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Kapitelböcker
6-9 år

Kapitelböcker
6-9 år

Läs mer och lyssna på hela intervjun på 
barnensbibliotek.se/Foxxy

Hej Apmut! Hur gammal är du?
Jag är 10 år.

Du verkar säker på att hantera lasso! 
Hur har du lärt dig det?
Det har pappa lärt mig. Och jag blir 
tränad av att kasta lasso på renhorn 
som andra barn håller i händerna och 
springer med. 

Du flyttar mycket, var är du helst?
Det bästa är att få vara ute i naturen 
och bland renarna.

Vad är det roligaste du vet?
Att vara på kalvmärkning och att fiska.

Går du aldrig i skolan?
Jodå. I 3 år har jag gått i sommarskola 
från mitten av juni till mitten av sep-
tember och i vinterskola från början 
av november till slutet av april med 
uppehåll under jullovet.   

Vilket är ditt favoritgodis?
Det är båsskå. Eller kvanne som man 
säger på svenska. 

Du pratar lulesamiska. Hur är det med 
andra samer, förstår du vad de säger?
En del pratar sydsamiska och en del 
nordsamiska. Jag förstår en del av vad 
de säger men inte allt.

Kan du lära mig något på lulesamiska? 
Vilket är det finaste ord du vet?
Jag tycker du ska lära dig boahtsuj. 
Det betyder ren och är också det 
vackraste ordet jag vet. 

Foxxy träffar Apmut, som berättar om livet som samepojke på 40-talet: att flytta efter årstiderna 
och allt som han får uppleva.

InTeRvJuAr
...

  
FO

XXY

Sofia 
Gydemo

Bokurval.
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Bosse flyttar in

Länge har Lea längtat efter en hund, 
läst böcker om hundar och tjatat på 
sina föräldrar. Så går hennes önskan 
i uppfyllelse. Från första stund älskar 
hon Bosse. Det är mycket jobb med 
en valp men samtidigt roligt. En dag 
är Bosse försvunnen. Var är han?

Åsa Karsin
Alfabeta. 64 sidor
ISBN 9789150117578

Alvas bästa sommarlov

Alva ser fram emot sommarlovet 
och det visar sig bli händelserikt. 
Alva och hennes låtsassyster Nicole 
planerar för att deras föräldrar ska 
bli ihop igen. Alva och hennes mam-
ma ska semestra med Fabians familj 
i ett härligt sommarhus. Mitt i allt blir 
Alvas hund Alf biten av en orm och 
måste åka till djursjukhuset!
Tolfte och sista delen i serien om 
Alva.

Pernilla Gesén /Christina Alvner 
B Wahlströms. 130 sidor
ISBN 9789132165924

Brune

Rune och hans kompis Atle bygger 
på en häftig koja. Men tre äldre killar 
förstör den. De retas och hotar Rune
med stryk. För att hämnas på killarna
förvandlar Rune sig till superhjälten 
Brune. I skydd av nattens mörker 
smyger Brune iväg med en burk 
brun färg. Nu ska de få!

Håkon Övreås /Öyvind Torseter 
Översättare: Sofia Nordin
Rabén & Sjögren. 130 sidor
ISBN 9789129694772
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Bästisar och hemligheter

Selma har gjort något hon inte får. 
Hon har avslöjat en hemlighet för 
Snöret som hon lovat Fabian att inte 
berätta för någon. Hemligheten om 
Selmas fågel och Fabians undulat 
som absolut ingen fick veta. Det 
dåliga samvetet känns i magen. Ska 
hon våga berätta för Fabian vad hon 
har gjort?
Tredje och sista boken om Selma 
och Snöret.

Ellen Karlsson /Eva Lindström 
Hippo Bokförlag. 144 sidor
ISBN 9789187033414
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Bokurval.
Lulesamiska

Apmut Jåhttesábme 
Apmut, flyttsamen

Dát girjje subtsas jåhttesámebár-
ne Apmuda birra, ja jåhttesámij 
lágev. Jåhtulahka gidán alás várráj 
gierisrájdoj, ja giesen noadehiergij 
Badjelánndaj. Giehttu aj gåk Apmut 
låbdij biejvijt ietjas bargoj ja aj háhp-
pidij viehkedit iednev ja áhtjev. 

