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- Pärlans vision Pärlan Förlag vill vara ett förlag som letar efter vackra bokpärlor. Pärlor som kombinerar yttre kvalitet
med inre kvalitet. På Pärlan Förlag ska du veta att du får en bra bok, både vad gäller språk, form och
budskap, vare sig det är en bok för unga, barn eller vuxna. Vi tror att Jesus är den värdefullaste pärlan av
alla, som är värd att ge allt annat för att få. Vi tror också att barn är som pärlor - värdefulla och vackra
i Guds ögon - och att han håller dem särskilt nära sitt hjärta. Pärlan Förlag vill vara som en verktygslåda,
där våra böcker är som verktyg till hjälp att dela det viktigaste vi har, vår tro, med de viktigaste personer
vi vet, nämligen våra barn.
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FALLET MIRAKEL
AV LEE STROBEL

Tidigare har vi fått boken Fallet Jesus.
Nu kommer ännu en utredande bok! Strobel är
världskänd för sina djuplodande böcker där han
som journalist undersöker laddade ämnen. I den
här boken intervjuar han experter och även en
känd skeptiker om varje aspekt av mirakel − och
även om varför Gud ibland inte ingriper just när
vi har som störst behov av hans hjälp. Dessutom
utreder Strobel berättelse efter berättelse av
otroliga mirakel från vår tid.
Är det i vår skeptiska kultur förnuftigt att tro på
en Gud som utför mirakel? Motsäger inte mirakel
vetenskapen? Är inte Bibelns redogörelser för
mirakel bara sagor och legender? Och när det
gäller idag − finns det trovärdiga bevis för att Gud
fortsätter att gripa in i människors liv?

Danskt band, 140 x 216 mm, 320 sidor
ISBN: 9789187411786
Utkommer: September 2019

Fallet Mirakel för barn,
av Lee Strobel och Jesse Florea
Svar på frågor om mirakel som vuxna också brottas
med.
Du möter dem som har svårt att tro på under varje
dag. De ställer frågor som dessa:
Är berättelserna om mirakel verkligen på riktigt?
När jag ber riktigt mycket om ett mirakel, varför
händer det inget?
Det här är en bok, skriven på ett barnvänligt språk,
som ger dig svar på dessa frågor och fler. Här hittar
du massor av information om Gud, Jesus och verkliga
berättelser av människor som både sett och erfarit
mirakel. Fallet Mirakel − för barn visar att Gud
fortfarande gör fantastiska saker i vår värld − och att
mirakel händer oftare än vi hade en aning om.

Inbunden, 140 x 210 mm, sidor
ISBN: 9789187411793
Utkommer: Juni 2019
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LILLA JAG GÅR TILL
POSTLÅDAN
AV MALIN HEDSTRÖM OCH ANNA ANDERSSON
Igår hörde Lilla jag mamma säga att det
är tråkig post i postlådan. Så Lilla jag vill
göra en egen postlåda. Med rolig post.
För att göra det behöver hon lite hjälp,
så tant Hanna hjälper henne göra en rolig
postlåda. Men vad ska man sen få för post
i brevlådan? I Bibeln står det ju massor av
bra saker som Gud säger till oss. Tillsammans gör de nu en fin brevlåda med post
från Gud!
Följ med den finurliga
Lilla jag när hon
ger sig iväg på
ett nytt äventyr
där barnet får
lära sig viktiga
saker om livet
med Gud.

Inbunden, 220 X 250 mm, Bilderbok, 3-6 år
ISBN: 9789187411878
Utkommer: September 2019

TITTA! SA MILA OCH MILO
En pekbok om skapelseberättelsen A V M A L I N H E D S T R Ö M
OCH ANNA ANDERSSON

Anna och Malin
har flera böcker
tillsammans bakom
sig, som böckerna
om Egil och de
andra böckerna om
Lilla jag. De skriver
böcker som visar
barnet äventyret och
tryggheten i att vara
Guds barn.
Mila och Milo tycker det är så roligt och spännande att upptäcka allt som Gud har gjort. Solen,
himlen, jorden, och Mila och Milo också förstås!
I den här glada boken får barnet följa med på
spännande upptäckter som Mila och Milo gör. På
varje uppslag upptäcker de något nytt fint som
Gud gjort och blir så glada för det. Tillsammans
med Mila och Milo kan det lilla barnet på ett enkelt sätt förstå det som Gud skapat.

