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k r ö n i k a

Alla barn har en läsare inom sig. Det är vi på Barnens 
Bokklubb säkra på, och vi ser det som en viktig uppgift 
att hjälpa dig som förälder att väcka läslust hos ditt barn. 

Vi som jobbar här brinner för bra berättelser. Det vill vi 
så klart dela med oss av, först och främst genom att på 
ett personligt sätt guida er genom böckernas värld. Du 
vet säkert också att vi läser i stort sett alla barn- och ung-
domsböcker som ges ut i Sverige. Av alla hundratals titlar 
väljer vi ut de allra bästa – och därför kan du alltid lita på 
att vi hjälper dig att hitta rätt bok till just ditt barn. 

Barnens Bokklubb har funnits i över 35 år, och det är vi 
stolta över. Men nu är vi redo för förändring! Inom kort 
kommer du att märka av flera nyheter. Inte minst kom-
mer hela klubben att byta ”kläder” – med ett helt nytt 
utseende både på webben och i tidningen. Det kan ni se i 
nästa nummer av Barnposten, men redan nu bjuder vi på 
en liten tjuvtitt här intill.

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bli ännu bättre. Hur 
kan vi förenkla och underlätta för just dig och din familj? 
Gå in på vår webb och berätta för oss vad du tycker!

Vi hörs!
Gunilla Brisinger, VD 
Barnens Bokklubb

Nu vill vi bli ännu bättre!
Under konstruktionUngefär så här kommer tidningen att se ut nästa gång …

Kolla in vår nya fina logga!

k r ö n i k a
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Här är de aktuella huvudbokspaketen
Våra utvalda huvudböcker får du till extra bra pris under en begränsad period. Så passa på! 
Och du vet väl att du också kan välja att köpa flera paket för olika åldersgrupper?

Peka och läs
Min lilla skattkammare: God natt! 
Antologi. Bild Sara Gimbergsson.
+ Godnatt, godnatt, byggarbetsplats
Av Sherri Duskey Rinker. Bild Tom 
Lichtenheld. 
Nr 904029

Pris denna gång: 199 kr
ordinarie medlemspris: 249 kr

Ett godnattpaket med två ljuvliga böcker 
som passar extra bra vid läggdags.

Läsa själv
Norstedts första engelska ordbok
+ Svensk-engelskt korsord
Nr 904011

Pris denna gång: 239 kr
ordinarie medlemspris: 269 kr

För alla som vill slipa på engelskan! 
Fin ordbok plus roliga korsord.

Bilderboksålder
Innan jag fanns
Av Petrus Dahlin. Bild Maria Nilsson Thore.
+ Målarbok Mandalas
Nr 903997

Pris denna gång: 159 kr
ordinarie medlemspris: 179 kr

Varifrån kommer vi egentligen? En fin 
filosofisk bilderbok – plus mandalas.

Slukarålder
Slottet av is
Av Janina Kastevik.
+ Sejtes skatt
Av Moni Nilsson. 
Nr 904045

Pris denna gång: 159 kr
ordinarie medlemspris: 179 kr

Två spännande äventyr med härlig 
sagostämning i bästa fantasypaketet!

Börja läsa
vår i bullerbyn + När Lisabet pillade in 
en ärta i näsan
Av Astrid Lindgren. Bild Ilon Wikland. 
+ vi kan läsa och skriva A till Ö
+ vi kan läsa och skriva engelska
Bild Ingrid Vang Nyman.
Nr 904037

Pris denna gång: 199 kr
ordinarie medlemspris: 279 kr

Två av Astrid Lindgrens klassiska  
berättelser i nya lättlästa kapitelböcker.

Tonår
beautiful Creatures
Av Kami Garcia och Margaret Stohl.
+ Glove kit
Nr 904052

Pris denna gång: 159 kr
ordinarie medlemspris: 179 kr

Villket paket! 
Filmaktuell roman 
+ supersmart pryl 
för alla med smart-
phone.

h u v u d b ö c k e r
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Läs mer om Barnens Bokklubbs huvudböcker på www.barnensbokklubb.se
Sista svarsdatum den 12 februari.
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En spännande saga med  
både vardag och fantasy

Det var så konstigt att jag aldrig hade 
sett den förut. Ja, den där magiska 
hissknappen alltså. Jag åkte den där 
hissen varje dag och ändå hade jag 
aldrig lagt märke till den. En vanlig 
hiss alltså. Trodde jag i alla fall.

Nu ska du få följa med på ett riktigt äventyr. Slottet av 
is, skriven av debutanten Janina Kastevik, är en magisk 
berättelse som rymmer både fantasy och realism.

