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Var det svårt att prata engelska, Siri?
Först var det lite läskigt. Jag trodde att 
Ben skulle skratta åt mig. Sedan tänk-
te jag på att jag aldrig skulle skratta åt 
Ben när han försöker prata svenska.

Är det roligt att ha kusiner?
Ja, och det är bra att Ben och Sarah bor 
i USA, för vi ska åka dit och hälsa på.

Hur ska du hålla kontakt med Ben?
Vi ska skypa och mejla.

Kan du berätta nån hemlis om din klass?
Det finns en som jag är lite kär i och 
det är Oscar. Men Maja är också kär i 
honom, tror jag.

Var det läskigt att följa med Siri till 
skolan, Ben?
Ja, det var det för jag kände inte de 
andra. Och så är jag inte så bra på 
att prata svenska. Jag trodde inte jag 
skulle kunna leka med dem. Men det 
gick bra.

Pratar ni både engelska och svenska 
hemma? 
Vi pratar mest engelska, men nu ska 
pappa börja prata svenska så att vi lär 
oss. Jag vill kunna prata med Siri.  

Vilket är det finaste ordet ni vet?
Siri: Vän tycker jag är ett fint ord. 
Det heter friend på engelska.
Ben: Kusin är ett bra ord, tänk om jag 
inte hade några kusiner.

Det kan vara läskigt om man måste prata ett språk man inte kan så bra. Siri undrar hur det ska gå när 
kusin Ben från USA kommer och hälsar på. Men det blir jättekul! Foxxy träffade Ben och Siri i klass 1B.

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

Tage och hans familj är på cam-
pingsemester. På campingen är det 
många som grillar mat och goda 
dofter gör att det kurrar i Tages 
mage. När Tage och mamma är och 
handlar mat känner Tage en riktigt 
stark brandlukt. Det är ett hus som 
brinner för fullt! Mamma försöker 
släcka branden men det går inte.
Femte boken i serien Tage på 
camping.

Ann-Charlotte Ekensten /Catharina Nygård
Tukan Förlag. 48 sidor
ISBN 9789176171455

Bäst på häst

Stellas klass åker på en utflykt till en 
gård. På gården finns det massor av 
djur, bland annat hästar. Stella och 
bästisen Tyra älskar hästar. Men ut-
flykten blir inte som Stella tänkt sig. 
Tyra är inte lika snäll som vanligt och 
verkar mest vilja vara med Maja.
Tredje boken i serien Kompisböck-
erna.

Pernilla Gesén /Jeanette Milde
Lilla Piratförlaget. 64 sidor
ISBN 9789187707209

Cykeln

Olle har tårar i ögonen. Han är arg. 
Nyss slängde han sin cykel i en bus-
ke. Fast han försöker och försöker 
kan han inte lära sig cykla. Mamma 
och pappa är med och försöker 
berätta för Olle hur man gör. Men 
det går inte! Olle säger att han inte 
vill lära sig cykla. Fast egentligen, 
innerst inne, vill han det.
Tredje boken i serien Olle 8 år.

Thomas Halling /Henning Cedmar Brandstedt
Nypon förlag. 20 sidor
ISBN 9789175672724
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Guldskatten

Tim och Tove är ute med valpen 
Ludde i parken. De kastar pinnar 
som Ludde hämtar. En pinne far 
långt bort, ända in i några buskar. 
Ludde springer efter men kommer 
inte ut med pinnen utan med en 
påse. I påsen ligger smycken av 
guld. Det måste vara stöldgods!
Andra boken om Detektiverna.

Suzanne Mortensen /Lisa Moroni
B Wahlströms. 32 sidor
ISBN 9789132165962

Bok med VERSALER

Hallon bäst av alla

Lisas kompis Tyra är nervös. Hon 
ska börja rida på Lisas ridskola. 
Fast Tyra är van att rida på sin häst 
Hallon tycker hon att det ska bli läs-
kigt på ridskolan. Tänk om hästarna 
där är elaka? När det blir dags för 
Tyra att rida på ridskolan får hon 
den pigga hästen Dante. Han är 
inte alls som Hallon.
Sjätte boken om Hallon.
Finns också som bok + CD.

Erika Eklund Wilson
Bokförlaget Hegas. 29 sidor
ISBN 9789175431147

Hej, hello!

Siri tycker det är tråkigt när Lova 
inte kan leka eftersom hon har sina 
kusiner på besök. Siris kusiner bor 
långt borta. De bor i USA och det 
är också tråkigt. En dag får Siris 
pappa ett brev från sin bror. Hela 
familjen ska komma och hälsa på 
Siris familj. Nu pirrar det i Siris 
mage. Tänk om hon inte kan prata 
med sina kusiner, de kanske bara 
kan engelska?
Nittonde boken om Klass 1B.

Helena Bross /Christel Rönns
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163882289
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Kappseglingen

Morgan och de andra piraterna om-
bord på skeppet Sjöpesten håller till 
i hamnen när kapten Gullans fiende 
kapten Tveskägg dyker upp med sitt 
skepp. Kapten Tveskägg utmanar 
kapten Gullan på en kappsegling. 
Om han vinner måste kapten Gullan 
ge honom Sjöpesten. Gullan går med
på att segla ikapp. Det blir en svår 
tävling med massor av fuskande.
Femte boken om Morgan och Pira-
terna.

Mats Wänblad /Micaela Favilla
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 9789129694635

Kidnappare!

På väg hem från skolan går Alma 
och Egon förbi en lekpark. Just den 
här dagen står ett litet barn i lek-
parken. Barnet vill gunga och Alma 
skjuter fart. Både Alma och Egon 
undrar varför barnet inte har någon 
vuxen med sig. Varför är barnet all-
deles ensamt i lekparken? Vad ska 
de göra när de måste gå hem?
Sjunde boken om Alma och Egon.

