lekande lätt: mönster
för pärlplattor – djur
Älskar du att pyssla?
Här får du mönster till
en hel samling djur att
göra av pärlplattor.

89:-

49:-

89

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
Boktitel
SARAH CRUDDAS
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissiVad
vet
du
om
rymden?
mus. Excearchit expliamus. Excearchit expliaspännande
och
färgglad
bok som
mus En
esecero
cuptios
mus
esecero cuptios
aniatatur?
Quidsvar
maiospå allt
aniatatur?
Quid maiosundrat
ger dig
du någonsin
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
om stort och smått
i universum.
fa et landebis maios et.
fa et landebis maios et.

00 :44

|

00 :-

AKADEMIBOKHANDELN

CLARE JOHNSON
Jag kan rita!
Från djur till serier:
lär dig att steg för steg
rita olika motiv. Tydliga
instruktioner och roliga
övningar.

DEREK HARVEY
Superdjur: de 100 största,
snabbaste, dödligaste
varelserna i världen
Jordens häftigaste
djur – som du aldrig sett
dem förr! 3D-effekter,
röntgenbilder och foto.

99:-

49:-

53:-

89:-

99

69:-

59:-

39:-

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
Boktitel
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissiBEPPE
SINGER
mus. Excearchit expliamus. Excearchit expliaBeppe
testar!
Den
experimentboken
mus esecero cuptios
musstora
esecero
cuptios
aniatatur?
Quid
maios
aniatatur?
Quid maios
Vad händer om man
…? Smart,
sprallig guide
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
till en massa kul experiment
att göra hemma.
fa et landebis maios et.
fa et landebis maios et.

00 :-

00 :-

Filma som ett proffs
Ta mobilfilmen till nästa
nivå! Lär dig allt från
rekvisita och kameravinkel till animationer
och greenscreen.

Så spelar du schack
Illustrerad, pedagogisk
steg-för-steg-guide
som hjälper både
nybörjare och vana
att utveckla sitt spel.

29:-

69:-

Youtube:
Fantastisk fotboll
Läs om 250 häpnadsväckande rekord,
scanna bokens
QR-koder och se dem
i klipp på Youtube!

69:-

EMILY BONE
Allt börjar med ett frö
– Hur mat växer
Varifrån kommer
maten? Vacker och
lärorik bilderbok om
frukt och grönts
ursprung och liv.

KEVIN PETTMAN
Fortnite Battle Royal:
Så blir du en vinnare
Bygg, överlev och vinn!
Omfattande guide till det
populära spelet, med
experttips och knep.

49:-

REBECCA RAPOPORT,
J.A. YODER
Mattelabbet
Öva matte på ett
lekfullt sätt! 50 spel,
pyssel och pussel
som gör matte
enkelt och skoj.

29:-

Experimentera
och upptäck: teknik
Nyfiken på vad
ingenjörer gör?
Projekt och test som
låter dig se världen
med deras blick.

89:-

WARREN ELSMORE
Full fart! Fordon,
fartyg och flygplan
i LEGO
Coolt med Lego!
Utförliga steg-för-steginstruktioner visar hur du
bygger häftiga fordon.

29:-

49
444 roliga & kluriga gåtor
Knepigt och fnissigt kul för alla
åldrar! Samla familjen och gissa
tillsammans på gåtorna.
AKADEMIBOKHANDELN
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69

barn PYSSELBÖCKER

59
EMILY BONE
Min stora atlas
Härlig barnatlas i stort
format! Fina, detaljerade
bilder visar vad som är
typiskt för de olika länderna.

JESSICA GREENWELL
199 saker med fart
Från ånglok till elcykel:
utforska alla tänkbara
sorters transportmedel
i en färgglad bok.

39:-

SAM SMITH
Roligt mattepyssel
Trist med matte? Inte
längre! Öva upp dina
matematiska förmågor
i roliga färgglada pussel
och utmaningar.

39:-

Kluriga sudoku
för barn
Vilken siffra passar var?
Räkna och vässa tankeförmågan i 224 sudokupussel med ökande
svårighetsgrad.

19:-

KERSTIN OCH
KENNETH HAMBERG
Stora boken med
kluriga och roliga
korsord
Kan du gissa rätt ord på
rätt plats? 82 korsord i
olika svårighetsgrader
och med facit.

29

39:-

/STYCK

EMILY BONE, MEGAN CULLIS
Titanic
Skepp ohoj! Kliv ombord på
det kända fartyget och möt
passagerare och besättning
i unika foton och teckningar.

HOLLY BATHIE
199 djur
Vad kallas djuren och
hur ser de ut?
Fin bilderbok som visar
alla djur i sin rätta miljö.

39:-

199 flaggor
Lär dig känna igen
flaggor från hela
världen! Stor guide
indelad efter
världsdelarna.

39:-

CLIVE GIFFORD
Hela världens flaggor:
Fascinerande fakta
och kul kuriosa
Vilket lands flagga är
femkantig? Intressant
om flaggornas historia,
symbolik och utseende.

59:-

MEGAN CULLIS
Vikingar:
En spännande historia
Fruktade krigare och
skickliga handelsmän:
läs allt om vikingarnas
långa, häftiga historia!

59:-

STELLA CALDWELL
100 kvinnor som gått
till historien
Möt kvinnorna som förändrat världen! Fängslande porträtt av starka
kvinnor då och nu.

59:46

|

MATTHEW OLDHAM
Hur såg världen
ut förut?
Upplev livet förr i tiden!
Varje bokuppslag låter
dig stiga in i en ny,
spännande epok.

49:-

DUSTIN GROWICK
Dinosaurier: mitt stora
bildlexikon
Stor eller liten dinosaurie? Förbluffas av
oväntade djurfakta och
kul storleksjämförelser.

99:-

AKADEMIBOKHANDELN

JOAN SANDIN
Den långa resan
till Amerika
Hur var det att utvandra
till USA? Spännande
bildberättelse med
sann historisk
bakgrund.

