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Amanda 
Stenberg

Bokurval.

Du kallas Askungen, Prinsessan och 
Felicia – vem är du egentligen?
I skolan kallas jag Felicia, min pappa 
kallade mig Prinsessan (men sen dog 
han). Och Askungen, det är ju också jag. 

Något kul måste du väl få göra?
Hmm…nä, jag har ganska tråkiga 
dagar. Fast när jag gjort allt jag måste 
göra och kan gå ut en stund, då blir 
jag glad. Och när jag sjunger. Och 
spelar fiol. Då är jag lycklig!

Vad drömmer du om i livet?
Jag drömmer om att bli en berömd 
sångerska. Och violinist. Sen drömmer 
jag om världens sötaste kille, Jannis…

Om du fick önska dig att bli någon an-
nan barnboksfigur än Askungen, vem 
skulle du då vilja vara?
Då skulle jag vilja vara Pippi! Hon 
lever för sig själv och är fri och själv-
ständig. Får göra precis som hon vill 
och så slipper hon gå i skolan. Det 
verkar härligt!

Du kan prata flera språk. Det skulle 
jag också vilja kunna. Kan du lära mig 
några ord på romska?
Det är klart jag kan! ”Hur mår du?” 
heter ”Sar san?” på romska. ”Bra, och 
du?” då säger du ”Mišto, haj tu?
”Goddag eller hej” heter ”Lašó džes”.
Nu har du en början, det är bara att 
sätta igång och prata med folk så lär 
du dig mer!

Foxxy besöker Felicia, som drömmer om att bli sångerska och violinist och att slippa ta hand om sina 
styvbrorsors svettiga träningskläder. 

Läs mer och lyssna på hela intervjun på 
barnensbibliotek.se/Foxxy
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Ada Goth och mysteriet på 
Gasta-Gorma herrgård

Ada bor ensam tillsammans med 
sin pappa lord Goth på det enorma 
godset Gasta-Gorma Herrgård. 
Godset är fullt av hemliga trädgår-
dar, bortglömda flyglar och under-
liga gäster. När den årliga inom-
husjakten närmar sig anar Ada att 
något inte är som det ska. Kanske 
den hemliga Vindsklubben kan 
hjälpa henne?

Chris Riddell 
Översättare: Kristoffer Leandoer
Bonnier Carlsen. 220 sidor
ISBN 9789163882098

Augustiminnen

Hannahs morfar börjar glömma mer 
och mer. På deras sista roddtur 
tillsammans ber han Hannah att 
minnas den 18 augusti åt honom, 
då ska han berätta om sitt livs vik-
tigaste resa. För att förstå vad han 
menar och för att hjälpa honom att 
minnas gör Hanna en film där hon 
följer ledtrådar som morfar lämnat i 
sina berättelser. 

Sarah Lean 
Översättare: Ylva Kempe 
B Wahlströms. 160 sidor
ISBN 9789132166235
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Ballongfararen

Peter får tag i en gammal modell 
av en luftballong på loppis. Den är 
otroligt detaljerad och han förstår 
att han gjort ett riktigt fynd. Helt 
säker blir han när en man direkt er-
bjuder honom en massa pengar för 
modellen. Mannen vägrar att ge sig 
och Peter börjar ana att han är för-
följd. Deckarklubben Hemliga ögat 
får ett nytt fall att jobba med som 
leder dem långt tillbaka i historien. 
Femtonde boken om Petrinideck-
arna.

Mårten Sandén 
Rabén & Sjögren. 208 sidor
ISBN 9789129694741

Bara för dig på 
mellanstadiet

Hur känns det att vänta på ett nytt 
hjärta som aldrig kommer? Vad gör 
man när man inte har någonting 
gemensamt med sin familj? Om en 
särskilt hatt är det enda som kan 
lugna ned snurriga tankar hur ska 
man då klara av skolan där mössor 
är förbjudna? Hur väljer man mellan 
sina vänner? 12 berättelser om 12 
verkligheter. 