Boken berättar om samepojken 
Apmut och om flyttsamernas liv. Om 
flyttningen på våren med pulkarajd 
upp till fjälls och på sommaren med 
klövjehärkar till Badjelánnda. Den 
berättar också om hur Apmut till-
bringade sina dagar med både lek 
och allvar och hur han hjälpte mor och 
far i deras arbete. 

Apmut Ivar Kuoljok /
Margareta Dahl Sandling & Torbjörn Sandling 
Ord&visor förlag, 64 sidor
ISBN 9789187949005

FAKTA MINORITETSSPRÅK: 
Apmut talar ett minoritetsspråk – samiska.
I Sverige finns det fem erkända minoritets-
språk: finska, jiddisch, meänkieli (tornedals-
finska), romska och samiska. Det är språk 
som funnits länge i Sverige. Det svenska 
teckenspråket har en liknande status.

Vill du veta mer och hitta böcker, ljudfiler 
och annat om och på minoritetsspråken? 
Här kommer lite tips:

Språkrådet har en sida för dig som går 
i skolan: www.sprakochfolkminnen.se

En webbplats för nationella minoritetsspråk:
www.minoritet.se

Skolverkets Tema Modersmål:
modersmal.skolverket.se
Här kan du även klicka in på UR och höra 
sagor och se filmer på minoritetsspråk.

Foxxy-intervju
Sid 26
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Drakula-klubben 
och spöket

De tre vännerna Vips, Leyla och Al-
bert får ett nytt uppdrag för Drakula-
klubben. Deras klasskompis Anna 
tror att hon har ett riktigt spöke på 
vinden. Det måste klubben undersö-
ka. Lite rädda är de, för spöken kan 
vara ruskigt läskiga. Annas vinds-
spöke visar sig ha en hemlighet 
som ingen kunnat ana.
Finns också som bok + CD.

Sissel Dalsgaard Thomsen /Rasmus Bregnhoi
Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel  
Bokförlaget Hegas. 51 sidor
ISBN 9789175431468

L Ä T T L Ä S T

Emelie Nicklasson och jag

Mats har precis börjat i ettan. Han 
är bäst i klassen på många saker. 
I klassen finns Emelie Nicklasson, 
som också är väldigt duktig. Emelie 
bor i ett rosa hus med märkliga för-
äldrar som alltid ler på ett konstigt 
sätt. Alla älskar Emelie och Mats 
slits mellan att tycka om henne sam-
tidigt som han är avundsjuk.
Fristående fortsättning på Världens 
räddaste katt.

Mats Jonsson
Alfabeta. 64 sidor
ISBN 9789150117455
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En häxa sitter barnvakt

När Dannes föräldrar ska på kalas 
dyker det upp en mycket speciell 
barnvakt, Maja Stormhatt. Det visar 
sig att Maja är en riktig häxa! Danne 
trodde att det skulle bli en ganska
vanlig fredagskväll men Maja tar med 
honom på ett fantastiskt äventyr.
Första boken i serien Maja Storm-
hatt.

Suzanne Mortensen /Bettina Johansson 
B Wahlströms. 100 sidor
ISBN 9789132165344
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Convol – det kallblodiga 
odjuret

Efter att ha mött en rad otäcka 
monster tror Tom att han äntligen 
ska få lugn och ro. Men han har 
fel. Tom och hans vänner kommer 
till landet Tavanien. Där får Tom 
en obehaglig överraskning. Hans 
fiende trollkarlen Malvel är tillbaka 
tillsammans med sex onda odjur 
som Tom måste besegra.
Första delen i serien Beast Quest: 
En förlorad värld.

