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ÄLSKAR:

GILLAR:

KANSKE:

ALDRIG:

Jag är boktypen...

Namn

Böcker jag vill...

Min topp-5-lista

TIPS! Det finns plats att 
minnesanteckna bredvid 
varje bok inne i Katalogen.

Rösta senast 13 april 2012 på
bokjuryn.se

Vem får rösta?
ALLA mellan 0 och 19 år får rösta. 

Vilka böcker får man rösta på?
Du kan rösta på ALLA böcker som kommit ut 
2011. 
264 av dem �nns med här i Barnbok-
skatalogen. 
Alla �nns i Barnbokskatalogen på nätet 
www.barnbokskatalogen.se

Hur gör man?
Se �lmerna om hur man röstar på 
bokjuryn.se.  
För vuxna som ska rapporterar röster 
�nns en särskild �lm. 

När kan man rösta?
1 januari - 13 april 2012 
(vuxna kan rapportera röster 
tom 19 april) 

När får vi veta resultatet? 
23 april 2012 – på Världsbokdagen!

Rösta i Bokjuryn
Läs så många böcker du hinner!
Böckerna ska vara utgivna under 
2011.
Vilka av böckerna tycker du är mest 
spännande, sorgliga, roliga, roman-
tiska eller bara bra helt enkelt? Du kan 
rösta på upp till fem av dina favoriter.
Logga in på bokjuryn.se för att rösta. 
Om du är med och röstar i Bokjuryn 
kan du vinna �na priser.

Kontakt
Bokjuryn 2011 är en del av Barnens bibliotek / Kultur i väst 
Tove Eriksson, 031-333 51 92, bokjuryn@barnensbibliotek.se
Katarina Dorbell, 033-35 76 28, katarina@barnensbibliotek.se

Följ Bokjuryn på bloggen (bokjuryn.se) och Facebook. På 
bokjuryn.se �nns också tips för vuxna, material och senaste nytt.

Barnbokskatalogen finns också på webben – på Barnens 
bibliotek. Där hittar du ALLA årets böcker – och många 
äldre också. Du kan ge böckerna betyg (fjärilar), tycka till om 
dem, samla dina favoriter i Mina böcker, se om de finns på 
just ditt bibliotek, rösta i Bokjuryn och mycket annat.  Du vet 
väl att vi har boktips på teckenspråk och att du kan lyssna 
på boktipsen? www.barnbokskatalogen.se

13 april13 april

1 januari1 januari
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BOKJURYN PÅ BLOGGEN: BOKJURYN.SE

     
 Barnbokskatalogen på webben
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Många böcker finns också som talbok. Talböcker får den 
som har ett läshinder låna. Fråga på ditt bibliotek. 
Läs mer på: www.tpb.se/barnens_tpb

Läsa med öronen

Finns som bok och CD
detta är boken

Finns som bok och CD
detta är CD:n

Lätt att läsaBok med CD Två språk

Övriga symboler

Sagor              Sorgligt              Sport             Spänning          Spöken           Vilda djur       

Humor              Husdjur       Hänt på riktigt       Hästar           Högläsning         Kärlek

Barn i världen     Deckare   Familj & vänner       Fantasy           Framtiden        Förr i tiden

Ämnesordssymbolerna för skönlitterära genrer får inte användas fritt. 
Se http://barnensbibliotek.se/tabid/865/Default.aspx för mer information.

Ämnessymboler

      
Lycka är: en alldeles egen Katalog!

Du kan:

HÄMTA katalogen gratis 
på närmaste bibliotek.

BESTÄLLA katalogen på: 
www.barnbokskatalogen.se

Bibliotek, förskolor, skolor, 
MVC, BVC, väntrum, 
lekrum på stormarknader, 
bokhandlare etc. kan 
beställa katalogen utan 
kostnad.

Hej läsvänner
Förra året kom det ut 1663 barn- och ungdoms-
böcker i Sverige säger Svenska barnboksinstitutet! 
HUR ska man HITTA i en sådan mängd? Vi har 
försökt göra en barnbokskatalog som ska 
göra det lättare att hitta fram till favorit-
erna. Vi har tänkt att den ska vara både en 
hjälp för vuxna och för barn och ungdo-
mar.  I katalogen har vi delat in böckerna 
mest e�er ålder men också e�er innehåll.  
Varje avdelning inleds av en person med 
bra överblick som berättar om särskilt bra 
och intressanta böcker inom det området. 
Letar du e�er äldre böcker, gå till biblioteket!  
Glöm inte heller att gå in på Barnensbibliotek.se om 
du vill ha mera inspiration och lästips.

- i katalogen och på många bibliotek!

8BILDERBÖCKER

4FÖR DE MINSTA

14BÖRJA LÄSA

18KAPITELBÖCKER 6–9 år

26KAPITELBÖCKER 9–12 år

36FAKTABÖCKER

42ANDRA SPRÅK

46UNGDOMSBÖCKER

Index 56

Boktyckare 45

KATALOGEN PÅ WEBBEN: WWW.BARNBOKSKATALOGEN.SE

LäsAmbassadören 
för ungas läslust är 

utsedd. Läs ALLT om 
det på sidan 58.

Hoppas nu att Barnbokskatalogen result-
erar i en massa läsande, pratande, tittande 
och lärande!

Cay Corneliuson
Kulturrådet



Djur och natur för de minsta
I årets utgivning �nns många böcker om djur och natur 
för de allra minsta läsarna, från djurrim och -sånger till 
enklare lättfakta. I Catarina Kruusvals sångbilderböcker, 
med välbekanta visor som Imse vimse spindel eller Lilla 
snigel kombineras bilderbokens bildberättande med 
sånger. Kruusvals illustrationer är snälla med lugna färger 
och gott om detaljer att upptäcka. Djurporträtten är mitt i 
prick. 

Det �nns ett stort intresse för färg och form i många av 
djurböckerna för de små läsarna. Med färgglada bilder 
och lättsamma, rimmade texter presenteras zebror, lejon 
och tigrar i Fia Eliassons Min första bok om vilda djur. 
Texterna är korta, och om räven får vi exempelvis läsa: 
”Pälsen den är röd och sträv. Om vintern fryser ej min 
RÄV.”  

Stella Baggotts nästan ordlösa pekbok Fina djur – 
Svartvita pekboken är ännu enklare. Det är en liten läcker 
bok med tydliga djurbilder i svartvitt och enstaka 
färgklickar. Även i Linne Bies Ella och djuren är det 
välbekanta djur och deras matvanor som presenteras med 
enkla texter och tydliga bilder. 

Betydligt mer dramatiskt blir det i �omas Hallings och 
Kenneth Anderssons Mot havets djup. Boken skiljer sig 
från de övriga böckerna genom att berättelsen tar plats i 
en undervattensvärld. Här får vi dyka bland hajar, 
maneter och �skar och upptäcka en skatt på havets 
botten! Greppet är mer fantasifullt även i Ramona 
Badescus och Benjamin Chauds Pomelo blir stor om den 
söta rosa trädgårdselefanten Pomelo. På sin morgonpro-
menad märker Pomelo plötsligt att han vuxit. I sitt 
trädgårdsland, bland andra djur, potatisar och sin kära 
maskros, funderar han nu över vad som händer när man 
blir stor. 

I böcker om djur för de minsta barnen presenteras djur 
genom både bild, rim och till och med sång, men lika 
mycket handlar böckerna om upptäckter av färger och 
former. Resultatet är roliga och snygga bilderböcker som 
kan locka både små och stora läsare.

Elina Druker är forskare vid Stock-
holms universitet. Hon är specialist på 
bilderböcker, gillar serier och spelar 
gärna datorspel med sin son.

Av: Elina Druker
Urval och boktexter: Ingrid Källström

Ingrid Källström har 
alltid en bok i väskan. 
Läser helst utomhus i 
solskenet eller uppkrupen 
i sin röda soffa.

Fina djur - Svartvita pekboken
Titta, peka och prata. Djur med fyra 
ben, djur med två ben, djur som 
simmar, djur som har vingar, djur 
med fenor, små och stora djur. I svart 
och vitt och bara lite färg. Fina djur!

Stella Baggott 
Översättare: Susanna Hellsing
Rabén & Sjögren. 11 sidor
ISBN 978-91-29-67791-1

Mot havets djup
Modiga Maja hittar en skattkarta och 
dyker ner i havets djup för att leta 
reda på skatten. På havets botten 
simmar hon in i ett sjunket sjörövar-
skepp. Precis när hon hittar skatten 
vaknar piraterna till liv. Nu gäller det 
att simma snabbt.

Thomas Halling /Kenneth Andersson 
Alfabeta. 26 sidor
ISBN 978-91-5011-113-2

4

FÖR DE MINSTA

FÖR DE MINSTA



Djur och natur för de minsta
I årets utgivning �nns många böcker om djur och natur 
för de allra minsta läsarna, från djurrim och -sånger till 
enklare lättfakta. I Catarina Kruusvals sångbilderböcker, 
med välbekanta visor som Imse vimse spindel eller Lilla 
snigel kombineras bilderbokens bildberättande med 
sånger. Kruusvals illustrationer är snälla med lugna färger 
och gott om detaljer att upptäcka. Djurporträtten är mitt i 
prick. 

Det �nns ett stort intresse för färg och form i många av 
djurböckerna för de små läsarna. Med färgglada bilder 
och lättsamma, rimmade texter presenteras zebror, lejon 
och tigrar i Fia Eliassons Min första bok om vilda djur. 
Texterna är korta, och om räven får vi exempelvis läsa: 
”Pälsen den är röd och sträv. Om vintern fryser ej min 
RÄV.”  

Stella Baggotts nästan ordlösa pekbok Fina djur – 
Svartvita pekboken är ännu enklare. Det är en liten läcker 
bok med tydliga djurbilder i svartvitt och enstaka 
färgklickar. Även i Linne Bies Ella och djuren är det 
välbekanta djur och deras matvanor som presenteras med 
enkla texter och tydliga bilder. 

Betydligt mer dramatiskt blir det i �omas Hallings och 
Kenneth Anderssons Mot havets djup. Boken skiljer sig 
från de övriga böckerna genom att berättelsen tar plats i 
en undervattensvärld. Här får vi dyka bland hajar, 
maneter och �skar och upptäcka en skatt på havets 
botten! Greppet är mer fantasifullt även i Ramona 
Badescus och Benjamin Chauds Pomelo blir stor om den 
söta rosa trädgårdselefanten Pomelo. På sin morgonpro-
menad märker Pomelo plötsligt att han vuxit. I sitt 
trädgårdsland, bland andra djur, potatisar och sin kära 
maskros, funderar han nu över vad som händer när man 
blir stor. 

I böcker om djur för de minsta barnen presenteras djur 
genom både bild, rim och till och med sång, men lika 
mycket handlar böckerna om upptäckter av färger och 
former. Resultatet är roliga och snygga bilderböcker som 
kan locka både små och stora läsare.

Elina Druker är forskare vid Stock-
holms universitet. Hon är specialist på 
bilderböcker, gillar serier och spelar 
gärna datorspel med sin son.

Av: Elina Druker
Urval och boktexter: Ingrid Källström

Ingrid Källström har 
alltid en bok i väskan. 
Läser helst utomhus i 
solskenet eller uppkrupen 
i sin röda soffa.

Fina djur - Svartvita pekboken
Titta, peka och prata. Djur med fyra 
ben, djur med två ben, djur som 
simmar, djur som har vingar, djur 
med fenor, små och stora djur. I svart 
och vitt och bara lite färg. Fina djur!

Stella Baggott 
Översättare: Susanna Hellsing
Rabén & Sjögren. 11 sidor
ISBN 978-91-29-67791-1

Mot havets djup
Modiga Maja hittar en skattkarta och 
dyker ner i havets djup för att leta 
reda på skatten. På havets botten 
simmar hon in i ett sjunket sjörövar-
skepp. Precis när hon hittar skatten 
vaknar piraterna till liv. Nu gäller det 
att simma snabbt.
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Ella och djuren
Följ med Ella när hon hälsar på sina 
djur. Först går hon till katten. Den vill 
dricka mjölk precis som Ella. Hönan 
har värpt ett ägg. Kaninen vill äta gräs 
och morötter. Hunden vill leka med 
bollen och Ella. Det är roligt med 
djur.

Linne Bie
Översättare: Eva Vidén
Berghs förlag. 8 sidor
ISBN 978-91-502-1890-9

Lilla snigel
När en lite snigel är ute och går måste 
den akta sig hela tiden. Det �nns alla 
möjliga faror. Känner du igen det? En 
sångtext kan vara en liten spännande 
berättelse. Följ med i den välkända 
visan om lilla snigeln. Bläddra och se 
hur han aktar sig.

Catarina Kruusval
Rabén & Sjögren. 14 sidor
ISBN 978-91-29-67671-6

Pomelo blir stor
Pyttelilla elefanten Pomelo har blivit 
stor. Hur går det till när man växer, 
egentligen? Växer man lika mycket på 
utsidan som på insidan? Vill man 
göra helt andra saker när man blir 
stor? Blir man en annan? Roliga 
elefantbilder och elefantfunderingar. 

Ramona Badescu /Benjamin Chaud 
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 978-91-29-67753-9

Min första bok om vilda djur
Tio vilda djur i en liten bok. Känner 
du igen dem? Några kan du hitta på 
riktigt, alldeles nära. Utomhus eller 
inomhus. Vilda djur kan vara pytte-
små. Roligt att läsa och rimma 
tillsammans.

Fia Eliasson 
Ordalaget. 23 sidor
ISBN 978-91-7469-002-6
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Lena Arro /
Sara Gimbergsson 
Opal. 32 sidor
ISBN 978-91-7299-426-3

Ibland är det bra att det är vått
Lycke och Lage tittar ut genom 
fönstret och ser alla regndropparna. 
De vill gå ut. Det är annorlunda att 
leka ute när allt är vått. Det är lätt att 
bli blöt, även om man har regnkläder. 
Det är skönt att bli torr igen. Man 
kan leka i vått och torrt.

John Nordqvist och 
Johan Toorell 
Gilla Böcker AB. 16 sidor
ISBN 978-91-86634-12-4

Frukt och djur
Tänk på ett djur. Tänk på en frukt. 
Hur blir det om du blandar ihop 
dem? Blir det ett ”Fruktdjur”? 
Eller en ”Djurfrukt”? Det blir fint 
att titta på iallafall.

Hervé Tullet 
Översättare: Anna Bogaeus
Alfabeta. 56 sidor
ISBN 978-91-501-1339-6

En bok
Den här boken handlar om en gul 
prick. Tryck på den gula pricken och 
gör som det står i boken. Fortsätt 
bläddra så får du se vad som händer! 
Det blir kul! 

Axel Scheffler 
Översättare: Barbro Lagergren
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-1391-4

Den lilla pölen
Max och Maja leker och leker. 
De går ut med sina bebisar, de bygger 
tågbana, de leker lejon. De leker så 
mycket att Max glömmer att han 
måste kissa. Det blir en pöl på golvet. 
Det gör inget. Maja lånar ut lite 
torra kläder. Sen målar de och Max 
kommer ihåg att gå på pottan.

Ann Forslind 
Alfabeta. 24 sidor
ISBN 978-91-501-1294-8

Bäbis tittut
Vad ska Bäbis hitta på idag? Bäbis 
smyger försiktigt och plötsligt är 
Bäbis borta. Var är Bäbis? Något 
sticker upp bakom fåtöljen. Vad kan 
det vara? Är det Bäbis? Tittut! Följ 
med i Bäbis kurragömmalek. 

Stina Wirsén
Bonnier Carlsen. 18 sidor
ISBN 978-91-638-6845-0

Bang!
Klappa händerna! Lyssna. 
Hur låter det? Stampa fötterna! 
Lyssna. Hur låter det? Titta i boken 
hur alla Bebisbrokiga gör ljud och när 
de är alldeles tysta. 
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Anna Ribbing /
Lisa Gunnarsson 
Rabén & Sjögren. 16 sidor
ISBN 978-91-29-67869-7

Vilma säger den!
Vilma och mamma ska handla. 
I affären finns massor med saker att 
köpa. Plötsligt får Vilma syn på något 
hon gärna vill ha. Den, säger hon. 
Är det bullen hon vill ha? Är det 
äpplet? Följ det röda snöret så 
får du se! 

Birde Poulsen
Opal. 14 sidor
ISBN 978-91-7299-435-5

Vem ska kissa
När man behöver kissa är det bra 
med en toalett. Ibland måste man 
kissa utomhus. Djur både kissar och 
bajsar utan toalett. De gör det lite 
olika. Bläddra i boken och lyft på 
flikarna så får du se hur annorlunda 
det kan vara!

Annika Nilsson Thore /
Maria Nilsson Thore 
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-6824-5

Sami somnar
Sami ska sova. God natt Sami. 
Men först vill Sami bara läsa saga, 
dricka lite, ha sitt gosedjur och mysa 
lite grann. Sen går det bra att somna. 
Natti natti. 

Agneta Norelid och Eva Pils /
Kenneth Andersson 
Pinolek förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-977438-9-1

Pino går på tivoli
Pino går på tivoli.
Först köper han biljett.
Radiobilarna är roliga men i 
spöktåget blir det lite läskigt. 

Tecken som AKK finns på lösa 
ark att klistra in i boken. 
Köp på www.pino.se/ovrigt

George Johansson /
Jens Ahlbom 
Natur & Kultur. 16 sidor
ISBN 978-91-27-12981-8

Mulle Mecks minsta bok Vakna
Buffa vaknar. Först öppnar hon 
det ena ögat, sedan det andra. Hon 
lyssnar och hon sniffar med sin nos. 
Buffa känner igen doften från Mulle 
Mecks frukostkaffe. Vad tror du 
Buffa vill ha till frukost?

Redaktörer: 
Marianne von Baumarten och 
Ingela Rinaldo Davidson /
Catarina Kruusval 
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 978-91-27-13116-3

Min lilla skattkammare - 
Visor för de små 
Här finns barnvisor för alla som vill 
sjunga. Om du inte kommer ihåg 
texterna hittar du dem här. Bläddra, 
titta på de fina bilderna och sjung 
tillsammans. 



Det röda trädet
Vissa dagar kan vara ledsam-
mare än andra. När man är 
ensam, allt känns svårt och 
ingen förstår en, då kan det vara 
bra med en bok. Den här boken 
är just en sådan bok, en riktig 
tröstebok. Titta i den här vackra 
boken. Du blir varm om hjärtat 
och förstår att det �nns hopp! 

Shaun Tan 
Översättning: Ulla Roseen
Kabusa Böcker. 32 sidor
ISBN 978-91-7355-190-8

Den lille mannen och Gud
En morgon när den lille mannen 
är ute och går möter han Någon-
ting som han inte känner igen. 
Det är Gud. Guden visar att han 
kan förvandla sig till allt möjligt. 
Den lille mannen blir först 
skrämd men sen förstår han att 
han har fått en alldeles alldeles 
särskild vän. 