Katarina von Bredow, Oscar Danielsson, 
Niklas Frykholm m fl
Rabén & Sjögren. 175 sidor
ISBN 9789129692983

Bokurval. romsk 
kelderáš/
svenska

E vušariájka ánde Rinkeby
Askungen i Rinkeby

E Felicia si po disco thaj či lel sáma 
ke le čásurja areslé dešudúj la 
račáko. Kána našél kheré xasarél 
pésko telefóno, kaj si láko vudár le 
trajósko! Ando o čačimós bušól e 
Askungen Felicia. Voj si jekh modér-
no šej kaj si láke drágo te khelél thaj 
te džilábel thaj vi te marél e menča. 
Naj láke drágo kána láke duj maj 
phuré prahl porunčín pe late.     

Askungen är på disco och märker 
inte att klockan blivit tolv. När hon 
rusar hem tappar hon sin mobil, den 
som är hennes frihet! Askungen 
heter egentligen Felicia. Hon är en 
modern tjej som gillar att dansa, 
sjunga och spela fotboll. Hon vill 
inte att hennes två äldre bröder ska 
bestämma över henne.

Gunilla Lundgren och Le glatenge pen club /
Amanda Eriksson 
Översättare: Fred Taikon
ERG förlag, 72 sidor 
ISBN: 9789197932844 
Svenska versionen: Bokförlaget Tranan
ISBN 9789187179938

FAKTA: Boken är skriven av Gunilla
Lundgren tillsammans med ”Le 
glatenge pen club” – Romska barn-
ens skrivarklubb på Askebyskolan, 
illustratören Amanda Eriksson och 
bibliotekarien Sofia Lindblom. De 15 
barnen, som är 7-12 år, är: Isabella B, 
Francesca D, Fernando D, Cecilia K, 
Santino P, Nicole K, Amora K, Darvinci 
Di F, Felicia Di F, Jesaya B, Angelo 
L, Venezia A, Roxanna R, Jennifer K, 
Felicia D.
Läs intervjun med barnen på sid 7.

Romer är ett folk som har sitt ursprung 
i Indien. Nu bor romer i hela världen. 
I Sverige bor ungefär 75 000 romer. 
Romer har ett eget språk som har många 
varieteter. På svenska heter språket 
romska.

Foxxy-intervju
Sid 36
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Bara vara Jojo

Jojo skriver om allt i sin dagbok. 
Att man tydligen ska sluta fantisera 
ihop roliga lekar bara för att man 
fyllt 12 år. Hur svårt det är att veta 
vem man är kär i och hur orättvist 
det är att föräldrar kan bråka och 
bete sig hur som helst men själv 
ska man bara vara duktig, tyst och 
förstående hela tiden. 

Niki Nordenskjöld 
Rabén & Sjögren. 368 sidor
ISBN 9789129694222

Brännmärkta

Teddy, Natta och Leo har mardröm-
mar om det som hände i källaren. 
För att bearbeta sin rädsla börjar 
Teddy koda ett dataspel om Firn-
barnen. Spelet blir kusligt bra, det 
är nästan som det har ett eget liv. 
Men mardrömmarna om lärarinnan 
försvinner inte, hennes vålnad finns 
kvar och nu kräver hon ersättning 
för barnen som togs ifrån henne.
Andra boken i serien Firnbarnen.

Lena Ollmark 
B Wahlströms. 200 sidor
ISBN 9789132166372

De dödas stad

Krille är helt ensam i den övergivna 
mataffären, det stinker från ruttna 
matvaror och surnad mjölk. Snabbt 
rör han sig mot avdelningen för 
konserver. Det var alldeles för länge 
sedan han åt. Plötsligt ser han en 
vakt i uniform. Mannen håller precis 
som maten på att ruttna men rör sig 
ändå rakt mot Krille. 
Första delen i serien Zombie City.
Finns också som bok + CD.

Benni Bødker /Simon Bukhave
Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel
Bokförlaget Hegas. 44 sidor
ISBN 9789175431499
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De tysta stegen bakom

Redan första natten i den gamla 
herrgården börjar Elsa känna att nå-
gonting inte stämmer. Hon hör steg 
utanför rummet och det känns som 
om en gestalt iakttar henne genom 
fönstret. Hon försöker intala sig att 
spöken bara är fantasier. Men snart 
måste hon acceptera att något vill 
få kontakt med henne, något som 
verkar få näring och växa av hennes 
rädsla.