Allt börjar en kväll när Minna blir ovän med sin pappa. 
Hon rusar ut i trapphuset, in i hissen, och utan att tänka 
trycker hon på den där lilla vita knappen som hon inte 
har sett förut. När hissen stannar och Minna kliver ur 
står hon inte i trapphuset, utan befinner sig plötsligt i 
en grön och blomstrande trädgård med ett litet hus. Där 
står en gammal tant som genast tar Minna i famnen. 

”Nej, men hej, lilla gumman. Kommer du nu?” säger 
hon trots att de aldrig har träffats förut. 

Det blir början på ett uppdrag som är både livsfarligt 
och livsviktigt. Minna är nämligen utvald att rädda den 
främmande världen där hon har hamnat – Undrien – 
från den onde kungen som har tagit makten, förtrycker 
folket och har rövat bort alla barn. 

Slottet av is är en riktig saga som för tankarna till Mio 
min Mio och Narnia, men som samtidigt är något helt 
eget.

Här finns en fin och lite sorglig vardagsberättelse om 
svåra familjerelationer, oförstående vuxna och bräcklig 
syskonkärlek. Det handlar också om att hitta modet och 
styrkan inom sig själv – även om man verkligen inte vill 
vara någon hjälte. Men här finns också magi, cirkusro-
mantik och Alice i Underlandet-känsla. 

En fantastisk bok som är både spännande och väl-
skriven – oavsett om man brukar gilla fantasyberättelser 
eller inte.

/Lisa Jannerling
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Slottet av is 
Av Janina Kastevik. 224 sid, inb. Bonnier Carlsen.
+ Sejtes skatt
Av Moni Nilsson. 191 sid, pocket. Natur & Kultur.
Nr 904045

Pris denna gång: 159 kr
ordinarie medlemspris: 179 kr

+ Superbra fantasybok
I paketet får du också Sejtes skatt av Moni Nilsson! 
I landet Orien styr den onde kung Faros som håller 
sina undersåtar i ett järngrepp. När som helst kan 
man bli fängslad eller tagen som slav. När syskonen 
Oella och Herm får i uppdrag att lämna landet och 
söka hjälp av drottning Zara, anar de inte att de ger 
sig in i ett livsfarligt äventyr … 



En mörk och stjärnklar natt kan man med 
blotta ögat se tusentals stjärnor på himlen, 
och man tittar miljardtals mil ut i rymden. 
Tänk att man kan se ljus som har färdats 
genom rymden i många, många år … 

 
Det här är en bok för alla som någonsin varit det minsta lilla 
intresserade av stjärnor, planeter, svarta hål och allt annat som 
döljer sig där ute i mörkret. Atlas över stjärnhimlen är helt enkelt 
en handbok för stjärnskådare. Den innehåller fascinerande fakta, 
massor av fotografier och framför allt – tydliga kartor som visar 
var de olika stjärnorna, galaxerna och stjärnbilderna finns. Varje 
månad på året har fått sina egna kartor så att man, var man än 
befinner sig i världen, kan slå upp rätt karta och se exakt hur him-
len ovanför en ser ut. På de genomskinliga bladen som läggs över 
kartorna finns stjärnbilderna utritade så att man lätt kan identifie-
ra Orion, Stora björnen, Skorpionen, Andromeda och så vidare. Vi 
får också veta historierna bakom stjärnbildernas namn, och mer 
om de personer som har namngett dem. 

En fantastisk, rolig, lärorik och fin bok som kan ha glädje av i 
många år!

 
/Lisa Jannerling

Din egen guide till stjärnhimlen

Smarta kartor som är lätta att använda

Massor av spännande fakta

Din egen guidebok till galaxen

Atlas över stjärnhimlen 
Av Robin Scagell. Övers. Gunnar Welin. 96 sid, 
inbunden/spiralrygg. Bonnier Carlsen. 
Nr 136267

Pris denna gång: 129 kr
ordinarie medlemspris: 179 kr

u t v a l d

6  l ä s e p o s t e n



Din egen guide till stjärnhimlen

Smarta kartor som är lätta att använda

Massor av spännande fakta

n y h e t e r

l ä s e p o s t e n  7

Välkommen till 
Monster High!

 
Du har väl inte missat den här spännande 
serien om skolan där eleverna är olika slags 
monster som kämpar med vanliga tonårspro-
blem: kärlekstrassel, rädslan att inte passa in 
eller känna sig tillräckligt cool. 

Kul och annorlunda läsning och nu kommer 
tredje boken i serien!
Av Lisi harrison. Övers. Marie helleday Ekwurtzel. 
Förlaget Buster.