Kitty Crowther
Översättare: Lennart Hellsing
Rabén & Sjögren. 64 sidor
ISBN 978-91-29-67871-0

Ingrid Källström har alltid 
en bok i väskan. Läser helst 
utomhus i solskenet eller 
uppkrupen i sin röda soffa.

Stora frågor i spännande bildvärld
Årets bilderböcker handlar om allt från vardagsproblem 
och äventyr till stora livsfrågor, och de visar också en stor 
bredd när det gäller det konstnärliga uttrycket. Alma-
pristagaren Shaun Tans Det röda trädet handlar om känslor 
som det är svårt att sätta ord på. Denna mästerliga 
bilderbok handlar om en �icka som känner att världen 
plötsligt känns skrämmande men att det också, lika 
plötsligt, kan hända någonting som ändrar allt och väcker 
hopp. 
En annan Alma-pristagare som kommer med nya, 
intressanta bilderböcker är Kitty Crowther. Hennes Den 
lille mannen och Gud handlar om en man som plötsligt 
trä�ar Gud. Gud kan göra allt möjligt, han kan förvandla 
sig till en kanin, en cowboy, en indian eller en gorilla. Men 
vi får också veta att Gud inte vet hur man klättrar i träd 
och kan inte simma (varför skulle han annars gå på 
vatten?). 

En annan lyrisk bok med allvarligt budskap är Ulf Starks 
och Anna Höglunds Pojken, �ickan och muren. Det är en 
berättelse om två syskon som tvingats lämna sitt gamla 
hem. Det är skickligt och känsligt berättat om längtan och 
drömmar, poetiskt men också spännande och äventyrligt. 
Även den norska Stian Holes Hermans hemlighet, den 
tredje boken om pojken Herman, berör känslor och stora 
livsfrågor på ett �nstämt sätt. Bilderna är vackra, nästan 
kitschiga, men också tankeväckande och originella. Ett 
originellt formspråk �nner vi även i Lisen Adbåges böcker. 

I Stor-Emma måste Emma klä sig ”gåbort�n” inför en 
middagsbjudning fast hon inte vill. En rolig och trä�säker 
skildring av maktkamp mellan barn och vuxna. Den 
danska illustratören Lilian Brøgger har skapat en färgspra-
kande och spännande bildvärld i sina illustrationer till den 
�lippinska Lakambini Sitoys berättelse Nattaporna. Den 
handlar om Bea som är en helt vanlig �icka – förutom att 
hon på natten kan se nattapor som tar över hela staden. 

Både det lätta och lekfulla men också det experimente-
rande och utmanande ges utrymme i bilderboksutgiv-
ningen i dag – 2011 är med andra ord ett spännande 
bilderboksår! 

Elina Druker är forskare vid Stock-
holms universitet. Hon är specialist på 
bilderböcker, gillar serier och spelar 
gärna datorspel med sin son.

Av: Elina Druker
Urval och boktexter: Ingrid Källström

Stor-Emma
Emma följer med sina föräldrar 
på middagsbjudning. Där �nns 
en annan Emma, en Stor-Emma, 
som Emma inte känner. Lek nu, 
säger de vuxna. Det är svårt att 
bara börja leka helt plötsligt. 
Särskilt när Stor-Emma ska 
bestämma hela tiden. Det här är 
ändå en rolig bok. 

Lisen Adbåge
Natur & Kultur. 32 sidor

ISBN 978-91-27-12958-0

Pojken, flickan och muren
Adham och Sulafa minns hur de 
bodde förut. De längtar tillbaka 
till huset, do�erna och skratten. 
Nu �nns en hög, grå mur som 
hindrar dem från att komma 
tillbaka till sitt gamla hus. Sulafa 
önskar sig mest av allt en apelsin 
från deras gamla gård. Adham 
lovar att ordna det. Han börjar 
träna höjdhopp.

Ulf Stark /Anna Höglund 
Berghs förlag. 48 sidor
ISBN 978-91-502-1851-0

Hermans hemlighet
Herman och Johanna har en 
hemlighet tillsammans. De har 
en alldeles egen plats långt inne 
i skogen. Där kan de vara 
ensamma tillsammans och prata 
om allt som är viktigt. Det är en 
plats för deras hemligheter och 
kärligheter.

Stian Hole 
Översättare: Barbro Lagergren
Alfabeta. 56 sidor
ISBN 978-91-501-1306-8

Nattaporna (1 aug)
Bea är vaken en timme varje 
natt, timmen när nattaporna är 
vakna. Alla har en egen nattapa. 
Den gör allt det vi drömmer om 
att göra, men ändå inte gör. En 
nattapa uppfyller dina drömmar, 
i hemlighet. Men det är det bara 
Bea som vet.

Lakambini Sitoy /Lilian Brøgger 
Översättare: Ulla Forsén
Hjulet. 48 sidor
ISBN 978-91-85573-27-1
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Shaun Tan 
Översättning: Ulla Roseen
Kabusa Böcker. 32 sidor
ISBN 978-91-7355-190-8
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Kitty Crowther
Översättare: Lennart Hellsing
Rabén & Sjögren. 64 sidor
ISBN 978-91-29-67871-0
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Ho Baek Lee 
Översättare: Linda Pelenius
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1871-8

Ensam hemma
Hela familjen har rest iväg och 
kaninen är ensam hemma. Nyfiken 
bekantar den sig med den tomma 
lägenheten. Äta vid köksbordet, titta 
på TV, prova kläder, läsa böcker, leka 
med leksaker. När familjen kommer 
hem märks ingenting av kaninens 
upptäcktsfärd, eller gör det?

Majken Pollack /
Sara Lundberg 
Alvina förlag. 25 sidor
ISBN 978-91-86391-06-5

Emblas universum
Embla bygger en rymdraket. Hennes 
lillasyster vill också vara med, men 
Embla säger nej. Hon vill leka ensam. 
Mamma tycker att alla ska få vara 
med, precis som på dagis. Embla 
förklarar att det inte går, att det inte 
finns plats för fler i hennes universum. 
I leken kan allt hända och det kan 
vara bra att dela med sig, i alla fall.

Jujja Wieslander /
Jens Ahlbom
Rabén & Sjögren.  32 sidor
ISBN 978-91-29-67857-4

Dagspöket på sjukhus
Dagspöket flyttar in hemma hos en 
sjuk liten flicka.  Men det blir inte så 
lugnt och skönt som han tänkt sig. 
Först blir han tagen för en filt, sedan 
sätter sig någon på honom och till sist 
tar doktorn honom som överrock. 
Det är inte så lätt alltid, att vara 
Dagspöket! Läs, lyssna och lek. 
Finns både som bok och app till Ipad. 

Birgitta Stenberg /
Mati Lepp 
Bonnier Carlsen. 28 sidor
ISBN 978-91-638-6719-4

Billy på sjukhus
Billy klättrar i ett träd. Han tappar 
taget och faller ner. Han slår sig så 
mycket att han måste åka till sjukhus. 
Där blir Billys arm gipsad, men det 
gör inte ont. Billy och mamma får 
stanna kvar på sjukhuset över natten. 
Det blir en spännande natt. 

Eva Lindström 
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-1293-1

Apan och jag
Åh, så kul med en apa som vän. 
En dag under kurragömmaleken 
är den plötsligt borta. Först är det 
kul att leta, men sedan blir det bara 
tråkigt och ensamt. Kanske apan 
kommer tillbaka om det blir en apkul 
fest? Ett apkalas för två? 

Annika Mannström 
Schildts. 36 sidor
ISBN 978-951-50-2043-7

Anton idrottar
Antons släktingar är helt sporttokiga. 
Alla håller på med någon sport. Det 
finns så många olika sportgrenar. 
Några behöver särskilda skor, 
speciella bollar, snö, vatten, redskap 
eller djur. När man tränat behöver 
man vila. Då passar den här boken 
bra.
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Amanda Eriksson
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 978-91-27-12962-7

Mitt vilda liv
Vildmarken är inte som i staden 
eller på landet. Bor man i en kåta 
som ligger för sig själv är det väldigt 
tyst. Inga bilar hörs, men kanske en 
ylande varg. Om man inte är van vid 
vildmarken behöver man vänja sig. 

Memmo och Mysen 
söker efter färger
När Memmo och Mysen vaknar en 
natt är det alldeles svart. Var är alla 
färger? De är inte borta. De har bara 
gömt sig. När solen går upp kommer 
färgerna sakta tillbaka igen, för alla 
färger finns i naturen. 

Emma Virke
Alvina förlag. 24 sidor
ISBN 978-91-86391-08-9

Jujja Wieslander /
Sven Nordqvist 
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 978-91-27-12976-4

Mamma Mu läser
Mamma Mu har varit på biblioteket 
och lånat böcker. Hon tycker det är 
så musigt med böcker. När man kan 
läsa får man reda på så många saker! 
Kråkan vill både läsa och skriva 
böcker själv. Står det i böcker varför 
mjölken blir vit? Det är kanske alla 
kossors hemlighet?

Kurusa /
Isabel Ferrer 
Översättare: Britt Isaksson
Hjulet. 40 sidor
ISBN 978-91-85573-21-9

Lom och tjorvarna
Lejonet Lom vill inte kamma sin 
man. Den är full av brödsmulor, 
snorkråkor och tjorvar. Till slut är 
manen så tovig att han måste klippa 
den. Lom blir förskräckt när han ser 
sig själv utan man. Han ser ut som 
ett piggsvin istället. När en liten 
piggsvinsunge hittar honom blir
allt annorlunda.

Erik Magntorn /
Lisa Sjöblom 
Lindskog Förlag. 64 sidor
ISBN 978-91-85311-30-9

Hitta barnen!
ABC. Varje bokstav i alfabetet är 
första bokstaven i namnet på ett 
barn som plötsligt försvinner. 
Mycket mystiskt. Bläddra och se 
om du kan hitta barnen igen!

Dominique Mwankumi 
Översättare: Suzanne Peterson Kero
Trasten, bokförlaget. 40 sidor
ISBN 978-91-86307-47-9

Gatans prins
Det är bra att vara påhittig. För 
pojkarna i den stora staden är 
det livsviktigt. De lever hårt och 
farligt. Av gamla trasiga saker från 
soptippen bygger de nya leksaker 
och instrument som de säljer på 
marknaden. Det kan betyda början 
på ett nytt liv. 
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Christina Björk /
Eva Eriksson 
Rabén & Sjögren. 40 sidor
ISBN 978-91-29-67583-2

Prinsessor och drakar
Undrar du hur prinsessor har det 
nu för tiden? Då måste du läsa och 
titta i den här boken! Det börjar med 
Prinsessan Månstråles måndag. Sen 
är det en prinsess-saga för varje dag i 
veckan. I varje saga finns det drakar, 
men annars är det inte alls som det 
brukar vara i de gamla sagorna!

Maria Nilsson Thore
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-6907-5

Petras prick
Petra mår inte bra. Nosen är svettig 
och tassarna kalla. Hon tittar sig 
i spegeln och ser att en av hennes 
prickar har försvunnit. Har den 
kommit bort eller rymt? Har den 
bara tröttnat på Petra? Man kan bli 
sjuk av saknad. Man kan bli frisk 
igen. Prickar måste bestämma själva 
när de vill komma tillbaka.

Per Gustavsson
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 978-91-27-13149-1

När prinsar stannar hemma 
Ibland behöver man vila. Prinsar 
behöver också bara vara hemma på 
slottet och ta det lugnt, kanske mysa 
med sin hamster. Om rövare tar sig 
in på slottet, då blir det ingenting av 
med mysandet. Varför är rövarna på 
slottet? Det är inte alls som du tror.

Anna Bengtsson 
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-1360-0

Ny frisyr
I en frisörsalong är det alldeles 
särskilt. Det är många som kommer 
dit. Somliga vill gärna bli klippta 
och friserade, andra vill inte alls, 
men måste ändå. Det är ofta mycket 
trevligt hos frisören. Vilken frisyr 
vill du ha? Följ med till frissan!

Nej! Inte tandläkaren
Kaninen Simon har aldrig varit 
hos tandläkaren. En dag får han 
jätteont i en tand. Ett hål! Hans 
kompis berättar att det gör jätteont 
att laga tänder och att man får en 
stor spruta. Men Simon säger att 
han kan gå till tandläkaren, för 
han är en Superkanin! 

Stephanie Blake
Översättare: Anna Falk
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1886-2

Kajsa Lindström 
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-1335-8

Nalla och Björn bygger en drake
Nallarna Nalla och Björn har 
långtråkigt. När Björn hittar en 
ritning som visar hur man bygger 
en drake blir det roligt igen. De 
klipper, ritar, knyter, virar, snurrar, 
fäster, viker, mäter, lindar tills 
draken äntligen är klar. Kan draken 
verkligen flyga nu? 
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Kristina Murray Brodin /
Bettina Johansson 
Olika förlag. 36 sidor
ISBN 978-91-85845-58-3

Varför gråter pappan?
På bänken sitter en pappa och gråter. 
Hamsa och Alvdis funderar hur det 
kan komma sig. Har någon slagit 
honom? Är han sjuk, ensam eller 
har han tappat bort något? Kanske 
längtar han efter någon väldigt 
mycket? Det här är ingen sorglig bok. 
Den har ett lyckligt slut. 

Pernilla Stalfelt /
Zoe Stalfelt
Rabén & Sjögren. 40 sidor
ISBN 978-91-29-67801-7

Trollerimolnet
Ett trollerimoln kan trolla precis 
vad som helst. Lite hur som helst 
också. Ibland väldigt busigt. Trolla 
bort eller trolla fram? Det här är en 
bok om ovanliga trollerikonster!

Grethe Rottböll /
Lisen Adbåge 
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 978-91-29-67715-7

Tio vilda hästar - en räknesaga
Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, 
nio, tio. Tio hästar! Men det händer 
allt möjligt och en efter en försvinner 
de. Till sist är det bara en ensam 
häst kvar. Den börjar leta upp sina 
hästvänner igen. Häng med och 
räkna hästar tills det finns tio igen! 

Paul Geraghty
Översättare: Linda Pelenius
Berghs förlag. 36 sidor
ISBN 978-91-502-1846-6

Talon - den modiga dinosaurien
Vulkanutbrott i Laurasien! 
Deinonychushonan Talon flyr lava, 
eld och lågor men kommer bort från 
sin flock. Följ med i hennes ensamma 
jakt på föda, kamp mot andra rovdjur 
och längtan efter en flock att höra 
ihop med. Spännande!

Marie-Louise Gay 
Översättare: Manieri Communications
B. Wahlströms Bokförlag. 32 sidor
ISBN 978-91-32-16023-3

Stella - En stjärna på stranden
Stella har varit på stranden många 
gånger men för hennes lillebror 
Sam är det här den allra första. 
Stella simmar och njuter, Sam är 
lite försiktig. Han tycker att havet 
är väldigt stort och han har många 
frågor. Stella hittar på fantasifulla 
svar. Simma försiktigt!

Eva Bergström /
Annika Samuelsson 
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-6747-7

Snurran på dagis
Snurran och hennes dagisbästis 
Saltis har blivit ovänner. De retas 
och bråkar hela tiden. Det blir tråkigt 
för alla på dagis, både fröknar och 
barn. En rolig bok om bråk och 
att bli sams.



Drömmen om en hund
Julia vill väldigt gärna ha en 
hund. Till slut säger hennes för-
äldrar att hon ska få en hund. 
När Julias kompis Elsa får veta 
det blir hon sur. "Då kan vi inte 
trä�as mer, jag är allergisk", 
säger Elsa. Hur ska Julia välja 
nu?

Eva Lindell / Bernard Huguet 
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1875-6

Farligt höga hinder – Stall lilla 
stjärna
Tore har många intressen, men 
mest av allt gillar han hästar. 
Tore tar ridlektioner och vill 
helst rida någon av de tu�are 
hästarna. Idag får han dock 
Snövit – alla tjejernas favorit-
häst. Pinsamt och jobbigt tycker 
Tore, men Snövit överraskar 
honom.

Erika Eklund Wilson 
Opal. 32 sidor
ISBN 978-91-7299-480-5

Anna-Klara 
Aronsson 
Jag läser långsamt, 
så jag läser bara ut 
böcker jag verkligen 
tycker om. Tjuvkikar 
ofta på slutet.

Börja läsa-böcker är skrivna för barn som håller på att lära sig att 
läsa och vill knäcka läskoden. Att hitta en engagerande historia 
och lyckas förmedla den på få sidor med bara några rader på 
varje är en utmaning. Dessutom ska språket vara mycket lättläst 
och utan svåra ord. Grädde på moset är en bra illustratör vars 
bilder gör texten levande.

En bok som i år verkligen lyckas förmedla en medryckande 
historia är Vems katt?  Vännerna Axel och Omar trä�ar en äldre 
dam med en katt när de har picknick. Men vems är egentligen 
katten? Och varför vet inte damen var hon bor? Berättelsen lyckas 
i sitt korta format ta upp olika aspekter av livet och skapar säkert 
många funderingar som barnet vill diskutera. Precis som en bra 
bok ska göra!
HÄSTGLÄDJE
Djur är viktiga för barn och de är vanligt förekommande i år. Ett 
djur som syns lite extra är hästen.  I många fall är huvudpersonen 
i hästböckerna en tjej, men i år har även killarna hittat till stallet. 
I Farligt höga hinder är Tore huvudpersonen och deltar i 
ridlektioner på stallet. Hästkillen Pelle lär sig å andra sidan att 
rida barbacka av sin mamma i hagen i Heja Tulla. Trots olika 
uppväxtmiljö förenas Tore från stan och Pelle från landet i sitt 
intresse för hästarna. 
DEN LOJALA VÄNNEN
I Drömmen om en hund snuddar man vid ämnet djur, men här är 
en viktigare sak i fokus – vänskapen. Julia vill verkligen ha en 
hund – men nu tvingas hon välja mellan husdjur eller en allergisk 
kompis. Ämnet vänskap kan ha många olika vinklar men en 
tydlig röd tråd i år är lojalitet med vännen. I Min vän Boris blir 
Ebba vän med monstret Boris. När alla blir rädda och inte låter 
Boris vara med står Ebba vid hans sida. Kompisarna blir alltmer 
viktiga i skolåldern därför känns vänskapstemat mycket angeläget 
för nybörjarläsarna.
LÄSA MED FLERA SINNEN
Här kommer Hallon förebådar en trend inom börja läsa-genren – 
att det med boken följer en CD med texten inläst. Att kombinera 
CD och bok är inte något nytt men har tidigare främst förekom-
mit bland bilderböcker. Genom att få lyssna på en börja läsa-bok 
får barnet ännu ett sinne att ta till sig och förstå texten med. Ett 
alternativ när en vuxens lässtöd inte �nns tillgängligt.