Jonna Björnstjerna 
Bonnier Carlsen. 299 sidor
ISBN 9789163882807

Den fantastiska historien 
om katten som försvann

Lily lever ett ganska lugnt liv, trots 
att andra världskriget pågår. Men 
när de allierade trupperna samlas 
för att öva måste hela Lilys by flytta 
för att ge plats åt soldaterna. Tagg-
tråd sätts upp och det är livsfarligt 
att vistas på övningsområdet. Men 
Lilys bästa vän, katten Tips, struntar 
i gränser och rymmer tillbaka till sina 
gamla marker. Lily har inget annat val 
än riskera sitt liv för att hitta sin vän.

Michael Morpurgo /Michael Foreman 
Översättare: Lina Erkelius 
B Wahlströms. 176 sidor
ISBN 9789132165320
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Stig in i folksagornas magiska värld. 
Här hittar du sagan om den modiga
fegisen och andra turkmenska sagor
och fabler.

Ak Welsapar (bearbetning) 
/Måd Olsson-Wannefors
Översättare: Valeriy Lemesov 
Gün förlag, 120 sidor
ISBN 9789198035216

Den modiga fegisen

ryska
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Den röda pyramiden

Under julen besöker Carter Kane 
sin syster Sadie i London. På jul-
afton vill deras pappa, världens 
främsta egyptolog, visa dem Rosetta-
stenen på British museum. Han 
berättar om ett experiment, och 
Carter förstår ingenting förrän det är 
försent. Stenen exploderar och med 
det har okända krafter satts i rörel-
se. Första boken i Kanekrönikan.
Finns också som ljudbok/mp3.

Rick Riordan 
Översättare: Torun Lidfeldt Bager
Modernista. 520 sidor
ISBN 9789176450765

Den viskande dödskallen

Spökagenterna från Lockwood & 
Co åker på ett rutinärende för att 
säkra en gravplats. Men i graven 
finns inte bara kvarlevorna efter en 
ondsint vetenskapsman utan också 
en märklig spegel. När spegeln blir 
stulen får agenterna ett fall att lösa 
som visar sig farligare än de kunnat 
ana. 
Andra boken om Lockwood & Co.

Jonathan Stroud 
Översättare: Carina Jansson
B Wahlströms. 462 sidor
ISBN 9789132163364

Det långa loppet

Greg ser fram emot ett långt och 
avkopplande sommarlov men hans 
mamma har andra planer. Hela 
familjen ska klämma in sig i deras bil 
och åka på semester tillsammans. 
Innan de ens har hunnit packa bilen 
så startar kaoset. 
Nionde Dagbok för alla mina fans.

Jeff Kinney 
Översättare: Thomas Grundberg
Bonnier Carlsen. 224 sidor
ISBN 9789163882890
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Dit ljuset inte når

Johan växer upp på ett fattigt barn-
hem och vet ingenting om sin riktiga 
familj. Han rymmer och klär sig som 
flicka för att komma undan. Som 
Johanna får han plats som påkläder-
ska hos ett resande teatersällskap. 
En fin officer sitter ofta i publiken 
men han tittar inte på föreställning-
en. Hans kalla ondskefulla ögon 
stirrar på Johan. 

Annika Thor 
Bonnier Carlsen. 220 sidor
ISBN 9789163884405

Dockskelettet

I Poppy, Alice och Zacks lekar har 
den inlåsta gamla porslinsdockan 
alltid en viktig roll. Men hon är ingen 
vanlig docka. Porslinet är gjort av 
ett skelett från en liten flicka, och 
inuti dockan gömmer sig askan från 
resten av hennes kropp. En natt tar 
sig dockan ut ur leken och in i deras 
drömmar och hon har ett uppdrag 
åt dem. Ett uppdrag som brådskar.