Adam Blade /Steve Sims 
Översättare: Birgit Lönn
Berghs. 124 sidor
ISBN 9789150220926
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Elliot möter Döden

Sjuårige Elliot tänker en del på döden. 
Hans morfar är död och mamma 
säger att Elliot är lik honom. Kan 
man vara lik någon som är död? Så 
kommer släktingen Runa in i Elliots 
liv. En rolig dam som äger en väldigt 
häftig sak, en trattgrammofon. Ett 
besök hos Runa ger Elliot massor 
av nya saker att tänka på. 
Tredje boken om Elliot.

Hillevi Wahl /Mia Nilsson 
Rabén & Sjögren. 64 sidor
ISBN 9789129696400
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Cirkusdeckarna och 
månstensmysteriet

Tvillingarna och cirkusartisterna 
Katinka och Kaspar är på Öland. De 
ska uppträda när Sveriges stats-
minister gifter sig med en populär 
popstjärna. När brudparet ska packa 
upp sina presenter är alla fina saker 
borta. Katinka och Kaspar hamnar 
mitt i en stöldhärva som blir ett 
hisnande äventyr.
Tolfte Cirkusdeckaren.

Dan Höjer /Stina Lövkvist
Bokförlaget Semic. 144 sidor
ISBN 9789155261146
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Fegast i hela världen

Lydia är mörkrädd. När hon går hem 
från dansträningen tycker hon att 
hon hör konstiga ljud. Är det någon 
som förföljer henne? Dunk, dunk 
låter ljuden. Med bankade hjärta 
börja Lydia springa. Kommer hon att 
hinna hem innan det som gör ljudet 
är ikapp henne?
Finns också som bok + CD.

Gull Åkerblom /Sissel Gustafsson
Bokförlaget Hegas. 41 sidor
ISBN 9789175431406

L Ä T T L Ä S T

Gårdens stjärnor

Shaun och Bitzer tror inte sina 
ögon. Bonden ska ställa upp i en 
talangjakt. När hönorna på gården 
retat fåren en gång för mycket be-
stämmer sig Shaun. Han ska ordna 
en talangjakt där det blir en tävling 
mellan hönsen och fåren. Alla är 
taggade. Men det kan bara gå på 
ett sätt – tokigt.
Första delen i serien Berättelser 
från bondgården.

Martin Howard /Andy Janes 
Översättare: Caroline Bruce
B Wahlströms. 90 sidor
ISBN 9789132165337
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Harry, Gunnar och 
rymlingen

En dag hittar Harry och Gunnar 
sin granne Sonja i källaren. Hon 
vill inte gå hem för hennes mamma 
vägrar låta Sonjas pappa komma på 
besök. Harry och Gunnar tar med 
sig Sonja hem till sig. Där gömmer 
de henne i en garderob. Men Sonja 
kan inte bo i en garderob för alltid. 
Vad ska Harry och Gunnar göra?
En fristående fortsättning på Harry, 
Gunnar och presenten.

Sofia Nordin och Kajsa Gordan /Caroline 
Röstlund 
Rabén & Sjögren. 60 sidor
ISBN 9789129690781
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En liten bok om kärlek

Ute i världen rasar ett stort krig som 
gör att Freds pappa inte kan vara 
hemma. Fred saknar sin pappa men 
försöker tänka på andra saker. Som 
Elsa. Den finaste och bästa flickan 
i Freds klass. Elsa som Fred nog är 
lite kär i. Men tycker Elsa om Fred? 
Och kommer det bli en riktig jul 
utan pappa?

Ulf Stark /Ida Björs 
Lilla Piratförlaget. 128 sidor
ISBN 9789187707223

Fallet med den försvunna 
enhörningen

Tvillingarna Nova och Simon 
bestämmer sig för att starta en 
hjälparbyrå. De inreder en gammal 
husvagn som högkvarter och får 
snart sitt första fall. Till deras stora 
förvåning är det en skogstomte som 
behöver hjälp att hitta en försvun-
nen enhörning.
Första boken i serien Hjälparbyrån.

Daniel Edfeldt /Mats Minnhagen 
B Wahlströms. 110 sidor
ISBN 9789132163777
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Kamomilla är en lugn stad. Men 
ibland kommer de tre rövarna för att 
stjäla; fast bara sådant de behöver. 
Då får konstapel Bastian rycka ut.

