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SerierSerier

Skulle du vilja ha ett djur?
Ja! Allra helst ett större djur. Typ en 
panda eller en tiger. Jag heter Palang i 
efternamn och det betyder liten tiger.

Hur är det att kunna höra andras tankar?
I början var det jättejobbigt! Jag svim-
made ju i Fjärilshuset för det var så 
många tankar från alla fjärilarna! 

Vad vill du jobba med när du blir stor?
Jag ska öppna världens första zoo 
utan burar! 

Med massor av djur som jag tar hand 
om. Eftersom djuren kommer att vara 
snälla och inte äta upp nån så behövs 
ju inga burar. 

Vad gör du på din fritid?
Läser och cyklar. Jag gillar också att 
klättra i träd. 

Har du någon önskedröm?
Jag skulle vilja resa jorden runt och 
ta reda på om jultomten finns.

Pratar du fler språk förutom svenska?
Jag är född i Sverige men mina för-
äldrar kommer från Iran. Så vi pratar 
både svenska och persiska hemma.

Vilken är din favoritmat?
Jag tycker mycket om grytor med 
Sabzi (grönsaker) och ris, faktiskt.

Men varför gillar du inte mjölk?
Jag kan inte förklara det, jag tycker 
bara mjölk är jätteäckligt. 

Nour kan höra vad andra varelser, både människor och djur, tänker. Foxxy har klätt ut sig till Dr Dolittle, en av 
Foxxys favoriter som också pratade med djur. Han vill veta mer om hur Nour upplever sina förmågor…

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

Sofia 
Gydemo

Bokurval.
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Amulett: Flykten från Lucien

Kampen mot Älvkungen fortsätter i 
sjätte delen av Amulett. Syskonen 
Navins och Emilys äventyr når nya 
höjder. I Flykten från Lucien ska 
Navin söka efter en sändare som 
kan användas mot Älvkungen. Emily 
upptäcker Max hemligheter vilket gör 
att allt ställs på sin spets. Fantasy-
serien tar med läsaren på en fart-
fylld resa. 
Från 9 år.

Kazu Kibuishi 
Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel
Bokförlaget Hegas. 219 sidor
ISBN 9789175431208

Aomanjuskogen 4

Följ med Soichi på nya äventyr i 
Aomanjuskogen. En brand har 
härjat och ödelagt stora delar av 
skogen. Frågan är vem som är den 
skyldiga till branden? Varför började 
det brinna? I sökandet efter svar 
dyker en tuff ekorre med en egen 
vilja upp. Magi och spänning i fjärde 
delen om Aomanjuskogen . 
Från 12 år.

Hisae Iwaoka
Översättare: Magnus Johansson
Ordbilder. 211 sidor
ISBN 9789185269396

Benny Björn på rätt spår!

I korta serier tumlar Benny Björn 
runt i livet. Mycket blir tokigt för den 
snälla och samtidigt kluriga björnen. 
Men han landar (nästan) alltid med 
huvudet upp och tassarna ner. I säll-
skap med sin vän kaninen kan vad 
som helst hända.  
Från 6 år.

Philippe Coudray 
Översättare: Anna Strandberg
Cosmos Comics c/o Wibom. 32 sidor
ISBN 9789198258011
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Domovoi

Jennies liv tar en vändning hon aldrig 
hade kunnat ana den dag hon får 
veta att hennes mormor var en häxa 
och hennes morbror en domovoi, en 
hus-ande. Lägg till en talande katt, 
två vättar som även är lönnmördare 
och en påse med magiska ben så 
har du början på det magiska fan-
tasyäventyr som Jennie får ge sig 
ut på. 
Från 15 år.

Peter Bergting 
Kartago Förlag. 131 sidor
ISBN 9789175150956

Iggy 4-ever

Livet känns meningslöst för Iggy. 
Nästan inget är roligt, skolan är trist 
och vänskapen med Julle är inte 
som förut. När Iggy råkar ha sönder 
sin mobil vägrar hennes mamma 
att köpa en ny. Iggys kontakt med 
omvärlden bryts brutalt. Iggy och 
Julle lär känna ett gäng som går i 
nian. Äntligen händer det något och 
livet kanske blir roligare.
Från 13 år.