Hästar, vänner och cd i nybörjarläsarens värld

Av: Anna Wilner
Urval och boktexter: Anna-Klara Aronsson

Anna Wilner – alltid läsande på bussen 
till och från jobbet (när jag inte somnar..)

Vems katt?
Axel och Omar bor i samma hus 
och är kompisar. De är på picknick 
i parken och möter en äldre dam 
med en katt. Plötsligt kommer en tjej 
och letar e�er sin katt. Hon säger till 
damen att det är hennes katt. Vems är 
egentligen katten?

Helena Bross / Kadri Ilves
Bonnier Carlsen. 64 sidor. 
ISBN 978-91-638-6740-8

Här kommer Hallon
Lisas bästa kompis Alva har blivit 
dum. Nu vill Alva bara vara med 
Nelly och Lisa får inte vara med. 
En dag när Lisa råkar trä�a Alva 
och Nelly kommer plötsligt en 
häst galopperande i full fart mot 
dem. Alla utom Lisa springer iväg. 
Istället tar hon fram ett äpple. 

Erika Eklund Wilson
Hegas. 29 sidor
ISBN 978-91-85877-96-6

Heja Tulla
Pelle ska rida på hästen Tulla. 
Pelles mamma hjälper honom att 
göra i ordning och att komma upp 
på Tulla. Pelle drömmer att han 
är en cowboy på hästryggen. Men 
plötsligt böjer sig Tulla ner för att 
äta gräs.

Margareta Nordqvist 
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 978-91-638-6819-1

Min vän Boris - Familjen 
Monstersson
Ebbas nya kompis heter Boris. När 
Ebba vill att Boris ska vara med och 
spela fotboll blir hennes kompisar 
bara rädda och springer iväg. Boris 
är nämligen ett monster. Men Ebba 
är inte rädd utan följer med Boris 
hem.

Mats Wänblad / Pelle Forshed
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 978-91-29-67625-9
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Drömmen om en hund
Julia vill väldigt gärna ha en 
hund. Till slut säger hennes för-
äldrar att hon ska få en hund. 
När Julias kompis Elsa får veta 
det blir hon sur. "Då kan vi inte 
trä�as mer, jag är allergisk", 
säger Elsa. Hur ska Julia välja 
nu?

Eva Lindell / Bernard Huguet 
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1875-6

Farligt höga hinder – Stall lilla 
stjärna
Tore har många intressen, men 
mest av allt gillar han hästar. 
Tore tar ridlektioner och vill 
helst rida någon av de tu�are 
hästarna. Idag får han dock 
Snövit – alla tjejernas favorit-
häst. Pinsamt och jobbigt tycker 
Tore, men Snövit överraskar 
honom.

Erika Eklund Wilson 
Opal. 32 sidor
ISBN 978-91-7299-480-5

Anna-Klara 
Aronsson 
Jag läser långsamt, 
så jag läser bara ut 
böcker jag verkligen 
tycker om. Tjuvkikar 
ofta på slutet.

Börja läsa-böcker är skrivna för barn som håller på att lära sig att 
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Rüdiger Bertram 
Översättare: Sofia Lindelöf
Berghs förlag. 40 sidor
ISBN 978-91-502-1882-4

Jacob och matchtröjan
som försvann
Jacob spelar fotboll i den bästa 
ligan. De tränar hårt och ofta. 
Snart ska laget spela en viktig 
match och deras tränare har 
skaffat nya matchtröjor. Varje 
spelare har sitt namn på sin tröja. 
Utan tröja kan man inte spela! 

Rusalka Reh /Verena Körting 
Översättare: Dorothea Hygrell
Opal. 32 sidor
ISBN 978-91-7299-478-2

Hjälp! Herr Larsson har löss
Det kliar i håret på Merle. Det 
kliar jättemycket. När hon sitter 
och ritar med mamma rör sig 
något på teckningen. Det är en lus! 
Nu måste mamma tvätta håret på 
Merle och kamma med luskam. 
Om du har haft löss någon gång 
kanske du känner igen dig. 
Här får du lära dig lusvisan.

Magnus Ljunggren /Mats Vänehem 
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 978-91-638-6836-8

Fest i borgen!
Det ska bli stor fest på borgen. 
Den store trollkarlen Zalabim 
ska uppträda. Men varför är alla 
så arga? Egon och Fiona anar att 
något är fel. Ett nytt äventyr med 
barnen i Riddarskolan.

Torsten Bengtsson /Jonas Anderson 
Nypon förlag. 20 sidor
ISBN 978-91-86447-41-0

Erik seglar
Erik och pappa åker till havet. 
Erik går på seglarskola. ”Idag 
får ni bara segla i hamnen, säger 
ledaren Kalle. Det blåser för 
mycket.” Erik ser på havet. Han 
lyssnar inte. Erik seglar utanför 
hamnen. Vinden blåser båten 
långt från stranden. Lyckas Erik 
vända? 
Vill du veta? Läs boken. 

Helena Bross /Christel Rönns 
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 978-91-638-6822-1

Bli sams
Lova och Siri är bästa kompisar. 
Lova lånar Siris fina fjärilssudd. 
Lova suddar mycket. Det går 
sönder. Siri blir ledsen och arg. 
Ska hon bjuda Lova på sitt kalas? 
Kan dom bli vänner igen?

Kirsten Ahlburg /Gunnar Breiding 
Översättare: A.M. Persson
Nypon förlag. 20 sidor
ISBN 978-91-86447-32-8

Alva skejtar
”Gå hem! Rampen är bara för 
killar”, ropar den stora killen. Alva 
älskar att åka skateboard. Hon 
tänker visa killarna att tjejer visst 
kan skejta!
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Carin Wirsén /Karin Holmström 
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 978-91-29-67624-2

Vem lurar vem?
Alma har blivit lurad, av Leon 
och stora Lisa. Alma är arg. 
Hon vill också luras. Alma får 
en idé. Hon ber sin kompis 
Egon om hjälp. 

Hubert Ben Kemoun /Regís Faller 
Översättare: Anna Falk
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1874-9

Trollerihatten 
Nico har varit sjuk. När han 
kommer till skolan träffar han på 
en vampyr. Nej! Han har glömt 
att det är maskerad-dag. Till och 
med fröken är utklädd. Nico blir 
sur för att hans kostym är kvar 
hemma. Alla i hela skolan ska gå 
på trolleriföreställning. Kommer 
det att göra Nico på bättre humör? 

Iben Harboe /Dina Gellert 
Översättare: Hans Peterson
Nypon förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-86447-51-9

Rosa, det är jag!
Rosa bor med sin bror Max, 
mamma och sköldpaddan Sonja. 
På morgonen är mamma trött. 
Sonja brukar följa med till skolan. 
Hon ligger i Rosas ficka. Men det 
vet inte mamma. I dag händer 
något spännande. Det börjar en 
ny flicka i klassen. Det finns fler 
böcker om Rosa. 

Ursel Scheffler /Dagmar Henze 
Översättare: Mia Engvén
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1848-0

Paula på sommarlov
Paula och hennes familj ska på 
semester till havet. Dom åker först 
tåg, sen båt och allra sist häst och 
vagn. De skall bo på en bondgård. 
På eftermiddagen går de ner 
till stranden. Men vad konstigt, 
vattnet har försvunnit. De får 
snart reda på varför. Paula hittar 
en flaskpost. Kanske kan hon 
få en ny vän.

Frida Lindgren Karlsson /Linn Eldin 
Hegas. 32 sidor
ISBN 978-91-86625-25-2

Junia börjar skolan
Det pirrar i magen på Junia. 
Det känns som fjärilar. Idag 
börjar hon skolan, med nya 
barn och ny fröken. Det är tur 
att bästa kompisen Alva ska gå i 
samma klass. Fröken berättar en 
hemlighet för klassen. Vill du 
veta hemligheten? Läs boken.

Fanny Joly /Jean-Noel Rochut 
Översättare: Solveig Rasmussen
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1856-5

Jag är inte mörkrädd
På natten är det alldeles svart. 
Nina kan inte somna. Varför är 
inte lampan tänd som den brukar? 
Och något rör sig i mörkret. Detta 
är en lättläst, och lite läskig bok.



Bland tomtar och troll årg. 104
En �icka berättar en viktig saga för 
sin mamma. En stor jätte blir hypno-
tiserad. En modig pojke kämpar för 
kärleken. Det är några som vi möter i 
den här boken. Flera av berättelserna 
är nyskrivna med nya bilder av kända 
svenska författare och illustratörer. 
Läs tillsammans och upptäck sagans 
möjligheter. 

Ulf Stark m fl /John Bauer m fl 
Semic. 112 sidor
ISBN 978-91-552-5658-6

Fruktolösa tokobertar
Mamma och pappa ska åka bort 
ensamma och bo på hotell. Farmor 
ska passa Aron och hans storasyster 
Anna. Det kommer att gå �nt, säger 
pappa. Men Aron är inte lika säker. 
För farmor är vimsigare än vanligt. 
Hon pratar konstigt, dricker upp en 
tand och vet inte ens att man har 
kyckling i kycklinggryta. En rolig bok 
om ett allvarligt ämne.

Torbjörn Flygt /Karin Holmström 
Rabén & Sjögren. 159 sidor
ISBN 978-91-29-67620-4

Eva Wahlstrom arbetar på 
Bibliotekshögskolan i Borås 
och har disputerat i barnlittera-
tur. Hon gillar bilderböcker, 
högläsning och hästar.

Anna-Klara Aronsson 
Jag läser långsamt, så 
jag läser bara ut böcker 
jag  verkligen tycker 
om. Tjuvkikar ofta på 
slutet.

”Det gränslösaste av barndomens 
äventyr – läsäventyret!”
Orden är fritt citerade e�er Astrid Lindgren. I samma anda 
vill jag tillägga att ett annat gränslöst barndomsäventyr är 
lyssnandet. Få saker överträ�ar upplevelsen av att lyssna till 
en god berättare eller högläsare. Kanske är det berättandet 
som gör oss till människor. Vår förmåga att minnas och vara 
i nuet och kunna tänka framåt gör att vi kan leva oss in i hur 
andra tänker. Det är i mötet med andra som en människas 
förmåga till empati utvecklas. För det lilla barnet är det 
naturligtvis i främsta hand föräldrarna som står för dessa 
möten. Men redan tidigt kan barn leva sig in i berättelser 
och �ktiva �gurer kan bli vänner för livet. Vilken fröjd det är 
att få vara den som introducerar alla dessa fantasins 
fantastiska lekkamrater!

Att läsa högt, mycket och o�a är faktiskt den bästa 
livsutrustning du kan ge ditt barn. Högläsning stärker 
barnets språkutveckling och begreppsbildning. Samtidigt 
som detta sker så skrattar ni, gråter och har en alldeles egen 
upplevelsestund tillsammans. Berättelserna blir livsredskap 
som kompasser på tillvarons farofyllda hav. En historia kan 
vägleda när man hamnar i en oväntad situation. Hur var det 
nu Pippi gjorde, när?, visst klarade Alfons den stora elaka 
killen med…

Bara det att sitta någorlunda stilla och lyssna till en enda 
röst känns nästan sakralt i vår nutida brusande miljö. Att 
lära sig att lyssna kan vara ett sätt att öva sig i att tänka. 
Detta är inte något som vi barnboksfantaster går omkring 
och tror i största allmänhet. Undersökningar har visat att 
barn som man högläst mycket för, senare i livet var bättre på 
att förstå information. De ”höglästa” barnen hade utvecklat 
sitt språk, sitt tänkande och uppvisade även större förmåga i 
att lösa matematiska problem.

Ja, sådär kan man hålla på och räkna upp nyttan med 
högläsning. Men egentligen kan man ge sjutton i nyttan och 
läsa av livets lust. Eller som Astrid Lindgren sa när hon 
talade sig varm för att föräldrar skulle läsa för sina barn; 
”Böcker är det bästa kontaktmedel som �nns!”

Och det bästa av allt – det �nns högläsningsböcker för alla 
tillfällen och kontakter; från första �örten till yttre rymden!
Av:Eva Wahlstrom
Urval och boktexter: Anna-Klara Aronsson

Herr Grums och trollberget
Det är mitt i SMÄLLKALLA VIN-
TERN i Stora Pimplarby. Den kal-
laste vintern någonsin. Som tur är 
verkar i alla fall den otäcke Herr 
Grums ha försvunnit. För inte �nns 
det väl något värre än Herr Grums? 
Det kan man tro om man inte träf-
fat på trollen. Det gör Fru Fröjd. 
Gillar du roliga böcker. Läs den här! 
Annars får du skylla dig själv.

Andy Stanton /David Tazzyman 
Översättare: Helena Olsson
Argasso. 200 sidor
ISBN 978-91-86579-23-4

I love you Viktoria Andersson
Linn bor med sin mamma i ett 
höghus. Det är bra för det mesta. 
Även om mamma oroar sig för att 
Linn inte har några kompisar och vill 
ordna en tjejfest. Granntanten Runa 
är jämt arg och klagar på allting. Men 
en dag kommer Viktoria Andersson 
inkörandes på gården. En bok om att 
vara sig själv, vänskap och en bokbuss 
som kan rädda liv.

Maja Hjertzell
Rabén & Sjögren. 128 sidor
ISBN 978-91-29-67863-5

Konstiga djur
Jättemyrsloken är konstig, alltid 
annorlunda än alla andra. Tillsam-
mans med Näbbmusen ordnar han 
en tävling: Vilket är det konstigaste 
djuret i hela världen? Jättemyrslo-
ken är säker på att vinna första 
pris. Inte visste han att jorden 
var full av så många vanliga och 
ovanliga djur. Vem är egentligen 
normal? 

Lotta Olsson /Maria Nilsson Thore 
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 978-91-638-6880-1

Lilla E i Karibien
Tänk att myggor kan göra så stor 
skada. Moster blir sjuk och kan inte 
lämna sängen. Lilla E utforskar på 
egen hand och möter många trevliga 
människor, och några otäcka skurkar. 
Hon trä�ar Carlix som odlar mango. 
När någon stjäl frukten bestämmer 
sig Lilla E för att ta tillbaka den. En 
bok som för med sig do�, smak och 
ljud från Karibien.

Charlotta Lannebo /Maria Nilsson Thore
Rabén & Sjögren. 128 sidor
ISBN 978-91-29-67701-0
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Tony Manieri och Rebecca Manieri 
Egmont Kärnan AB. 64 sidor
ISBN 978-91-7405-553-5

Den hemliga skattkartan
Olosson har loppis i sjöboden och 
många kommer dit för att fynda. 
Anna och Melvin hittar en gammal 
karta. ”Dimmiga Nattens Gast vakar 
över Rödingehus och rikedomarna 
som för evigt tillhör Silfverkrasse”, 
står det på den. Det måste vara en 
skattkarta! Dom ger sig iväg till 
Rödingehus och upptäcker snart att 
de inte är ensamma. Första boken i 
serien om Anna & Melvin.

Jo Salmson /Natalia Batista 
Bonnier Carlsen. 116 sidor
ISBN 978-91-638-6812-2

De stulna barnen
Arel, Enos och Sol är tre vänner 
med olika bakgrund. Deras 
framtid tycks förutbestämd. 
En ska bli krigare, en handelsman 
och en tjänarinna. Men varför 
viskar tjänstefolket bakom 
Sols rygg? Vad betyder hennes 
guldglänsande hår? Och vilka är 
egentligen häxfolket? När Arels 
faster kommer hem med nyheter 
från kriget förändras allt. 

Måns Gahrton och 
Johan Unenge 
Bonnier Carlsen. 160 sidor
ISBN 978-91-638-6935-8

Dammråttornas tappra riddare
Ska man basta ska det vara varmt, 
tycker mamma Ritva. För varmt, 
tycker gästerna och flyr hotellet. 
Pappa Roger säljer dammsugare 
i smyg. När Rogers före detta 
arbetskamrat Lennart flyttar 
in som gäst på Hotell Gyllene 
Knorren blir det en stenhård 
kamp. Vem skall bli den bäste 
försäljaren och dubbad 
till Dammråtteriddare?

Dan Höjer /Stina Lövkvist 
Semic. 128 sidor
ISBN 978-91-5525-689-0

Cirkusdeckarna och 
medeltidsmysteriet
Kaspar och Katinka skall 
uppträda med Cirkusen på 
Gotland. Det är medeltidsvecka i 
Visby. När en värdefull guldnyckel 
försvinner från museet misstänker 
polisen cirkusen. Har de rätt? 
Kaspar och Katinka måste ta reda 
på sanningen. Vem är skyldig och 
vem är den mystiska munken 
de ser smyga omkring?

Beverley Naidoo /Piet Grobler
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 978-91-29-67750-8

Aisopos fabler
En fabel är en djursaga där allt 
kan hända och slutet är oväntat. 
Den lilla musen kan vara den som 
bäst hjälper ett stort lejon. Sagorna 
har berättats i över tusen år och 
några är väldigt spännande och 
lite läskiga faktiskt. Bra att läsa 
och titta i tillsammans.

Katerina Janouch /Sofia Falkenhem 
Bonnier Carlsen. 128 sidor
ISBN 978-91-638-6738-5

Agenterna och 
småkrypens hemlighet
Pomona och Ruben är agenter. 
Detta är deras första fall. Vad är 
det som knakar och stökar till i 
huset där flickan Stella bor? Ett 
mysterium som endast kan lösas 
med hjälp av Klokaste boken, den 
talande hunden Dusty och Doktor 
Stormhatt. Vill du veta hur man 
får spindlar att tala och bråkiga 
myror att somna? Läs boken!
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Marie Oskarsson /Helena Bergendahl 
Bonnier Carlsen. 128 sidor
ISBN 978-91-638-6832-0

Fråga chans
Jack är kär. I Emilia. Hon har hår 
som är nästan vitt, och fluffigt, 
som spunnet socker. Jack tänker 
på henne hela tiden. Han borde 
fråga chans. Men hur gör man? 
Och inte har han berättat något 
för Edvin. Edvin är Jacks bästa 
kompis. En dag frågar Edvin 
chans på Julia. Julia som är 
kompis med Emilia. Sen blir 
allt bara konstigt.

Mikael Engström /Helena Willis 
Rabén & Sjögren. 128 sidor
ISBN 978-91-29-67224-4

Frankensteins katt
Blomtantens katt har försvunnit 
och hittelönen är femhundra 
kronor. Ika och Ibsen gör allt 
för att leta reda på katten. Dom 
hittar en, men är det rätt? Vem 
är kvinnan i huset i skogen. Är 
hon en häxa? I skolans källare 
experimenterar Hassan med evigt 
liv. Det kommer att behövas. 
Är du nyfiken på hur allt detta 
hänger ihop? Läs boken.