Thorbjørn Egner
Översättare: ´Usman kewkebîşad 
Kitab-i Arzan, 139 sidor 
ISBN 9789186065782 

Folk och rövare i 
Kamomilla stad

sorani
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Ishavspirater

På kvällarna brukar Siri berätta en 
kuslig historia för sin lillasyster Miki. 
Berättelsen handlar om den hemska 
sjörövaren Vithuvud. Vithuvud rövar 
bort barn och för dem till en gruva, 
där han håller dem fångna. Under 
en utflykt är det exakt vad som 
händer Miki, hon blir bortrövad. Siri 
bestämmer sig för att leta reda på 
sin syster. Det blir ett farligt äventyr.

Frida Nilsson 
Natur & Kultur. 300 sidor
ISBN 9789127136854

Jag, Lilly och resten 
av världen

Hannah har tre systrar, en katt, en 
mamma och en pappa. De bor i ett 
grönt hus och systrarna håller näs-
tan alltid sams. När en ny granne 
flyttar in tycker Hannah och hennes 
syster Lilly att något verkar mycket 
skumt. Grannen beter sig och ser ut 
som en vampyr. Dags för vampyrjakt!

Alexandra Maxeiner /Martina Badstuber 
Översättare: Christine Bredenkamp
Lilla Piratförlaget. 143 sidor
ISBN 9789187707155

Katitzi & Katitzi och Swing

Sjuåriga Katitzi bor på barnhem och 
trivs ganska bra. Så en dag hämtar 
Katitzis pappa hem henne. Hemmet 
är ett tältläger där Katitzi på nytt får 
lära känna sin familj. Katitzis familj 
är romer och måste flytta hela tiden. 
Ingen vill ha dem på sin mark. Tur 
att hon har sina syskon och sin 
hund.

Katarina Taikon /Johanna Hellgren 
Natur & Kultur. 285 sidor
ISBN 9789127141506
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Katthämtningen

Vad gör man när ens pappa är 
superallergisk och det enda man vill 
ha är ett husdjur? Sally kommer på 
en smart plan. Hon ska köpa en katt 
och ha den på balkongen. I tidning-
en hittar hon en supergullig katt-
unge och efter en lång cykeltur har 
hon fått hem katten, Perser. Planen 
går dock inte riktigt som Sally hade 
tänkt sig. Tredje boken i serien Sally 
– Djurens vän.

Camilla Ceder /Sanna Mander 
Bonnier Carlsen. 112 sidor
ISBN 9789163882722
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Innanför min blåa dörr

Leo har ett hemskt sommarlov. 
Hans mamma är ledsen för att Leos 
morfar har dött. Pappa lovar att de 
ska hitta på något roligt men det blir 
aldrig av. Men när Leo hittar en dörr 
i sin mage förändras allt. Innanför 
dörren bor tre udda vänner som tar 
med Leo på roliga äventyr.

Ellen Karlsson /Josefin Sundqvist 
Hippo Bokförlag. 84 sidor
ISBN 9789187033292
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Hemligt: Jördis hjärta Harry

Jördis är arg! Hennes nya granne 
Vilda har frågat chans på Harry och 
han har sagt ja. Jördis kan inte förstå
varför. Hon trodde att Harry tyckte 
om henne. Jördis kan inte berätta 
något för bästisen Judith för Judith 
hatar Harry. Allt är en enda röra!
Tredje boken om Jördis.

Elin Lindell 
Alfabeta. 132 sidor
ISBN 9789150117257
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Kom sol!

När Malva var 9 år blev hennes 
mamma sjuk i cancer och dog. 
Sorgen gör ont i Malva men hon 
vill inte glömma sin mamma. För att 
minnas skriver hon ner sin berät-
telse, om allt som hände från den 
dagen mamma blev sjuk till det att 
hon dör. Malva skriver om en pappa 
som bara jobbar och en liten syster 
som inget förstår. 