Holly Black 
Översättare: Ingela Jernberg
Rabén & Sjögren. 244 sidor
ISBN 9789129694901

Dubbel-Trubbel

På sin förra skola var Miles det ab-
soluta busfröet. En roll han gärna vill 
ha även på sin nya skola. Men redan 
första dagen går allt fel. Någon 
smäller till med ett världsbra bus 
och har dessutom mage att sabo-
tera för Miles noggrant planerade 
påhitt. Nu har han inget annat val än 
att förklara buskrig.

Jory John och Mac Barnett /Kevin Cornell 
Översättare: Caroline Bruce
Lilla Piratförlaget. 214 sidor
ISBN 9789187707025
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Dödligt misstag!

Tommy och Flisen är sjukt skoltröt-
ta efter sommarlovet så när Linda 
vill att de ska följa med henne och 
träffa en gubbe vid klubbstugans 
parkering hakar de på direkt. Vad de 
inte vet är att hon har planerat att 
råna gubben på pengar. Allt går fel 
och Tommy och Flisen dras in i en 
politisk mordhärva med kopplingar 
ända upp till statsministern. 
Tionde boken om Tommy & Flisen.

Lena Lilleste 
Rabén & Sjögren. 188 sidor
ISBN 9789129695519

Edisons källare

Samtidigt som Nick och hans 
vänner kämpar för att både begripa 
och bygga klart Teslas mystiska 
maskin tar Accelerati till värre och 
värre metoder för att stoppa dem. 
Nick tvingas fundera över om han 
verkligen kan lita på sina vänner och 
om Mitch vision stämmer. Måste de 
ansluta sig till fienden för att rädda 
sig själva och maskinen? 
Andra delen i Accelerati-trilogin.

Neal Schusterman och Eric Elfman 
Översättare: Jan Risheden
Rabén & Sjögren. 349 sidor
ISBN 9789129695151

En annan Abbe

Abbe beter sig konstigt. Ena 
stunden vill han snickra på kojan 
tillsammans med Vero och Markus 
och nästa stund väljer han att sticka 
iväg med moppegänget istället. 
Han kommer inte till skolan på flera 
dagar och när det börjar försvinna 
cyklar i området börjar Vero och 
Markus undra vad han egentligen 
håller på med. 

Katarina Kieri /Helena Lunding Hultqvist 
Lilla Piratförlaget. 190 sidor
ISBN 9789187707117
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Flickan med glasfågeln

Av en slump får Edie ett fantastiskt 
erbjudande. Hon får börja på lan-
dets mest prestigefyllda internatsko-
la för att hålla ett öga på Anastasia. 
Anastasias rika pappa tror att hon 
blir illa behandlad på skolan. Edie 
märker snabbt att det inte bara är 
klasskamraterna beter sig märkligt. 
Vissa lärare verkar inte heller gå att 
lita på.

Esme Kerr 
Översättare: Ylva Kempe
Opal. 280 sidor
ISBN 9789172997059

Flickan med silverskorna

Någonting är annorlunda med 
Agnes. Hon verkar inte riktigt höra 
hemma i staden. När Mika lär 
känna henne förstår han att Agnes 
behöver hjälp med att komma hem. 
Problemet är att Mika egentligen 
inte vet vem hon är, var hon kommer 
ifrån eller hur han kan hjälpa henne. 
Men han anar att det är bråttom.

Alice Kassius Eggers 
Rabén & Sjögren. 174 sidor
ISBN 9789129694888
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Oj, ekorren blev uppsugen av en 
dammsugare och dog. Som tur är 
kan Flora väcka liv i honom igen. 
Men ekorren har förvandlats till en 
poesiskrivande superhjälte!

Kate DiCamillo  
Översättare: Ala eddin abu Zeineh
Dar al Muna  
ISBN: 9789187333415

Flora och Ulysses

arabiska
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Fröken Spöke

Ebba och Ivars klass får en ny 
vikarie. Hon är helt klädd i svart och 
så vit i ansiktet att hon nästan ser 
genomskinlig ut. Hon älskar blod och 
verkar kunna läsa tankar. Ebba och 
Ivar anar oråd men spöken och vam-
pyrer kan väl inte finnas på riktigt?
Första boken om Fröken Spöke.