Carin Wirsén /Karin Holmström 
Rabén & Sjögren. 40 sidor
ISBN 9789129695076

Lukas är en riddare

Det Lukas trodde skulle bli en vanlig 
fisketur blir ett spännande äventyr. 
Upp ur sjön sträcker sig en hand 
som håller i ett svärd. Handen tillhör 
en dam som ger Lukas svärdet och 
säger att han måste hjälpa till. Hjäl-
pa vem? Strax hör Lukas hästar och 
rop. Med höjt svärd springer Lukas 
mot ljudet.
Tredje boken om Lukas.
Finns också som bok + CD.

Dorthe Skytte /Kim Dalsgaard
Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel
Bokförlaget Hegas. 27 sidor
ISBN 9789175431581
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Malva i stallet

Malva leker ensam på gården. När 
Myra och Casper som retas kom-
mer går hon iväg till stallet. I stallet 
får hon hjälpa Cam att rykta och flä-
ta hästen Sol. Malva har roligt och 
glömmer bort tiden. Hon hör inte att 
pappa ringer på mobilen. När hon 
ser det får hon ont i magen. Tänk 
om pappa blir arg på henne?
Tredje boken om Modiga Malva.

Malin Eriksson /Lisa Säfve
Olika förlag. 46 sidor
ISBN 9789187413063

Mysis är sjuk

Boris stora monsterhusdjur Mysis 
vill inte göra någonting. Han bara 
ligger helt stilla i sin koja. Boris och 
Ebba tar med Mysis till en veterinär. 
Veterinären undersöker Mysis noga. 
Vad är det för fel på honom? Det 
visar sig vara något väldigt oväntat. 
Sjunde boken om Familjen Mons-
tersson.

Mats Wänblad /Pelle Forshed
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 9789129694611

Novas hemlighet

Nova har sparat alla pengar hon har 
fått i sin rosa spargris. För pengarna 
ska hon köpa ett husdjur. I staden 
finns en djuraffär och dit åker Nova 
alldeles själv, utan att berätta för 
mamma. Det är lite läskigt och ännu 
läskigare blir det i djuraffären där 
det jobbar en mystisk tant.
Första boken i serien Den magiska 
djuraffären.

Lin Hallberg /Jonna Björnstjerna
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163878794
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Rosor och rassel

Malte fyller år. För att fira bjuder 
moster Ros honom och hans syster 
Milda på kalas i sin trädgård. Malte 
och Milda slår vad om vem som kan 
plocka flest rosor att ha på bordet. 
Malte vet att de finaste rosorna 
finns vid källaren. Men i källaren 
finns det spöken. Kommer han att 
våga gå dit?
Tredje boken i serien Spökhuset.

Ewa Christina Johansson /Jonna Björnstjerna
B Wahlströms. 32 sidor
ISBN 9789132165368

Rädda fågeln!

En dag hörs en duns mot fönstret 
i Axels och Omars klassrum. Det 
är en liten fågel som krockat med 
rutan. Nu ligger den helt livlös nere 
på marken. Klassen bestämmer sig
för att begrava fågeln. Men rätt som 
det är börjar fågeln röra på sig. 
Den är inte död! Kan klassen rädda 
fågeln?
Fjortonde boken i serien Solgatan 1.

Helena Bross /Kadri Ilves
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163878992

Bok med VERSALER

Sagas nya vän

Saga och Max har bestämt att de 
ska leka efter skolan. Men den nya 
flickan Ina frågar Saga om hon vill 
rida på Inas häst. Saga följer med 
Ina. Men det blir inte så roligt hos 
Ina som Saga trott. I hennes mage 
gnager det dåliga samvetet. Tänk 
om Max inte förlåter henne?
Fjärde boken om Saga och Max.

Pia Hagmar och Maria Källström 
B Wahlströms. 35 sidor
ISBN 9789132165948

Bok med VERSALER
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Simma Sam

Att ha ett akvarium fullt med fiskar 
är väl lätt? Och inte händer det 
väl så mycket? Lisa och Lasse vet 
bättre. De får morbror Villes gamla 
akvarium. Först är det massor att 
fixa i ordning, med växter och stenar. 
Sen kommer katten Frasse och det 
blir en obehaglig överraskning för 
fisken Sam.
Nionde boken i serien Djurkompisar.

Margareta Nordqvist 
Bonnier Carlsen. 30 sidor
ISBN 9789163882746

Bok med VERSALER

Super-Flugo

En dag får den tama Flugo följa med 
pojken Buzz till skolan. I skolan gör 
Flugo så att det blir panik i matsalen. 
Flugo blir vän med mattanten Liz. 
Men det tycker inte rektorn om och 
ger Liz sparken. Den nya mattanten 
lagar äcklig mat. Kan Flugo hjälpa 
till så att Liz får börja jobba igen?
Andra boken om Flugo.

Tedd Arnold
Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel
Bokförlaget Hegas. 39 sidor
ISBN 9789175431277

Tunneln

Under en bilutflykt träffar Lisa, Pelle 
och Ida först på en konstig tant och 
sedan en pojke som varnar dem för 
att åka in i tunneln. Men de måste 
igenom tunneln och rätt som det är 
stannar bilen. Först är det kolsvart 
i tunneln, men sedan ser de ett 
mystiskt sken och en skepnad som 
kommer mot dem.

Linn T. Sunne /Christopher Grav
Översättare: Solveig Rasmussen
Berghs. 32 sidor
ISBN 9789150220841
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