49:-

59:-

89

49:-

Kroppen från
topp till tå
Läs, lek och lär!
Utforska din kropps
olika delar, vad de gör
och hur du håller dig
frisk.

JENNY WREN
Våra sju världsdelar:
en atlas
Följ med på en lång,
spännande jordenruntresa och utforska
världens alla underverk!

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
Boktitel
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissiMATILDA
WESTERMAN
mus. Excearchit expliamus. Excearchit expliaSå
funkar
Sverige
mus esecero cuptios
mus esecero cuptios
aniatatur?
maios och aniatatur?
Quid maios
Från Quid
riksdag
allemansrätt
till jämlikhet:
et landebis molorerunt
landebis molorerunt
lättillgängligt omet
hur
samhället är uppbyggt.
fa et landebis maios et.
fa et landebis maios et.

00 :-

00 :-

Dinosauriepyssel: med
1000 klistermärken
Tufft pysselpaket!
Fyra böcker laddade
med fakta, klister
märken, byggmodeller
och spelkort.

49:-

SAM SMITH
Hitta rätt väg
på kartan
Fantasifull aktivitetsbok!
Hitta rätt i labyrinterna
med verkliga platser
och landmärken.

29:-

19

SAM SMITH
Klurigt kartpyssel
Färglägg kartorna & lös
uppgifterna. Skojig bok
i stort format med ord,
siffror och logik.

29:-

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
Boktitel
LENA ANDERSON
Aliqui
coriori
cum nissiAliqui coriori cum nissiMajas
trädgårds-ABC
mus. Excearchit expliamus. Excearchit expliaJAN LÖÖF
mus esecero cuptios
mus esecero cuptios
Siffror
aniatatur? Quid maios
aniatatur? Quid maios
Öva siffror och bokstäver med de kända barnboksfigurerna!
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
Roliga uppgifter gör det lätt att skriva och räkna.
fa et landebis maios et.
fa et landebis maios et.

00 :-

00 :-

SUSAN MEREDITH
Färglägg världens
flaggor
Varför är cirkeln på
Japans flagga röd?
Lär dig flaggfakta
samtidigt som du
färglägger.

HANNAH WATSON
Spännande städer:
Pysselbok med
klistermärken
Häng med till 11 berömda världsstäder, klistra
in kända byggnader
och fyll gatorna med liv.

EMIL HOFFMANN
Pappersflygplan
50 mönstrade modellark till 19 olika flygplan.
Scanna QR-koden, se
på filmen, vik och flyg!

JCB: Pysselryggsäck
Pyssla och rita med
Jocke och de stora
maskinerna. Väska med
fyra böcker, kritor,
stickers.

Min egen rymdkapsel
– fakta och pyssel
Se hit små astronauter!
Box med faktabok,
raketbyggsats,
självlysande affisch
och stjärnor.

KIMBERLEY FARIA
100 ord: bok med
klistermärken
Träna finmotorik och
ordkunskap i en färgrik
ordbok med klister
märken. För barn fr 3 år.

ISABELLE METZEN
En magisk resa:
En förtrollande
målarbok
Leta gömda skatter i en
sagolik värld. Stämningsfull, detaljerad
målarbok för äldre barn.

Enhörningar:
Gnuggisar och
gnäggisar
Måla eller gnugga – du
väljer! Drygt 600 gnuggisar i en målarbok full
av fantasilandskap.

29:-

19:-

39:-

19:-

/STYCK

DISNEY
Frost – Annas prinsessiga
pysselbok
Frost – Elsas isiga pysselbok
För alla små Frost-fans!
Lek och pyssla med Elsa, Anna
och alla de andra ur filmerna,
i två fullmatade böcker.

69:-

39:-

29:-

39:-

AKADEMIBOKHANDELN
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GUNILLA WOLDE
Totte och Emma känner
Totte och Emma kan
Nya pekböcker med älskade figurerna Totte och
Emma! Utforska bilder och känslor tillsammans
med ditt barn.

59:-/st

BARBRO LINDGREN
FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
Boktitel
Maxi Max - samlingsvolym
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissiböcker
i en! Här
duexpliamus.Tre
Excearchit
expliamus.hittar
Excearchit
balja,
Max bilmus
och
mus Max
esecero
cuptios
esecero cuptios
aniatatur?
maios
Quid maios
Max Quid
kaka.
Vilken aniatatur?
av bildsagorna
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
blir
din
favorit?
fa et landebis maios et.
fa et landebis maios et.

00 :-

79

LINNE BIE
Ella i solen
När solen lyser kan
man ha solhatt och
bada i poolen.
Pekbokssaga med
pärm i tålig kartong
för de yngsta.

39:-

00 :-

LINNE BIE
Leo på stranden
Åka till stranden.
Ösa sand i hinken.
Äta kex under parasollen – mums! Följ med
lille Leo en fin
sommardag.

ULF LÖFGREN
Ludde
Klä på sig? Ludde har
helt egna idéer om hur
det ska gå till … Fnissigt
och tokigt med den
omtyckta kaninen!

39:-

EINAR NORELIUS
Petter och hans
fyra getter
Läst och älskad av
flera generationer barn:
den klassiska illustrerade
barnsagan på rim.

59:-

39:-

39:-

69
MARIA NILSSON THORE
Alla tre ute på förskolan ärtan
Vilka är förskolans bästa ställen, enligt kompisarna?
Underbara bilder med hög igenkänning.

48

|
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ANNETTE TISON,
TALUS TAYLOR
En dag med Barbapapa
(boardbook med flikar)
I Barbafamiljen är det
alltid något nytt roligt
på gång. Barba-mys
för de allra minsta!

59:-

49
/STYCK

SANDRA GRIMM,
CLARA SUETENS
Toakungen
När Leon får en alldeles
egen toaring blir toaletten nästan som en
kungatron. Men vad gör
man där egentligen …?

29:-

TINA ENGSTRÖM,
MILLI SARRI
Knöl och Bök –
Kissolyckan och
Monstertoaletten
Syskonen Knöl och Bök
pottränar, men det är
inte så lätt.

