
Ulrika Hjorth är journalist och barnboks-
författare med en utgivning som rymmer 
allt från pekböcker till kapitelböcker för 
nybörjarläsarna. Nu är hon aktuell med en 
glad naturbok: Säg hej till...Småfåglar! 
Boken som vuxit fram i samarbete med 
illustratören Emelie Engblom Molin är den 
första i en planerad serie enkla faktaböcker 
om djur för barn i förskoleåldern. 
Tillsammans med Anastasiya Prosvetova 
har Ulrika också påbörjat arbetet med en ny 
inkluderande Vombatserie för de allra yngsta!
Ulrika bor med sin stora familj i Stockholm. 
Fritiden tillbringar hon gärna på familjens 
gamla skomakartorp i Östergötland.
 
”Ett klart barnperspektiv är jätteviktigt för 
mig! Det är ju för barnen jag skriver och alla 
barn har rätt till böcker att känna igen sig i.” 
Ulrika Hjorth

Emelie Engblom Molin är uppvuxen 
och bosatt i Uppsala, arbetar som grund-
skollärare, och när tiden finns till illustrerar 
hon även barnböcker, så som den senaste 
titeln Säg hej till... Småfåglar! författad av 
Ulrika Hjorth.
”Som lärare letar jag ständigt efter böcker 
som kan inspirera mina elever till läsning, 
och som illustratör ser jag det som mitt 
jobb att skapa läsglädje.” 

Möt Greta gråsparv, Bisse Bofink och deras 
glada kompisar! I Säg hej till...Småfåglar! 
varvas korta, enkla faktatexter om våra 
vanligaste småfåglar med roliga pratbubblor. 
Sist i boken finns också ett kryssa i-uppslag 
där barnet kan sätta kryss för de fåglar ni sett 
tillsammans. En härlig och färgsprakande bok 
att ta med på mysiga fågelpromenader i vår!

Foto: Rufus Hjorth

Inbunden bok, 28 sidor
Mått: 22x24
Ålder: 4-9 år
Färgbilder
ISBN 9789189395985



Kristina Murrays första barnbok, Tyranno, 
kom ut 2008, nu har det blivit över 25 stycken. 
Jag hämtar mycket inspiration från mina tidigare 
arbeten som lågstadielärare och förskollärare och 
skriver gärna om starka känslor av olika slag. Det 
känns också som en självklarhet att låta böckerna 
spegla den mångfald som finns i samhället. Det 
senaste året har jag börjat samskriva med min 
son Leo Brodin. Vi har hittat ett arbetssätt där vi 
mestadels, trots att vi sitter på olika håll, skriver 
samtidigt i ett delat dokument, som ett samtal. 
Skrällets nio liv inspirerades av en grannkatt som 
vi en gång lärde känna och berättelsen påbörjades 
för många år sedan. 

Foto: Katarina Rosen

Leo Brodin är 26 år, journalist från 
Stockholm. Att skriva barnböcker blev 
en naturlig kombination. Med böckerna 
jag skrivit vill jag framför allt sprida 
glädje och vänskap, men även ibland 
väcka frågor som är bra att tänka på.  

Ett exempel är slutet på boken Skrällets 
nio liv. Boken är skriven tillsammans 
med min mor, och idén fick jag redan
som trettonåring av en grannkatt i 
Mälarhöjden som agerade först och 
tänkte sen. Att Skrället i slutet “somnar 
från sina liv” kan väcka samtal om döden 
för den som så vill. 

Jag hoppas att du gillar vad du läser! 
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Inbunden bok, 28 sidor 
Text: Murray & Brodin
Bild: Anastasiya Prosvetova
Mått: 20x25
Ålder: 2-6 år
ISBN 9789186589707



Kerstin Elias Costa är illustratör 
och författare, skriver och illustrerar 
bilderböcker. Favoritteknikerna är 
blyerts, torrpastell och collage. Kerstin 
har studerat konst och läst kurser i 
barnboksillustration i Buenos Aires. 
Hon arbetar även som barnboksredaktör. 

Kerstin debuterade som barnboks-
författare med boken SOTIS. En bok 
om vänskap, svartsjuka och om att 
säga förlåt.

Hundra - en fri hund
Inbunden bok, 28 sidor
Mått: 21x25
Ålder: 3-6 år
ISBN 9789186589738

SOTIS
Inbunden bok, 28 sidor
Mått 21x24
Ålder 3-6 år
ISBN 9789186589776

Hunden Hundra blir lämnad hemma när 
Hilma och de andra hundarna går ut. Hundra 
hittar dem i parken, men hon är en fri hund. 
Det är härligt! Fast även fria hundar längtar 
hem ibland. Hundra bor med Hilma och 
nittionio andra hundar. Inte undra på att 
hon vill passa på att upptäcka världen själv 
en stund och känna sig fri. Kerstin Elias Costas 
mjuka text bildar tillsammans med färgstarka 
illustrationer en finstämd bok om att våga 
utforska världen, med den trygga vetskapen 
om att det går att hitta hem.

”…ett fantastiskt läsäventyr där de heltäckande 
illustrationerna firar triumfer på varje uppslag. 
5/5”, Ulf Malmqvist, BTJ

Foto: Cecilia Abrahamsson



När Maomaos husse och matte skiljer sig blir det 
startskottet till en livslång resa. Maomao kan inte 
tänka sig att vara utan någon av dem, för han älskar 
båda mest i hela världen. Resan tar honom mellan 
två olika städer, genom byar, floder och årstidernas 
skiftning.