Inbunden,160 x 190 mm, Bilderbok, 0-3 år
ISBN: 9789187411809
Utkommer: Juli 2019
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Missa inte tidigare böcker
om Lilla jag

Finns också som
barnmusikal

Lilla jag går på skattjakt
ISBN: 9789187411304

Lilla jag, barnmusikal
ISBN: 9789187411533

Lilla jag går till Gud
ISBN: 9789187411168

DEN FÖRBJUDNA BOKEN - AV PÄIVI BILLING
Apologetisk fantasy
för unga vuxna
I Phies värld äger varje familj en bok som
är förbjuden att läsa. Barnen får lära sig
godkända versioner av bokens berättelser
i skolan, men den som öppnar Boken själv
för att läsa i den på egen hand riskerar att
släpas ut i Saahs öken av Rådet, som styr
över Namma och Elisar med järnhand. Men
Phie kan inte släppa sin fascination av Boken. Vem är den märkliga Konungen Sahuye
som viskar till Phie genom bokens sidor,
genom djup historia – och som lockar henne
att ta reda på mer och mer om honom ..?
Och om Phies minnen blir svepta av Rådet,
vem är hon då?
En annorlunda fantasy med en annorlunda
huvudperson: autistiska Phie. Berättelsen är
också grundad på kristen apologetik och går
att läsa som en upptäcktsresa genom nya och
gamla Testamentets mest kända texter och
personer, likaväl som en spännande äventyrsberättelse.
En viktig, mycket spännande och högaktuell
bok som tar upp frågor om tro på ett
intressant och annorlunda sätt.

Inbunden,140 x 210 mm, 429 sidor
ISBN: 9789187411748
Utkommer: Maj 2019
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EFTERLÄNGTADE
SISTA BOKEN
Sanningslöpare av Jerel Law
Den här fjärde boken tar vid efter de
svåraste sex månader Jona, Eliza och
Jeremia Stone någonsin upplevt.
Jona vill inte alls ha det ansvar som kommer
med att vara en kvartling - barn av både
en människa och en nefilim (en varelse vi
finner i Bibeln i 1 Moseboken 6:4). Han vill
bara vara “normal”. Men det spelar ingen
roll hur mycket han försöker låta bli, han
kan fortfarande se fallna änglar och den
ondska som de gör. När Jona inser att de
Fallna attackerar hans vänner utan att de
vet om det blir han ställd inför ett val:
fortsätta att strunta i vad han ser och välja
sin egen väg, eller komma ihåg vem det
är han verkligen kämpar mot och ta upp
kampen för sina vänner.

SPÄNNANDE BIBLISK FANTASY

som
fångar intresset från första sidan och håller
det ända till slutet. Ett kristet svar på
böcker som Harry Potter och Percy Jackson,
fullspäckat med action och äventyr.
Inbunden,140 x 210 mm, 9-15 år, Fantasy
ISBN: 9789187411861
Översättning: Joseph A. Davis
Utkommer: September 2019

Sagt om böckerna
“... mycket lärorik om Bibelns innehåll,
när Jona och hans syskon strider gamla bibliska strider men i nutid. Barn till
änglar -böckerna är de bästa kristna
barnböcker jag har läst, och jag längtar
tills vi kan få läsa fortsättningen!”
-Moa 11 år

Missa inte tidigare böcker
i serien om Jona Stone

“Andekrigare fångar mitt intresse från
första stund och håller fast greppet
ända till sista sidan.”
-Bokhemligheter
”Jag rycks med i den spännande handlingen, baserad på bibeltexter, och förfasas
över alla de onda makter som de möter
på sin väg. Det är ett Harry Potter-liknande äventyr på temat god-ond som
är välskrivet med kristna värderingar,
figur- och symbolgalleri.”
-Dagen

Andekrigare, Del 1
ISBN: 9789187411021
Skuggjägare, Del 3
ISBN: 9789187411342
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Eldsprofet, Del 2
ISBN: 9789187411144