49:-

/STYCK

INGER & LASSE
SANDBERG
Lilla spöket Laban
får en lillasyster
Busiga Labolina är bra
på att härma alla ljud.
Nyutgåva i större format
och med ny design.

59:-/st

39:-

49
INGER & LASSE
SANDBERG
Vad Lilla Anna fick se
Kan själv! Trots att
Anna är så liten, både
vill och kan hon klara
saker på egen hand.

Gissa rumpan på bondgården
Gissa rumpan i djurparken
Vilket av alla djur har en rumpa som ser ut så här?
Svaret finns under fliken … Peka, gissa och skratta!

barn 0–2 år

MILLIS SAARI
Knöl och bök kiss& bajskalender
"Bli blöjfri"
Kissat eller bajsat på
pottan? Då får du ett
klistermärke! Veckokalender med kul stickers.

49:-

STEPHANIE BLAKE
Inte pottan!
(Kaninen Simon)
Kaos i kaninfamiljen!
Lillebror vägrar gå på
pottan. Kan Simon
få honom på andra
tankar?

59:-

KATARINA
EKSTEDT
FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Vera dags att sova
Boktitel
Boktitel
Aliqui coriori cum nissicoriori cum nissiklärexpliapå sig Aliqui
mus.Ville
Excearchit
mus. Excearchit expliahos Akademibokhandeln!
mus Finns
esecerobara
cuptios
mus esecero cuptios
aniatatur?
Quid maios
aniatatur?
Quid
maios
Följ med
Vera & Ville
i två
små
vardagssagor
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
med
lätt
text
och
rara
bilder.
fa et landebis maios et.
fa et landebis maios et.

00 :-

00 :-

69
Titta, vad är det? Mina första ord
Titta, vad är det? Djur
Ditt barns första bildordböcker! Fina färgbilder
och pedagogiska temasidor stimulerar språkutvecklingen.

EMELIE ANDRÉN,
LISA MORONI
Nisse & Nora har kalas
Idag är det födelsedagsfest! Nisse och
Nora förbereder allt.
Men vem är det som
fyller år?

29:-/st

59:-

EVA ERIKSSON,
LISA MORONI
Julia äter allt
Kan man äta sand? Eller
blommor? Busiga Julia
smakar på allt möjligt.
Kul känn-igen-dig-saga
för småttingar!

NEVILLE ASTLEY,
MARK BAKER
Greta Gris:
6 små böcker
Bra på resan: ta med
och läs en ny bok varje
kväll! Söta minisagor
med populära Greta Gris.

TINNA AHLANDER
Mina 50 första ord –
peka och lär
Lär bebisen känna igen
vanliga saker hemma.
Gullig pekbok, uppdelad efter hemmets rum.

KATIE DAYNES
Alla sover!
Vad händer när man
sover? Och vad är
drömmar? Lyft på
flikarna och få svar
på barnets alla frågor
om sömn.

39:-

49:-

79
AXEL SCHEFFLER
Max och Maja: Den
stora ballongen
Max sörjer sin trasiga
ballong, när Maja
får en toppenidé.
Av illustratören till
Gruffalon!

69:-

LUCY COUSINS
Mollys buss
Tut, tut! Alla får plats
på glada Mollys buss –
du också! Formskuren
pekbok med tjocka,
lekvänliga sidor.

59:-

MERVI LINDMAN
Bebbe är arg
Ramsa med Bebbe
Charmigt med Bebbe!
Stora känslor eller rim och bus?
Här finns både en söt saga
och klassiska småbarnsramsor.

ANNA-CLARA TIDHOLM
Knacka på & Ut och gå!
Anna-Clara Tidholms två
genialiska bilderboksklassiker
i stort format – perfekta för
mysig högläsning!

CARRIE LOVE
Min badbok:
på stranden
Vad behöver man ha
när man ska bada?
Perfekt på stranden,
i badkaret eller vid
poolen.

29:-

STINA WIRSÉN
Vem är sjuk?
Nalle har magont och
måste opereras på
sjukhus. Dramatik
och stora känslor
med lyckligt slut för
små läsare.

59:-

39:-

59:-

AKADEMIBOKHANDELN
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69
Fisher-Price: Kom och lek – barnvagnsbok
Bus och skoj – barnvagnsbok
Glada pekböcker att ta med! En smart fästanordning gör det lätt att sätta fast boken på
barnvagn eller bilstol.

29:-/st

Snurra hjulen:
Byggmaskiner
Hur ser maskinerna ut?
Vad används de till?
Interaktiv pekbok för
alla som gillar fordon.

NEVILLE ASTLEY,
MARK BAKER
Greta Gris:
Det här är Greta
Har du träffat Greta
Gris? Följ med henne
hem och ta reda på vad
hon gillar att leka med.

39:-

69:-

NEVILLE ASTLEY,
MARK BAKER
Lär dig klockan
med Greta Gris
Lekfull klockträning
med Greta och hennes
vänner! Pekbok med
klocka och rörliga visare.

JILLIAN HARKER, KRISTINA STEPHENSON
Jag älskar dig, mamma!
Jag älskar dig, pappa!
Fint om relationen mellan barn och föräldrar
– passar jättebra att läsa högt tillsammans!

39:-/st

69:-

49

69

/STYCK

NICHOLAS GAGE
Hjulen på bussen
(med 11 roliga
ljudknappar)
Tryck på knappen och
sjung med i den kända
visan. Bonus: 10 ljud att
upptäcka längs vägen.

CARRIE LOVE
Peka och känn Kattungar
Peka och känn Valpar
Till din bebis! Mjuka böcker för små nyfikna händer.
Känn på djurungarnas päls och deras leksaker.

29:-/st

69:-

49

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
Boktitel
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissipolisbil,
Olsson
hade
en bonnagård
mus.Putte
Excearchit
explia- Per
mus.
Excearchit
expliaDen cuptios
röda brandbilen
mus &
esecero
mus esecero cuptios
aniatatur?
Quid maios
aniatatur?
Quidpå
maios
Läs, titta
på bilderna,
tryck
knappen och lyssna!
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
På
rean
finns
ett
helt
gäng
bilderböcker
med ljud.
fa et landebis maios et.
fa et landebis maios et.

