
SKOLERBJUDANDE
Ann-Charlotte Englund (1964) som har skrivit bokserien Den grå kastrullen är legetimerad pedagog för undervisning i 
grundskolans tidigare år. Som verksam lärare har hon lagt märke till att det inte finns så många böcker skrivna för barn i lågstadiet 
som kombinerar olika ämnen och teman. Kastrullenserien kan användas i undervisningen som komplement i kompissamtal, SO/
NO, bild, matematik samt religion. 
   Upper Room Förlag har gett ut hennes verklighetsbaserade berättelser. Böckerna är rikt illustrerade med färgbilder prducerade av 
författaren själv. Samtliga titlar finns även som e-böcker via ElibU.

Majken Bahlenberg (1932-2018) som har författat bokserien Sagor från nattskogen arbetade som särskollärare och sagoberättare. 
Hon var utbildad specialpedagog, talpedagog, bild- och symbolterapeut.      
   Under sin aktiva tid reste hon runt i hela Sverige på studiedagar för att lärarna vid hennes besök skulle lära sig hur sagor tar sig 
in i en barnkropp och blir till läkedom.
   Upper Room Förlag har gett ut hennes munsagor i påkostade inbundna versioner med skyddsomslag och märkband. Det är 
Majkens make Jan Bahlenberg som har illustrerat sagorna i färg.

Josef Rääf  (1991) har författat ett antal ungdomsböcker i deckarserien Marlene Mårtensson samt inom fantasygenren bokserierna 
Udralos och Eldercrest. Det finns även en novell som heter SAKURA. Josef vill engagera ungdomar och väcka deras läsintresse. 
Emily Clare (1995) har skrivit deckarnovellen BLACKOUT.

S.C. Ödman (1995) har skrivit steampunkfantasyserien Drystoll. Denna spännande fantasyserie finns både som samlingsutgåva och 
som beställningstryck del för del: Rovängel, Mörklagd och Död Mans Vinter.

Detta erbjudande ger skolor rabatt på inköp av tryckta titlar. Ju fler per titel - desto högre rabatt.
Blanda barn- och ungdomstitlar fritt, dock lägst 20 exemplar: 10% rabatt.
Köp minst 10 exemplar per titel och välj minst två titlar: 20% rabatt.
Köp minst 20 exemplar per titel och välj minst två titlar: 30% rabatt.
Frakt tillkommer med 150 kronor inkl. 25% moms per beställning

Betalning sker mot faktura (14 dagars betalningsvillkor) som sänds med beställningen. Om ni önskar längre 
betalningstid, vänligen ange orsak i meddelanderutan. Då tillkommer 4% på totalsumman i fakturaavgift. 
Fyll i er beställning, skanna och sänd till 
boksalen@upperroomforlag.se eller skicka den med vanlig post till:

UPPER ROOM FÖRLAG
Ateljé Ann-Charlotte Englund
Järnvägsgatan 2
871 45  HÄRNÖSAND

Det går också bra att beställa direkt via direktorder på hemsidan: https://upperroomforlag.se/webbshop/skolerbjudande

Vi återkommer med orderbekräftelse!

Del 1 inbunden har ordinarie lågt F-pris (25kr) och 
ingår därför ej i rabattsystemet



Beställares namn/kontaktperson

e-Postadress för orderbekräftelse

Skolans namn

Skolans organisationsnummer

Leveransadress/ mobilnummer

Fakturaadress (om annan än leveransadress, ange även om särskilt kostnadsställe skall anges på fakturan)

Övrigt meddelande

Skolan beställer (fyll i önskat antal)/ pris anges före rabatt:

Den grå kastrullen av Ann-Charlotte Englund
(     ) Den grå kastrullen, inbunden/ fast pris* 25kr
(     ) Den grå kastrullen, mjukpärm/ 75 kr
(     ) Den grå kastrullen reser till Paris/ 75 kr
(     ) Den grå kastrullen gifter sig/ 75 kr
(     ) Den grå kastrullen reser till London/ 75 kr
(     ) Den grå kastrullen reser till Europa/ 90 kr
(     ) Den grå kastrullen reser till Italien/ 75 kr
(     ) Den grå kastrullen reser till Israel/ 75 kr
(     ) Den grå kastrullen reser till Iran/ 75 kr
(     ) Den grå kastrullen får en ny kompis/ 75 kr
(     ) Den grå kastrullen reser till Samerna/ 75 kr
(     ) Den grå kastrullen får en bebis/ 75 kr

Sagor från nattskogen av Majken Bahlenberg
(     ) Sagan om en liten prins/ 135 kr
(     ) Trollkärringen/ 135 kr
(     ) Didrik och skatten/ 135 kr
(     ) Guldormen/ 135 kr
(     ) Hålet i trädet/ 135 kr
Ungdomsdeckarnovell av Emily Clare
(     ) Blackout/ 52.50 kr

*) fast pris innebär lägsta pris och ingår därför inte i rabattsystemet. 

Ungdomsböcker av Josef Rääf
(     ) Marlene Mårtensson 1: Sjömansknopen/ 60 kr
(     ) Marlene Mårtensson 2: Spökstryparen/ 60 kr
(     ) SAKURA/ 48 kr
(     ) Eldercrest samlingsutgåva/ 192kr
(     ) Eldercrest 1: Profetian/ 84kr
(     ) Eldercrest 2: Insignia/ 72 kr
(     ) Eldercrest 3: Operation/ 62 kr
(     ) Eldercrest 4: Marmortronen/ 48 kr
(     ) Udralos samlingsutgåva/ 90 kr
(     ) Udralos 1: Ëlysisstenen/ 78 kr
(     ) Udralos 2: Twëestryd/ 62 kr
(     ) Udralos 3: Ëzinthatrion/ 62 kr

Ungdomsböcker av S. C. Ödman
(     ) DRYSTOLL samlingsutgåva/ 169 kr
(     ) Drystoll 1: Rovängel/ 102 kr
(     ) Drystoll 2: Mörklagd/ 100 kr
(     ) Drystoll 3: Död Mans Vinter/ 116 kr

Skicka ordern skannad till boksalen@upperroomforlag.se
eller via post till: UPPER ROOM FÖRLAG

Ateljé Ann-Charlotte Englund
Järnvägsgatan 2, 871 45  HÄRNÖSAND

ORDERFORMULÄR