Hanna Gustavsson
Ordfront Förlag. 215 sidor
ISBN 9789170378287

Ariol. Jag är en åsna

Lär känna Ariol, den lilla åsnan med 
de stora glasögonen. Ariol tycker 
om att träffa bästa kompisen grisen 
Ramono och den söta koflickan 
Petula. Vi får följa vännernas liv med 
problem i skolan, bus och massor 
av frågor kring det mesta. Ariol fun-
derar på stort och smått, om hur 
man behåller en hemlighet och 
varför det är så jobbigt att gå upp 
på morgonen. Från 6 år.  

Emmanuel Guibert /Marc Boutavant 
Rabén & Sjögren. 72 sidor
ISBN 9789129694833
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Läs mer och lyssna på hela intervjun på barnensbibliotek.se/Foxxy

Bokurval.
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Katten och Ekorren på 
Sommarön

Solen strålar över Sommarön. Katten 
tycker bäst om att sitta still i en sol-
stol och rita medan Ekorren gillar när 
det händer något. Ekorren drar med 
sig Katten på olika äventyr. Det visar 
sig också att Katten inte kan simma. 
Kanske kan Ekorren lära henne? 
Från 6 år.

Loka Kanarp 
Rabén & Sjögren. 60 sidor
ISBN 9879129694819

Mamma Mu firar Kråkan

Muuu! Finurliga Mamma Mu och 
Kråkan har blivit tecknad serie! I fyra 
berättelser får vi läsa om när Kråkan 
fyller år, drömmen om ett ko-zoo, 
att Kråkan är så hungrig att han vill 
komma åt hönsens mat samt fina 
tankar uppe på ett berg. Mamma 
Mu stämmer även upp till sång 
för Kråkan – något han inte riktigt 
uppskattar. 
Från 6 år.

Jujja Wieslander /Sven Nordqvist, 
Micaela Favilla och Elin Fahlstedt
Rabén & Sjögren. 64 sidor
ISBN 9789129694796

Min Hästs bästa. Volym 3

Det bästa ur Min Häst är samma 
sak som det bästa av serieskaparen 
Lena Furberg. Magi, ridskolor, mys-
terier, spänning och vänskap sam-
sas på sidorna. Framförallt är det 
kärleken till hästar som genomsyrar 
varje ord och varje bild. I den här vo-
lymen får vi veta vad som hände på 
Korpberget, möta Spökhästen och 
veta vad som utspelade sig under 
Den mest magiska av nätter. 
Från 9 år.

Lena Furberg 
Egmont Kids Media Nordic. 112 sidor
ISBN 9789176211076
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Nosebleed Studios stora 
mangasamling

Mangatecknarkollektivet Nosebleed 
Studios har samlat 12 serienoveller 
från 2011–2014. Serienovellerna 
rör sig mellan skräck, fantasy, drama,
action och komedi. Här finns pirater, 
vampyrer, clowner och så Leo som 
känner sig osynlig. 
Från 8 år.

Catarina Batista, Natalia Batista, Joakim Waller 
och Alice Engström 
Nosebleed Studio. 454 sidor
ISBN 9789197960434

Nour och den magiska 
drycken

Varje dag i skolan blir Nour mobbad 
av Bianca och hennes kompisar. 
Nour vet inte vad hon ska ta sig till. 
En dag träffar Nour en kvinna på 
torget som ger henne ett magiskt te. 
Om Nour dricker av teet och uttalar 
en önskan kommer den att slå in. 
Nours önskan blir faktiskt sann och 
aldrig hade Nour kunnat ana vad 
som skulle hända efter det.
Från 9 år.
 
Alexandra-Therese Keining /Peter Bergting 
Lilla Piratförlaget. 80 sidor
ISBN 9789187707308
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Muminfamiljen prövar på skepps-
bygge, hotas av en farlig komet och 
råkar ut för vilda sjörövare. Och när 
Mumintrollet och Snorkfröken hittar 
en förtrollad lampa kan de önska sig 
vad de vill! 

Tove & Lars Jansson  
Översättare: Maria Wersén 
Mina förlag. 200 sidor
ISBN 9789198251517

MUMIN Stora och 
små äventyr

serbiska

Foxxy-intervju
Sid 54
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Pssst!