Kerstin Lundberg Hahn /Åsa Rosén 
Nypon förlag. 52 sidor
ISBN 9789175672717
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Full galopp på Flinga

Frossan kan inte tro att det är sant. 
De ska åka till Island och rida i tio 
hela dagar! Hela Konaklubben. Ja, 
alla utom Hercules som har flyttat 
till Frankrike. Redan på flygplanet 
förstår Frossan att världens äventyr 
ligger framför henne. 
Sjätte och sista delen i serien om 
Kona-klubben.

Inger Frimansson 
Bonnier Carlsen. 250 sidor
ISBN 9789163882708

Gangsterfarmor

Ben hatar att sova över hos sin 
farmor. Hon äter bara kål och hen-
nes uppfattning om en spännande 
utflykt är att gå till parken och mata 
ankorna med mögliga brödkanter. 
Men när Ben hittar en kakburk propp-
full med diamanter och juveler förstår 
han att hans farmor döljer någon-
ting stort.

David Walliams 
Översättare: Barbro Lagergren  
B Wahlströms. 200 sidor
ISBN 9789132163975
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Gengången

Ellinor tycker att hon har världens 
tur som hittar det glittrande smyck-
eskrinet på loppis. Melodin det 
spelar är nästan magisk och vad gör 
det att den lilla ballerinan inte dan-
sar? Men när glimtar av en gammal 
balettsal visar sig i lockets speglar 
förstår Ellinor att skrinet gömmer 
mycket mer än bara smycken. 

Ingelin Angerborn 
Rabén & Sjögren. 192 sidor
ISBN 9789129694956
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Det händer mystiska och läskiga 
saker i huset dit Billie och hennes 
mamma flyttar. Föremål flyttar på sig,
taklampan i vardagsrummet rör sig
av sig själv. Det känns som om huset 
vill bli av med dem!

Kristina Ohlsson    
Översättare: Ibrahim Abdul Malik 
Dar al Muna, 220 sidor
ISBN 9789187333316

Barnen Klara och Klas bor med sin 
mamma och pappa i 1800-talets 
fattigsverige. En dag rövas barnen 
bort. Nu måste de få hjälp av Flaxa 
Mildväder och hennes korp Kloke.

Maria Gripe  
Översättare: Abd Almalik Ibrahim 
Dar al Muna 
ISBN 9789187333422

Glasbarnen Glasblåsarns barn

arabiska arabiska
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Gravens fånge

Efter att äntligen ha fått plats på 
ett skepp mot Egypten blir Hylas 
och Pira ilandsatta mot sin vilja av 
Fenicierna. Nu befinner de sig i ett 
brännande ökenlandskap utan mat 
och vatten omgivna av giftiga skor-
pioner och andra faror. På något 
sätt måste de försöka att ta sig till 
Egypten för att hitta Piras vän och 
få tag i bronsdolken innan de onda 
Kråkorna gör det. 
Fjärde boken i serien Bronsdolken.

Michelle Paver
Översättare: Birgitta Garthon
Bokförlaget Semic. 300 sidor
ISBN 9789155260378

Hallahem - Staden 
under berget

I sagorna berättas det om bortby-
tingar, hur trollen i hemlighet byter 
ut människobarn mot sina egna 
barn. Vad sagorna inte berättar är 
att trollen finns på riktigt. Att de 
funnits lika länge som vi och lever 
gömda i bergen. När deras göm-
ställen hotas av människan kallar 
de på sina spioner. De kallar på 
bortbytingarna. 
Första boken i trilogin Hallahem.

Susanne Trydal och Daniel Åhlin 
Hoi förlag. 255 sidor
ISBN 9789175579719

Han & dom

Kevin ser fram emot att hösttermi-
nen ska börja. Han har blivit sol-
bränd, fått lite muskler och viktigast 
av allt en egen moppe. Nu ska väl 
Alicia välja honom framför tråkiga 
Andreas? Men när hans kompis lå-
nar moppen och kör på en gammal 
farbror fastnar Kevin i en cirkel av 
lögner, dåligt samvete och orättvisor 
som aldrig verkar ta slut. 
Tredje boken i serien Du & jag.