Tone Kjaernli /Åshild Irgens 
Översättare: Hans Peterson
Nypon förlag. 64 sidor
ISBN 978-91-86447-36-6

En dum dag
När sommaren kommer ska man 
vara glad. Men ibland går det bara 
inte. Mamma och pappa solar. 
Storebror är med stora killarna. 
De nya fina skorna är för små. 
Inga kompisar kommer och hälsar 
på. Det är en arg dag. En dag när 
man ritar på bästisens docka, 
klipper sönder handdukar och 
äter upp storebrors godis. 
Det är en dum dag.

Jo Nesbø 
Uppläsare: Helge Skoog
Piratförlaget. 6 CD
ISBN 978-91-642-2202-2

Doktor Proktor och världens 
undergång. Kanske.
Är Lise och Bulle dom enda 
som märker att något underligt 
håller på att hända? Strumpor 
försvinner, folk kan inte prata 
ordentligt och mystiska stavfel 
breder ut sig. Låter det ofarligt? 
Knappast. Det är början på 
världens undergång. Något måste 
göras! Lise, Bullen och Dr Proktor 
startar en motståndsrörelse. 

Petrus Dahlin /Sofia Falkenhem 
Rabén & Sjögren. 112 sidor
ISBN 978-91-29-67696-9

Dilsa och kärlekens mysterier
Dilsa brukar lösa deckargåtor med 
sin kusin Kalle Skavank. Nu får 
hon ett eget fall. Dilsa kontaktas 
av Ella som är förälskad i Axel. 
Ella vill veta om han känner 
likadant. Kärlek kan vara lika 
svårt som brott och Dilsa gör allt 
för att hjälpa Ella. Även om det 
betyder att hon måste prata med 
Moses, världens tjatigaste kille!

Lena Landström /Olof Landström 
Rabén & Sjögren. 112 sidor
ISBN 978-91-29-67742-3

Den mystiska bulan
Piggan, småsuggorna, gladlössen 
och de andra är tillbaka. Nu är 
sommaren slut och det är dags 
att börja skolan. Piggan städar 
vindsrummet och skaffar sig en 
hyresgäst. En mycket fin sådan, 
nämligen en f o r s k a r e med 
eget förstoringsglas. Kanske kan 
han lista ut vad den mystiska 
bulan som växer nere i backen 
är för något.
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Emma Adbåge
Rabén & Sjögren. 128 sidor
ISBN 978-91-29-67760-7

Jag är jag
Mickan går i tvåan. I skolan 
ska dom spela pjäs, och då kan 
man bli så nervös att man spyr. 
Elaka mattanten Katla skrämmer 
barn. Och klassens akvariefiskar 
försvinner spårlöst. I trean 
finns Gela som är jättestor och 
jättejobbig, typiskt att hon vill 
vara med Mickan.

Elin Lindell 
Alfabeta. 128 sidor
ISBN 978-91-501-1314-3

Iris Karlssons värsta sommar
Iris brukar vara hos farmor och 
farfar på sommarlovet. I år blir 
det nog annorlunda och lite 
sorgligt. För farfar dog i julas. 
Tänk om farmor fortfarande 
gråter hela tiden? Men semestern 
blir inte alls som Iris trott. Den 
blir helknasig! Med motorcyklar, 
glass till frukost och bankrån. 
Och som farmor skulle säga: 
”Kartor är för kärringar.”

Petrus Dahlin och Sofia Falkenhem
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 978-91-86095-18-5

Hunden på Lugna gatan
Varje dag promenerar en ensam 
kvinna på gatorna och i skogen. I 
handen håller hon ett hundkoppel. 
Men ingen hund syns till. Kopplet 
släpar tomt efter henne. Varför 
är kvinnan så ledsen och var är 
hunden? Kalle Skavank 
dras in i ett nytt fall.

Sverre Knudsen /Bendik Kalterborn 
Översättare: Melinda Hoelstad
Opal. 64 sidor
ISBN 978-91-7299-471-3

Hunden
Roberts mamma har skaffat en 
ny man och flyttat till Danmark. 
Nu bor Robert och pappa själva. 
Det går bra för det mesta. När det 
blir jul köper pappa en restresa 
till Kanarieöarna. Där träffar 
dom Marianne och Margareta. 
Tillsammans hittar de en alldeles 
egen by att semestra i. Men något 
ylar om natten. Vad är det?

Martin Widmark och Lana Brunell /
Sarah Sheppard 
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 978-91-29-67674-7

Gustava & Tex går till kungen
Den här boken handlar om 
strutsen Gustava som krockar 
med en lyktstolpe och tappar 
minnet. Hon sväljer en radio och 
glömmer vem hon är. I världen 
utanför djurparken finns många 
olika sorters fåglar. Liknar någon 
Gustava? Är hon möjligtvis en 
svan, hackspett eller kanske en 
kaja? Lyssna, läs, titta och rimma 
med Gustava och Tex. 

Anna Jansson / Mimmi Tollerup
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 978-91-29-67331-9

Förbjudna sopor
Ubbe är vansinnig. När han ska 
slänga soporna är tunnan full, 
sen får han skäll för det av sin 
mamma. Vem är så dum att dom 
slänger sopor i andras soptunnor. 
Emil måste hjälpa sin kompis 
Ubbe. Snart visar det sig att fler 
är drabbade. Emil får ett riktigt 
miljöbrott att lösa.
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Jan Vierth och Anders Sparring /
Valentin Schönbeck 
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 978-91-29-67713-3

Megavega & Supernova och 
kampen om tiden
Familjen med superhjältar håller sig 
fortfarande gömd på jorden. Vega 
och Nova tycker det är tråkigt att 
inte få använda sina superkrafter. 
När uråldriga och farliga djur dyker 
upp i staden och en ensam pojke är 
i fara tvekar dom inte att hjälpa till. 
Äntligen får de vara superhjältar 
igen! Samtidigt kommer skurken 
Gjerta allt närmare.

Peter Arrhenius /Ingela P Arrhenius 
Rabén & Sjögren. 112 sidor
ISBN 978-91-29-67647-1

Marko-polos kärlekskaruseller
FFGG - Föreningen För Goda 
Gärningar, får en ny chans 
när Izzy hittar kvarglömda 
akvariefiskar på bussen. Den här 
gången handlar det om kärlek. 
Hur gör man egentligen för att 
två personer ska bli förälskade i 
varandra? Dessutom har Farzad 
egna kärleksproblem. Han gillar 
Alma. Men har hon redan en 
pojkvän? 

Anne Holt /Anne Holt 
Översättare: Barbro Lagergren
Piratförlaget. 134 sidor
ISBN 978-91-642-0352-6

Maj-Britt, Mars-Britt och 
husvagnen
Maj-Britt är en snäll flicka. Kanske 
lite för snäll och försiktig. Hon 
städar sitt rum, gör läxorna utan 
att någon säger till, och passar 
sin lillasyster Juni. Juni är jättesöt 
men jättejobbig. För hon har ett 
litet fel i hjärnan. En dag flyttar 
Mars-Britt in och när det blir kväll 
har Maj-Britt fått nya vänner och 
blivit lite modigare.

Ann Caroline Håkans /Mia Nilsson 
Bonnier Carlsen. 144 sidor
ISBN 978-91-638-6897-9

Kärlekskrisen
Juni har en supercool kusin - Ella. 
Ella har en pojkvän. Hon undrar 
om Juni också har någon. Hur ska 
Juni tänka då. Hon har ju en vän 
Jonah, och han är faktiskt pojke. 
Vips, så har Juni hittat på en 
alldeles egen pojkvän. Undra vad 
Jonah tycker om det? Och sen är 
det idrottsdagen. Kommer hon att 
hamna sist? Det finns mycket att 
oroa sig för om man är Juni.

Torsten Bengtsson /
Kristina Grundström 
Hegas. 32 sidor
ISBN 978-91-86625-29-0

Kim & Lina flyger iväg
Kim och Lina skall flyga med 
mamma och pappa till Grekland. 
Det är mycket att packa. Familjen 
måste åka tidigt, när alla andra 
sover. Dom är sena. Mamma 
hittar inte till flygplatsen. Pappa 
har en GPS. Men vet han verkligen 
hur den fungerar? Och har dom 
kommit ihåg att packa det 
viktigaste av allt?

Jan Lööf 
Kartago Förlag. 153 sidor
ISBN 978-91-86003-82-1

Jan Lööfs serier volym tre
Den här boken samlar de tre sista 
historierna om Felix, den lille pojken 
som alltid råkar ut för spännande 
äventyr. I Felix och meteoren 
kommer rymdvarelser på besök. 
Felix och Cecilia är en spännande 
deckarhistoria i cirkusmiljö, och 
i Felix i Afrika tampas han med 
elaka elefantjägare. Boken innehåller 
också massor av roliga färgbilder av 
seriens skapare, Jan Lööf. 
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Martin Widmark /Helena Willis 
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 978-91-638-6873-3

Simborgarmysteriet
Det är dagen före julafton och 
i Vallebys Simhall är det dags 
för Stora julsimmet. Hela staden 
verkar vara där. Alla som vill 
kan försöka ta simborgarmärket. 
Dessutom kommer den kände 
simstjärnan Racke Bolander. Mitt 
under uppvisningen släcks ljuset. 
Ett brott begås och en okänd 
tomte smyger omkring. Tur att 
Lasse och Maja finns på plats. 

Åsa Hofverberg 
Rosa husets förlag. 182 sidor
ISBN 978-91-978486-3-3

Sally och meningen 
med nästan allt
I tidningen står det att många 
ungdomar är ledsna och mår 
dåligt i dagens samhälle. Det gör 
ont i Sally. Hon tar hjälp utav 
körledaren Jesper och snart har 
de dragit igång rockläger och 
påskshow. Tredje boken med 
Sally. Tjejen som har noll tålamod 
men massor av idéer. Om familj, 
kompisar och musik.

Isabelle Halvarsson /Margareta Nordqvist 
Bonnier Carlsen. 128 sidor
ISBN 978-91-638-6902-0

Puzzel på valpkurs
Puzzel har fått stanna hos flickan 
Mimmi. Puzzel, Mimmi och 
mormor ska gå valpkurs. Där får 
Puzzel lära sig att lyda och vara 
med andra hundar. Ibland kan det 
vara svårt för en liten valp att sitta 
still. En dag känner Puzzel lukten 
av smugglarna som tog henne till 
Sverige. Hon blir rädd. Vill du veta 
hur valpar tänker? Läs boken.

Lin Hallberg /Margareta Nordqvist 
Bonnier Carlsen. 63 sidor
ISBN 978-91-638-6815-3

Natten då Sigge föddes
Eric och Simon har var sin häst, 
Sam och Sigge. På kvällen när de 
skall sova ber de mamma berätta 
om när Sigge föddes. Det var i 
England, långt ute på en ödslig 
hed. Det stormade och regnade 
hela natten. Samiras nyfödda föl 
var fruset och svagt. Har du läst 
om de busiga ponnyerna Sam och 
Sigge i tidigare böcker? Här är 
början på historien.

Andreas Steinhöfel /Kerstin Meyer 
Översättare: Lennart Lindskog
Lindskog Förlag. 80 sidor
ISBN 978-91-85311-32-3

Mr Moose räddar julen
Det är advent och mamma, Bertil 
och Kicki sjunger i vardagsrummet. 
Då störtar Mr Moose ner genom 
taket. Han är ute och provkör 
tomtens släde. Nu blir familjen 
med älg. En talande älg som äter 
fruktsallad. Mr Moose berättar 
sanningen om de snobbiga renarna 
och lovar framföra Bertils önskan 
till jultomten: att pappa ska flytta 
hem igen. 

Mårten Melin /Mimmi Tollerup
Hegas. 44 sidor
ISBN 978-91-85877-94-2

Mitt liv som monster
När Alma trampade på en 
A-brunn blev hon en apa. Dags att 
bli människa igen. Så nu tar Alma 
en brunn med ett M på. M som 
i människa. Trodde hon ja! För 
vad är det som är stort, blått och 
riktigt argt. Jo Alma!
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Sören Olsson och Anders Jacobsson 
Egmont Kärnan AB. 80 sidor
ISBN 978-91-7405-562-7

Vincents magiska värld
Vincent bor på Galna Gatan. I 
hans värld blir vardagliga saker 
roliga och alla är bäst på att vara 
sig själva. Vincent hör och förstår 
allting. Ändå pratar människor 
ibland till mamma stället för till 
honom. Då kan han bli ledsen. Men 
oftast bryr han sig inte. Nu ska 
Vincent på kalas, och han ska fixa 
den perfekta presenten någonsin. 
Femte boken om Galna gatan.

Susanne Bengtsson  /Johan Unenge 
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 978-91-29-67764-5

Vilmers första tävling
Vilmer kör cross och har precis 
fått guldhjälmslicens. Vilmers 
pappa har också kört. Han har 
många ärr efter tiden som förare. 
Storebror Wiktor är en av de bästa 
mekanikerna på crossklubben. 
Snart är det dags för Vilmers 
första riktiga tävling. Hur ska det 
gå? Läsning för dig som gillar 
motorsport. Sist i boken finns 
fakta om crossar.

Ulf Sindt /Gunilla Kvarnström 
Alfabeta. 48 sidor
ISBN 978-91-501-1277-1

Turbo vill bli fotbollsproffs
Turbo och hans kompisar tränar 
fotboll. Det är roligt varje gång. 
Turbo springer fort och är en 
duktig spelare. En tränare från ett 
motståndarlag frågar om Turbo 
vill gå över till dom. Det nya laget 
tränar mycket och alla kämpar för 
att få spela på matcherna. Nu har 
Turbo chansen att tävla med de 
bästa, som ett riktigt proffs.

Martin Olczak /Anna Sandler 
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 978-91-29-67249-7

Trolldom i Gamla stan
Jack är föräldralös. Han ser 
inte fram emot sitt sommarlov 
i Stockholm. Men på stationen 
hämtas han av moster Betty och 
snart får Jack reda på mystiska 
familjehemligheter. Trodde du att 
oknytt och monster var utdöda? 
Att staden är en plats bara för 
människor och husdjur? Glöm 
det! Följ med Jack in i en värld du 
inte kunnat föreställa dig.

Adam Blade 
Översättare: Birgit Lönn
Berghs förlag. 126 sidor
ISBN 978-91-502-1868-8

Torgor Minotauren
Kungens rådgivare Aduro är fånge 
hos den onde trollkarlen Marvel. 
Tom och Elenna stiger in genom 
Lejonporten för att söka efter 
honom. På andra sidan finns riket 
Gorgonien. Där härskar Marvel 
över allting, både människor 
och djur. Tom och Elenna måste 
återigen kämpa mot fasansfulla 
bestar. Första delen i Beast Quest - 
Mörkrets rike.

Annette Brørg Koeller /Mette Dreyer 
Översättare: Melinda Hoelstad
Opal. 64 sidor
ISBN 978-91-7299-437-9

Sluta med det där
Varje dag när Mia går till skolan, 
förbi korsningen, tänker hon på 
när storebror Anton blev påkörd. 
Nu kan han inte gå längre. Mia ser 
några tjejer stjäla en mobil från en 
liten kille. Om Anton varit med 
skulle han säkert sagt åt dom. 
Han är alltid modig. Men Mia 
vågar inte. Vad ska hon göra nu? 
Hur ställer man allt till rätta?



Lotta Olssons vanligaste skada är att 
skära sig på papper. Men i våras trillade 
hon också över en boktrave i hemmet.

Christina Wedenmark gillar att 
resa, plantera, att läsa, hundar och 
att sticka. Hon är glad för det mesta 
och träffar gärna kära vänner.

Världen är full av magi 
Jag vet folk som tycker att fantasy är hopplöst att läsa. ”Det är 
ju bara FANTASI”, säger de bekymrat. ”Det FINNS ju inte 
trollkarlar och drakar och spöken. På riktigt.” 

Fast de �esta böcker är ju fantasi! Nisse Berg i Anna 
Ehrings Kick�ippar och farligheten är ju egentligen lika 
påhittad som hans kompis, draken Harry. De bor i den 
verkliga Stockholmsförorten Bagarmossen, men den skulle 
lika gärna kunna vara påhittad den också. 

Det skulle vara mer verkligt om Nisse pratade med en 
gammal gubbe om sina bekymmer i stället. Som Vilke gör i 
Cecilia Davidssons Huset i dimman. Vilke trä�ar gubben 
Hammar i hans skumma lilla antikvitetsa�är en dag, och det 
skulle kunna vara hur ”verkligt” som helst. 

Men det är det inte. Det blir mycket mer spännande än så. 
Ibland är fantasyböcker luriga. Man blir lite osäker: Kanske 

inbillar sig bara Elvira, Bea och Meja i Ingelin Angerborns 
Rum 213 att det händer konstiga saker på deras kollo? Allt 
skulle ju kunna ha en naturlig förklaring. Ändå blir det 
läskigare och läskigare. Tänk att ett dörrhandtag 
(dörrhandtag är ju verkliga!) som trycks ned kan vara så 
skrämmande! 

Vi som läser fantasy vet att verkligheten aldrig blir så tydlig 
som när man ser den genom fantasin. Det är klart att Clara i 
Lene Kaaberbøls Vildhäxa skulle kunna sitta och grubbla över 
hur hon skulle kunna bli ingenjör i stället för vildhäxa – men 
då skulle boken bara handla om ingenjörer. Då skulle nog 
ingen annan känna igen sig. Nu är Clara en vildhäxa, och en 
sån kan vem som helst känna sig som ibland. 

Sanningen är att fantasin är vårt bästa sätt att förstå 
varandra. Tyko Flores i Martin Widmarks Den dansande 
djävulen är gruvpojke och slavar långt under jorden. Han är 
fattig och lever ett hårt liv som han försöker ta sig ur. I Claes 
Reimerthis Myrddin är Arthur och hans kompis Ben ute och 
tittar på ruinen Cair Myrddin, och lyckas hitta trollkarlen 
Merlins grav. Båda böckerna är ruskigt spännande, men det 
bästa är att både Tyko Flores, Arthur och Ben tänker ungefär 
som vi och har liknande problem. Bara lite mer spännande. 

Egentligen tror jag nog att trollkarlar, drakar och spöken 
�nns. På riktigt. Vi brukar bara låtsas att de är vanliga 
människor.

Den dansande djävulen
Tyko tvingas arbeta i de mörka 
gruvgångarna tillsammans med 
andra pojkar. Alla är korta och smala 
för att kunna sig dit en vuxen kropp 
inte kan nå. De kallas "grävlingarna" 
och deras uppgi� är att hitta silver till 
"den dansande djävulen", tyrannen 
som lever ett liv i över�öd ovan jord. 
Hoppet om ett bättre liv, ett liv i 
frihet, har så gott som lämnat 
pojkarna...

Martin Widmark  /Henrik Tamm 
Bonnier Carlsen. 153 sidor
978-91-638-6702-6

Av: Lotta Olsson
Urval och boktexter: Christina Wedenmark

Eldprovet
Clara blir överfallen av en stor katt. 
Den river och klöser henne så att det 
blöder. När Claras mamma får veta 
vad som har hänt blir hon orolig. Hon 
ringer sin syster och ber henne att ta 
emot Clara. Claras moster bor långt 
ute i skogen. Det går en tid innan 
Clara förstår vad som händer. Skall 
hon stanna i skogen hos sin moster 
nu eller kan hon återvända hem?