22 bibelverser
att memorera för
livet - var och en
illustrerad med en
känd bibelberättelse
Lär ditt barn sanningen i och vikten av Guds
löften till oss genom Hans Ord. Genom sin
särskilda utformning för bibelinlärning
kommer Min nyckelversbibel lära ditt
barn 22 nyckelverser genom välkända
bibelberättelser!
“Ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta
och sinne ... Ni ska lära era barn dem
genom att du talar om dem när du
sitter i ditt hus och när du går på vägen,
när du lägger dig och när du stiger upp.” (5
Moseboken 11:18-19)
Tillsammans med bibelberättelser som
understryker bibelversen och härliga
llustrationer och en kort sammanfattning
av bibelberättelsens undervisning är den
här boken ett fantastiskt bra verktyg
att använda både i familjen eller för
söndagsskolledaren. När barnet repeterar
bibelverserna, tillsammans med de
llustrerande bibelberättelserna, hjälper
det barnet att bevara värdefull sanning i
hjärtat.

MIN NYCKELVERSBIBEL
Inbunden, 205 x 205 mm, 93 sidor i färg,
Barnbibel 3-9 år
ISBN: 9789187411779
Författare: Cecilie Fodor, Vanessa Caroll
Illustrationer: Fabiano Fiorin
Översättning: Joseph A. Davis
Utkommer: Juni 2019

Fler barnbiblar från Pärlan

• Bibelberättelsen och sammanfattningen
hjälper barnet förstå bibelversen och
hjälper dem memorisera versen.
• Verklig bibeltext används för nyckelversen.

Guds goda nyheter,
berättelsebibel
Av Billy Graham
“Bibeln är Goda Nyheter ... när vi öppnar
Bibeln är det Goda Nyheter från början till
slut. Det är de Goda Nyheterna om att Gud
älskar oss.”
– Billy Graham.
Inbunden, 210 x 250 mm, 193 sidor i helfärg,
Barnbibel, från 5 år och uppåt (även vuxen)
ISBN: 9789187411441
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TREDJE BOKEN OM
CARL OCH FELICIA
“... sååå bra på att blanda glädje, spänning, nyfikenhet, enkelhet och djupt allvar!”
“... två underbara böcker som öppnat mina ögon
och sinne för Jesus.”

Inbunden,140 x 210 mm, 336 sidor, Roman
ISBN: 9789187411854
Utkommer: September 2019

Mörkret bär stjärnornas ljus,
av Tomas Wallengren

“Carl kunde inte glömma den ångestladdade blicken
han fått från flickan och det fula såret i pojkens huvud.
Även fast han visste att det var farligt och därmed
inte alls särskilt smart, så var han tvungen att försöka
hjälpa dem. Dessutom var det spännande, och kanske
viktigt. Att göra nåt som var spännande och viktigt var
mycket roligare än att göra nåt som bara var smart.
Han tog på sig skorna, plockade med sig bilnycklarna
och gick ut i den afrikanska natten.”

Tidigare böcker om Carl och Felicia

Under den försenade bröllopsresan till Sydafrika
besöker Carl och Felicia barncentret Give a child a
family, och han får en ingivelse att han ska hjälpa
dem med tekniken. Ett halvår senare är han tillbaka,
men det tar emot att åka, för hösten kom inte bara
med långa bistra nätter, utan även ett mörker som
tog ett hårt kallt grepp om hjärtat. Felicia stannar
hemma med Miriam som sällskap, medan Carls
barndomsvän Charlie följer med till Sydafrika, där
han kommer att överraska både sig själv och Carl.
Drömmen om Kaiifornien, Del 1
ISBN: 9789187411489
I Skuggan av Hollywood, Del 2
ISBN: 9789187411618

Tomas Wallengren är pastorn som blev författare. I alla hans
böcker går som en röd tråd evangeliets kraft. I romanform
bearbetar han många av de frågor han mött från människor i
Alphakurser eller konfirmation. När han inte reser och predikar
eller skrivar är han pastor i en pionjärförsamling i Jämjö.
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ORKIDÉBARN

AV E R L A N D S V E N U N G S S O N
Roman som gör gott för själen
Efter moderns död öppnar sonen en koffert på vinden.
Där finner han oväntade spår av hennes
etthundratvååriga liv.
Spår som kastar ljus också över hans eget liv.
En självbiogrask roman om barndom,
orkidébarnets högkänslighet, panikångest, tro och
kärlek.
Vid sidan av vemod och ångest finns också lusten till
livet och det ständiga sökandet efter skönheten.