Katarina von Bredow 
Rabén & Sjögren. 292 sidor
ISBN 9789129690699
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Hemliga BK

Sommarlovet är slut. Lily, Zack och 
Kahl har längtat efter att träffas och 
spela fotboll igen. Men det första 
som händer är att den nya rektorn 
förbjuder allt bollspel på skolgår-
den! Lily och hennes vänner måste 
fatta ett stort beslut. Ska de sluta 
spela fotboll eller ska de trotsa 
det orättvisa förbudet och spela i 
hemlighet?

Tom Palmer /Garry Parsons 
Översättare: Helena Olsson
Argasso bokförlag AB. 110 sidor
ISBN 9789187667251
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Isbarnen

”Isbarnen upptäckta. Ska skickas till 
Auschwitz. Tyskarna kommer i mor-
gon. Hämta Isbarnen och för dem 
till Sverige”. Så står det i telegram-
met som kommer till Svarta rosen, 
motståndskämpen som också är 
lärarinna i byn. Eftersom hon ligger 
på sjukhus måste Ben, Maja och 
Hilda återigen ta sig över gränsen. 
Andra delen i serien Svarta rosorna.

Camilla Lagerqvist 
B Wahlströms. 160 sidor
ISBN 9789132163753

Jan Svensson

Jan Svensson och hans familj flyttar 
till Luleå på prov. Mamma bor kvar 
i Stockholm och avståndet känns 
enormt. Pappa tycker att allt verkar 
toppenbra men Jan funderar på allt 
det nya. Nytt fotbollslag, ny skola, 
ny lärare och nya klasskompisar. 
Går det egentligen att ha en ”flytta 
till nytt ställe-strategi”?

Johanna Lindbäck 
Lilla Piratförlaget. 200 sidor
ISBN 9789187707360
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Jesus och jag

Farrah gillar inte i att vara i skolan. 
Svea och Nadine är riktiga mobbare 
och mästare på att säga saker som 
låter snälla men egentligen är riktigt 
elaka. Tack och lov kan hon hänga i 
Adams röriga affär efter skolan. Han 
lyssnar alltid på henne och ger hen-
ne märkliga saker, saker som enligt 
honom har de mest otroliga krafter. 

Petter Lidbeck 
Natur & Kultur. 141 sidor
ISBN 9789127143340

Järnprovet

Callum lovar sin pappa att misslyck-
as på inträdesprovet till Magisteriet. 
Trots detta kommer han in på skolan 
och en magisk värld öppnar sig. 
Callum förstår inte varför hans pap-
pa aldrig låtit honom utforska sina 
förmågor tills han en dag upptäcker 
vem han verkligen är. 
Första delen i Magisterium.

Holly Black och Cassandra Clare 
Översättare: Lottie Eriksson
Bonnier Carlsen. 400 sidor
ISBN 9789163874246

Kamp

Lo, Amir och Vidar fortsätter kampen 
för att rentvå sina mammor som är 
oskyldigt dömda för mord. Deras 
fantastiska förmåga att förvandla sig 
till änglar skyddar dem tillfälligt men 
de kan inte lita på någon. Polisen 
och hela rättssystemet kontrolleras 
av Mästaren och barnen står helt 
ensamma när den avgörande stri-
den närmar sig. 
Tredje och sista delen i Amargitri-
login.

Pascale Vallin Johansson 
Rabén & Sjögren. 196 sidor
ISBN 9789129689112
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Koalakaos

Äntligen kläcks äggen som hela 
familjen vakat över och till Tayas för-
tjusning kravlar två krokodilungar ut.
Av en slump blir hon fostermamma
åt den ena som hon döper till Toothy
efter den kända rapparen. Men när 
Toothy försöker rymma och hamnar 
i tidningen blir Taya så känd att hon 
börjar glömma bort de andra djuren 
i parken som också behöver henne. 
Fjärde boken i serien Vilda.