Lene Kaaberbøl 
Översättare: Karin Nyman
Rabén & Sjögren. 128 sidor
ISBN 978-91-29-67710-2
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Lotta Olssons vanligaste skada är att 
skära sig på papper. Men i våras trillade 
hon också över en boktrave i hemmet.

Christina Wedenmark gillar att 
resa, plantera, att läsa, hundar och 
att sticka. Hon är glad för det mesta 
och träffar gärna kära vänner.

Världen är full av magi 
Jag vet folk som tycker att fantasy är hopplöst att läsa. ”Det är 
ju bara FANTASI”, säger de bekymrat. ”Det FINNS ju inte 
trollkarlar och drakar och spöken. På riktigt.” 

Fast de �esta böcker är ju fantasi! Nisse Berg i Anna 
Ehrings Kick�ippar och farligheten är ju egentligen lika 
påhittad som hans kompis, draken Harry. De bor i den 
verkliga Stockholmsförorten Bagarmossen, men den skulle 
lika gärna kunna vara påhittad den också. 

Det skulle vara mer verkligt om Nisse pratade med en 
gammal gubbe om sina bekymmer i stället. Som Vilke gör i 
Cecilia Davidssons Huset i dimman. Vilke trä�ar gubben 
Hammar i hans skumma lilla antikvitetsa�är en dag, och det 
skulle kunna vara hur ”verkligt” som helst. 

Men det är det inte. Det blir mycket mer spännande än så. 
Ibland är fantasyböcker luriga. Man blir lite osäker: Kanske 

inbillar sig bara Elvira, Bea och Meja i Ingelin Angerborns 
Rum 213 att det händer konstiga saker på deras kollo? Allt 
skulle ju kunna ha en naturlig förklaring. Ändå blir det 
läskigare och läskigare. Tänk att ett dörrhandtag 
(dörrhandtag är ju verkliga!) som trycks ned kan vara så 
skrämmande! 

Vi som läser fantasy vet att verkligheten aldrig blir så tydlig 
som när man ser den genom fantasin. Det är klart att Clara i 
Lene Kaaberbøls Vildhäxa skulle kunna sitta och grubbla över 
hur hon skulle kunna bli ingenjör i stället för vildhäxa – men 
då skulle boken bara handla om ingenjörer. Då skulle nog 
ingen annan känna igen sig. Nu är Clara en vildhäxa, och en 
sån kan vem som helst känna sig som ibland. 

Sanningen är att fantasin är vårt bästa sätt att förstå 
varandra. Tyko Flores i Martin Widmarks Den dansande 
djävulen är gruvpojke och slavar långt under jorden. Han är 
fattig och lever ett hårt liv som han försöker ta sig ur. I Claes 
Reimerthis Myrddin är Arthur och hans kompis Ben ute och 
tittar på ruinen Cair Myrddin, och lyckas hitta trollkarlen 
Merlins grav. Båda böckerna är ruskigt spännande, men det 
bästa är att både Tyko Flores, Arthur och Ben tänker ungefär 
som vi och har liknande problem. Bara lite mer spännande. 

Egentligen tror jag nog att trollkarlar, drakar och spöken 
�nns. På riktigt. Vi brukar bara låtsas att de är vanliga 
människor.

Den dansande djävulen
Tyko tvingas arbeta i de mörka 
gruvgångarna tillsammans med 
andra pojkar. Alla är korta och smala 
för att kunna sig dit en vuxen kropp 
inte kan nå. De kallas "grävlingarna" 
och deras uppgi� är att hitta silver till 
"den dansande djävulen", tyrannen 
som lever ett liv i över�öd ovan jord. 
Hoppet om ett bättre liv, ett liv i 
frihet, har så gott som lämnat 
pojkarna...

Martin Widmark  /Henrik Tamm 
Bonnier Carlsen. 153 sidor
978-91-638-6702-6

Av: Lotta Olsson
Urval och boktexter: Christina Wedenmark

Eldprovet
Clara blir överfallen av en stor katt. 
Den river och klöser henne så att det 
blöder. När Claras mamma får veta 
vad som har hänt blir hon orolig. Hon 
ringer sin syster och ber henne att ta 
emot Clara. Claras moster bor långt 
ute i skogen. Det går en tid innan 
Clara förstår vad som händer. Skall 
hon stanna i skogen hos sin moster 
nu eller kan hon återvända hem?

Lene Kaaberbøl 
Översättare: Karin Nyman
Rabén & Sjögren. 128 sidor
ISBN 978-91-29-67710-2

Myrddin
Arthur �yr bombningarna av London 
under andra världskriget. På den 
sommartomma internatskolan hör 
han rykten om det mystiska tornet 
och om en mäktig trollkarl som ska 
ligga begravd där. Arthur dras till 
tornet trots alla varningar. Men �er är 
intresserade av tornet. Folk som inte 
skyr att mörda. Det som började med 
lite ny�kenhet blir en kamp för att 
rädda hela England.

Claes Reimerthi 
Ekholm & Tegebjer. 600 sidor
ISBN 978-91-86048-14-3

Rum 213
Elvira skall vara på kollo i några 
veckor. Hon delar rum med Bea och 
Meja. Tjejerna skämtar lite om 
rumsnumret, 213. Hoppas att det inte 
för otur med sig. Elvira säger ingen-
ting men på väg till kollot såg hon en 
bil med skylten RUM 213. Märkligt 
sammanträ�ande! Snart börjar 
konstiga saker att hända. Ett fönster 
blåser igen och saker försvinner. 
Finns det en naturlig förklaring?

Ingelin Angerborn
Rabén & Sjögren. 196 sidor
ISBN 978-91-29-67649-5

Kickflippar och farligheten
Nisses bästa vän Tage skall resa bort 
i tre månader och Nisse vet inte 
riktigt vem han skall hänga med. Ja, 
Saga och Rut �nns förstås men det 
blir inte som med Tage. Nisse 
anförtror sig till sin ödla Harry och 
han har en del kloka förslag. En av 
klassens tu�are killar, Josef, frågar 
om Nisse vill träna skateboard med 
honom och det kanske Nisse vill.

Anna Ehring 
Bonnier Carlsen. 182 sidor
ISBN 978-91-638-6744-6

Huset i dimman
Vilke bor i Vaxholm med sina föräldrar. 
De har �yttat ifrån Stockholm för att få 
lugn och ro. Så blev det inte. Vilkes 
föräldrar grälar nästan jämt och en dag 
har Vilkes pappa rest bort. Då möter 
Vilke Hammar, den gamle mannen med 
de �na sakerna i antika�ären. Det är 
som att öppna upp en varm famn. Där 
kan Vilke vara sig själv och våga berätta 
om det som trycker honom.

Cecilia Davidsson
Alfabeta. 128 sidor
ISBN 978-91-501-1374-7
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Susanna Alakoski 
Alfabeta. 176 sidor
ISBN 978-91-501-1353-2

Dagens Harri
Tiia och pappa Olli bor i Ystad. Tiias 
mamma är död och Tiia saknar 
henne mycket. Det är tur att Peggi 
och mamma Krista finns. De är bästa 
vänner alla fyra. Peggi och Tiia är 
båda allergiska. Det är jobbigt när 
andra inte bryr sig. De som använder 
sprutparfym fastän de vet att tjejerna 
kan bli sjuka. Så är det Harri också. 
Varje dag hittar han på något som 
Tiia berättar hemma. 

Petrus Dahlin 
Rabén & Sjögren. 128 sidor
ISBN 978-91-29-67769-0

Anna Holmström-Degerman /
Karin Södergren
Opal. 80 sidor
ISBN 978-91-7299-472-0

Brunnen
Syskonen Tuva, Månfare och Vilda 
söker efter ”de sju brunnarnas stig”. 
De hoppas att de skall kunna få sin 
döda syster Tilda tillbaka vid en 
av brunnarna. Hur skall de hitta 
brunnarna? Finns det någon som kan 
hjälpa dem? Flickorna lever gömda i 
skogen men det finns en person som 
vet var de är. En som kanske kan 
hjälpa. Detta är del tre i 
Skogens systrar.

Branden
Jossan och Niklas är bästa kompisar 
och löser mysterier tillsammans. Nu 
har de fått höra att det har brunnit i 
ett ödetorp. En sur kvinna som bor i
närheten skyller på de nyanlända 
flyktingarna. Jossan och Niklas vill 
gräva fram sanningen, men då blir 
de själva misstänkta för att ha stulit 
pengar av pensionärer.

Oskar Ekman och Carolina Ståhlberg 
Kartago Förlag. 130 sidor
ISBN 978-91-86003-88-3

Bleckmossen Boyz – 
Sjöhästens hemlighet
När en lyxig fiskrestaurang plötsligt 
öppnar i kompisarna Erik och Amirs 
sjaskiga förort, anar de att något 
inte står rätt till. Tillsammans med 
nyinflyttade tuffingen Siri, kommer 
de snart ett hänsynslöst gangstergäng 
på spåren... Massor av humor och 
spänning i den här första fristående 
boken med KP-favoriterna.

Martin Jonols 
Rabén & Sjögren. 112 sidor
ISBN 978-91-29-67765-2

Biljana är inte kär!
Biljana älskar att spela fotboll, men 
det verkar som hennes tränare och 
kompisarna har fått annat att tänka 
på. Det verkar vara kärlek i luften. 
Biljana blir störd av det. Hon vill 
spela fotboll. Då dyker Kristoffer upp. 
Hon förstår att han är intresserad av 
henne men är han inte lite väl knäpp? 
Det är tur att det finns de som 
uppskattar en brottningsmatch bättre 
än discodans.

Kazu Kibuishi
Översättare: Lottie Eriksson
Hegas. 187 sidor
ISBN 978-91-86625-37-5

Amulett 1: Stenväktaren
När Navin och Emilys pappa dör i 
en bilolycka, bestämmer sig deras 
mamma att ta dem med sig långt bort 
från staden, till ett gammalt hus som 
deras gammelfarfar Silas lämnade 
efter sig. I huset finner Emily en 
magisk amulett och öppningen till en 
magisk underjordisk värld. När deras 
mamma blir kidnappad av monster, 
ger sig syskonen ned för att rädda 
henne... 
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Katie Davies 
Översättare: Gösta och Helena Svenn
Alfabeta. 224 sidor
ISBN 978-91-501-1344-0

Den stora kaninräddningen
Joes älsklingskanin dör av skräck 
när en katt dyker upp utanför buren. 
Joe får en ny kanin och den tänker 
han vakta dygnet runt. Det går inte 
när han flyttar hem till sin pappa. 
Anna och Suzanne är kompisar med 
Joe. De hjälper gärna till att passa 
kaninen men det är inte så lätt som 
de har tänkt sig. Kanin biter dem och 
de vet inte hur de skall göra för att få 
den att sluta.

Petter Lidbeck 
Rabén & Sjögren. 144 sidor
ISBN 978-91-29-67824-6

Den sorgsne veterinären
Siri och Pella ser rök välla ut ifrån 
ett hus. De larmar brandkåren. Då 
ser de att det ligger en man inne i 
huset. Med förenade krafter lyckas 
de dra ut den medvetslöse mannen. 
Mannen är Oscar Gyllenflärd, en 
veterinär som har stora ekonomiska 
problem. Han är tacksam för att 
tjejerna har räddat honom, men 
sedan hade han nog önskat att de 
hade lämnat honom ifred. 

Annalena Hedman 
Rabén & Sjögren. 144 sidor
ISBN 978-91-29-67644-0

Den skräckslagne stekelsamlaren
Abbe är hos mormor i Istermyrträsk. 
Hon skulle ha det hur bra som 
helst om det bara inte fanns några 
småkryp. De förstör livet för henne. 
Mormor vill hjälpa Abbe att komma 
över sin rädsla. Hon ber sin kollega 
Sven om hjälp. Han samlar på 
insekter. Han kanske kan tala henne 
till rätta. Då inser Abbe att Sven också 
är rädd, men för en helt annan sak...

Jesper Tillberg och Peter Bergting
B. Wahlströms Bokförlag. 240 sidor
ISBN 978-91-32-15807-0

Den hemliga boken
Lennart skall ställa upp i en 
matlagningstävling. Eventuella 
vinstpengar skall gå till hans pappas 
vitlöksrestaurang. En vinst kräver ett 
bra recept. På vinden hittar Lennart 
gamla brev och tips om var han kan 
finna ett gammalt recept. Kravet är 
att han tar sig till greve Draculas slott 
för det som skall vara i maten är inte 
vad som helst.

Morten Dürr /Mads Berg
Översättare: Andersson, Catharina
Nypon förlag. 54 sidor
ISBN 978-91-86447-81-6

Den grymma handen
Aron har gått i den nya klassen i en 
månad. Nu fyller han år. Han går till 
skolan med väskan full med glass 
som hans mamma har skickat med 
honom. Själv vill han helst glömma 
födelsedagen. Ingen i klassen bryr 
sig ändå om honom. Hemma får 
han många presenter. En är mer 
intressant än de andra. Det är en 
buktalardocka som plötsligt får liv 
och erbjuder Aron sina tjänster.

Enrique Fernandez 
Översättare: Lena Noréus
Ordbilder. 64 sidor
ISBN 978-91-85269-28-0

Den Glädjelösa Ön
Geologen och äventyraren Milander 
Dean anländer en stormig natt till 
ett litet fiskeläge på ön Yulkukany. 
Den livliga lilla flickan Elianor vill 
bli hans vän, men han är allt för 
upptagen av sina egna mörka minnen 
för att lyssna till hennes fantasier om 
bevingade björnar, talande katter 
och snigelhäxor. Men så en natt ser 
Milander mystiska varelser stiga upp 
ur havet... 
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Mårten Melin 
Rabén & Sjögren. 176 sidor
ISBN 978-91-29-67697-6

Förvandlad
Måns föräldrar säger att han måste 
flytta hemifrån och börja på en 
internatskola. De säger att det är 
för att han går i sömnen. Måns 
tycker att det verkar konstigt. Ännu 
märkligare blir det när han kommer 
till skolan. Det sägs att alla som bor 
där är speciella på något sätt. Några 
av tjejerna hälsar honom med ett 
”mjau”. Måns fattar ingenting.

Maud Mangold 
Rabén & Sjögren. 112 sidor
ISBN 978-91-29-67714-0

Fabian och karamellhäxan
Ett halvår har gått sedan Fabian 
flyttade. Han har inga kompisar. Han 
spelar hockey ett par dagar i veckan, 
men mest för att hans pappa vill. 
Själv vill han spela schack. Då kanske 
han och Jonatan skulle bli kompisar. 
En gammal dam öppnar en affär 
i närheten av Fabian. Det är något 
märkligt med henne, nästan som om 
hon kan läsa hans tankar. Vem är 
hon? Har hon magiska krafter?

Per Nilsson 
Alfabeta. 176 sidor
ISBN 978-91-501-1286-3

Extra - En morgon stod 
hon bara där
Det var i januari. Pim-Pim fick syn
på henne där hon stod vid klätter-
ställningen. Hon var förmodligen ny 
i klassen. Alla måste se henne, tänkte 
Pim-Pim. Han sparkade boll och när 
den landade nära flickan gick Pim-
Pim dit för att hämta den. Han började 
prata med henne men hon svarade 
inte. Han anade inte då vem flickan 
var och vad hon skulle komma att 
betyda för dem alla. 

Peter Pohl 
Opal. 91 sidor
ISBN 978-91-7299-423-2

En vän som heter Mia
Lina är elva år. Hon är en liten flicka 
med ett stort ansvar. Varje dag 
hämtar och lämnar hon sin femårige 
lillebror på förskolan. Personalen 
säger att de vill ha kontakt med Linas 
mamma. Lina vet inte riktigt hur hon 
skall lösa det problemet. Lina har inte 
berättat för någon hur det egentligen 
är hemma hos henne. Inte ens för sin 
bästa vän Mia har hon berättat.

Rebecca Stead 
Översättare: Anna Strandberg
B. Wahlströms Bokförlag. 200 sidor
ISBN 978-91-32-15887-2

En nyckel, en gåta och fyra brev
När Miranda är tolv år förändras 
hennes liv. Hennes bästa vän Sal 
blir misshandlad och drar sig 
undan. Nyckeln till lägenheten, som 
Mirandas mamma gömt, försvinner 
och sedan kommer det märkliga 
brevet. Vem har skrivit det? Annat 
som upptar Mirandas tankar är 
Skrattmannen, en skrämmande 
person som verkar bo på gatan 
och Marcus, som är den som 
misshandlade Sal.

Vanja Persson 
Magic Wonders. 112 sidor
ISBN 978-91-86763-03-9

Det gömda huset
Ninni har börjat i en ny skola. 
Hon har inga kompisar och jobbigt 
hemma med sin styvpappa. En dag 
hittar hon ett gammalt hus. Där 
bor en gammal dam som drar med 
sig Ninni in. Hon visar Ninni ett 
dockhus och ett litet brev där Ninni 
får ett uppdrag att lösa. Det är början 
till en förändring i Ninnis liv. Något 
som får henne att se sig själv med 
nya ögon.
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Jacqueline Wilson 
Översättare: Barbro Lagergren
Alfabeta. 304 sidor
ISBN 978-91-501-1342-6

Little darlings
Destiny lever ett fattigt liv med 
sin mamma. Hon är döpt efter en 
populär låt. Låtskrivaren är hennes 
pappa. Honom har hon aldrig träffat. 
Han bor i London med sin familj. 
Hans dotter Sunset är jämnårig med 
Destiny. En dag möts tjejerna. Det är 
bara Destiny som vet att de är systrar. 
Sunset anar att de hör ihop på något 
sätt men hon vet inte hur.

Zizou Corder 
Översättare: Ylva Kempe
B. Wahlströms Bokförlag. 378 sidor
ISBN 978-91-32-15923-7

Krigarprinsessans hemlighet
När kentaurfamiljen hittar den 
lilla flickan tar de väl hand om 
henne. De kallar henne Halo och 
uppfostrar henne som om hon var 
en av familjen. Det ger flickan styrka 
och uthållighet. Det kommer att vara 
av stor vikt för henne när hon blir 
bortförd och såld som slav. Hon har 
styrkan. Hon ger aldrig upp. Hon 
söker sitt ursprung och vill stå upp 
för den hon är.

Eva Ibbotson 
Översättare: Carla Wiberg
Berghs förlag. 200 sidor
ISBN 978-91-502-1861-9

Jätten på Jämreborg
Haggan, trollet Ulf och den 
föräldralöse Ivo ger sig iväg på ett 
uppdrag. De skall rädda prinsessan 
Mirella undan den fruktade jätten. 
Vad de inte vet är att Mirella frivilligt 
befinner sig på Jämreborg hos jätten, 
på flykt undan en ung man som 
hennes föräldrar vill gifta bort henne 
med. Om prinsessan inte vill bli 
räddad, hur ser deras uppdrag då ut?