Karin Ahlin 
Alfabeta. 128 sidor
ISBN 9789150117561

Leonora och glasplaneten

Utan att fråga om lov har Leonora 
flugit iväg i rymdhoppan som hon 
fått i födelsedagspresent. Efter att 
ha kommit på villovägar kraschlan-
dar Leonora på en främmande 
planet. Med är hjälparen Bobo men 
hans batterier är nästan slut. Leono-
ra är helt utelämnad åt sitt öde. Ett 
öde som snart hamnar i händerna 
på ett gäng rymdpirater.

Helen Johansson /Jonathan Iversen-Ejve 
Bokförlaget Langenskiöld. 120 sidor
ISBN 9789187007590

Livet enligt Dunne

Medan pappa ligger på sjukhus 
med brutet ben får Dunne fira 
sommarlov på en ö tillsammans 
med bästa kompisen Ella Frida. När 
mormor, morfar och Dunnes kusin 
Svante kommer på besök avslöjar 
Svante en hemlighet om Dunnes 
pappa. Något Dunne inte tror på 
men som visar sig vara sant.
Fjärde ljudboken om Dunne. Finns 
också som bok.

Rose Lagercrantz /Eva Eriksson 
Uppläsare: Rose Lagercrantz
Tundell Salmson audio. 1 CD / mp3
ISBN 9789187141782 / 9789176070567
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Mackan och silver-Zlatan

Ruben i Mackans fotbollslag har fyllt 
år och fått ett snyggt silverhalsband 
med en liten fotbollsspelare på. 
Efter en träning är halsbandet borta 
från kroken i omklädningsrummet. 
Hur mycket än Ruben letar finns inte 
halsbandet någonstans! Mackan 
funderar på om någon har tagit det. 
Men vem?
Fjärde boken om Mackan.

Helena Lund-Isaksson /Maria Källström 
B Wahlströms. 70 sidor
ISBN 9789132166464
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Klappsnapparna och Charlie 

Det här är berättelsen om hur Char-
lie blir den yngsta medlemmen i 
Madame Bofvéns tjuvgäng Klapp-
snapparna. Åttaåriga Charlie ham-
nar hos Kurre Karlsson, som påstås 
vara hennes pappa. Kurre är med 
i Klappsnapparna och får i uppgift 
att lära upp Charlie. Det visar sig att 
hon är en väldigt bra ficktjuv.

Stefan Roos och Per Simonsson /Lars Rudebjer 
Opal. 64 sidor
ISBN 9789172997509

Klara Ek och hunden som 
inte var en hamster

Klaras högsta önskan är att få en 
hamster. Hon tänker på hamstrar 
nästan hela tiden. När pappa 
berättar att han träffat en tjej som 
heter Malin tycker Klara först att det 
är spännande. Malin har en hund, 
Jacky, som alltid är med. Klara tyck-
er det är jobbigt med Jacky, som är 
stor och knuffas. Hon vill ju ha en 
hamster!

Ebba Berg /Carl Flint 
Olika förlag. 38 sidor
ISBN 9789187413025

L Ä T T L Ä S T
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Maximus ring

Örnfolket och människorna har alltid 
varit fiender. Men när ett vulkan-
utbrott hotar att ödelägga både 
Örnhem och Flodhem inser örnfol-
ket att de måste varna människorna. 
Remus och hans modiga örn Aquila 
måste bege sig till Flodhem. Männ-
iskors hat mot örnfolket gör att det 
blir en farlig resa.
Första boken i serien Legenden om 
Örnfolket.

Patrik Bergström /Filippo Vanzo 
Lilla Piratförlaget. 96 sidor
ISBN 9789187707230

Midnatt på månen 

Efter att ha farit i tid och rum är det 
dags för en ny spännande resa för 
syskonen Viktor och Hanna. De är 
på jakt efter fyra ting på M, för att 
rädda Morgana, en bibliotekarie 
med magiska krafter som blivit 
förtrollad. Sökandet efter det fjärde 
tinget tar syskonen på en resa ända 
till månen.
Åttonde boken i serien Den magiska 
trädkojan.