Inbunden,140 x 210 mm, Roman, Själavård
ISBN: 9789187411816
Utkommer: Oktober 2019

Erland Svenungsson är legitimerad psykoterapeut och präst och har varit verksam inom kyrka och
vård. Han har under många år varit själavårdslärare inom S:t Lukasstiftelsen och handledare inom
barncancerföreningen. Han debuterade på åttiotalet med texter för olika tonsättare. Därefter följde
diktsamling, romaner och texter inom psykoterapi och själavård. 2004 tilldelade han Sigtunastiftelsens
författarstipendium och har även fått stipendier av Sveriges Författarförbund.

R U M T I D tankar från stigen
AV C E C I L I A L U T H E R

Tankar kring sorg och liv

Inbunden,180 x 220 mm, Konst, Presentbok,
Inspiration och själavård
ISBN: 9789187411816
Utkommer: Oktober 2019

Tidigare bok

Det är på vandringarna längs stigarna i
skogen mina tankar får finnas. Ögonblick och
evighet, höga valv och små prång. Rum och
tid som annars inte får plats i vardagens ofta
inrutade och hektiska dagar.
”Rumtid” är ett uttryck för när
tiden och rummet påverkas av
dragningskraften nära svarta hål.
Livnära, tankar från boden
Det sägs också, att kunde man
Inbunden,180 x 220 mm,
komma igenom ett svart hål (även
Konst, present
om det inte är fysiskt möjligt) så
ISBN: 9789187411458
skulle tiden stå stilla och ett annat
universum kanske skulle vänta där,
en himmel vi inte vet mycket om.
Tiden är inte bara horisontell med ”då”, ”nu” och ”sedan”.
Det blev väldigt klart för mig vid min pappas dödsbädd. Där
kom evigheten rakt in från den öppna balkongdörren och tiden
stod stilla. I sjukrummet fanns sjukdom, död och min sorg, men
också hoppet, för här växte rosor av en sällsam sort.
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EN LITEN BOK OM EN STOR GUD
av Susanne Carlsson
Har du någon gång undrat över varför människor tror på Gud och
vad nyttan med det ska vara, då är den här boken för dig. Tycker
du att begreppet ”Gud” känns stelt, distanserat och förlegat? Läs
vidare, för då är det här boken för dig. Vill du förstå mer av vad
du skulle ha för nytta av att ta in Gud i ditt liv eller vill du bli
coachad vidare i din befintliga gudstro? Författaren till den här
boken var ett år när hennes mamma försökte ta sitt liv första
gången och tjugosex när hon lyckades. Hon var fem år när hon
började prata med Gud.

Flexiband,140 x 210 mm,
131 sidor i blått och svart,
Vuxna, Inspiration
ISBN: 9789187411762
Utkommer: Juni 2019

I den här nakna och ärliga boken bjuds
du in att följa författarens tankegångar
och se hur Gud gör det möjligt att leva
på toppen av sin förmåga. Du kommer
att se hur Bibeln kan användas för att
cykla klassiska bergspass som Col de
Gablier, likaväl som att hantera en
studentskiva.

”Jag vill ge dig min upplevelse av Gud, med det svåra och det goda.
Jag hoppas att det ska förstora din bild av Gud, av livet och om du vill,
vara till hjälp i din vandring med Gud som din andliga livskamrat.”
- Susanne Carlsson,