Monster high: den vilda vargens tid (del 3), ny!
Clawdeen hamnar oftast i skuggan av sina syskon och 
vänner. Nu gläder hon sig åt att äntligen få stå i ramp-
ljuset på sin efterlängtade sextonårsfest. Men tyvärr 
går alla planerna i stöpet på grund av en viss monster-
film som gör att familjen Wolf måste fly ut i skogen. 
Clawdeen blir tokig av att gömma sig med sina störiga 
bröder ända tills vampyren Lala dyker upp och håller 
henne sällskap. Men verkar det inte som om Lala flir-
tar med hennes bror Claude. 246 sid, inb.
Nr 136184

Monster high (del 1)
261 sid, inb.
Nr 125633 

Monster high: värsta 
grymma grannen (del 2)
257 sid, inb. 
Nr 125625

Pris/bok: 139 kr

Kärlek, hästar  
och vampyrer
Trots att Edit är halvvampyr vill hon bara ha 
lugn och ro och ägna sig åt sina djur och sin 
nya pojkvän. Med ödet vill annorlunda – och 
än en gång tvingas hon möta vampyrer som 
inte vill henne väl ... 

 
Nu kommer tredje delen i Silver-serien! Edit ser fram emot att 
bästa vännen Sofia ska komma och hälsa på henne på höstlovet, 
men plötsligt vill Sofia inte veta av Edit. Efter det som hände på 
Hagestads stuteri jagas Sofia av mardrömmar. Hon kommer inte 
över hur nära det var att hon blev förvandlad till en vampyr. Edit 
saknar Sofia och vill berätta för henne om allt bra som händer, sär-
skilt om nya pojkvännen Erik.

Men frågorna och orosmolnen hopar sig snart över Edits huvud. 
Vem är den mystiska kvinnan som ärver allt efter Eleonor? Och var-
för vill inte Eriks mamma att hon träffar honom?

 
Silverkällan (del 3) ny!
Av Gull Åkerblom. 320 sid, inb. opal.
Nr 136242

Läs också de första böckerna i serien:
Silverkniven (del 1)
300 sid, inb.
Nr 22517

Silverboken (del 2)
342 sid, inb. 
Nr 121533

Pris/bok: 139 kr
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Dags för en nystart!
Mindre stress. Mindre stök. Mer familjemys och mer pengar över i plånboken. 
I de flesta familjer är det mycket som behöver styras upp efter helgerna. Men 
ta det lugnt – vi har böckerna som hjälper er på traven.

konsten att säga nej med gott 
samvete
Av Jesper Juul. Man pratar mycket 
om vikten av att sätta gränser för 
barn. Den här boken handlar om 
hur viktigt det är att säga nej även 
i andra relationer – till våra chefer, 
partners oCh barn. En bok som alla 
borde läsa! Övers. Gun Zetterström. 
103 sid, inb. Albert Bonnier. 
Nr 5389

Pris: 149 kr

Full koll
Av Lotta Abrahamsson. En 
handbok för både slarvmajor 
och pedanter – om hur man 
bäst skapar ordning i sitt liv och 
får mer tid och plats över till 
annat. humor och igenkänning 
utlovas … 269 sid, inb. Forum. 
Nr 126102

Pris: 179 kr 

Ett sötare blod ny!
Av Ann Fernholm. Aldrig 
förr har mänskligheten 
ätit så mycket socker 
som nu. Men hur påver-
kas vi av sockret egent-
ligen? här granskar 
vetenskapsjournalisten 
Ann Fernholm historien 
bakom våra kostråd 
och den fettdebatt som 
har pågått de senaste 
åren. En högaktuell bok! 
Bild Ingrid hernvall. 
255 sid, inb. Natur & 
Kultur. 
Nr 135954

Pris: 169 kr

Du som har handlat 
sex böcker till ordinarie 
pris får handla till vårt 
bonuspris. Bonuspriset 
kan du utnyttja i varje 
nytt nummer, så ofta 
du vill och hur många 
gånger som helst! 
har du en asterisk * 
på adressetiketten på 
tidningens baksida, är 
du bonuskund.