00 :-

JUJJA WIESLANDER
Mamma Mu låtsas
Vintern är grå, kall och evighetslång, tycker Mamma Mu.
Kanske kan man låtsas att
det är sommar istället?

00 :-

GUNILLA BERGSTRÖM
Vem räddar Alfons Åberg?
Alfons har flyttat och känner
ingen. De stora killarna
skräms. Tur då att Alfons
alltid har osynlige Mållgan!

ULF STARK
Jaguaren
En kväll förvandlas
lille Elmer till en farlig
jaguar. Men att vara
stark är inte alltid
så enkelt …

79:-

49
Fisher-Price: Djurens färger – pekbok
Räkna 123 - pekbok
Öva på siffror och olika färger i två formskurna
pekböcker med pärmar i tjock, tålig kartong.

29:-/st

Vad är det som låter?
Känner du igen ljudet?
Utforska vardagsljud,
från tvättmaskiner och
trumpeter till hundar.

59:-

Vi hörs på bondgården
Klappa lammet och
lyssna på kossan.
Taktil och interaktiv
pekbok att både läsa,
känna och lyssna på.

69:-

EMMA JANSSON
Mina första fåglar
Möt 19 vanliga fåglar i Sverige!
Kärnfulla och spännande faktatexter
med superfina bilder.

ANNA-KARIN
GARHAMN
Puck går på bio
Puck ska äntligen få gå
på bio. Men hur går det
till därinne? Rak och
pedagogisk bilderbok
med mycket humor.

MAURICE SENDAK
Till vildingarnas land
Max seglar till en magisk värld ... Författaren
har fått Litteraturpriset
till Astrid Lindgrens
minne!

CATARINA KRUUSVAL
Ellens alla hundar
Voff, voff! Ellen gillar
alla hundar – men hur
ska hon hitta en som är
lagom busig för just
henne?

LISEN ADBÅGE
Dom som bestämmer
Vi får inte vara med
de tuffa. Fast vill vi ens
det …? Träffsäkert,
kaxigt och smart om
makt på gården.

LASSE BERGHAGEN
Filippa och morfar
i djurens hus
Filippa tycker det är
häftigt med alla djur.
Men morfar är visst lite
rädd för spindlarna …

ILON WIKLAND
Var är Sammeli?
Olle leker kurragömma
med sin valp. Men vart
har den tagit vägen?
Ljuvliga illustrationer
av Ilon Wikland!

69:-

69:-

59:-

69
Nyfikna öron: Husdjur
Peka på djuret, tryck på
knappen och lyssna på lätet.
Hur låter katten? Vad säger
kaninen och vad gör den?

50

|
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DAWN SIRETT
Mina 100 första djur
Utvecklande bildäventyr! Djur på olika
teman och illustrationer
som berättar historier
lockar till samtal.

49:-

SIRETT DAWN
Räkna med nyckelpigan
Räkna och rimma!
Låt fingret följa spåret
i boken och räkna alla
djur du ser i trädgården,
från ett till tio.

39:-

Peka & dra:
Dinosaurier
Vad gör de stora
urtidsdjuren? Dra i de
olika flikarna och se hur
dinosaurierna rör sig.

19:-

LAURA TELLER,
ALBERTA KIEL
Mina djur
Vem gömmer sig bakom
busken? Leta efter de
finurliga djuren och lyft
på flikarna för att hitta
dem.

19:-

LENA ANDERSON
Lilla Kotten får besök
Kommer det någon till Kotten snart, tro …? Finstämd
berättelse på rim med fantastiska illustrationer.

79:-

69:-

39:-

AKADEMIBOKHANDELN
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89
JULA DONALDSON, AXEL SCHEFFLER
Gruffalon
Lill-Gruffalon
Vem är farligast i skogen? Stora stygga musen eller
Gruffalon? Läs de underbart finurliga bildsagorna
på rim.

59:-/st

FÖRFATTARE

00 :-

OSKAR JONSSON
Vips vid bäcken
Kan nyfikna näbbmusen Vips rädda den
lilla larven ur bäcken?
Sött skogsäventyr med
naturfakta som bonus.

79:-

SVEN NORDQVIST
Lisa väntar på bussen
När bussen är sen,
hinner man göra
mycket annat. Fiffigt
och vardagligt av alltid
lika fenomenale
Nordqvist!

69:-

PETER BENTLY
Brandbilen rycker ut:
Flikar och rörliga delar
att dra i och lyfta
Vad händer när larmet
går? Följ brandmannen
Rolf under en händelserik utryckning.

49:-

LENNART HELLSING
Boken om
Bagar Bengtsson
Bland kringlor, finska
pinnar och wienerlängder
– kika in i bageriet i en av
Hellsings bästa rimsagor!

JULIA DONALDSON
De fula fem
Vem är snyggast på
savannen? Föräldrarna
tvekar men djurungarna
har svaret. Roligt på rim
om självkänsla.

49:-

BERNADETTE
GERVAIS
Nyckelpigan
För alla vetgiriga unga!
Visste du att nyckelpigan kan flyga 2 km
högt och äta 50 bladlöss om dagen?

49:52

|
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49:-

LILLIAN ERICSSON
Pruttresan: sagan
genom landet inuti
Vad sker med maten
när vi svalt den?
Skojigt och lärorikt
om hela vårt matsmältningssystem.

SARAH WATSON
Vems bajs? & Vems spår?
Inspireras att utforska naturen! Två faktarika,
detaljerade bilderböcker visar hur du tolkar fynd
i skogen.

49:-/st

49:-

69
PIJA LINDENBAUM
Bidde det då?
Fantasieggande och originell! Lindenbaum tolkar
den traditionella sagan på ett alldeles eget, unikt sätt.