ETT ANNORLUNDA RIKE

AV J O H A N G R E P P E
Om Guds rike

Jesus egna ord om Guds rike är inte så
lättolkade. Det är ändå tydligt att han gör
en uppdelning mellan den värld som vi
människor lever i här på jorden och det
rike som han är Herre över. Guds rike är
någonting helt annat än denna världen. De
två storheterna är avskilda från varandra och
kan inte ha något med varandra att göra. Men
ändå är Guds rike inte långt borta i någon
avlägsen framtid. Inte heller har Guds rike
någon bestämd geografisk synlig plats. Vi
kan inte resa dit eller se det med våra ögon.
Guds rike finns istället inom oss.
Inbunden,140 x 210 mm, Teologi
ISBN: 9789187411847
Utkommer: September 2019

Det rike som Jesus öppnar för oss är ett
annorlunda rike. I den här djupa, men
samtidigt enkla, boken utforskar författaren
vad detta betyder.
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Tidigare bok
av Johan Greppe

Jesus ur tre olika
perspektiv
Inbunden,140 x 210 mm,
Teologi
ISBN: 9789187411847

DINOSAURIER, APMÄNNISKOR OCH GUD
av Mats Molén
Det här är bok om att förstå saker. Om att förstå
vad vi vet, vad vi tror att vi vet och att förstå att
man inte kan veta allt. Det handlar om dinosaurier,
om apmänniskor och om Gud.
Mats Molén är känd som någon som står upp för
Gud som vår skapare och som naturvetare där han
gett oss böcker som Vårt Ursprung? och en av initiativtagarna till tidningen Genesis,
Inbunden, 170 x 230 mm, 79 sidor i färg
Fakta, 9-12 år
ISBN: 9789187411670

S U C C É S E R I E N O M M A R K U S AV T R O LY R I E N av Joseph A. Davis
”Rolig, spännande och fängslande!” (Jennies boklista)
“... har allt man kan önska sig: äventyr, spänning, magi, humor, vänskap och kärlek.” (Gullis lästips)

Markus av Trolyrien, del 1
Inbunden, 140 x 210 mm, 385 sidor
Fakta, 12-15 år
ISBN: 9789187411335

Verarnas drottning, del 2
Inbunden, 140 x 210 mm, 352 sidor
Fakta, 12-15 år
ISBN: 9789187411496

- SIDA 11 AV 16-

Xirianas gåta, del 3
Inbunden, 140 x 210 mm, 388 sidor
Fakta, 12-15 år
ISBN: 9789187411694

När Fia-Lottas farmor blev sjuk
Malin Hedström/ Gloria
Bernardsson
Inbunden, 150 x 200 mm,
53 sidor. 6-9 år
ISBN: 9789187411588

Tiggarskorna
Maria Karström/Signe
Flink
Inbunden, 150 x 200 mm,
55 sidor. 6-9 år
ISBN: 9789187411724

Bygger på en verklig händelse
om hur Gud griper in när
inget annat hjälper.

Har du någon gång velat
befinna dig i någon
annans skor och se hur
deras liv är? Tänk om det
kunde hända på riktigt?

Det finns en lekplats i
London
Peter Nätterdal
Inbunden, 200 x 190 mm, 56
s. Present/Poesi/Inspiration
ISBN: 9789187411649
Det finns en lekplats
i London. Det var där
det började. Vi var lite
bortkomna i den stora
staden. Bortkommen − som
man kan vara i livet. Var
ligger det? Den där platsen
som får en att hitta hem.
Hitta hem till sig själv.

Våga hoppet
Solveig Leuchovius
Inbunden, 135 x 210 mm,
144 s. Livsberättelse, Vuxna
ISBN: 9789187411700
Från att ha varit
sexuellt tnyttjad, genom
psykiska kränkningar,
otrohet, övergivenhet,
utmattnings-deprresion
och utbrändhet - till ett
upprättat liv med Jesus!

Tre vise män, en tant och jag
Ulf Fredeväg/Nicolina
Holmgren
Inbunden, 180 x 220
mm, 112 sidor. i färg. 24
kapitel inför julen. 9-12 år
ISBN: 9789187411717

Riddaren på den gula cykeln
Birger Thureson/Jenny Thureson
Inbunden, 140 x 210 mm,
132 sidor, 9-12 år
ISBN: 9789187411595

En märklig resa med ett
märkligt resmål. Med
på färden är tant Ana
och Yaqub, son till den
yngste av de tre vise
männen.