Tony DiTerlizzi 
Översättare: Lisbet Holst
B. Wahlströms Bokförlag. 480 sidor
ISBN 978-91-32-15939-8

Jakten på Wondla
Eva Nio har vuxit upp i en fristad i 
underjorden med roboten Modr som 
mamma. Eva är människa och har 
sett en bild som tyder på att det finns 
fler människor men hon har aldrig 
träffat någon. När fristaden förstörs 
tvingas Eva fly upp ovan jord utan 
Modr. Där möter hon andra varelser, 
men inga människor. Hon ger inte 
upp. Hon vill hitta dem som hon hör 
ihop med.

Lena Ollmark och Mats Wänblad 
Natur & Kultur. 192 sidor
ISBN 978-91-27-12982-5

Hängd mans ö
Karl och Sara får i uppdrag att göra 
en skattjakt för en grupp ungdomar 
som kommer på seglarläger till 
Krabbsjögrund. För länge sedan blev 
en man tillfångatagen och hängd 
på ön. Det sägs att det fortfarande 
är riskabelt att vara på ön, men det 
vill Karl och Sara inte tro på. Då 
upptäcker de att de inte är ensamma 
på ön. Vem är det mer som är på ön? 
Är det någon som är ute efter dem?

Douglas Foley 
Bonnier Carlsen. 239 sidor
ISBN 978-91-638-6841-2

Habib: Borta bra, hemma bäst
Det är kaos i Habibs liv. Hans 
flickvän har flyttat till Etiopien och 
kommer kanske aldrig tillbaka. 
Hans hund Zumo är försvunnen 
och kanske död, någon lägger 
mördarsniglar i morfars växthus 
och farmor gör vägarna osäkra med 
sin elmoped. Habib själv har blivit 
lite elak mot sin lillasyster. Han vet 
inte riktigt varför. Full fart igen för 
Habib!
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Mårten Sandén 
Rabén & Sjögren. 153 sidor
ISBN 978-91-29-67772-0

Någons hjälte
Viktor går i sexan. När eleverna är 
samlade i aulan vill man ha frivilliga 
till en kabaré. Viktor både vill och 
inte vill ställa upp. Han har tränat på 
sina trollkonster länge men är rädd 
för att göra bort sig. Han anmäler sig 
inte. Samma dag trollar han på ett 
barnkalas. Hans entré blir misslyckad 
och dessutom befinner han sig 
hemma hos skolans snyggaste tjej! 
Vad skall hon tycka?

Lena Lilleste 
Rabén & Sjögren. 184 sidor
ISBN 978-91-29-67655-6

Mordbrand på skolan
En kväll hittar Tommy och Flisen 
en övergiven väska i skogen. Det är 
massor av pengar i den och det ser 
ut som om någon har försökt att 
gömma den. Samma kväll brinner 
skolan. I askan hittas resterna av 
en människokropp. Finns det ett 
samband mellan den döda kroppen 
och pengarna i skogen? Det skall 
killarna ta reda på!

Carolyn Coman /Rob Shepperson 
Översättare: Ylva Kempe
B. Wahlströms Bokförlag. 288 sidor
ISBN 978-91-32-15934-3

Minnesbanken
Hope och Honey är systrar. De 
betyder allt för varandra. Deras 
föräldrar tycker att de är tröttsamma. 
Under en bilresa fastnar Honeys 
tuggummi i ansiktet på henne. 
Pappan stannar bilen och säger åt 
henne att kliva ur. Sedan kör han 
därifrån. Hope blir uppmanad 
att glömma Honey. Det är helt 
omöjligt. En natt förs Hope iväg till 
Minnesbanken. Vad innebär det?

Ingrid Olsson 
Rabén & Sjögren. 160 sidor
ISBN 978-91-29-67770-6

Långt ifrån liten
Linnéa tycker att Vanessa och de 
andra tjejerna i klassen klär ut sig. 
De målar sig och har bh fast de inte 
behöver. De vill se stora ut. Linnéa 
tänker inte hänga med. Som tur är 
har hon Vilmer. De håller ihop. Så 
blir Vanessa kär i Tor. Han har en 
kompis och Vanessa tycker att Linnéa 
skall bli ihop med honom. Det skulle 
vara mysigt om de blev två par, men 
vad tycker Vanessa?

Gull Åkerblom /Mattias Olsson 
Opal. 96 sidor
ISBN 978-91-7299-484-3

Lånehunden
Ellie och hennes mamma har 
bråttom. De skyndar längs gatan 
när en bil kör upp och kör på Ellies 
mamma. En hand sträcks ut genom 
rutan och någon försöker ta mammas 
väska. Det lyckas de inte med men på 
gatan ligger Ellies mamma skadad. 
Polis och ambulans dyker upp. På väg 
till sjukhuset får Ellie vittna om vad 
som hänt och det blir början på en 
rad mystiska och oväntade händelser.

Julien Neel 
Översättare: Lotta Riad
Wibom books. 48 sidor
ISBN 978-91-97821-33-9

Lou 4 – Förälskelser
Det är sommarlov, och Lous mamma 
ska på bokturné med sin pojkvän. 
Lou får åka på sin första resa själv 
med kompisarna. Snart upptäcker 
hon att Tristan, grannkillen hon var 
dökär i som liten, är på samma lilla 
badort med SITT kompisgäng. När 
sedan Lous kompis Paul dyker upp 
blir det snart struligt – och inte blir 
det enklare när Tristan kysser Lous 
tjejkompis... 
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Li Widmark 
Bonnier Carlsen. 176 sidor
ISBN 978-91-638-6859-7

Slottets förbannelse
Jacob och Emma följer med sin 
mamma till Löfstad slott. Hon skall 
renovera en gammal gobeläng. På 
slottet möter de Björn som guidar 
på slottet. Han berättar om greve 
Axel Lillie som byggde slottet på 
1600-talet. Det de hör får dem att 
tänka på flickan de mötte på vägen 
till slottet. Vem var hon egentligen? 
Finns hon i verkligheten eller är hon 
ett spöke?

Thomas Halling /Sofia Falkenhem 
Alfabeta. 96 sidor
ISBN 978-91-501-1400-3

Skola i skräck
Halloween närmar sig och i skolan 
får de skriva spökhistorier och rita 
läskiga porträtt. Då händer något 
konstigt med deras fröken. Hon blir 
alldeles blek och plötsligt svimmar 
hon. När skolsköterskan kommer 
är hon underlig. Hon skickar hem 
alla barnen direkt och sedan plockar 
hon fram ett rör med grön vätska 
som hon ger fröken. Vad är det som 
händer i skolan egentligen?

Frida Nilsson /Peter Bergting 
Rabén & Sjögren. 208 sidor
ISBN 978-91-29-67608-2

Ryska kyssen och den 
fasansfulla brännaren
Hunden Harriet jobbar på 
konditoriet ”Skitiga Bullen”. Hon är 
inte så bra på att baka. En dag händer 
en olycka med spisen och Harriet 
hamnar i degen och vaknar upp med 
små croissantvingar. Vingarna gör 
så att hon kan flyga. Det kan vara 
bra om hon skall spana efter stadens 
skräck, en pyroman som går under 
namnet Brännaren.

Inger Frimansson 
Bonnier Carlsen. 192 sidor
ISBN 978-91-638-6894-8

Rida på Golden
Frossan får en ny kompis när Bojan 
börjar i klassen. Båda rider och älskar 
hästar, men Bojan har en egen häst 
och är van vid att rida. Frossan vill 
inte berätta att hon är nybörjare. Då 
kanske Bojan inte vill vara kompis 
med henne. Första boken i en ny 
hästboksserie, en berättelse om 
hästar, vänskap, kärlek och ett litet 
mysterium.

Katarina Genar 
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 978-91-638-6846-7

Pensionat Vidablicks gåta
Katten med de sorgsna ögonen tittar 
på Saga. Det är som om den vill 
henne något. Saga följer katten och 
hamnar utanför ett gammalt hus, 
Pensionat Vidablick. Tveksamt går 
hon in. Hon hittar en kopp med blåa 
blommor. Mon Ami står det i botten 
på den. Saga undrar vad det betyder. 
Vad hon inte vet är att hon själv har 
blivit länken mellan det som hände 
förr och det som händer nu. 

Neil Gaiman 
Översättare: Kristoffer Leandoer
Bonnier Carlsen. 128 sidor
ISBN 978-91-638-6725-5

Odd och frostjättarna
Odds pappa har dött under en 
vikingafärd. Odd själv är skadad i 
foten. Under den kalla vintern hör 
han en förtvivlad björn kalla på hjälp. 
Björnen har en räv och en örn som 
sällskap. När Odd hjälper björnen att 
komma loss får han veta att djuren 
är asagudar som har förvandlats av 
frostjättarna. Kan Odd hjälpa dem att 
återta sin ursprungliga skepnad? 
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Moni Nilsson 
Natur & Kultur. 158 sidor
ISBN 978-91-27-13172-9

Svarta hål och brustna strängar
Semlan och Gordon har en kysskola. 
Det är olika priser på kyssarna. Allt 
beror på hur djupa kyssar man vill 
ha. Känslorna svallar och det är 
många som tar chansen att få en kyss 
eller två. Sist i Semlans kö står en 
okänd kille med ett stort leende. Det 
är Kevin, Semlans nya granne. Han 
vill också ha en kyss!

Pia Hagmar 
B. Wahlströms Bokförlag. 128 sidor
ISBN 978-91-32-16002-8

Stallkompisar
Flisan är glad. Siri och hon är 
kompisar. Tillsammans är de i stallet 
hos Flisans häst. Där är Kevin och 
Sophie också. De sköter om ett par 
travhästar. De har hur roligt som 
helst tills Kevin och Sophie börjar 
träna travhästarna att hoppa och det 
tycker inte ägaren om. Tufft blir det 
också när Siri råkar ut för ett gäng 
killar som kastar sten på henne och 
hennes häst.

Cornelia Funke /Friedrich Hechelmann 
Översättare: Gunilla Borén
Opal. 208 sidor
ISBN 978-91-7299-482-9

Spökriddaren och hans väpnare
Jon skickas till en internatskola i 
Salisbury. Han delar rum med ett 
par killar. På natten vaknar Jon av att 
någon befinner sig utanför fönstret. 
När han tittar ut ser han riddare i 
rustning med döda ansikten som 
grinar mot honom. När de andra 
vaknar går det upp för Jon att det 
bara är han som har sett riddarna. 
Han måste ha hjälp för att ta reda på 
om de verkligen var där. 

Chris Priestley 
Rabén & Sjögren. 272 sidor
ISBN 978-91-29-67711-9

Spökhistorier från 
den mörka tunneln
När Roberts styvmor vinkar av 
honom på perrongen fylls hon av onda 
aningar. Hon tror att något hemskt 
skall hända Robert på tåget så hon 
ber honom vänta och ta ett senare tåg 
men det vill han inte. Ombord på tåget 
delar han kupé med flera personer, 
däribland en ung vitklädd kvinna. När 
tåget stannar vid en tunnel börjar hon 
berätta historier för Robert. Det får 
honom att känna obehag...

Ewa Christina Johansson /
Åsa Carlsson 
Hegas. 112 sidor
ISBN 978-91-86625-35-1

Spegelns hemlighet
Ella hittade en gammal spegel på 
loppmarknaden. När hon rörde 
vid den hände något. Hon började 
blöda helt utan anledning. Ella köpte 
med sig spegeln hem och när hon 
och hennes tvillingsyster Ida skulle 
undersöka den försvann Ida spårlöst. 
Ella förstår att det har något med 
spegeln att göra men hon vet inte vad. 
Grannen, den gamla Lilly, lägger sin 
näsa i blöt. Det gillar inte Ella.

Maria Herngren och Eva Swedenmark /
Maria Sandberg 
Opal. 140 sidor
ISBN 978-91-7299-475-1

Sopkungen
Tea och hennes pappa har flyttat 
och det är inte första gången. Teas 
pappa hjälper mannen som äger 
återvinningsstationen. Pengarna som 
pappa tjänar skall de åka till Thailand 
för. Men mannen som anställde 
pappa försvinner och pappa får ingen 
lön. Tea och hennes nya kompis 
Tonio ger sig iväg för att söka efter 
mannen.
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Martin Jonols 
Berghs förlag. 150 sidor
ISBN 978-91-502-1893-0

Ville och monstergäddan
En dag tar farsan med honom ut 
för att fika. De skall träffa farsans 
kompis - tror han, men det är Anja, 
farsans nya kärlek. Kommer de inte 
att träffa farsans kompisar nu? Blir 
det inget mer fotbollssnack eller 
rockabillymusik? Nu skall han vara 
hos Anja och hennes barn i Norrland 
under sommarlovet. Han vill helst 
vara någon helt annan stans!

Siri Spont /Jonna Björnstjerna 
Rabén & Sjögren. 136 sidor
ISBN 978-91-29-67763-8

Utan djur så dör jag!
Tilda och Thea har varit kompisar 
länge men nu har Thea och Elin 
börjat träffas. Tilda tycker inte att 
det känns bra. Hon och Thea har så 
mycket ihop. De älskar djur och har 
varsin kanin som de parar ibland. 
När ungarna kommer måste de skaffa 
köpare. Tilda börjar träffa Stella nu 
när Elin är i vägen. Det är okej men 
inte som med Thea.

Cecilia Sidenbladh /Tord Nygren 
Opal. 60 sidor
ISBN 978-91-7299-433-1

Upprorstid
Svante är tolv år gammal när han 
kommer hem ifrån Stockholm. Han 
har blivit vittne till Stockholms 
blodbad. Upplevelserna är hemska. 
De har påverkat honom att ta 
ställning. När han kommer hem 
förstår han att hans styvfar och han 
själv står på olika sidor i konflikten. 
Svante bestämmer sig för att söka 
efter herr Gustav och följa i hans spår, 
i upprorets tid i Sverige på 1500-talet.

Mårten Sandén 
Rabén & Sjögren. 224 sidor
ISBN 978-91-29-67561-0

Tretton
Tvillingarna Petrini blir återigen 
involverade i ett mystiskt ärende. 
En utställning med ”Medelhavets 
förhistoriska skatter” skall visas 
på Kulturen i Lund. I väntan på 
utställningen börjar märkliga saker 
att hända och det verkar som om 
allting hänger ihop med otursnumret 
13.

Britt Engdal /
Anna Walfridsson 
Opal. 112 sidor
ISBN 978-91-7299-415-7

Teresa, sju trappor upp
Teresa och hennes kusin Samir bor i 
Bergsjön i Göteborg. De är flyktingar 
ifrån krigets Irak. När de börjar i 
den nya skolan är Teresa glad. Hon 
får nya vänner, läraren är snäll och 
som tur är finns en tolk. Allt är bra 
tills de en dag kommer till skolan och 
ser att någon klottrat på dörren. Det 
är början på något som blir mycket 
farligt.

Håkan Jaensson 
Alfabeta. 144 sidor
ISBN 978-91-501-1341-9

Svindelmannen och jag
Linns pappa har flyttat till 
Korpilombolo. Kvar i Stockholm är 
Linn och hennes mamma. Linn vill 
att de skall vara en familj även om 
det innebär att hon får en plastpappa. 
Linn och hennes kompis Buller 
svarar på en annons. Det är då 
Fredrik dyker upp. Är han rätt man 
till mamma och vad skall mamma 
tycka om att Linn har ordnat en dejt 
till henne?



Alla vill ha mat!
Alla behöver mat för att växa. Både djur 
och människor. Men vi äter inte samma 
saker, och det är tur det. För det låter 
inte så gott med skalbaggar eller larver, 
som grodor brukar äta. Eller att äta 
sorkar som ugglor gör. Man får tips om 
vad man kan bjuda på om man får 
besök av en katt eller en igelkott. Och 
alla, både människor och djur, älskar 
väl glass. Eller? 
Från 5 år.

Grethe  Rottböll / Anna-Karin Garhamn 
Bonnier Carlsen. 28 sidor
ISBN 978-91-638-6849-8

Galna fakta från Andar till Öronvax
I vanliga uppslagsböcker kan man hitta 
mycket fakta om olika saker. Men en del 
fakta är kanske lite för galna för att hitta 
där. Sådana fakta �nns det mycket av här. 
Som att det �nns en liten by i Norrland 
som heter Hej. Man får veta att den allra 
första detektiven från början var skurk. 
Och att man förr i tiden kunde tro att 
�intskalliga människor var en sorts troll. 
Galet, va? 
Från 9 år.

Dan Höjer / Anders Nyberg
Bonnier Carlsen. 240 sidor
ISBN 978-91-638-6501-5

Åsa Roswall gillar udda faktaböcker och 
att gråta till sorgliga filmer.

Magnus Sjöberg 
gillar sitt jobb på 
Skolbibliotekscen-
tralen, för där finns 
alltid en massa 
bra böcker att 
läsa. Magnus gillar 
också att äta 
glass.

Glada amigurumis, �skar stora som 
små barn, vargar som käkar lingon och 
änglar, �nns de?
Det här är bara några av de ämnen som du kan stöta på i årets 
faktaboksutgivning. Så, är du ny�ken och tycker det är 
spännande med allt som �nns att upptäcka i verkligheten? 
Gör som jag, läs en faktabok. Det är kul!

Jag har aldrig varit mycket för att pyssla, sticka eller virka. 
Har nog som man brukar säga ”tummen mitt i hand” och 
läser hellre en bok och latar mig än att pyssla med händerna. 
Men e�er att ha kollat in en av årets många virkböcker: Virka 
glada amigurumis är jag nästan beredd att ändra mig och jag 
blir riktigt sugen att på nytt bekanta mig med virknålen. Jag 
vill genast börja virka den roliga rymdmobilen och längtar 
tills jag kan gosa med den sköna och knubbiga amigurumi-
�odhästen. Frågan är bara om det är lika lätt som det ser ut!

Som ni kanske förstår är jag inte heller någon �skare och 
kommer troligen aldrig att bli det. Däremot är Känn igen 25 
�skar så bra och intressant att jag bara ville läsa mer och mer. 
Tänk att den där lilla gulliga abborren, jag såg från bryggan i 
somras, kan växa och bli över tre kg tung! Att det kan visa sig 
vara spännande att läsa om så tråkiga djur!

Fisk är ju annars gott att äta och äta måste vi alla göra, både 
djur och människor. Detta är ämnet för två andra böcker jag 
gillar.  I Jag är hungrig läser jag om djur och vad de äter, att 
vissa inte äter andra djur, men att de o�a blir någon annans 
middag ändå. Ibland äter djur sådant man inte tror.  Kan en 
manet käka glass till exempel? Svaret kanske man �nner i 
roliga Alla vill ha mat. 