Bonuspris

Good enough för föräldrar ny!
Av Elizabeth Gummesson. har du 
känt dig otillräcklig som förälder? 
haft dåligt samvete? har du nästan 
ansträngt ihjäl dig för ditt barn, 
men ändå inte lyckats nå hela 
vägen? Då måste du läsa den här 
boken. Good enough för föräldrar 
är en energiboost för alla som vill 
känna sig tryggare och starkare i sin 
föräldraroll. Man behöver ju nämli-
gen inte vara perfekt för att vara en 
bra mamma eller pappa – tvärtom! 
   Boken sträcker sig från späd-
barnstiden till myndighetsåldern, 
och innehåller massor av inspira-
tion, råd, och handfasta tips. 416 
sid, inb. Forum. 
Nr 135897

Pris: 179 kr
bonuspris: 149 kr

kärnfrisk mat
Av Thorbjörg hafsteinsdottir och Ninka-
Bernadette Mauritson. Den kärnfriska 
livsstilen innebär mat som mättar, skapar 
lugn och ger näring hela dagen - utan 
socker, mjölk och artificiella tillsatser. 
här delar den välkända danska kärnfriska 
familjen med sig av sina favoritrecept 
på frukost, middag, kakor och kärnfriskt 
godis. 207 sid, inb. Langenskiöld. 
Nr 135996

Pris: 229 kr

Den här borde 
alla läsa

Chokladdesserter
Av Marie Skogström. En bok för 
alla chokladälskare! här finns 
massor av desserter med smak 
av choklad. Eller vad sägs om 
karamellpannacotta med chok-
ladganache och chokladsand-
wich med  mintparfait? Foto 
Måns Jensen.
Nr 198365

Reapris: 59 kr

Rea
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A i alla ämnen
Av Rahman Merhzad. Alla som pluggar kan 
få högsta betyg - i alla ämnen. Läs den här 
boken och se hur man gör! 179 sid, inb. 
Bonnier Fakta.
Nr 130732

Pris: 179 kr

 … och tre böcker  
      för alla unga

På spaning med hedvig
Av hedvig Ljungar. Vad är makt och hur 
styr den oss i vardagen? En viktig bok om 
jämställdhet och frihet. 108 sid, mjuk-
band. LL-förlaget.
Nr 130831

Pris: 139 kr

Egoboost
Av Isabella 
Löwengrip. 
Blondinbellas 
första bok är en 
peppande guide 
för alla tjejer 
som vill bli star-
kare och tuffare. 
181 sid, inb. 
Forum. 
Nr 22616

Pris: 149 kr

Yoga med Malin ny!
Av Malin Berghagen. Detta är inte bara en 
praktisk och enkel guide till att komma 
igång med yoga. här får vi också läsa om 
Malin Berghagens egen relation till trä-
ningsformen och hur den blev en del av 
hennes liv. Foto Katarina Di Leva. 144 sid, 
inb. Semic.
Nr 135947

Pris: 159 kr

Träna inför loppet ny!
Av Gustav Ström, Jonas Lissjanis och Sofia 
Grenvall. Sugen på Stockholm Maraton, 
Tjejmilen, Vätternrundan eller något annat 
lopp? här är boken som hjälper dig komma i 
form, oavsett om det gäller lösning, skidåk-
ning eller cykling. 128 sid, inb. Semic.
Nr 135913

Pris: 159 kr

Experimentet med familjen ny!
Av hillevi Wahl. Kan man byta livsstil på 
en försoffad familj på tre månader – och 
samtidigt ha kul? Ja, det visar familjen i 
den här boken som över en natt ändrade 
både mat- och motionsvanor. En inspi-
rerande bok som också innehåller goda 
recept. 155 sid, mjukband. Kalla Kulor.
Nr 135921

Pris: 189 kr

Mauds lättlagade favoriter ny!
Av Maud onnemark. En bok för alla 
stressade. Alla rätter har en symbol 
som visar hur lång tid de tar att till-
laga – 15, 20 eller 30 minuter. Foto 
ulrika Pousette. Semic.
Nr 135905

Pris: 129 kr



Till dig som är förälder:
Läs samma böcker som dina barn, det kan vara en inträdesbiljett 
till att förstå det som pågår i deras hjärnor och hjärtan. Dessutom 
är det ett roligt gemensamt samtalsämne! Men glöm inte att sam-
talet ska vara demokratiskt - inte ett förhör av bokens innehåll. Att 
diskutera en bok som båda har läst blir en rekonstruktion, en slags 
omläsning som kan leda till större förståelse av boken och göra 
läsupplevelsen ännu mäktigare. . 

Här är några bra bokcirkelsböcker

Det där med läsning går lite upp och ner. Ibland plöjer man 
bok efter bok, och ibland har man varken lust eller ork även 
om man egentligen älskar att läsa. Känner du igen dig?

Men det finns faktiskt sätt att kickstarta läsningen igen när 
man har kommit av sig lite. Sätt som är både bra och roliga. 
Som att starta en bokcirkel! Det innebär att man är några 
stycken som läser samma bok och sedan träffas och pratar 
om den.