Lucy Courtenay 
Översättare: Carina Jansson
B Wahlströms. 173 sidor
ISBN 9789132165306

Kråkviskaren

Caw har levt och pratat med 
kråkorna så länge han kan minnas. 
De är hans enda vänner och hans 
familj. En dag rymmer tre ökända 
brottslingar från stadens fängelse 
som även de verkar ha förmågan att 
kommunicera med och kontrollera 
djur. Caw tvingas in i en kamp han 
inte är beredd på och minnen från 
barndomen börjar komma tillbaka. 
Första boken i serien Feralerna.

Jacob Grey 
Översättare: Carina Jansson
B Wahlströms. 250 sidor
ISBN 9789132165405

Kurragömma

Astrid är helt ensam. Hennes mamma
blev som vanligt tvungen att åka och
jobba men Astrid vägrade att avbryta 
semestern. Hon kämpar mot sina 
mardrömmar men är allt verkligen 
bara inbillning? Vems är de blöta 
fotspåren på altangolvet och varför 
finns det så få barn nere i byn? 
Gömmer sig svaret i den djupa 
dammen som alla varnar henne för 
att gå nära? 

Petrus Dahlin 
Rabén & Sjögren. 201 sidor
ISBN 9789129695274
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Men finns ändå

Bianca bor tillsammans med sin 
mamma och mormor. En dag be-
rättar de att hon, som alla kvinnor i 
släkten, har den otroliga förmågan 
att göra sig osynlig. Det är en hem-
lighet som måste skyddas då mili-
tärer vill utnyttja deras förmåga för 
att skapa det perfekta vapnet. Men 
en dag gör Bianca ett misstag och 
jakten är i gång.

Petter Lidbeck 
Rabén & Sjögren. 160 sidor
ISBN 9789129693638

Millan och det 
där med kyssar

Millan har hur mycket som helst att 
att hålla reda på. Hon måste träna 
sin vilda hund Čapek, vara med 
hästen Zita i stallet och hålla koll 
på sina undulater. Men viktigast av 
allt är kyssar. Hur gör man och hur 
ska det egentligen kännas? Millan 
förstår att det inte räcker att prata 
om det, hon måste få träna. 
Sjätte boken om Millan.

Milena Bergquist 
Berghs. 150 sidor
ISBN 9789150220896

Mylingen

En flicka knackar på under Tovas 
halloweenfest. Hon är blek, barfota, 
blåslagen och i handen håller hon 
en rostig järnsax. Först tror alla att 
hon är utklädd men så hör Tova ett 
svagt nynnande och känner hur 
någonting kväver henne. Alrik och 
Viggo tvingas rota i en mörk familje-
hemlighet för att stoppa ondskan 
som på nytt sprider sig i Mariefred. 
Tredje boken i PAX-serien.
Finns också som ljudbok/mp3.

Ingela Korsell och Åsa Larsson /Henrik Jonsson 
Bonnier Carlsen. 192 sidor
ISBN 9789163879852
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Ormhäxans förbannelse

Fabian Anderssons nya styvmam-
ma Ann Ankh är kanske världens 
häftigaste, coolaste och snyggaste 
person. Men varför tar hon kort på 
precis alla i hela staden och är det 
bara hennes förtrollande personlig-
het som får hela Svavelköping att 
bokstavligen dansa efter hennes 
pipa? Kan det vara ett nytt fall med 
övernaturlig lösning för Demon-
deckarna?
Andra boken om Demondeckarna.

Johan Sjöberg och Johan Egerkrans 
B Wahlströms. 198 sidor
ISBN 9789132165870

Pappor och pirater

Det är sportlov och kusinerna träffas 
igen på Doppingön. Moster Frida 
har brutit benet och ligger på sjuk-
hus så de har hela ön för sig själva. 
Men vems är fotspåren runt den 
gamla fyren och hur kan snögubben 
de byggt flytta sig på nätterna? Är 
de verkligen ensamma?
Sjätte boken om Kusinerna Karlsson.
Finns också som ljudbok.