Mary Pope Osborne /Sal Murdocca 
Översättare: Manieri Communications
B Wahlströms. 74 sidor
ISBN 9789132163517

Mikaels märkvärdiga resa

Tredje delen i serien om bröderna 
Ossian och Samuel. Till bröder-
nas stora förvåning följer mamma 
med till badhuset. Där blir mamma 
förvandlad till ett konstigt blått djur. 
Deras pappa tror först inte sina 
ögon men för att rädda mamma 
måste hela familjen ge sig ut på ett 
magiskt äventyr.

Ylva Karlsson /Katarina Strömgård 
Hippo Bokförlag. 175 sidor
ISBN 9789187033377
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Min brorsa heter Noa

Sagas bror Noa beter sig konstigt. 
Han byter namn till Viking och sätter 
upp affischer på soldater inne på 
sitt rum. En dag snokar Saga och 
hennes bästis Anisa inne på Noas 
rum och hittar knivar. Noa är också 
dum mot Anisa och säger massor 
av hemska saker. Vems sida ska 
Saga stå på? Noas eller Anisas?

Anna-Clara Tidholm /Joanna Hellgren 
Alfabeta. 64 sidor
ISBN 9789150117127
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Mandelhjärtat

Längtan efter en egen hund är helt 
outhärdlig inuti Oscar. Hans föräldrar 
förstår inte hur mycket Oscar vill ha 
en hund. Tur att han i alla fall har sin 
tjej Bie. Men Bie verkar vilja umgås 
mer med Hugo, något Hugo inte 
har något emot. Oscar får mycket 
att fundera på och ett missförstånd 
leder till något hemskt.
Fristående fortsättning på Lyckoka-
kan.

Kerstin Lundberg Hahn /Maria Nilsson Thore 
Rabén & Sjögren. 173 sidor
ISBN 9789129695632
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Mademoiselle Oiseau 
kommer tillbaka

59 långa dagar har det gått sedan 
Mademoiselle Oiseau lämnade 
Paris och därmed Isabella. Tillsam-
mans med Isis är dock Isabella inte 
lika ensam längre. Isis som berättar 
att hon läst Mademoiselles dagbok 
en gång för länge sedan. Något de 
har nytta av när nya mysterier kring 
Mademoiselle avslöjas.
Andra boken om Mademoiselle 
Oiseau.

Andrea De La Barre De Nanteuil /Lovisa Burfitt 
Rabén & Sjögren. 144 sidor
ISBN 9789129694369
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Mysteriet med den 
blodröda ponnyn

En sen kväll är Noa och Alex ute 
och ser till hästarna på gården som 
Noas familj äger. Det Noa plötsligt 
ser gör henne stel av skräck. Den 
lugna och snälla russet Ruben är 
helt galen i hagen. Han sparkar 
bakut mot någon som är där. Någon 
som verkar göra Ruben illa. Någon 
som springer iväg.
Första boken om Hästdetektiverna.

Catharina Hansson /Lena Furberg 
Bokförlaget Semic. 126 sidor
ISBN 9789155261733

Mördarkattens återkomst

Katten Tuffy fortsätter att berätta om 
sina öden och äventyr. Tuffys familj 
ska resa bort en vecka, vilket Tuffy 
tycker ska bli väldigt skönt. Men nej, 
kattvakten visar sig vara allt annat är 
rolig. Tuffy måste tänka ut en plan 
för att klara veckan och vad som 
händer, det är något helt osannolikt.
Andra boken i serien En mördar-
katts dagbok.

Anne Fine /Emma Göthner 
Översättare: Caroline Bruce
Lilla Piratförlaget. 46 sidor
ISBN 9789187707285

Nelly Rapp och 
häxornas natt

Nellys kompis Valle går sista kursen 
som ska göra honom till monster-
agent. En dag märker vännerna en
skum typ som smyger omkring. 
Strax därefter får deras lärare Lena-
Sleva en inbjudan till en greve. 
Lena-Sleva tror att greven är en häx-
mästare vilket är upptakten till ett 
nytt fall för Nelly Rapp. 
Femtonde boken om Nelly Rapp – 
monsteragent. 
Finns också som ljudbok.