Det är hur lätt som helst. Börja med att fråga några kom-
pisar – eller varför inte låta hela familjen vara med? Sedan 
tänker ni ut några grundläggande regler: Ni kan till exempel 
turas om att välja böcker i en viss ordning. Ingen får klaga på 
bokvalet, alla måste läsa klart inom en viss tid och den som 
valde boken får vara chef under diskussionen. Sedan är det 
bara att boka ett möte och börja läsa!

Starta en bokcirkel, du också!
Vad ska ni diskutera?
Här är några förslag på frågor som är lånade av författaren 
Aidan Chambers:

• Var det något speciellt du gillade/inte gillade med boken?

• Vilken av personerna blev du mest intresserad av?

• Vet du någon annan berättelse som liknar den här?

• Är språket bra eller dåligt?

• Om författaren skulle fråga dig hur boken skulle kunna göras    
   bättre, vad skulle du säga då?

TIPS!
Starta en bokcirkel på nätet – det är lätt som en plätt på 
Bokcirklar.se.
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Adzerk: den vita hingsten
Av Lin hallberg. 160 sid, inb. 
Rabén & Sjögren.
Nr 52357 
Pris: 119 kr

Molly Moon stannar tiden
Av Georgia Byng. Övers. Ylva Kempe. 
302 sid, inb. B Wahlströms.
Nr 77107
Pris: 99 kr

bara vara Jennie
Av Solveig olsson-hultgren. 
116 sid, inb. opal.
Nr 21857
Pris: 109 kr

Spöket i trädgården
Av Gertrud Malmberg. 79 sid, inb. 
hegas.
Nr 105148
Pris: 99 kr

den skräckslagne  
stekelsamlaren
Av Annalena hedman. 139 sid, inb. 
Rabén & Sjögren.
Nr 105833
Pris: 119 kr

Eragon: Arvtagaren (del 1)
Av Christopher Paolini. Övers. 
Kristoffer Leandoer. 523 sid, stor-
pocket. Bonnier Carlsen.
Nr 1602
Pris: 109 kr

bronsdolken: den utstötte (del 1)
Av Michelle Paver. 288 sid, inb. 
Semic.
Nr 133793
Pris: 99 kr

dagbok för alla mina fans:  
Gregs bravader (del 1)
Av Jeff Kinney. Övers. Thomas 
Grundberg. 224 sid, inb. Bonnier 
Carlsen.
Nr 12955
Pris: 109 kr
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Naturkatastrofer
Av Andrew Langley. Naturkatastrofer 
är hemska men också fascinerande. 
Läs om jordskalv och jordbävningar, 
flodvågor, vulkaner, laviner, över-
svämningar, orkaner, pandemier och 
mycket mer. Övers. Bodil Svensson. 
64 sid, inb. Berghs.
Nr 7385

Pris: 49 kr

Vi och vår värld …
Naturkatastrofer, väder och spännande historia. Vad vet du egentligen om världen 
vi lever i? Här är en rad faktaspäckade böcker som kanske kan lära dig något nytt.

Ödsliga öknar
Av Anita Ganeri. här får 
du veta allt som är värt 
att veta om öknar. Lär dig 
knepen för överlevnad, i 
vilken öken det snöar och 
hur man gör en pudding 
på kamelmjölk … Bild 
Mike Philips. Övers. Maria 
Fröberg. 160 sid, inb. 
Argasso. 
Nr 34413

Pris: 109 kr

den hissnande galaxen
Av Kjartan Poskitt. Följ med 
på en rundtur i solsyste-
met: åk skidor på Mars, lär 
dig parkera i rymden och 
möt den tragiska varelsen 
från Pluto. En fascinerande 
bok om vår galax. Bild Tony 
De Saulles. Övers. Maria 
Fröberg. 165 sid, häftad. 
Argasso.
Nr 20594

Pris: 109 kr

Spioner
Av Clive Gifford. Läs om spioner 
förr och nu, varför man spio-
nerar, metoder och utrustning 
samt olika underrättelsetjänster. 
Fakta, forskning och historia i kul 
mix! Övers. Tess Risheden. 64 
sid, inb. Berghs. 
Nr 7377

Pris: 49 kr

Lätta fakta om livet i havet
Av Fiona Patchett. I havet lever fan-
tastiska varelser: delfiner, valar, rockor, 
bläckfiskar och svärdfiskar. Men hur 
lever de egentligen där nere? Bild 
Tetsuo Kushii, Margaret Rostron. Övers. 
Bodil Svensson. 32 sid, inb. Berghs. 
Nr 63859

