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De ensliga själarnas ö
E. S. Leijnse
Utk. maj
Andra fristående äventyret om hjältesyskonen från boken Sjörövarhjärta,
som fick strålande recensioner av
både läsare och press förra året.
ISBN 978-91-88529-19-0

Poor Yoda
Douglas Foley
Lättläst engelska
Utk. juli
En välgjord kvalitetsbok för barn från
5 och uppåt på lättläst engelska med
de svåraste orden översatta till svenska
glosor.
ISBN 978-91-88529-13-8

Häxan i korvkiosken
Mats Wänblad
Lättläst mattegåtor
Utk. juli
Här finns både en spännande
berättelse om två barn och en
häxa, och en enkel och rolig mattegåta att lösa. Från 5 år.
ISBN 978-91-88529-14-5

KONTAKT:
Förlagschef
Alexandra Torstendahl
alexandra.torstendahl@lavaforlag.se

Sälj & marknadsansvarig
Björn Wennerström
bjorn.wennerstrom@lavaforlag.se.
Unga Lava förlag, Franzéngatan 47
112 16 Stockholm, + 46 700 949 909

Orkidépojken
Helena Dahlgren
Utk. augusti
Oroväckande och nagelbitarspännande
roman av välkänd skräcknörd!
Unga vuxna.
ISBN 978-91-88529-21-3

När vi två kolliderade
Emery Lord
Utk. maj
När sommaren börjar möts ungdomarna Jonah och Vivi och hamnar
i en både fantastisk och jobbig
kärlekskarusell.
Unga vuxna.
ISBN 978-91-88529-20-6

På www.lavaforlag.se kan du läsa
mer om sommarens nyheter. Där
hittar du allt du behöver veta om
våra böcker och författare.
Vill du ha en digital katalog eller
recensionsexemplar?
Mejla jimmy.sjokvist@lavaforlag.se
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One Fancy Place
Robert Bohman
Utk. april
Vacker och inspirerande bok
om lyxiga drinkar – utan alkohol.
Och här kallas de mocktails.
ISBN 978-91-88529-16-9

Aldrig ensam
Charlie Eriksson
Utk. augusti
”Det modigaste jag någonsin gjort
var att fortsätta leva när jag egentligen ville dö.” Charlie Erikssons
organisation Aldrigensam arbetar
mot psykisk ohälsa bland unga och
når 1.5 miljoner via Facebook varje
vecka.
ISBN 978-91-88529-18-3

The magic of not giving a f**k
Sarah Knight
Utk. augusti
Personlig utveckling
Briljant och praktiskt om hur du
skakar av dig måsten, skuld och
skam – och får tid till det som
ger dig glädje. En käftsmäll för
alla överpresterande.
ISBN 978-91-88529-17-6
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De 100 första dagarna
Robert Karlsson
Utk. augusti
En idé- och inspirationsloggbok för dig som sätter nya
mål.
ISBN 978-91-88529-15-2

Flygrädsla för nybörjare
Adi Rupic & David Vojnovic

Jag är inte perfekt, tyvärr
Michaela Forni

Generation Loss
Elizabeth Hand

De kallade mig Gud
Stefan Schwarz
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TEAM
Lava är ett modernt förlag med skräddarsydda
lösningar och avtal för etablerade upphovsmän.
Team Lava säkerställer kvalitén – från urval och
innehåll till lansering.
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