Martin Widmark /Christina Alvner 
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 9789163882821
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Ninja Timmy och den vita 
apans hemlighet

Timmys nya äventyr börjar med en 
tråkig dag. Snart byts den ut mot en 
brand som visar sig vara en fälla för 
ett sjörövarangrepp. Snart är Timmy 
och hans vänner fångade. Äventyret 
går vidare in i en vild djungel där en 
superskurk kallad Författaren göm-
mer sig. Det blir en farlig resa!
Tredje boken om Ninja Timmy.

Henrik Tamm 
Bonnier Carlsen. 217 sidor
ISBN 9789163881916
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Miranda och sjörövarkatten

Miranda vill allra helst i hela världen 
få ett husdjur men mamma säger nej. 
När en skadad och hemlös katt dy-
ker upp vet Miranda att hon måste 
hjälpa katten, som hon döper till 
Rune. För att Rune inte ska avlivas 
behöver Miranda komma på en rik-
tigt bra plan för att kunna hålla Rune 
gömd för sin mamma.

Maud Mangold /Maria Sandberg
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 9789129690057

Dunne saknar Ella Frida som flyttat 
till en annan stad. De andra barnen 
i klassen vill leka och Kudden frågar 
chans. Men Dunne vill helst vara 
ensam.

Rose Lagercrantz /Eva Eriksson 
Översättare: Ibrahim Abdul Malik
Dar al Muna, 124 sidor 
ISBN 9789187333224

Mitt hjärta hoppar 
och skrattar

arabiska



34

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Passa bollen! ropar Kosse

Kosse har ett stort intresse: fotboll. 
Hennes bröder vill inte låta henne 
vara med och spela. Kosse övar 
först själv men sedan tillsammans 
med kompisen Emma. I skolan ska 
de vara med i en fotbollsturnering 
och möta ett lag där Emine och 
Felicia går. Två tjejer som har retat 
Kosse och Emma.
Första delen i Fotbollsserien.

Anja Gatu /Maria Källström 
Olika förlag. 84 sidor
ISBN 9789187413445

Prinsessan som inte 
tyckte om prinsar

Det var en gång en prinsessa 
som bodde i ett kungarike. Pappa 
kungen bestämde att det var dags 
för prinsessan att gifta sig. Men alla 
prinsarna som kom och friade var 
tråkiga. Ingen blev prinsessan kär i. 
Kungen skickar efter fen för att få 
hjälp. Då händer något som ingen 
hade kunnat ana!

Alice Brière-Haquet /Lionel Lachevêque 
Översättare: Helena Stedman
Opal. 40 sidor
ISBN 9789172996830

L Ä T T L Ä S T

Rädda Harry

Lilla Extra-gänget hänger på 
redaktionen för att se en film när 
Cornelius får ett telefonsamtal. Det 
är dåliga nyheter. Hans ridlärare Eva 
ringde för att berätta att de måste 
sälja Cornelius favorithäst Harry. 
Stallets elaka hyresvärd tänker ta 
honom istället för hyra. Kan gänget 
rädda Harry?
Fjärde boken om Lilla Extra.

Martin Widmark /Kristina Grundström 
Lilla Piratförlaget. 64 sidor
ISBN 9789187707278
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Skot på barnhem

Den lilla märkliga Skot flyttar in i ett 
stort hus som har varit barnhem. 
Där bor den talande katten Schnot, 
pojken Malte som är kär i Emma i 
klassen samt tre möss som står för 
all matlagning. De har det fint på 
barnhemmet och märker inte att det 
en kväll landar en mystisk farkost 
utanför. Andra boken om Skot.
Finns också som bok + CD.

Oscar K. /Dorte Karrebæk
Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel 
Bokförlaget Hegas. 47 sidor
ISBN 9789175431437
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Muminpappan längtar efter äventyr. 
Långt ute i havet ligger Ön. Dit tar 
Muminpappan familjen och Lilla My. 
Ön är vild och ödslig, något helt an-
nat än den hemtrevliga Mumindalen.