Pris: 79 kr

Lätta fakta om väder
Av Catriona Clarke. Vad är väder? hur 
skapas det? hur uppstår dimma? Vad 
är åska? och hur klarar sig djuren på 
de platser där det är svåra väderför-
hållanden? här finns svaren! Övers. 
Bodil Svensson. 32 sid, inb. Berghs. 
Nr 5470

Pris: 79 kr

Mumier och pyramider
Av Sam Taplin. En bok full av fakta 
om mumier, pyramider, sarkofager, 
gravplundrare, myter, mysterier och 
mycket mer som har med det gamla 
Egypten att göra. Bild John Woodcock. 
Övers. Bodil Svensson. 48 sid, häftad. 
Berghs. 
Nr 73213

Pris: 99 kr
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Klassiker – på helt nytt sätt
Ärligt talat kan klassiska romaner vara lite trista. Men det gäller inte de  
här böckerna. Här har klassikerna nämligen förvandlats till seriealbum! 

dracula ny!
Av Bram Stoker och Jason Cobley. En vampyrberättelse som ger dig 
gåshud. Jonathan harkers affärsresa till Transsylvanien förvandlas till 
en mardröm när hans klient, greve Dracula, vägrar låta honom åka 
hem igen. Till slut lyckas han ändå fly och återförenas med sin fästmö 
Mina. Men snart dras de båda tillbaka in i grevens onda värld ... Bild Staz 
Johnson. Övers. helena olsson. 146 sid, mjukband. Argasso.
Nr 136416

Pris: 199 kr

Jane Eyre
Av Charlotte Brontë. När Jane Eyres 
föräldrar dör tas hon om hand av 
sin morbror och moster. Men snart 
dör även morbrodern och Janes liv 
förvandlas till en mardröm. hon 
slipper ifrån sin moster och sina 
kusiner när hon skickas iväg till en 
internatskola, men kommer hen-
nes liv verkligen att bli bättre? En 
klassiker om kärlek, klass och spö-
ken! Bild John M. Burns och Terry 
Wiley. Övers. helena olsson. 
Nr 136457

Pris: 199 kr

Frankenstein
Av Mary Shelley. Skräckromanen 
Frankenstein handlar om den 
unge vetenskapsmannen Victor 
Frankenstein som är besatt av tan-
ken att skapa liv. Men när han till 
slut lyckas förvandlas allt till en gro-
tesk mardröm. Bild Declan Shalvey, 
Jason Cardy och Kat Nicholson. 
Övers. helena olsson. 141 sid, 
mjukband. Argasso. 
Nr 104810

Pris: 199 kr

Macbeth
Av William Shakespeare. På en 
öde, skotsk hed möter adelsman-
nen Macbeth tre häxor som spår 
att han snart kommer att bli kung 
över Skottland. Spådomen lockar 
Macbeth till en serie illdåd som ska-
par kaos och olycka i riket för lång 
tid framöver ... Bild Jon haward och 
Nigel Dobbyn. Övers. Maria Fröberg. 
140 sid, mjukband. Argasso.
Nr 115006

Pris: 199 kr

The Walking dead (del 1)
Av Robert Kirkman. Du har väl inte 
missat kultserien Walking Dead 
som ligger till grund för tv-serien 
med samma namn? Detta är första 
delen, en nervkittlande överlev-
nadshistoria som tar den klassiska 
zombiegenren till nya höjder. Bild 
Tony Moore. Övers. Sara Årestedt. 
144 sid, häftad. Apart. 
Nr 124271

Pris: 129 kr

Varning! Dracula, 
Frankenstein, och Walking 
Dead är lite läskiga och inget 
för dig som är lättskrämd …
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kram från Alice
Av Suzanne LaFleur. Övers. Lena 
Schultz. 256 sid, inb. B Wahlströms.
Nr 18184

Reapris: 49 kr

Tornrummets hemlighet
Av Niklas Jantz. 462 sid, inb. 
Alfabeta.
Nr 31161

Reapris: 49 kr

där drömmar blir till
Av Emma Andersson. 456 sid, inb. 
opal.
Nr 102509

Reapris: 59 kr

hängd mans ö
Av Lena ollmark och Mats Wänblad. 
191 sid, inb. Natur & Kultur.
Nr 107243

Reapris:49 kr

de dödas källa
Av Lena ollmark och Mats Wänblad. 
180 sid, inb. Natur & Kultur.
Nr 14712

Reapris: 49 kr

I taket lyser stjärnorna
Av Johanna Thydell. 222 sid, inb. 
Natur & Kultur.
Nr 9720

Reapris: 39 kr

harry Potter and the half-blood 
Prince (del 6) Av J. K. Rowling. 768 
sid, inb. Penguin Books.
Nr 87858