Ett mystiskt brev från
Det universella rådet. Ett
uppdrag att göra gott
och hjälpa människor i
nöd. Och en passionerad
brevbärare.

Utsikt från mitt
fönster
Lisa Walén
Inbunden, 140 x 210
mm, 51 s.
Svartvitt foto.
Andaktsbok
ISBN: 9789187411632

Ökenrosen får alltid
nya blad
Margit Klehn
Inbunden, 140 x 210
mm, 296 s.
Roman
ISBN: 9789187411731

Betraktelser av livet, av
Bibeln och det som sker i
livet i ljus av Bibeln. En
resa in i hjärtat och på
blommande helig mark.
Sju andakter att läsa
många gånger och ta till
sig budskapet om Guds
närhet.
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När hela det vandrande
folket med Abram i
spetsen jublar över att
ha kommit hem, känner
slavinnan Hagar att hon
kommit bort.

En god, god far
Chris Tomlin och Pat Barrett
Inbunden, 210 x 260 mm, 3-6 år
Illustrationer: Lorna Hussey
ISBN: 9789187411625
Du har hört tusen berättelser, men sanningen i det
du här får läsa om den goda, goda pappan kommer
att röra vid ditt hjärta. Den här vackra bilderboken,
skriven av grammisvinneran och lovsångsledaren
Chris Tomlin och Pat Barrett, kommer att ge barn
en större förståelse av vem Gud är och vilka de är
eftersom de är älskade av honom.

Den annorlunda sommaren
Kristina Wikström
Inbunden, 140 x 210 mm, 9-12 år
ISBN: 9789187411557
Det är härlig sommar för barnen i Lillängsbyn

B Ö C K E R AV A N N A A N D E R S S O N O M S A G A N S VÄ R L D
“Språket är enkelt men ändå har författaren lyckats förmedla ett poetiskt skimmer.
Eftersom utgivningen av barnlitteratur av god kvalité med kristet budskap är liten, fyller
denna bok en viktig funktion.” (BTJ, Brita Lodén om Resan till Kungens rike)

Resan till Kungens rike
ISBN: 9789187411250

Var inte rädd
ISBN: 9789187411083

En annorlunda pusselbit
ISBN: 9789187411205

Alla böckerna i serien är inbundna i format 150 x 200 mm. För 6-12
år. Passar mycket bra som högläsning och för den som är ny i läsning.
Böckerna är fristående, men har beröringspunkter med varandra.

När pottisarna råkade
stjäla julen
24 kapitel och julevangeliet
ISBN: 9789187411519

Sagans värld är en älskad fantasyserie om livet som kungens barn, där barnet får
stiga in i en underbar värld av äventyr, humor och oförglömliga karaktärer, samtidigt som vitkiga teman som “vad händer när vi dör?”, utanförskap och skuld tas
upp på ett sätt som skapar många härliga samtal kring läsestunden. Anna är även
illustratör och böckerna är illustrerade i svartvitt.

Pottisarnas målarbok
24 uppslag att måla till boken
ISBN: 9789187411526
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De tre nycklarna
Malin Hedström/Åsa-Pia
Andersson
Inbunden, 280 x 235 mm, 3-6 år
ISBN: 9789187411373

Benjamin och morfar åker
till havet
Ingrid Byström/Lars Gardebrandt
Inbunden, 170 x 230 mm, 3-6 år
ISBN: 9789187411267

Egil, orgeln och
hullerombullertanterna
Malin Hedström/Anna Andersson
Inbunden, 170 x 230 mm, 3-6 år
ISBN: 9789187411182

Finns det monster i skåpet?
Anette Tidefors
Inbunden, 157 x 157 mm, 3-6 år
ISBN: 9789187411274

Lilla Storasyster
Gudrun Lundberg
Inbunden, 150 x 200 mm, 6-9 år
ISBN: 9789187411175

Egil, morfar och Guds
himmel
Malin Hedström/Anna Andersson
Inbunden, 170 x 230 mm, 3-6 år
ISBN: 9789187411199

Varför firar vi påsk,
mormor?
MiA Zetterlund/Rainer Paakkinen
Inbunden, 150 x 200 mm, 3-6 år
ISBN: 9789187411366