69:-

69
EMMA ADBÅGE
Gropen
Augustprisvinnare!
Gropen är perfekt att leka
i, tycker alla barn. Men de
vuxna håller inte alls med.

69:-

LILLIAN ERICSSON
Fistrubbel
Uppror i magen!
Vad är det som händer?
Lekfullt och faktaspäckat
om magsjukdomar, av
leg sjuksköterska.

69

79
Boktitel
JAN LÖÖF
Aliqui coriori cum nissiSagan om det röda
mus.äpplet
Excearchit expliaDen tidlösa, underfundiga
klassikern!
mus esecero cuptios
Quidstartar
maios
När äpplet trillar aniatatur?
ur fönstret
en
et landebis molorerunt
osannolik händelsekejda
…
fa et landebis maios et.

JOHAN ANDERBLAD
Bojan och polisbilen
Från utryckning till
radiobil: Bojans mamma
vet allt om hur det är att
vara polis. Fakta och
saga i ett!

ARNE NORLIN
Här kommer långtradaren
Vad händer när man jobbar
en vecka i den stora lastbilen?
Följ med nyfikna Halvan på en
faktaspäckad åktur.

MEGAN EVERETT
SKARSGÅRD
Utslängd från zoo
Moster Meg är lite
mystisk, tycker Emma.
Vem är hon egentligen?
Skruvat, charmigt
äventyr!

69:-

MÅNS GAHRTON,
JOHAN UNENGE
Alla barnen
säjer godnatt
Toppen att läsa högt
vid nattningen! Fyndiga
rim, detaljrika bilder
och hög igenkänning.

59:-

79
GÖSTA KNUTSSON, ÅSA & MICHAEL RÖNN
Berättelser om Pelle Svanslös
Följ med på kattfest hos Pelle! Stor samling
med både nyskrivna äventyr och kära klassiker.

39
/STYCK

GABY GOLDSACK
FÖRFATTARE
Boktitel traktor,
Bonden Blom: Stackars
Aliqui coriori cum nissiEn rolig överraskning
& Kittliga
fåret
mus. Excearchit
expliaVälkommen till bondgården!
På bonden Bloms
mus esecero cuptios
aniatatur?
Quid
maios
gård är det fullt av
busiga
djur
och roliga saker
et landebis molorerunt
att göra.
fa et landebis maios et.

00 :-

SARAH SHEPPARD
Dino deluxe
Allt du behöver veta: det bästa
ur genialiska Sheppards
populära dinosaurieböcker,
i en stor, maffig samling.

CAMILLA LÄCKBERG
Super-Charlie och
mormorsmysteriet
Hela familjen är på
semester när mormor
blir kidnappad.
Hjälp! Kan Charlie
lösa mysteriet?

LARS KLINTING
Castor snickrar
Påhittige bävern Castor
har alltid nya projekt
på gång – var med och
hjälp honom att bygga.

69:-

39:-

79
JOSEFINE
SUNDSTRÖM
Sagasagor Bananbus,
finskor och en
superjobbig superhjälte
Fem fristående, kloka och
varma vardagshistorier med
pigga, färgglada illustrationer!
AKADEMIBOKHANDELN
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49

119
ELSA BESKOW
Solägget
Plötsligt ligger det ett
gyllene klot på stigen
i skogen. Alla funderar,
vad kan det vara?
Tidlöst av Beskow!

79:-

/STYCK

TOVE JANSSON, ALEX HARIDI, CECILIA
DAVIDSSON, CECILIA HEIKKILÄ
Sagor från Mumindalen
Magiskt med Muminfamiljen! Tre fristående
äventyr, återberättade i en underbart
illustrerad bilderbok.

LIN HALLBERG
Ester längtar
Ester skulle så gärna vilja ha en egen
djurkompis – kanske finns det någon i affären?
Fint om vänskap och mod!

79
ASTRID LINDGREN
Pippi hittar en spunk
Kappsäcken är full av pengar och hästen redo
– Pippis jakt på spunken kan börja!
Men … vad är en spunk?

49

barn lätt att läsa

LIN HALLBERG
Novas hemlighet
Magi, spänning och
gulliga djur! Nova
sparar pengar för att
köpa ett eget husdjur.
Vad ska det bli, tro?

49:-

49
ASTRID LINDGREN
Emil med paltsmeten
Kalabalik i Lönneberga!
Inte kan väl lille Emil
rå för att pappa blivit
täckt av geggig
paltsmet? Eller?

79:-

BEATRIX POTTER
Pelle Kanin
och hans vänner
14 av de bästa historierna
om rara Pelle Kanin,
med Potters vackra
originalillustrationer.

49:-

J.M BARRIE
Peter Pan
Flyg med barnen till det
förtrollade Aldriglandet!
Favoriten Peter Pan,
här fint anpassad för
yngre läsare.

49:-

HELENA BROSS

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Fira med fest
Boktitel
Boktitel
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissiHello!
mus.Hej,
Excearchit
expliamus. Excearchit expliaroligacuptios
böcker som bjuder
mus Bästsäljarna!
esecero cuptios Varma,
mus esecero
aniatatur?
Quid maios
aniatatur?
Quid
maiosigenkänning
på lagom
svår läsning
och
stark
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
för
alla
i
ettan.
fa et landebis maios et.
fa et landebis maios et.

00 :-

00 :-

ERIKA EKLUND
WILSON
Märta och
islandshästarna
Vilka söta hästar! Vad
kan det vara för ras?
Märta måste ta reda på
mer. Lättläst stallmys!

DAN HÖJER
Cirkusdeckarna
och mobilmysteriet
Den omtyckta deckarserien – nu som lättläst
bok med kortare text
och roliga bilder i färg.

MARGARETA NORDQVIST
Bravo Bella
Väck läslusten med en lättläst
bok med enbart versaler!
Ella och hunden Bella lär ut
skojiga cirkustricks.

79
AISOPOS
Illustrerade
fabler av Aisopos
Vacker och välgjord
samlingsutgåva med
30 av de tidlösa fablerna,
bearbetade för barn.