Reapris: 19 kr

Anteckningsbok:  
Allt jag säger är sant
Spiralhäfte. Rabén & Sjögren.
Nr 125542

Reapris: 19 kr

Smaragdernas bok
Av John Stephens. Övers. Carla 
Wiberg. 287 sid, inb. Semic.
Nr 116616

Reapris: 49 kr

Megastörsta korsordsboken
217 sid, häftad. Semic.
Nr 132027

Reapris: 39 kr

Som trolleri
Av Mårten Melin. 176 sid, inb. 
Rabén & Sjögren.
Nr 3715

Reapris: 39 kr

Resedagboken
120 sid, häftad. Barnens Bokklubb.
Nr 121368

Reapris: 9 kr

börja skriva!
Annika Nasiell och Maria Ström. 
Bild Magnus Bard. 75 sid, mjuk-
band. opal.
Nr 27128

Reapris:39 kr

På www.barnensbokklubb.se/rea finns många fler reatitlar
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LäSEPOSTEN
Ansvarig utgivare: Gunilla Brisinger
Tryck: Printfabriken 
Prenumerationspris: 225 kr/år  
(kostnadsfritt för medlemmar).
Bankgiro: 5019-2285 
Plusgiro: 484 01 03-8 

Så här fungerar Barnens Bokklubb
Vi har sex kategorier för barn i olika åldrar – från 
nyfödd till tonår. Varje år läser vi alla barn- och 
ungdomsböcker som ges ut och väljer ut de allra 
bästa för de olika åldersgrupperna. 14 gånger per 
år presenterar vi ett utvalt bokpaket för varje ålder. 
Det skickas automatiskt till dig om du inte tackar 
nej, och det gör du enkelt via webben eller sms. 

Du handlar när du vill. Vi ställer inga köpkrav, 
och du kan avsluta ditt medlemskap när som 
helst efter sex månader. 

I din medlemstidning kan du läsa om ditt 
bokpaket, men där finns också spännande 
reportage, tips och artiklar om läsning. På vår 
webb kan du när som helst titta på vårt stora 
sortiment av böcker, spel, filmer, leksaker och 
andra saker för barn. Där erbjuder vi också 
olika evenemang, rabatter och liknande. 

Du har alltid 14 dagars returrätt, och du 
betalar själv returportot. Du kan betala med 
kort eller faktura. Fakturan ska vara betald 
inom 15 dagar från leverans. oavsett hur  
 

mycket du beställer är portot bara 36 
kronor (Finland 79 kr). 

Vid utebliven betalning skickas en påmin-
nelse. Betalas inte den överlämnas fak-
turan efter tio dagar till Intrum Justitia 
AB och då tillkommer 160 kronor i 
inkassoavgift. Eftersom vi fakturerar 
i efterhand har alla medlemmar en 
kreditgräns. 

Barnens Bokklubb lagrar dina och ditt 
barns personuppgifter. Du kan när 
som helst ta del av uppgifterna via vår 
kundtjänst. Vi förbehåller oss rätten att 
godkänna medlemskapet.

kontakta oss
www.barnensbokklubb.se
Automatisk ordertelefon: 08-441 34 34
Övriga frågor Kundtjänst: 08-737 86 90
Mån–tor kl. 9.00–11.00 och 13.00–15.00
Fredag kl. 9.00–11.00
e-post: kundtjanst@barnensbokklubb.se
             webmaster@barnensbokklubb.se
             (Ange ditt medlemsnr och ärende)
             redaktionen@barnensbokklubb.se
Adress: Box 30104, 104 25  Stockholm
Besöksadress: hantverkargatan 5C.
Returadress: Förlagssystem AB,  
Barnens Bokklubb, 791 89 Falun. 
Använd originalkartongen och bifoga fakturan 
(behåller du någon vara får du en ny faktura).  
Du betalar själv returportot.

Gör din adressändring på www.barnensbokklubb.se

Sy! Från hood till skjortklänning ny!
Av Jenny hellström Ruas. Designern Jenny 
hellström gör kläder som både är snygga, 
roliga och lätta att bära. Nu kan du sy dem 
själv! här finns bland annat klänningar, kjolar, 
byxor och skjortor – 20 basmodeller som med 
små variationer blir 58 olika varianter. 128 sid, 
inb. Natur & Kultur.
Nr 136200