Om man inte vill virka eller veta vad djur äter, kanske man 
diggar bilar istället. Gamla bilar som blivit klassiker t ex. Jag 
läser Paddan, bubblan och kojan – bilar som blivit klassiker och 
önskar nästan att vår Volvo istället var en cool 
folkvagnsbubbla. 

Till sist en bok med ovanliga fakta om nästan helt vanliga 
saker. I Galna fakta – från andar till öronvax fascineras jag av 
svettdo�ande parfymer, ka�eförbud och rädsla för skägglösa 
män. Här förklaras det mesta som inte får plats i en vanlig 
uppslagsbok, men som ändå känns livsviktigt på något sätt.

Av: Åsa Roswall
Urval och boktexter: Magnus Sjöberg

Känn igen 25 fiskar
Många �skar har du kanske hört talas 
om, men aldrig sett. Här får du reda på 
mycket om vanliga �skar. En näbb-
gädda ser nästan ut som en spik. En 
riktigt gammal gädda kan väga 30 kilo. 
Du får också veta att det faktiskt �nns 
haj i Sverige. Det är också bra att veta 
hur en mal ser ut. Den är utrotningsho-
tad, så den måste man släppa tillbaka i 
vattnet om den nappar. 
Från 5 år.

Björn Bergenholtz
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 978-91-29-67384-5

Paddan, Bubblan och Kojan- bilar 
som blivit klassiker
Bilar kan se hä�iga ut. Speciellt sportbilar 
och andra bilar som går fort. För många år 
sedan såg bilar annorlunda ut än vad de 
gör idag. Det fanns en bil som kallades för 
hundkojan därför att den såg ut som en 
liten hundkoja. En bil kallades för Bubblan 
för att den var så rund. Och skulle man 
egentligen vilja köra en bil som kallas för 
Paddan? 
Från 7 år.

Carl Legelius
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1881-7

Virka glada amigurumis
Har du sett en amigurumi någon gång? 
Det är en liten �gur som är virkad av 
garn. Man kan virka dem själv. Det 
�nns en massa olika �gurer man kan 
göra. I den här boken får man veta hur 
man gör när man virkar en amigurumi. 
Det �nns beskrivningar av både lätta 
�gurer och svåra �gurer. Man kan 
virka en igelkott eller en �odhäst 
med stor nos. De ser jättemysiga ut. 
Från 9 år.

Mia Bengtsson
Bonnier Carlsen. 47 sidor
ISBN 978-91-638-6848-1

Jag är hungrig
Tänk att en älg klarar sig på att äta blåbärs-
ris, buskar och tallbarr, fastän den är så 
stor. Och att en björn inte bara tycker om 
honung, utan också kan äta myror och 
gräs. Och kött. Precis som vargen kan en 
björn döda andra djur för att få mat. En 
orm kan äta en mus eller en hel sork utan 
att tugga. Den sväljer den hel! Vad skönt 
att vi människor har tänder och kan tugga 
vår mat. 
Från 5 år.

Anna Roos /  Maria Nilsson Thore
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-1327-3
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Anna Roos /  Maria Nilsson Thore
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-1327-3
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Angela Weinhold 
Översättare: Anita Rambaldi
Texicon förlag. 16 sidor
ISBN 978-91-977745-2-9

Experimentera och upptäcka
Riktiga forskare ställer alltid en 
massa frågor om hur saker och ting 
fungerar. De brukar också göra 
experiment för att få veta varför 
saker är som de är. Här finns tips 
på experiment som man kan göra 
med bland annat luft och vatten. 
Så att man ser och förstår hur en 
luftballong kan stiga upp i luften med 
hjälp av bara värme. Eller varför is 
flyter på vatten. 
Från 6 år.

Lennart Hellsing /
Ane Gustavsson 
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 978-91-27-13012-8

Drillar och draköron: 
boken om instrumenten 
I en symfoniorkester finns många 
instrument. De har vackra namn och 
låter vackert. I den här bilderboken 
presenteras instrument med spelande 
bilder och sjungande texter. Det finns 
en CD i boken och man kan lyssna 
till alltihop. En hel bilderbok om bara 
musik!
Från 5 år.

Andreas Palmaer /
Amanda Eriksson 
Alfabeta. 64 sidor
ISBN 978-91-501-1318-1

Boken om änglar
De som tror på det som står i bibeln 
tror att gud skapade världen. Allting 
som finns här. Gräs, himmel, myror 
och lejon. För att kunna hålla 
ordning på alltihop måste gud ha 
hjälp. Det får gud av änglar. Man kan 
tro att det finns många sorters änglar. 
Även änglar som är onda. De kallas 
demoner. Man kan hoppas att det går 
en skyddsängel bredvid en och ser till 
att man inte råkar illa ut. 
Från 7 år. 

Johan Unenge och 
Ewa Thorslund
Bonnier Carlsen. 48 sidor
ISBN 978-91-638-6943-3

Allt om tid ... typ
Det finns något som alla människor 
har - tid. Men vi upplever tiden 
olika. Det jag tycker går jättefort 
kan du tycka går väldigt långsamt. 
Dagen före julafton går lika fort som 
alla andra dagar. Men den känns ju 
jättelång bara för att man väntar. 
Mamma som tjatar att man ska klä 
på sig på morgonen verkar ju inte ha 
någon tid alls. Och visste du att man 
faktiskt kan resa i tiden? 
Från 6 år. 

Peter Ekberg /
Mattias Olsson 
Berghs förlag. 80 sidor
ISBN 978-91-502-1867-1

Aliens! Fakta om
ufo och liv i rymden
Finns det liv på andra planeter än på 
jorden? Om det finns, så kanske de vill 
komma och se hur vi lever på jorden. 
Ibland hör man talas om personer 
som tror att de har sett flygande tefat, 
UFO:n. De tror att det är rymdvarelser 
som kommit till jorden. Här får man 
reda på vad man vet om andra planeter 
och om vad som har rapporterats om 
UFO:n. Tänk om man kunde få syn på 
ett UFO själv! Från 9 år. 

Carsten Ryytty /
Helena Lindholm 
Semic. 240 sidor
ISBN 978-91-552-5648-7

999 frågor & svar om djur
Det finns många djur på jorden. 
De djur som vi stöter på ofta kan vi 
ganska mycket om. Som grodor eller 
fåglar. Eller våra husdjur, hundar och 
katter. Men vi kanske inte vet hur 
lång tunga en komodovaran har. Vi 
kanske heller inte vet vilken som är 
den största spindeln som finns just 
nu. Här finns en massa frågor och 
svar om saker vi nog inte hade en 
aning om. 
Från 7 år.
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Ulrika Nulty /
Jens Ahlbom 
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-1263-4

Hundar som jobbar
Hundar är inte bara gulliga och 
busiga varelser som man kan ha 
som husdjur. En del hundar är så 
duktiga och har fått träna mycket så 
de hjälper oss människor med olika 
saker. Vara ledarhund åt synskadade, 
vakta fabriker på nätterna eller nosa 
reda på människor som gått vilse. 
Ibland undrar man nästan hur vi 
skulle klara oss utan hundar. 
Från 6 år.

Boel Werner
Opal. 26 sidor
ISBN 978-91-7299-428-7

Holgers honung och 
andra bi-saker
Du vet väl hur ett bi ser ut? Och 
att det är bin som gör att vi kan få 
honung? De samlar ihop nektar och 
pollen för att göra honung. För att få 
ihop till en burk måste bina besöka 
5 miljoner blommor! Holger har 
bikupor. Han visar hur det är att ha 
en biodling under ett år och hur man 
tar vara på honungen. 
Från 6 år. 

Helen Rundgren /
Gunilla Kvarnström 
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-1328-0

Gudar och badkar –
om dagarnas namn
Vi vet ju att alla veckodagar har 
namn, så det är lättare att veta vilken 
dag det är. Men varför heter dagarna 
som de gör? Man kan ju höra att 
torsdag är en dag som fått sitt namn 
efter någon som heter Tor. Vem var 
det? Vem har fått ge namn åt fredag? 
Och att en dag har fått sitt namn efter 
att tvätta sig, det låter ju jättekonstigt. 
Eller hur? 
Från 5 år. 

Malcolm Jacobson
LL-förlaget. 160 sidor
ISBN 978-91-7053-359-4

Graffitins historia
Det finns många olika slags graffiti. 
Från taggar som kan se ut som 
vanligt klotter till målningar som är 
riktiga konstverk. Graffitin startade 
i USA. En kille som kallades för 
Cornbread började skriva på väggar 
att han var kär i en tjej. Sedan 
började andra ta efter. Många tycker 
att graffiti är fult klotter. Men de 
flesta graffitiartisterna vill bara göra 
fina målningar och bli omtyckta. 
Från 12 år.

Catharina Kåberg
LL-förlaget. 60 sidor
ISBN 978-91-705-3362-4

Glassfamiljen
Det är gott med glass. Speciellt en 
varm sommardag när solen värmer 
som mest. Men hur gör man glass? 
Vi får följa Calle Gudmundsson och 
hans familj. De har en glassfabrik 
i Skåne. Den har funnits i över 70 
år. Det går åt mycket grädde och 
skummjölkspulver när man gör glass. 
Och mycket saft om man gör isglass. 
Sedan ska allt slås in i förpackningar. 
Det är mycket jobb, men det är ju så 
gott. Från 9 år. 

Johanna Westman /Ebba Bonde 
och Rui Tenreiro
Rabén & Sjögren. 176 sidor
ISBN 978-91-29-67737-9

Första måltidsboken
Visst är det gott med mat! I alla 
fall om man får äta sin favoriträtt. 
Men det finns jättemånga olika 
maträtter som man kanske tycker 
om bara man får smaka på dem. I 
Första måltidsboken finns recept på 
många goda maträtter som man kan 
göra tillsammans med en vuxen. 
Eller kanske prova att laga själv. 
Och så finns det ju många recept på 
efterrätter också. 
Från 6 år. 
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Malin Lilja /
Thomas Fröling 
Natur & Kultur. 48 sidor
ISBN 978-91-27-12984-9

Skalbaggar, babianer och andra 
egyptiska gudar
Människor har nästan alltid trott på 
en gud. Att det är en gud som gör så 
att solen går upp på himlen. Man har 
pratat med gud för att få hjälp med 
någonting. I Egypten för länge sedan 
trodde man att det fanns många 
gudar som hade ansvar för olika 
saker. För sjukdomar eller solen eller 
för att skydda barn. Här får man veta 
mer om några av dem. 
Från 9 år. 

Jo Salmson 
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 978-91-638-6926-6

Om rymden
Universum. Det är precis allt som 
finns. Utanför universum finns 
ingenting. Och allt som finns i 
universum är uppbyggt av ämnen 
som tillverkats inne i stjärnor en 
gång i tiden. Även du och jag är 
uppbyggda av sådana ämnen. Vi 
känner till mycket om universum, 
men inte allt. Mycket finns kvar att 
upptäcka. Kanske är du en av de som 
gör viktiga upptäckter i framtiden? 
Från 6 år. 

Richard Walker 
Globe Förlaget. 62 sidor
ISBN 978-91-7166-230-9

Människans kropp
Det är ganska fantastiskt hur 
människans kropp fungerar. Att den 
kan läka ihop när vi råkar skära oss 
eller att vi kan känna smak och lukt. 
Kroppen har ett jättebra system för 
att ta tillvara näringen i det vi äter. 
De saker som kroppen inte vill ha 
kvar gör den sig av med genom kiss 
och bajs. Men vad är det som gör att 
vi kan ha olika färg på huden? Och 
vad händer när man får feber? 
Från 8 år.

Nicola Davies 
Översättare: Elin Holst
Globe Förlaget. 30 sidor
ISBN 978-91-7166-217-0

Monster från havets djup
Ett hav kan se så lugnt och fridfullt ut 
på ytan. Men nere i havets djup kan 
det finnas otäcka varelser. Du skulle 
nog inte vilja möta en vithaj eller en 
kubmanet när du är ute och simmar. 
Eller en japansk jättekrabba, som kan 
bli nästan fyra meter mellan klorna. 
Här finns många läskiga bilder och 
en CD-ROM-skiva där man kan se 
monstren röra sig. 
Från 6 år.

Megan Cullis 
Översättare: Bodil Svensson
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1873-2

Lätta fakta om fladdermöss
Visst kan fladdermöss vara lite 
läskiga? Här får du veta mycket om 
dem. De flesta äter frukt och nektar 
och insekter. De använder öronen 
som radar för att inte krocka när de 
flyger. Den minsta fladdermusen som 
finns är stor som en humla. Och så 
finns ju vampyrerna som suger blod. 
Men de finns inte här i Sverige. Det 
känns skönt. 
Från 6 år. 

Sarah Khan /Stephen Lambert 
Översättare: Kersti Wittbom
Berghs förlag. 64 sidor
ISBN 978-91-502-1857-2

Lilla boken om hästar
Hästar är vackra djur. En del hästar 
kan vara stora och starka. Andra 
hästar kan vara små och söta även 
som vuxna. Det finns många sorters 
hästar. En del hästar som är lugna 
och snälla går det bra att rida på. 
Andra kan man låta arbeta i jordbruk 
eller spela hästpolo med. För att 
hästen ska må bra måste man sköta 
den ordentligt. Här finns mycket 
man kan lära sig om hästar. 
Från 7 år. 
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Nicola Tedman och Sarah Skeate
Översättare: Cina Friedner
Rabén & Sjögren. 80 sidor
ISBN 978-91-29-67819-2

Zombie-filtisar – Hur du gör 
16 filtiga skräckisar
En filtis är en liten figur som är 
ihopsydd av små bitar filt. Man kan 
göra filtisar som ser ut som levande 
döda, zombier. Här finns mönster för 
både vanliga zombier och zombie-
katter och zombiehundar. De är olika 
svåra att göra. Sedan finns också en 
pumpagubbe som ser riktigt otäck ut. 
Så otäck att man kanske inte ens vågar 
sy ihop honom. 
Från 9 år. 

Hajo Blank 
Översättare: Sofia Lindelöf
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1838-1

Vika papper – flygplan, djur och 
andra figurer
Har du någonsin försökt att vika ett 
flygplan av papper? Det är väldigt kul 
att kasta pappersplan. Det finns olika 
sorters plan att vika. Men om du inte 
vill vika flygplan kan du ju vika ihop 
en liten gris som får stå på marken 
och grymta. Eller en fiskebåt som kan 
segla iväg på vattnet. Men då kanske 
du måste ha ett papper som inte blir 
blött så fort. 
Från 7 år. 

Esbjörn Jorsäter 
Bonnier Carlsen. 48 sidor
ISBN 978-91-638-6829-0

Teckna det du ser
Tycker du om att teckna? Här får 
du lära dig teckningens grunder 
och får många bra tips på hur 
man tecknar saker som finns runt 
omkring en. Som bilar och skor, träd 
och landskap. Det är också roligt att 
se hur kända målare och tecknare 
arbetat när de gjort sina berömda 
konstverk. 
Från 9 år. 

Johan Unenge
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 978-91-29-67904-5

Superkrafter - Från osynlig till 
supersmart
Tänk om man hade superkrafter! Om 
man kunde flyga eller bli osynlig. 
Eller vara superstark och inte 
behövde vara orolig för att någon vill 
bråka med en. Det hade varit skönt. 
Men det finns nog saker man måste 
tänka på. Om man är osynlig, måste 
man ha osynliga kläder då? Eller 
måste man gå omkring naken? Och 
tänk om man då helt plötsligt blev 
synlig igen! Från 6 år. 

Jenny Wik
Kabusa Böcker. 40 sidor
ISBN 978-91-7355-167-0 

Spermie plus ägg är 
lika med bebis
Hur går det till när bebisen växer i 
mammans mage? Alla vi som har 
fötts har ju varit med om det, men 
man kommer inte ihåg. Tur då att 
man kan läsa om det. Visste du att du 
vann en tävling med miljoner andra 
spermier redan innan du föddes. Just 
du kom först till ägget och blev den 
du är. Du är en av världens bästa!  
Från 4 år.

Birgitta Westin, redaktör /
Pia Hinnerud, formgivare 
Rabén & Sjögren. 144 sidor
ISBN 978-91-29-67491-0

Smarta små upptäcker naturen
Visst är det härligt i naturen? Att gå 
i skogen och upptäcka alla blommor. 
Alla insekter och djur. Att plocka 
kottar eller vackra höstlöv. Här finns 
lekar man kan leka ute i naturen. Här 
finns fina bilder och beskrivningar på 
både djur och växter som man kan 
stöta på. Här finns dikter, pyssel och 
berättelser. Naturen är vacker. Kom 
ihåg att inte skräpa ner i den. 
Från 4 år. 



Ingela Engman Sköld läser mest 
bilderböcker och äventyrsberättelser för 
sina fyra söner, den minsta är ett och den 
äldsta är 7,5 år. Vi bygger även en hel del 
med lego.

Sverige är ett land där det talas många språk. Drygt 17 % 
av alla barn och ungdomar i Sverige har någon form av 
utländsk bakgrund.

Men är det så viktigt att bevara sitt modersmål? Är det 
inte bättre om föräldrar som talar andra språk än svenska 
avstår från att läsa för sina barn på sitt modersmål? Ska 
bibliotek verkligen tillhandahålla barnböcker på alla 
möjliga språk?

Ja, visst �nns det all anledning att försöka bevara och 
stärka alla barns och ungdomars kunskaper i modersmålet 
– oavsett vilket språk det må vara.

Först och främst är språket en viktig del av en 
människas identitet. Vårt modersmål berättar något om 
vilka vi är. Modersmålet är o�ast det språk som ligger oss 
närmast om hjärtat, det språk där orden har tyngst 
känslomässig betydelse. För de �esta har orden olika 
laddning, beroende på vilket språk vi använder. 
Modersmålet är också det språk vi har lättast att förmedla 
tankar och känslor på och därför är det till exempel viktigt 
att föräldrar kan tala med sina barn på sitt eget språk.

Språk är ju inte heller bara ord och grammatik, utan 
kulturbärare. Ett språks ordförråd berättar mycket om den 
kultur där språket har uppstått. Ordspråk och talesätt är 
bärare av gammal livsvisdom och �loso�. Till och med 
bokstäverna och skrivtecknen har mycket att berätta om 
vår historia. Ett barn som inte får utveckla sina kunskaper 
i modersmålet riskerar att gå miste om viktiga insikter om 
sin egen kulturella bakgrund.

De barn som har goda kunskaper i sitt modersmål har 
också lättare att lära sig nya språk. Men det kräver förstås 
att de har tillgång till ett bra utbud av litteratur, som gör 
det möjligt att utöka ordförrådet utöver det man använder 
till vardags.

Det är viktigt att satsa på modersmålet. Idag är det inte 
heller så svårt att få tag på barnböcker på andra språk. 
Många förlag i Sverige ger ut litteratur på olika språk och 
biblioteken brukar ha barnböcker på många språk i sina 
hyllor. Internationella biblioteket (www.interbib.se) i 
Stockholm har böcker på drygt 130 olika språk som 
biblioteken i hela landet kan låna in till sina låntagare. 
Satsa på modersmålet och på litteraturen! Det lönar sig!