Lilla Storasyster och
Jesus
Gudrun Lundberg/ Anna
MalmborgInbunden,
150 x 200 mm, 6-9 år
ISBN: 9789187411434

Liv, lilla Liv och livets slut
Lisa Ånskog
Inbunden, 170 x 230 mm, 3-6 år
ISBN: 9789187411465

Ljus, bli till
Desmond Tutu/Nancy
Tillman
Inbunden, 280 x 235 mm, 3-6 år
ISBN: 9789187411090

Näsan som bytte plats med
stortån
Susanne Christensson/Signe Flink
Inbunden, 150 x 200 mm, 6-9 år
ISBN: 9789187411427

Juldagboken
Åsa Jansson
Inbunden, 140 x 210 mm, 9-12 år
ISBN: 9789187411236
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Min vän Jesus
Kathryn Slattery/Alida Massari
Inbunden, 170 x 230 mm, 3-6 år
ISBN: 9789187411045

Krubilum hittar ett hus
Anna Andersson
Inbunden, 215 x 265 mm, 3-6 år
ISBN: 9789187411151

Wilda
Therese Loreskär/Emma
Ganslandt
Inbunden, 150 x 200 mm, 6-9 år
ISBN: 9789187411229

Julen vi aldrig glömde
Kristina Wikström
Inbunden, 140 x 210 mm, 9-12 år
ISBN: 9789187411382

Regnbågens rike
Flygande Matta
Maria Alexandersson/Lena FurbergChristin S. Salander
Inbunden, 140 x 210 mm, 9-12 år Inbunden, 140 x 210 mm, 9-12 år
ISBN: 9789187411113
ISBN: 9789187411007

Tidsboken
Mia Zetterlund
Inbunden, 140 x 210 mm, 12-15 år
ISBN: 9789187411212

Resor med Björn Lénberg
Björn Lénberg
Inbunden, 140 x 210 mm,
Livsberättelse
ISBN: 9789187411663

Den gudomliga
restaurangen
Lennart Johansson
Mjukband, 140 x 210 mm,
Teologi
ISBN: 9789187411311

Ska vi slå vad
Rebecka Fredriksson
Inbunden, 140 x 210 mm, 12-15 år
ISBN: 9789187411069

Ur askan växer nya skott, del 1
Maria Karström
Mjukband, 140 x 210 mm, Roman
ISBN: 9789187411281

101 hjärtan från Gud
Anette Tidefors
Inbunden ,200 x 180 mm,
Present, Inspiration
ISBN: 9789187411137

Hannas värld
Anna Mendelsson
Inbunden, 140 x 210 mm, 12-15 år
ISBN: 9789187411472

Efter regn
Joanna Hjalmarsson
Inbunden, 140 x 210 mm, 12-15 år
ISBN: 9789187411502

Det kan inte bara ha hänt
Lawrence O. Richards
Mjukband, 168 x 222 mm, 12-15 år
ISBN: 9789187411038

Brev från syster Lilly
Rebecka Fredriksson
Inbunden, 158 x 228 mm, Biografi
ISBN: 9789187411403

I skuggan av det fördolda,
del 2
Maria Karström
Mjukband, 140 x 210 mm, Roman
ISBN: 9789187411410

Hjärtats lovsång
Kristina Wikström
Mjukband, 140 x 210 mm,
Inspiration, teologi
ISBN: 9789187411106

Kokbok för små och stora
kockar
Urban Wickman
Inbunden ,200 x 180 mm, Kokbok
ISBN: 9789187411120
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Under den
stjärnbeströdda himlen
Lina Ellehammer
Mjukband , 140 x 210 mm,
Poesi
ISBN: 9789187411052

Pärlan Förlag, Lisasandsgatan 3, 667 30 Forshaga
Kontakt: christin@parlanforlag.se, 073-5937134
www.parlanforlag.se
www.facebook.com/parlanforlag
För Den Kristna Barnbokklubben se hemsidan
Distribution för återförsäljare: Förlagssystem
Kontakt: christin@parlanforlag.se eller Förlagssystem:
www.fsbutiken.se, order@forlagssystem.se, 08-6579500