Stora sagosamlingen
Strålande högläsning:
en härlig, fullmatad
volym med nya, roliga
sagor att välja mellan!

69:-

H.C. ANDERSEN
Illustrerade sagor
av H. C. Andersen
Från Tummelisa till Den
fula ankungen – alla de
älskade sagorna, med
nya spännande bilder.

79:54

|
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Bröderna Grimms
bästa sagor
En sagoskatt! Låt en ny
generation barn upptäcka bröderna Grimms
fantasifulla berättelser.

79:-

49:-

ELSA BESKOW
Elsa Beskows sagoskatt. Tripp
Praktfull samling med Beskows
mest omtyckta sagor och bilder,
FÖRFATTARE
Tegnérs visor, samt några
mer
Boktitel
okända guldkorn.
Aliqui coriori cum nissiSagor om Tant Grön, mus. Excearchit expliaTant Brun och Tant Gredelin
mus esecero cuptios
Lyxig och påkostad jubileumsbok
aniatatur? Quid maios
med tre klassiska berättelser
om
et landebis
molorerunt
Beskows mysiga sagodamer.
fa et landebis maios et.

00 :-

119
/STYCK

59:-

KATARINA GENAR
Mystiska skolan:
Pianot på vinden
Det är något konstigt
med pianot på skolan.
Men vad? Kittlande och
precis lagom ruskig.

49:-

49
MARIE OSKARSSON
Dags för disco
Snart blir det disco! Jack är
både pirrigt förväntansfull
och lite nervös. Tänk om
han inte kan dansa …?

49

JENS HANSEGÅRD
/STYCK
Jordens läskigaste väsen
Träffa sällsamma, ruggiga
varelser från hela världens
folktro i en extra lättläst faktabok.
Jordens utdöda djur
Dinosaurier och mer därtill:
här möter du alla möjliga coola djur som en gång
i tiden gick omkring på jorden.
AKADEMIBOKHANDELN
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79
ROSIE BANKS
Glitterstranden
Svanpalatset
Kan de stoppa drottningen? Vännerna Ella,
Jasmin och Agnes reser till en sagovärld
där utmaningar väntar.

49:-/st

CAMILLA
BRINCK
Musse & Helium 2:
Jakten på guldosten
Kan mössen hitta Guldosten
och rädda det förtrollade
Djurriket från de onda
Duvjägarna?

THORBJÖRN EGNER
Klas Klättermus
Känner du djuren i
Hackebackeskogen?
Läs den kända sagan
och sjung visorna
som hör till.

89:-

79
LIN HALLBERG
Du och jag, Sigge
Dags för ridläger!
Elina, shettisen Sigge och vännerna ser fram
emot långritter, bad, tältning och tävlingar.

89

HANNA HEDLUND
Det fina med Kerstin
Sjuåriga Kerstin hamnar
i knipa när frökens ring
försvinner. Varmt och
vardagsnära om vänner,
lögn och sanning.

79:-

59

79

/STYCK

69

/STYCK

ROALD DAHL
Den fantastiska räven
James och jättepersikan
Passa på! Två fantasieggande och roliga äventyrssagor
av mästaren Roald Dahl till superpris.

DAN HÖJER
Cirkusdeckarna och shoppingmysteriet
Cirkusdeckarna och mellomysteriet
Tvillingarna Kaspar och Katinka är inte bara skickliga
cirkusartister, de är även proffs på att lösa mysterier!

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
Boktitel
Aliqui coriori cum nissicoriori cum nissiOLCZAKAliqui
mus.MARTIN
Excearchit expliamus. Excearchit explia(samlingsvolym)
mus Spådomen
esecero cuptiosom Jack
mus esecero
cuptios
aniatatur?
Quid maios
Quid
maios bor i
4 böcker
i 1! Jackaniatatur?
och hans
familj
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
Stockholm
fullt
av
mystiska
varelser.
fa et landebis maios et.
fa et landebis maios et.

00 :-

69
79:-

59
KATARINA EKSTEDT, ANNA WINBERG

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Rekordskolan Bok
1. Vägen dit
Boktitel
Boktitel
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissiRekordskolan
Bok
2.Excearchit
Klockan
tickar!
mus. Excearchit expliamus.
expliadencuptios
avlägsna mus
ön där
Rekordskolan
ligger
mus På
esecero
esecero
cuptios
aniatatur?
Quid som
maios helst
aniatatur?
maios
kan vad
hända.Quid
Följ
med kompisarna
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
jaktenmaios
på nya
fa etilandebis
et. rekord!
fa et landebis maios et.

|

00 :-

ROSE LAGERCRANTZ
Lycklig den
som Dunne får
Underbart om vänskap!
Dunne saknar sin bästis.
Kanske kan hon resa dit
själv och hälsa på?

69:-

JO NESBØ
Doktor Proktors tidsbadkar
Doktor Proktor har kommit på ett sätt att resa
i tiden – men hur ska han ta sig hem igen?

69

/STYCK

56

ett magiskt

79
SOPHIE KINSELLA
Min mamma är en fe
Feelgoodfavoriten
Kinsellas första barnbok! Charmigt om Ella,
vars mamma kan trolla.
Det vill Ella också göra.

THORBJÖRN EGNER
Karius och Baktus
Hur kan man stoppa tandtrollen? Man borstar, såklart!
Rolig pedagogisk berättelse att läsa om och om igen.

00 :-

barn 6–9 år

00 :-
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ZANNA DAVIDSON
Den magiska enhörningsön: Den förtrollande skogen
Den magiska enhörningsön: Molnslottet
Den magiska enhörningsön: Vindarnas skrin
Den förtrollade ön är i fara. Kan Zoe och enhörningen Astra rädda den
innan det är försent?

49:-/st

DAV PILKEY
Kapten Kalsong och moster
Medusas monstruösa mani
Skratta med skruvade Kapten
Kalsong! Lättläst, rapp serie
som sätter fart på läslusten.

FRIDA NILSSON
Det tunna svärdet
Kan modiga Sasja
överlista självaste
Döden? Stämningsfull
och tänkvärd saga med
otroligt vackert språk.