Viola har ett ganska så vanligt liv. 
Här finns farfar som bygger massor 
av bord ända tills han dör. Här finns
också mormor som älskar fina saker,
skilda föräldrar och bästa kompisen 
som flyttat. Här finns också den stora
frågan: vem är jag? Viola funderar 
mycket på det. Varför blev hon just 
Viola? Hur ska hon vara och varför? 
Från 9 år.

Annette Herzog /Katrine Clante 
Översättare: Anna Strandberg
Wibom books. 95 sidor
ISBN 9789197821391

Regnballongen

En regnig lördag vill storasyster 
Matilda gå ut och leka. Hon försö-
ker få med sig lillasyster Clemmie. 
Clemmie vill till en början inte gå 
ut men Matilda visar hur roligt man 
kan ha i regnet. När en fin regnbåge 
dyker upp på himlen vill Matilda ge
regnbågen något. Hon hämtar 
Clemmies röda ballong och vips har 
den åkt iväg upp i himlen. 
Från 5 år.

Liniers
Översättare: Anna Strandberg
Cosmos Comics c/o Wibom. 32 sidor
ISBN 9789198258004

Sofia Z-4515 

Sofia Z-4515 este un album de 
bandă-desenată care spune poves-
tea unei fetiƫe de etnie romă-polo-
neză, care este deportată în lagărul 
de concentrare Auschwitz-Birkenau 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial. Cartea cuprinde o scurtă 
descriere a perioadei 1933–1945, 
precum şi un text despre depor-
tarea romilor în Transnistria în 1942, 
scris de istoricul Adrian Cioroianu.

Sofia Z-4515 si jekh albumo rang-
jarimasko savo phenel i paramisi 
jekha chajoraki, romani chaj polska-
ki, savi si bishardi and-o extermiz-
natzjako kampo Auschwitz-Birkenau 
and-o dujto maripe phuveako. O lil 
kidel andre jekh harno hramosaripe 
vash o vahtiaripe 1933–1945, thaj 
vi jekh teksto vash i deportatzja le 
romengi and-i Transnistria and-o 
1942, kerdo kotar o istoriko Adrian 
Cioroianu.

Sofia Z-4515 är en tecknad 
seriealbum som handlar om en 
polsk-romsk flicka som depor-
teras till koncentrationslägret i 
Auschwitz-Birkenau under andra 
världskriget. Vid befrielsen och 
ankomsten till Sverige var hon 
fjorton år och helt ensam. Boken 
innehåller också en kort beskrivning 
av perioden 1933-1945 och en text 
av historikern Adrian Cioroianu om 
rumänska romernas deportation till 
Transnistrien.

Gunilla Lundgren och Sofia Taikon /
Amanda Eriksson
Arina Stoenescu (till rumänska), Zandra 
Brzezinska & Lars Demetri (till romska kelderáš)
pionier press 96 sidor 
ISBN: 9789198205008
Den svenska versionen är utgiven på 
En bok för alla
ISBN: 9789172217140
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Sanni & Jonas : Vinternatt

Snön ligger djup runt huset där sys-
konen Sanni och Jonas bor. Morfar 
skottar så mycket att han får ont i
hjärtat, men han hämtar sig. När det
är läggdags har Sanni svårt att sova.
Konstiga drömmar avlöser varandra.
Flera gånger vaknar Sanni av märk-
liga ljud som skrämmer henne men 
som hon ändå måste undersöka. 
Vad är det för något som låter 
GRRRRRRRH?
Från 6 år.

Kalle Hakkola /Mari Ahokoivu 
Översättare: Emil Johansson
Rabén & Sjögren. 72 sidor
ISBN 9789129694864

Sisters

Systrarna Wendy och Marine både 
hatar och älskar varandra. Precis 
som syskon ofta gör. Marine ser 
upp till Wendy som hellre vill hänga 
med sina kompisar själv och inte 
ha lillasyster efter sig. Riktigt stora 
bråk blir det när Marine har tittat i 
Wendys dagbok. Då gäller det för 
Marine att snabbt gömma sig. 
Första delen i serien. 
Från 8 år.

Christophe Cazenove /William Maury 
Översättare: Marika Yamon
Gaspard AB. 48 sidor
ISBN 9789198206104
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rumänska 
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