Katalogens ISBN: 9789187411915
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modignatur, quia et haribus, veratibus aut hicil eum none offic tem ver
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alicill andicie ndendus qui voluptatem quid utendamet autem et

Collection Est licianda re vendi
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none offic tem vernis ut mod ero dolendit, odiciania
dolutas dolucim eniantur quid magnatem vollestem
licae cor aut vid mint aut omnia nonsequam sunte

- PAGE 3 OF 16-

PRODUCT NAME
Description : Dignatur, quia et haribus,
veratibus aut hicil eum none offic tem vernis
ut mod ero dolendit, odician
Color : Blue , white , black
Size
: xs, s, m, l, xl
Price : $290

PRODUCT NAME
Description : Dignatur, quia et haribus,
veratibus aut hicil eum none offic tem vernis
ut mod ero dolendit, odician
Color : Blue , white , black
Size
: xs, s, m, l, xl
Price : 290 $

PRODUCT NAME
Description : Dignatur, quia et haribus,
veratibus aut hicil eum none offic tem vernis
ut mod ero dolendit, odician
Color : Blue , white , black
Size
: xs, s, m, l, xl
Price : 290 $
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PRODUCT NAME

PRODUCT NAME

Samo et dolorsit escdsilit, secum
ceheniti volupta et spiene taeprovid
sinven tisces sinus atem fugit, solor
expe preic tesn sectio doluptat.

Samo et dolorsit escdsilit, secum
ceheniti volupta et spiene taeprovid
sinven tisces sinus atem fugit, solor
expe preic tesn sectio doluptat.

Size : xs, s, m, l, x

Size : xs, s, m, l, x

Color :

Color :

PRODUCT NAME

PRODUCT NAME

Samo et dolorsit escdsilit, secum
ceheniti volupta et spiene taeprovid
sinven tisces sinus atem fugit, solor
expe preic tesn sectio doluptat.

Samo et dolorsit escdsilit, secum
ceheniti volupta et spiene taeprovid
sinven tisces sinus atem fugit, solor
expe preic tesn sectio doluptat.

Size : xs, s, m, l, x

Size : xs, s, m, l, x

Color :

Color :
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PRODUCT NAME 01

PRODUCT NAME 02

PRODUCT NAME 03

Description : Dignave ratierust
authicil niellau ceheniti volueta
Size
: xs, s, m, l, xl
Price : 290 $
Color :
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authicil niellau ceheniti volueta
Size
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Description : Dignave ratierust
authicil niellau ceheniti volueta
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Description : Dignave ratierust
authicil niellau ceheniti volueta
Size
: xs, s, m, l, xl
Price : 290 $
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Description : Dignave ratierust
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Description : Dignave ratierust
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Price : 290 $
Color :

Description : Dignave ratierust
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Size
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Description : Dignave ratierust
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Size
: xs, s, m, l, xl
Price : 290 $
Color :
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Description : Dignave ratierust
authicil niellau ceheniti volueta
Size
: xs, s, m, l, xl
Price : 290 $
Color :

Description : Dignave ratierust
authicil niellau ceheniti volueta
Size
: xs, s, m, l, xl
Price : 290 $
Color :

Description : Dignave ratierust
authicil niellau ceheniti volueta
Size
: xs, s, m, l, xl
Price : 290 $
Color :
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Description : Dignave ratierust
authicil niellau ceheniti volueta
Size
: xs, s, m, l, xl
Price : 290 $
Color :

Description : Dignave ratierust
authicil niellau ceheniti volueta
Size
: xs, s, m, l, xl
Price : 290 $
Color :

Description : Dignave ratierust
authicil niellau ceheniti volueta
Size
: xs, s, m, l, xl
Price : 290 $
Color :
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$290
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PRODUCT NAME 18

Description : Dignave ratierust
authicil niellau ceheniti volueta
Size
: xs, s, m, l, xl
Price : 290 $
Color :

Description : Dignave ratierust
authicil niellau ceheniti volueta
Size
: xs, s, m, l, xl
Price : 290 $
Color :

Description : Dignave ratierust
authicil niellau ceheniti volueta
Size
: xs, s, m, l, xl
Price : 290 $
Color :
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