69:-

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Den lille prinsen
Den älskade filosofiska sagan
i nyöversättning, med författarens egna, ursprungliga
färgillustrationer.

AKADEMIBOKHANDELN
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CHILDREN'S BOOKS

Adventures for
Young Readers!
Improve your language skills
– or read just for fun! Find great
books for children of all ages.

LEWIS CARROLL
Alice's Adventures in Wonderland
Through the Looking-Glass
Follow Alice down the rabbit hole! Lovely illustrated
editions packed with lots of fun bonus material.

39:-/st

MARTIN WIDMARK
FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
Boktitel
LasseMajas detektivbyrå:
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissiTidningsmysteriet
&
mus.Biblioteksmysteriet,
Excearchit expliamus. Excearchit
expliamus Fotbollsmysteriet
esecero cuptios
mus esecero cuptios
aniatatur?
Quid maios
Quid maios
Detektiver
sökes:aniatatur?
hjälp Lasse
och Maja att lösa
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
deckargåtor!
Fina
nyutgåvor
med
fa et landebis maios et.
fa et landebis maios
et. bilder i färg.

00 :-

59
/STYCK

tre kluriga

69:-/st

69
69
ULF STARK
Rymlingarna
Lill-Gottfrid hjälper sin farfar att uppfylla
hans sista önskan. Gnistrande vackert,
livsklokt och ömsint.

|
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49:-/st

JO NESBØ
Doctor Proctor's
Fart Powder
Hilarious! The eccentric
Doctor invents a new
fart powder so strong
that it is dangerous.

69:-

LINN ÅSLUND
Ester Tagg och Den
flygande holländaren
Bland skatter och
pirater: Ester rymmer
från barnhemmet för
att söka sina föräldrar.

79:-

Famous Five: Five On Finniston Farm: Book 18
Famous Five On A Treasure Island
Have you read them all? Enid Blyton’s iconic
Famous Five, with original cover art and illustrations.

RUDYARD KIPLING
The Jungle Book
Step into the Indian
jungle with Mowgli and
meet Bagheera the
panther and Baloo the
bear in Kipling’s classic.

HENRIK TAMM
Ninja Timmy och de förlorade
sångernas kammare
Fantasifull & illustrerad! En märklig kvinna leder
Ninja Timmys gäng rakt in i faran.

MARTIN WIDMARK
Nelly Rapp och
spökaffären
Buuu! Vem är rädd för
spöket? Lättläst mysrys
när Nelly hjälper till i en
hemsökt affär.

ENID BLYTON
Five Go Off in a Caravan

49:-

79

ELIAS & AGNES
VÅHLUND
Handbok för
superhjältar: Ensam
Den actionladdade,
illustrerade succéserien!
Coola Lisa ställs mot farliga
boven Wolfgang.

ROGER HARGREAVES
Little Miss: Princess,

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Stubborn & Sunshine
Boktitel
Boktitel
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissiMr:
Jelly,
Nosey
&
Tickle
mus. Excearchit expliamus.
Excearchit expliafunny and mus
immensely
popular
mus Short,
esecero cuptios
esecero cuptios
aniatatur?
Quid Hargreave’s
maios
aniatatur?
Quidfor
maios
– Roger
books
young
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
areet.
loved
generations!
fa etchildren
landebis maios
fa by
et landebis
maios et.

00 :-

39
/STYCK

39:-

89

SÖREN OLSSON, ANDERS JACOBSSON
Bra jobbat, Sune & Sune i fjällen

58

Winnie-the-Pooh Classics: Winnie-the-Pooh
From building a house for Eeyore to unbouncing
Tigger: join Winnie-the-Pooh and his cute
furry friends!

00 :-

Som barnvakt eller på semester – var han än
hamnar, lyckas rolige Sune alltid ställa till
med något bus.

A. A. MILNE
Winnie-the-Pooh Classics: House At Pooh Corner

00 :-

Alla titlar på denna sida har engelsk text.

29
/STYCK

L. FRANK BAUM
The Wonderful Wizard
of Oz
Dorothy and her little
dog Toto get whisked
away in a cyclone. Will
they ever return home?

49:-

DAISY MEADOWS
Rainbow Magic: The Rainbow Fairies: 4:
Fern the Green Fairy
Rainbow Magic: Clare the Caring Fairy:
The Friendship Fairies Book 4
Evil Jack Frost tries to destroy the sparkling
Fairyland. What can the magic fairies do to stop
him?

29:-/39:-

ROBERT LOUIS
STEVENSON
Treasure Island
Pirates, lost treasure
maps, mutiny …
Stevenson’s timeless
adventure story has it all!

49:-

HARRIET WHITEHORN
Violet and the Pearl
of the Orient
Charming mystery!
Violet’s new neighbours seem strange.
Did they steal the
precious jewel?

49:-

AKADEMIBOKHANDELN
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89

79

ELIN EK
Athena – Grattis världen
jag är här nu
Träffsäker, kul och engagerande! Inget stoppar
Athena. Rädda planeten?
Inga problem.

barn 9–12 år

59

RICK
RIORDAN
Percy Jackson:
Född till hjälte
Percys liv tar en ny
vändning när det visar sig
att han är son till en gammal
grekisk gud.

MO O'HARA
Min stora feta
zombieguldfisk:
Simmar vidare
Toms fisk är sig inte lik
sen han återupplivat
den. Hejdlöst och vilt
med massor av humor!

79

49:-

/STYCK

INGELIN ANGERBORN
Skuggornas hus
Vad döljer sig i det gamla huset?
Sakarias höstlov blir början på en hel rad
underliga, spöklika händelser.

KATJA BRANDIS
Carags förvandling
På skolan är alla gestaltskiftare precis
som Carag. Men en sammansvärjning
hotar både dem och människorna.

59:-

HELENA DAHLGREN
Ödesryttarna: Jorvik kallar
Hästliv, vänskap och svindlande
magiska äventyr i populära onlinespelet Star Stables värld.