Maomaos längtan är en svindlande vacker bok 
om kärlek, längtan och livets gång, skapad av Cao 
Wenxuan och Igor Oljenikov, båda pristagare av 
det prestigefulla HC Andersen-priset. Innerliga 
bilder av Igor Olejnikov som får tankarna att sväva.

Boken är översatt från originalspråket kinesiska
till svenska.

Inbunden bok, 
38 illustrerade sidor 
Mått: 22x29
Ålder: 3 och uppåt
Översättning: Anna Chen Gustafsson
ISBN 9789186589660

Cao Wenxuan är en kinesisk barn-
boksförfattare, mottagare av HC 
Andersen-priset 2016, professor i kine-
siska vid Pekings Universitet. 
Cao Wenxuan har skrivit ett 70-tal 
barn- och ungdomsböcker som har 
översatts till ett tiotal olika språk. 
Hans texter handlar ofta om 
människans relation till naturen.

Igor Oleynikov är en rysk 
illustratör, mottagare av HC 
Andersen-priset för illustratörer 
2018. Han föddes 1953 i Moskva och 
ägnade sig tidigt åt animerad film, 
samtidigt som han designade böcker 
och arbetade som illustratör på en 
tidskrift för barn. Hans illustrationer 
har ställts ut på bokmässor i Moskva 
och Bologna. ”Hans begåvning har 
inga gränser”, /ur HC Andersen-
prisets motivering.



Ulrika Hjorth är journalist och 
författare till pekboksserien Titta familj 
där Titta barnen! är den senaste titeln. 
Bland Ulrikas tidigare böcker finns tre 
pysselböcker med återbruksvinkel, 
bilderböcker och lätt-att-läsa-böcker. 
Om Titta familj-serien säger hon:

  – Jag tycker att alla barn har rätt till 
böcker att känna igen sig i. Att skildra 
olika familjer för de allra yngsta är svårt 
men jätteroligt!
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Inbunden bok, 24 sidor
Mått 20x20
Ålder 1-3 år
Mammor  ISBN9789186589844
Pappor    ISBN 9789186589851
Barnen    ISBN 9789186589820

Anastasiya Prosvetova är en erfaren bildkonstnär 
som bor och verkar i St. Petersburg, Ryssland. 
Anastasiya förundras över de små tingen i sin 
omgivning och låter varje bild landa inom sig och bli 
till vackra barnboksillustrationer. Anastasiya är 
Vombats medarbetare och har också illustrerat 
boken Skrället nio liv.



Sagor från MesopotamienRazak Aboud bor i Tumba utanför Stockholm. Han 
har arbetat som mångfalds- och arbetskonsulent. Aboud 
skriver på arabiska och svenska och tidigare även på 
bulgariska, poesi, krönikor, debattartiklar, sagor mm. 
Han har under sin utbildningstid även sysslat med teater 
och pantomim, informerat i skolor, kyrkor, föreningar 
och arbetsplatser om främlingsfientlighet, mobbing, 
jämställdhet och kulturskillnader. 

Aboud har ur sitt minne nedtecknat och utvecklat flera 
sagor inspirerad av sägner som har sitt ursprung i det 
forna Mesopotamien, det vi idag kallar Irak. Dessa sagor 
kretsar ofta kring relationen mellan naturen, djuren och 
människan och har en universell värdegrund och 
genomsyras av en strävan att respektera allas lika värde.
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Krig, flykt, mänskliga rättigheter

Hanna och Julia – i brandens spår

Två flickor i olika tider, men vars vägar korsas på ett oväntat sätt 
genom ett föremål. Allt börjar med att Julia får i uppgift att ta med 
sig en gammal sak till skolan. Tillbaka i 1790 års Karlskrona bor Hanna 
och hennes familj. De tillhör några av de första judar som fått bosätta 
sig i staden. Hannas pappa arbetar på segelduksfabriken. Men deras 
liv kommer att förändras en eftermiddag i mitten av juni.

Berättelsen om Hanna och Julia är en spännande historia, som 
också kan användas i undervisningen. Med bokens faktadel vill vi
inspirera till nya kunskaper om historia, 1700-talets Karlskrona 
och judisk historia i Sverige.

Susanne Schneider och Jennie Vilnersson Månsson är 
tidigare kollegor och gymnasielärare som brinner för ett ökat 
historiemedvetande. Det här är deras första bok tillsammans. 
Susanne Schneider har tidigare skrivit bilderböckerna om
Hjältehunden Hedvig.

REKOMMENDERAD

V
år

 h
is

to
ri

a

ISBN 9789189395978

Inbunden bok
80 sidor
Mått: 15x21
Ålder: 9-12 år

Författare: Aboozar Nazari
Pocket
140 sidor 
Mått:11x17,5
Ålder: 12 och uppåt
ISBN 9789186589813

Författare: Brane Mozetič
Inbunden bok
28 sidor 
Mått: 21,5x21,5
Ålder: 4 och uppåt
ISBN 9789186589783

Författare: Brad Meltzer
Inbunden bok
28 sidor 
Mått: 19x19
Ålder: 4 och uppåt
ISBN 9789186589813



Samson ur boken VILSE av Elin Kätting Okodugha

VOMBAT FÖRLAG
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Vombat förlag
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