Pris: 219 kr

Skapa ditt eget mode

Finstickat ny!
Av helga Isager. En bok för alla modein-
tresserade stickare! här finns mönster på 
finstickade plagg med lite högre svårig-
hetsgrad - med tunna garner och många 
fina detaljer. Mest tröjor, men också en 
del accessoarer och några barnplagg. 
Både klassiskt och mycket modemed-
vetet. 127 sid, inb. Foto Lizette Kabré. 
Övers. Eva Kruk. 
Nr 136218

Pris: 199 kr



du som köper något 
annat ur Läseposten får 
köpa filmen till pluspris

p l u s P r i s

Ny trend
 

För vetenskapsjournalisten Karin Bojs har grönsakssyrning 
blivit en kär hobby. Hennes kylskåp är fyllt av burkar med 
orange morotsslantar, olivgröna gurkor och rosa lökar - 
med mera. Här lär hon ut allt om den nya fräscha trenden! 

Syra själv
Av Karin Bojs. 143 sid, inb. Max Ström. 
Nr 133553 

Pris: 00 kr

Pluspris

d i n  h u v u d b o k 
n ä s t a  g å n g :

 
För vetenskapsjournalisten Karin Bojs har grönsakssyrning 
blivit en kär hobby. Hennes kylskåp är fyllt av burkar med 
orange morotsslantar, olivgröna gurkor och rosa lökar - 
med mera. Här lär hon ut allt om den nya fräscha trenden! 

Syra själv
Av Karin Bojs. 143 sid, inb. Max Ström. 
Nr 133553 

Pris: 179 kr

Bläckhjärta är en riktig äventyrsfilm baserad på boken 
med samma namn där Meggie och hennes familj dras 
in i ett magiskt äventyr tillsammans med den mystiske 
främlingen Sotfinger. Djärv flykt, överraskningar och 
oväntade vändningar följer på varandra i ett spännande 
och farligt mysterium där de fyra måste hitta ett sätt 
att stoppa den hänsynslöse och ondskefulle skurken 
Capricorn. 
   Bläckhjärta är en bra och spännande film för hela 
familjen och passar barn från 9 år. 

dvd bläckhjärta
Speltid 1 tim 35 min. SF.
Nr16444

Pris: 149 kr
Pluspris: 69 kr

Spännande äventyr

Ny trend– syra själv!
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De flesta av oss gillar indisk mat, men 
hur många gör sin egen? Det känns kan-
ske lite annorlunda och svårt? Här får alla 
som gillar det indiska köket en hel bank 
med supergoda och enkla recept, anpas-
sade till det svenska köket och med råva-
ror som går att hitta i de flesta mataffärer.

Författaren David Batra, som har en 
indisk pappa, har under sin uppväxt till-
bringat mycket tid i Indien och flera av 
sina bästa recept har han lärt sig av sin 
faster i Delhi. 

Några av de smaskiga rätterna är 
Chicken Korma, Crispy Chili Potatoes, 
Chicken Malay Kebab, Punjabi Fried 
Rice, Palak Paneer, Pappas klassiska Dal, 
Instant Halwa, kulfi och saffransglass. 
Dessutom innehåller boken tips på några 
goda drinkar. Mums.

david batras inte så tråkiga indiska mat ny!
Av David Batra. 188 sid, inb. Walter and Books. 
Nr 136192

Pris: 229 kr

Inte vilken kokbok som helst!

häR kAN du bESTäLLA dINA 
bÖCkER dYGNET RuNT
www.barnensbokklubb.se

ordertelefon 08-441 34 34

SMS
vid beställning sms:a 
bb >medlems nummer< >artikelnummer< 
(BB  123456789  123457) till 72456 
vid avbeställning av huvudboken sms:a  
bb >medlems nummer< nej  
(BB  123456789  nej) till 72456
(observera att du ska få ett bekräftelse-sms tillbaka) 

Ditt sms kostar 2 kr + eventuell trafikavgift

För dig som bor i Finland sms:a till 179944
Ditt sms kostar € 0.25 + trafikavgift

 
Från och med det här numret av Läseposten kommer det att se lite annorlunda ut 
här på baksidan av tidningen. Vi har bestämt oss för att ta bort kupongen! Undrar 
du varför? Det viktigaste skälet är att det är bättre för miljön, men dessutom blir det 
mindre krånglig pappershantering för oss på bokklubben. I längden hoppas vi också 
att det kommer att bli enklare för dig att handla från oss. Det allra snabbaste sättet 
att beställa och avbeställa dina böcker är ju på vår webb, www.barnensbokklubb.se 
Där kan du handla böcker, leksaker, filmer och annat precis när du vill. Självklart kan 
du fortfarande skicka sms och ringa vår ordertelefon precis som förut. 

Beställ dina böcker senast 12 februari!

vart tog kupongen vägen?Hoppsan,