Tove Jansson 
Översättare: Sukainah Ibrahim
Dar al Muna, 203 sidor
ISBN 9789187333354

Pappan och havet
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Oliver och havsperukerna

Olivers föräldrar som är upptäckts-
resande har äntligen bestämt sig 
för att slå sig till ro. Det första som 
händer är att de ser några mystiska 
öar i havet precis där de ska bo. 
Föräldrarna försvinner, liksom öarna. 
Den orädde Oliver får ge sig ut på 
en helt galen räddningsexpedition.

Philip Reeve /Sarah Mcintyre 
Översättare: Sofia Nordin
Bonnier Carlsen. 208 sidor
ISBN 9789163883477
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Trixigt, Sally!

Sally har bestämt sig för att bli en 
världsberömd cirkusartist. Tillsam-
mans med bästisen Rakel tränar de 
sina husdjur, hamstern Minus och 
undulaten Barbro. När det kommer 
en riktig cirkus till staden måste de 
såklart dit och kolla läget. Under be-
söket händer något hemskt. Minus 
försvinner!
Tredje boken i serien Sally-böckerna.

Anna Ehn och Mia Öström /Jenny Karlsson 
Opal. 56 sidor
ISBN 9789172997103

Trollstaven

Den elaka drottning Krias soldater 
närmar sig. Ella och Rand fortsätter 
sin livsfarliga färd för att leta reda 
på Häxmästaren, den ende som kan 
hjälpa dem. Med på sin vandring har 
de en trollstav från Häxmästarens 
torn. Ganska snart märker Ella och 
Rand att det är något mystiskt med 
trollstaven.
Andra boken om Häxmästaren.

Niklas Krog /Johan Egerkrans 
B Wahlströms. 31 sidor
ISBN 9789132165351

L Ä T T L Ä S T

Världens hemligaste band

Det är dags för autografjägarna Mal-
va och Marius att ge sig ut efter nya 
autografer. Den här gången ska de 
försöka leta reda på hårdrocksban-
det Battle. Kruxet är bara att bandet 
är hemligt, ingen vet vilka som är 
medlemmar. Battle uppträder alltid 
i masker. Hur ska Malva och Marius 
göra? Det verkar hopplöst.
Andra boken om Autografjägarna.

Andreas Palmaer /Ola Skogäng 
Alfabeta. 96 sidor
ISBN 9789150117233
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Ödeborgens hemlighet

Hedvigs klass får en vikarie, Edna 
Rollo. Redan från första stund tyck-
er Hedvig och hennes syskon Aron 
och Nora att det är något skumt 
med Edna. Ett mystiskt sken borta 
vid ödeborgen och spöket, som 
bor i ett golvur hemma hos Hedvig, 
är tillsammans med Edna viktiga 
pusselbitar i ett nytt äventyr.
Tredje boken i serien Villa Månskugga.

Amanda Hellberg
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 9789163882272
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Skräcken i Vindelsjön

Joel, Karin, Pauline och Oscar, 
gänget i X4, är ute och dyker i Vin-
delsjön. När Oscar kommer upp till 
ytan är han alldeles till sig. Där på 
botten har han hittat vraket efter ett 
tyskt krigsfartyg som sjönk 1943. 
Det här är upptakten till ett nytt 
livsfarligt äventyr för X4.
Andra boken om Tjuvligan X4.

Tony Manieri /Peter Bergting 
B Wahlströms. 170 sidor
ISBN 9789132165900

Splods öga: ett galaktiskt 
äventyr

En vanlig pappa går ut för att köpa 
mjölk. Han är borta länge men väl 
tillbaka har han varit med om något 
otroligt. Det börjar med att pappan 
blev bortrövad av utomjordingar, 
räddad av en dinosaurie i en tids-
maskin och träffar talande ponnyer. 
Allt blir bara galnare och hur det ska 
sluta vet knappt pappan själv.

Neil Gaiman /Chris Riddell
Översättare: Kristoffer Leandoer
Bonnier Carlsen. 145 sidor
ISBN 9789163878008