Katarina Mazetti 
Alfabeta. 144 sidor
ISBN 9789150117219

Pym Pettersons 
misslyckade brevvän

Klassen ska äntligen få besök av 
sina brevvänner. Pym och Sofia 
brevväxlar med två bästisar i den 
svenska klassen så bättre kan det 
knappast bli. Men när bussen från 
Sverige rullar in på skolgården visar 
det sig att Pyms brevvän Kajsa 
Stina inte är med. Istället står där 
en ganska sur kille som verkar helt 
ointresserad av det mesta. 
Tredje boken om Pym Petterson.

Heidi Linde 
Översättare: Helena Stedman
Rabén & Sjögren. 185 sidor
ISBN 9789129695724
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Sju förtrollade kvällar

På vägen hem från boxningsträ-
ningen får Buster sju stycken 
blekblå biobiljetter av en gammal 
farbror. Sju biljetter blir sju kvällar, 
hör Buster farbrorn mumla innan 
han försvinner. Tvärs över varje 
biljett står det skrivet: Elysium och 
Entrébiljett. Det märkliga är att den 
gamla biografen varit övergiven och 
igenbommad i många år. 

Mårten Sandén 
Rabén & Sjögren. 178 sidor
ISBN 9789129695236

Stenänglar

Det isar längs med Simonas rygg-
rad när hon inser att de stora sten-
statyerna utanför köksfönstret har 
flyttat på sig igen. Nu tittar de rakt 
in genom fönstret. Istället för ett 
lugnt påsklov hemma hos mormor 
i Åhus hamnar Simona mitt i ett 
oförklarligt mysterium. Som tur är 
finns Aladdin och Billie där för att 
hjälpa henne. 
Tredje boken i serien Glasbarnen.

Kristina Ohlsson 
Lilla Piratförlaget. 240 sidor
ISBN 9789187707186

Stjärnstenen

Nea är nervös för sitt slutprov som 
ska visa om hon har vad som krävs 
för att bli stjärntolkare. I stjärnste-
nens skuggor ser hon klankrigare 
marschera och en ondskefull härsk-
are. Är det som mäster Fenel säger 
att hon har den farliga och värde-
lösa gåvan att se det förflutna eller 
kan Häxmästaren vara tillbaka för att 
hota landet?
Första boken i serien Drakarnas öde.

Jo Salmson 
Bonnier Carlsen. 303 sidor
ISBN 9789163879432
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Striden om WondLa

För att komma undan Loroc har 
Eva Nio och Hailey flytt ut i skogen. 
Freden känns avlägsen och nästan 
omöjlig. När Eva Nio får veta att 
Solas är belägrat har hon inget 
annat val än att ge sig in i striden 
igen men denna gång har hon en 
oväntad allierad på sin sida. 
Tredje och sista delen i serien om 
WondLa.

Tony DiTerlizzi 
Översättare: Lisbet Holst
B Wahlströms. 460 sidor
ISBN 9789132160288

Vägrar fega ur

Sommarlovet närmar sig och efter 
det väntar högstadiet. Som en sista 
grej ska hela klassen åka och cam-
pa tillsammans. Tildas lärare Stefan 
verkar tro att alla i klassen är vänner 
och bestämmer enväldigt vilka som 
ska bo tillsammans. Redan på bus-
sen visar det sig hur fel han har. 
Femte och sista boken om Tilda.

Siri Spont /Jonna Björnstjerna
Hippo Bokförlag. 134 sidor
ISBN 9789187033353

Vild

I Eldras är nektarceremonin den 
viktigaste dagen för alla elvaåringar. 
Då visar det sig vilka som har kraften 
att mana fram ett andedjur. När fyra 
barn på olika platser i landet kopplar 
till sig de mäktiga andedjur som 
bara sagorna viskar om sprider sig 
skräcken i Eldras. Landet är återigen 
i stor fara och dess enda hopp är 
fyra elvaåringar. 
Första delen i serien Spirit Animals.

Brandon Mull 
Översättare: Jan Risheden
Rabén & Sjögren. 249 sidor
ISBN 9789129694185
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