69:-

MARIE HAMMAR,
ABBE WAHLQVIST
Note to self: Rutiga
byxor funkar inte här
Pricksäker och kul!
Allt Ottilia skriver i
bloggen om sitt nya liv
i stan är sant. Nästan.

79:-

JEFF KINNEY
Fly fältet & Satsa allt
Bästsäljare! Med en stor dos humor
och många bilder berättar Greg
om sin tokiga vardag.

79:-/st

CINA FRIEDNER
Så himla taskigt
Pricksäkert om relationer. Henrietta är
klassens ledare men inte alls schysst.
Kan Manda och Lilly ändra det?

LIZ PICHON
Tom Gates (nästan bara)
smarta idéer
En pinsam överraskning väntar
Tom … Fartfylld och lättläst bok
med kul illustrationer.

69:-

89:-

79
ANDY GRIFFITHS
Vår överdrivet
gigantiska trädkoja
med 52 våningar
Absurd, fantasifull
och skojig! Den evigt
växande trädkojan får
en egen detektivbyrå.

JESSICA TOWNSEND
Nevermoor: Morrigan Crows
magiska förbannelse
Nevermoor: Wundersmeden
– Morrigan Crow & den
hemliga kraften
Labyrintiska gator, drakar,
silverstoft och talande djur …
Välkommen till den magiska
staden Nevermoor!

RICK RIORDAN
Apollon: Oraklets gåta
Guden Apollon mister sina krafter
och förvandlas till en vanlig kille.
Hur tusan är man det?

59:-

69
DAVID WALLIAMS
Gangsterfarmor
När Ben besöker farmor hittar han en massa fina
smycken. Är hans lugna farmor i själva verket en
tuff tjuv?

MARIA GRIPE
Tordyveln flyger
i skymningen
Boken som älskas av
generationer! Sällsamma
händelser leder barnen till
en egyptisk gåta.

79
/STYCK

CHRISTINA HERRSTRÖM
Ebba och Didrik
Följ syskonen Ebba och Didrik
genom vänskaper och kärlekar,
i en omtyckt modern klassiker.

59:60

|
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ÅSA LARSSON, INGELA KORSELL
PAX: Nidstången & Grimmen
Varning för slukarläsning! Bröderna Alrik
och Viggo är utvalda för att stoppa
de onda magiska krafterna.

89:-/st

KATARINA VON BREDOW
Ellinor & Leo
Allt förändras för vännerna Ellinor och Leo i sexan när Viktor
börjar i klassen. Vem är han egentligen?

89:-

99

MICHAEL WIANDER
Morfars hemlighet
Kan Dexter och hans talande, smarta schimpans Tomas rädda världen? Actionäventyr
fullt av både humor
och fakta.

79:-

69

JOHAN THEORIN
Slaget om Salajak
Häftigt fantasyepos! I medeltida
Skandinavien lever folktrons
väsen och maktkampen rasar.

FÖRFATTARE
FÖRFATTARE
Boktitel
Boktitel
Aliqui coriori cum nissiAliqui coriori cum nissiJ.K.
ROWLING
mus. Excearchit expliamus. Excearchit expliaoch var
man hittar dem
mus Fantastiska
esecero cuptios vidunder
mus esecero
cuptios
aniatatur?
Quid maios
aniatatur? Quid
maios
Ett måste
för Potter-fans:
underbar
bildguide
et landebis molorerunt
et landebis molorerunt
över fantasifulla varelser
i Rowlings värld.
fa et landebis maios et.
fa et landebis maios et.

00 :-

00 :-
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79

BLAD

BARA
HOS
OSS!

ELIZABETH KLEHFOTH
Det slutna sällskapet
Nervkittlande! Charlie går med
i ett hemligt sällskap på elitskolan
men hennes eget mörka förflutna
pockar på.

v Klum
Foto: Iris Alexandro

69

JENNY HAN
/STYCK
Till alla killar jag har gillat
Nu och för alltid, Lara Jean
PS. Jag gillar dig fortfarande
Böckerna bakom den populära filmen!
Följ mysiga Lara Jeans tonårsvardag med kärlek, vänner och familj.

MATTIAS A. KLUM

Upptäck Akademibokhandelns unika serie produkter framtagna i samarbete med Mattias A. Klum, världsberömd naturfotograf,
filmfotograf och regissör. Pris från 25:-/st. Många fler produkter och motiv hittar du i butiken.

PROVA
ljudböcker utan kostnad. Gå in på bokus.com/play
eller prata med oss på Akademibokhandeln.

HANDLA

89

SARAH J. MAAS
Ett hov av taggar och rosor
Storslagen romantisk fantasy!
Feyre blir kär i en magisk varelse
men ondskan hotar dem.

69:-

med rabatt och fri frakt hos
Akademibokhandeln och Bokus.

STEPHANIE GARBER
Caraval
Under Caraval är allting möjligt.
När Scarletts syster kidnappas, blir
det fantasifulla spelet på liv och död.

VÄXLA

69:-

fritt mellan våra abonnemang
bas och premium.

PAUSA
när du vill med sparad tid tillgodo.
Ingen bindningstid.

59

MATS STRANDBERG
Slutet
Suveränt skriven och sjukt spännande! Vad skulle du
göra om du visste exakt när jorden skulle gå under?
62
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JENNIFER
MATHIEU
Moxie
Vivian får nog av sexismen
och startar ett fanzine som
inspirerar: det är dags för en
feministisk revolution.

LÄS MER
FRÅN

79:-

på www.bokus.com/play.

LYSSNA

/MÅNAD

FÖR LIVETS ALLA BOKSTUNDER

B

PORTO
BETALT

Returadress: Bokhandelsgruppen AB, Box 2100, 103 13 Stockholm

SVERIGES STÖRSTA

BOKREA
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*Vi bjuder på den billigaste. Gäller medlemmar i Akademibokhandelns Vänner. Läs mer på sid 2.

HANDLA
I BUTIK
ELLER
ONLINE!