Anna Gustafsson 
Chen arbetar på 
Talbok- och punkt-
skriftsbiblioteket, men 
har tidigare arbetat på 
Internationella 
biblioteket i Stock-
holm. Hon översätter 
också böcker från 
kinesiska till svenska.

Av: Anna Gustafsson Chen
Redaktör: Ingela Engman Sköld

Därför behövs barnböcker på andra språk än svenska

Drygt 17 % av alla barn 
och ungdomar i Sverige 
har någon form av 
utländsk bakgrund.

Utmaning och inspiration av Anna Gustafsson 
Chen kan bibliotek beställa från Internationella 
biblioteket

andra språk

Oliver goes by plane
Oliver flyger flygplan

Oliver’s and Emma’s cousins live in Paris. 
They are going to visit them. It is very 
exciting but getting there is an adventure 
too.

Oliver och Emmas kusiner bor i Paris.  
De ska flyga och hälsa på dem, hela familjen.  
Det är spännande och bara resan dit är ett 
äventyr i sig. 

Maria Aminoff
Aminoff Creative. 20 sidor
ISBN 978-91-978837-0-2

ne ceši se, adame!
Inte klia, adam!

Svrbi po cijelom tijelu. Šta je što svrbi 
tako puno? Tata broji crvene tačkice i zna 
šta je to. Vodene ospice! Tata zna i šta se 
ne smije raditi: Ne češi se, Adame!

Det kliar över hela kroppen. Vad är det som kliar 
så mycket? Pappa räknar de röda prickarna och 
vet vad det är. Vattkoppor! Och pappa vet vad 
man inte får göra: Inte klia, Adam!

Annelie Drewsen 
Översättning: Sabina Šabaredžovic
Vivlio förlag. 24 sidor
ISBN 978-91-86899004 

snowman
snögubbe

The snow fell so slowly all night, peace-
fully comforting the earth. In the mor-
ning, we made a snowman. But, the 
snowman felt lonely so we made him a 
snowoman to keep him company.

Sakta föll snön hela natten, med frid och tröst 
åt jorden. På morgonen gjorde vi en snögubbe. 
Men han kände sig ensam, så vi gjorde en 
snögumma för att hålla honom sällskap.

Matthew Bennett Young
Compton Press. 48 sidor 
ISBN 978-0-9559203-2-5

rex-kissa aleksanteri, 
kuninkaan hyvä kaveri
rexkatten alexander, kungens goda kamrat

Rex-kissa Aleksanteri asuu kuninkaanlin-
nassa. Joskus se ottaa elämän ihan rauhal-
lisesti, mutta toisinaan tekemistä on niin 
paljon, että yksi kissa tuskin ehtii kaikkea. 
Ja kruununkin kantaminen voi pitemmän 
päälle käydä kovasti kissan voimille!

Rexkatten Alexander bor på det kungliga slottet. 
Ibland tar han det bara lugnt, men ibland är det 
så mycket att göra, att en katt knappt hinner med 
allting. Och bara att bära krona kan ta hårt på en 
katts krafter i längden. 

Gunilla Åhnberg, Liisa Ojala  
Finn Kirja. 68 sidor 
ISBN 978-91-7428-146-0 

Bosniska
Bosanski

Albanska
shqip

Bengaliska
kaHwa

Engelska
English

Finska
suomi

Engelska
English

ˇ

´
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bibliotek verkligen tillhandahålla barnböcker på alla 
möjliga språk?

Ja, visst �nns det all anledning att försöka bevara och 
stärka alla barns och ungdomars kunskaper i modersmålet 
– oavsett vilket språk det må vara.

Först och främst är språket en viktig del av en 
människas identitet. Vårt modersmål berättar något om 
vilka vi är. Modersmålet är o�ast det språk som ligger oss 
närmast om hjärtat, det språk där orden har tyngst 
känslomässig betydelse. För de �esta har orden olika 
laddning, beroende på vilket språk vi använder. 
Modersmålet är också det språk vi har lättast att förmedla 
tankar och känslor på och därför är det till exempel viktigt 
att föräldrar kan tala med sina barn på sitt eget språk.

Språk är ju inte heller bara ord och grammatik, utan 
kulturbärare. Ett språks ordförråd berättar mycket om den 
kultur där språket har uppstått. Ordspråk och talesätt är 
bärare av gammal livsvisdom och �loso�. Till och med 
bokstäverna och skrivtecknen har mycket att berätta om 
vår historia. Ett barn som inte får utveckla sina kunskaper 
i modersmålet riskerar att gå miste om viktiga insikter om 
sin egen kulturella bakgrund.

De barn som har goda kunskaper i sitt modersmål har 
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att de har tillgång till ett bra utbud av litteratur, som gör 
det möjligt att utöka ordförrådet utöver det man använder 
till vardags.

Det är viktigt att satsa på modersmålet. Idag är det inte 
heller så svårt att få tag på barnböcker på andra språk. 
Många förlag i Sverige ger ut litteratur på olika språk och 
biblioteken brukar ha barnböcker på många språk i sina 
hyllor. Internationella biblioteket (www.interbib.se) i 
Stockholm har böcker på drygt 130 olika språk som 
biblioteken i hela landet kan låna in till sina låntagare. 
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Redaktör: Ingela Engman Sköld
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Oliver och Emmas kusiner bor i Paris.  
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Aminoff Creative. 20 sidor
ISBN 978-91-978837-0-2

ne ceši se, adame!
Inte klia, adam!

Svrbi po cijelom tijelu. Šta je što svrbi 
tako puno? Tata broji crvene tačkice i zna 
šta je to. Vodene ospice! Tata zna i šta se 
ne smije raditi: Ne češi se, Adame!

Det kliar över hela kroppen. Vad är det som kliar 
så mycket? Pappa räknar de röda prickarna och 
vet vad det är. Vattkoppor! Och pappa vet vad 
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Översättning: Sabina Šabaredžovic
Vivlio förlag. 24 sidor
ISBN 978-91-86899004 
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sheekadii reer samaale
Familjen samaale

Waa sheeko carruurta loogu talagalay. 
Waa sheeko ku saabsan dagaalada 
sokeeye ee dalka Soomaaliya ka socda  
iyo sida dagaaladaas ummadda  
u saameeyeen. Dagaaldu waxay  
sababeen baahi, raashin la’aan  
iyo barakaca dadyoow tiro badan. 

Det här är en berättelse för barn om det 
somaliska inbördeskriget och vad det gjorde  
med det somaliska folket. Det orsakade bland 
annat hunger och svält och drev tusentals 
människor på flykt 

Abdia Mohamed
Scansom Publishers. 23 sidor
ISBN 978-91-854945-37-5

¿Dónde está el país 
estranjero?
Var ligger utomlands?

Leo se va a ir a El País Extranjero con sus 
padres. Pero dónde está El País Extranjero, 
se pregunta Leo. Es que hay tantos países 
distintos. Acompaña a Leo en su viaje  
y entérate dónde está El País Extranjero  
en realidad. 

Leo ska åka Utomlands med sina föräldrar. Men var 
ligger Utomlands, undrar Leo. Det finns ju så 
många olika länder. Följ med på Leos resa och ta 
reda på var Utomlands egentligen ligger!

Malin Roca Ahlgren 
Översättning: Thomas von Seth
Vivlio förlag. 28 sidor
ISBN 978-91-97568289

Lîsa otobusê dipê
Lisa väntar på bussen 

Wê Lîsa û diya xwe ji bo ku li şanoya 
bûkikan binerin herin bajêr. Lê otobus 
dereng ket, heta ku hat Lîsa gihîşt ku  
çend tiştan bike.

Lisa och hennes mamma ska åka till stan för att 
se på dockteater. Men bussen är försenad och 
Lisa hinner göra både det ena och det andra 
under tiden dom väntar.

Sven Nordqvist 
Översättning: Rewsen Tunc
Apec Förlag. 28 sidor
ISBN  978-91-86139-38-4  

 

 

کمی یواشتر، آدام! 
Inte så fort, adam!

کاله ایمنی رو سرش میذاره. باباش پشت زین دوچرخه رو 
میگیره و اونها شروع به حرکت می کنن. باباش فریاد میزنه: 

کمی یواشتر آدام!
 

Adam vill cykla. Han tar på hjälmen och  
börjar trampa. Pappa håller i pakethållaren  
och cykeln rullar framåt.  Men det går fort.  

 Lite för fort. – Inte så fort, Adam! ropar pappa. 

Annelie Drewsen
Översättning: Marcie Razmgah

Vivlio förlag. 24 sidor 
ISBN 978-91-86899028 

Čáhcerávgga gazza 
Vattenandens nagel 

Čáhcerávgga gazza lea gelddolaš 
muitalus guhkesvuovttat Áillus,  
gii vuoitá balus ja duostá čatnat 
ustitvuođa báttiid čáhcerávggain, 
albmerávggain ja jiekŋastáluiguin.

Vattenandens nagel är en spännande berättelse 
om den långhårige Áilu som övervinner sin 
rädsla och vågar knyta vänskapsband med 
vattenanden, himlaväsendet och istrollen. 

Inger-Mari Aikio-Arianaick
DAT. 48 sidor
ISBN 978-82-90625-64-6  

Miesie Mavve
renkalven Mavve

Miesetje Mavve akten jueskies jïh bïegkes 
gïjrebiejjien vaerien bïevlesne sööhpedi. 
Dïhte akte tjetskehke lårhvan slibnehke 
gie dalla vualka veartasjidh. Mavve 
aarhtseste boltoe, johkese gahtja jïh Saajvi 
gåajkoe gyöntoe.

Renkalven Mavve föds en kall och blåsig vårdag 
på en bar fläck i fjällen. Den nyfödda rufsiga 
kalven är nyfiken och ger sig direkt ut på äventyr. 
Mavve blir skrämd av en örn, ramlar i en bäck 
och hamnar hos Sajvefolket. 

Madeleine Renhuvud
DAT. 23 sidor 
ISBN 978-82-90625-65-3

Persiska
فارسی 

Samiska/Sápmi
Nordsamiska/ Davvisámegillii 

Kurdiska/Kurdî
nordkurdiska/kurmancî

¸

Samiska/Sápmi
Sydsamiska/ Åarjelsaemien 

Somaliska
af-soomaali

Spanska
Español
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Vi tycker om
böckerej klarJulian Elibo Mattisson, 10 år

Jag gillar Greg i serien Dagbok 
för alla mina fans. Jag gillar 
också böckerna om Tsatsiki. Jag 
tycker om att läsa roliga böcker. 
Jag tycker också om fotbolls-
böcker om stjärnor.

Alma Elibo Mattisson, 9 år
Jag gillar att läsa. Jag tycker 
om olika slags böcker. Ibland 
läser jag om  hästar och 
ibland läser jag deckare. 
Några av mina favoritböcker 
är dom om kusinerna som 
heter Moa och Samuel. Jag 
tycker om dom för dom är 
spännande.

Linnea Löwenmark 
Johannesson, 6 ½ år
Nu när jag har lärt mig läsa 
själv är det så roligt att det 
�nns böcker med stora 
bokstäver, t ex böckerna om 
Axel och Omar. Jag önskar 
att det fanns �er böcker 
med stora bokstäver. Jag 
brukar läsa för min lillasys-
ter och jag tror hon gillar 
det. Jag läser också när jag 
ligger i min säng och ska 
sova, det är mysigt. Mina 
favoritböcker är Kattas 
ungar, Bravo Bella och dom 
andra böckerna i den serien. 
Det är �na bilder och 
handlar om djur.  I början 
�nns det som en karta där 
man kan se var alla bor, då 
låtsas jag att jag är med i 
boken. 
Jag längtar tills jag kan läsa 
kapitelböcker själv, som 
vuxna gör.

Stefan Löwenmark, 12 år
Jag gillar fantasyböcker, t ex 
Harry Potter. Det är hä�igt när 
det är handlar om  påhittade 
världar. Jag älskar  fotboll och 
har läst böcker som handlar 
om fotboll av Bengt-Åke Cras. 
Jag läser i skolan och på 
kvällarna hemma. Min 
favoritbok är nog Kensukes 
Rike för den var så spännande 
och handlade om en kille i 
min egen ålder. Den läste jag 
ut jättesnabbt. När en bok är 
så bra vill man aldrig att den 
ska ta slut!

Boklista:
Dagbok för alla mina fans av: Jeff Kinney
Tsatsiki av  Moni Nilsson-Brännström
Harry Potter av J K Rowling
Kensukes Rike av: Michael Morpurgo
Axel och Omar av: Helena Bross
Kattas ungar, Bravo Bella av: Margareta Nordqvist
Moa och Samuel av: Gull Åkerblom
Bengt-Åke Cras har bl a skrivit böckerna om Malmens IK



sheekadii reer samaale
Familjen samaale

Waa sheeko carruurta loogu talagalay. 
Waa sheeko ku saabsan dagaalada 
sokeeye ee dalka Soomaaliya ka socda  
iyo sida dagaaladaas ummadda  
u saameeyeen. Dagaaldu waxay  
sababeen baahi, raashin la’aan  
iyo barakaca dadyoow tiro badan. 

Det här är en berättelse för barn om det 
somaliska inbördeskriget och vad det gjorde  
med det somaliska folket. Det orsakade bland 
annat hunger och svält och drev tusentals 
människor på flykt 

Abdia Mohamed
Scansom Publishers. 23 sidor
ISBN 978-91-854945-37-5

¿Dónde está el país 
estranjero?
Var ligger utomlands?

Leo se va a ir a El País Extranjero con sus 
padres. Pero dónde está El País Extranjero, 
se pregunta Leo. Es que hay tantos países 
distintos. Acompaña a Leo en su viaje  
y entérate dónde está El País Extranjero  
en realidad. 

Leo ska åka Utomlands med sina föräldrar. Men var 
ligger Utomlands, undrar Leo. Det finns ju så 
många olika länder. Följ med på Leos resa och ta 
reda på var Utomlands egentligen ligger!

Malin Roca Ahlgren 
Översättning: Thomas von Seth
Vivlio förlag. 28 sidor
ISBN 978-91-97568289

Lîsa otobusê dipê
Lisa väntar på bussen 

Wê Lîsa û diya xwe ji bo ku li şanoya 
bûkikan binerin herin bajêr. Lê otobus 
dereng ket, heta ku hat Lîsa gihîşt ku  
çend tiştan bike.

Lisa och hennes mamma ska åka till stan för att 
se på dockteater. Men bussen är försenad och 
Lisa hinner göra både det ena och det andra 
under tiden dom väntar.

Sven Nordqvist 
Översättning: Rewsen Tunc
Apec Förlag. 28 sidor
ISBN  978-91-86139-38-4  

 

 

کمی یواشتر، آدام! 
Inte så fort, adam!

کاله ایمنی رو سرش میذاره. باباش پشت زین دوچرخه رو 
میگیره و اونها شروع به حرکت می کنن. باباش فریاد میزنه: 

کمی یواشتر آدام!
 

Adam vill cykla. Han tar på hjälmen och  
börjar trampa. Pappa håller i pakethållaren  
och cykeln rullar framåt.  Men det går fort.  

 Lite för fort. – Inte så fort, Adam! ropar pappa. 

Annelie Drewsen
Översättning: Marcie Razmgah

Vivlio förlag. 24 sidor 
ISBN 978-91-86899028 

Čáhcerávgga gazza 
Vattenandens nagel 

Čáhcerávgga gazza lea gelddolaš 
muitalus guhkesvuovttat Áillus,  
gii vuoitá balus ja duostá čatnat 
ustitvuođa báttiid čáhcerávggain, 
albmerávggain ja jiekŋastáluiguin.

Vattenandens nagel är en spännande berättelse 
om den långhårige Áilu som övervinner sin 
rädsla och vågar knyta vänskapsband med 
vattenanden, himlaväsendet och istrollen. 

Inger-Mari Aikio-Arianaick
DAT. 48 sidor
ISBN 978-82-90625-64-6  

Miesie Mavve
renkalven Mavve

Miesetje Mavve akten jueskies jïh bïegkes 
gïjrebiejjien vaerien bïevlesne sööhpedi. 
Dïhte akte tjetskehke lårhvan slibnehke 
gie dalla vualka veartasjidh. Mavve 
aarhtseste boltoe, johkese gahtja jïh Saajvi 
gåajkoe gyöntoe.

Renkalven Mavve föds en kall och blåsig vårdag 
på en bar fläck i fjällen. Den nyfödda rufsiga 
kalven är nyfiken och ger sig direkt ut på äventyr. 
Mavve blir skrämd av en örn, ramlar i en bäck 
och hamnar hos Sajvefolket. 

Madeleine Renhuvud
DAT. 23 sidor 
ISBN 978-82-90625-65-3
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Vi tycker om
böckerej klarJulian Elibo Mattisson, 10 år

Jag gillar Greg i serien Dagbok 
för alla mina fans. Jag gillar 
också böckerna om Tsatsiki. Jag 
tycker om att läsa roliga böcker. 
Jag tycker också om fotbolls-
böcker om stjärnor.

Alma Elibo Mattisson, 9 år
Jag gillar att läsa. Jag tycker 
om olika slags böcker. Ibland 
läser jag om  hästar och 
ibland läser jag deckare. 
Några av mina favoritböcker 
är dom om kusinerna som 
heter Moa och Samuel. Jag 
tycker om dom för dom är 
spännande.

Linnea Löwenmark 
Johannesson, 6 ½ år
Nu när jag har lärt mig läsa 
själv är det så roligt att det 
�nns böcker med stora 
bokstäver, t ex böckerna om 
Axel och Omar. Jag önskar 
att det fanns �er böcker 
med stora bokstäver. Jag 
brukar läsa för min lillasys-
ter och jag tror hon gillar 
det. Jag läser också när jag 
ligger i min säng och ska 
sova, det är mysigt. Mina 
favoritböcker är Kattas 
ungar, Bravo Bella och dom 
andra böckerna i den serien. 
Det är �na bilder och 
handlar om djur.  I början 
�nns det som en karta där 
man kan se var alla bor, då 
låtsas jag att jag är med i 
boken. 
Jag längtar tills jag kan läsa 
kapitelböcker själv, som 
vuxna gör.

Stefan Löwenmark, 12 år
Jag gillar fantasyböcker, t ex 
Harry Potter. Det är hä�igt när 
det är handlar om  påhittade 
världar. Jag älskar  fotboll och 
har läst böcker som handlar 
om fotboll av Bengt-Åke Cras. 
Jag läser i skolan och på 
kvällarna hemma. Min 
favoritbok är nog Kensukes 
Rike för den var så spännande 
och handlade om en kille i 
min egen ålder. Den läste jag 
ut jättesnabbt. När en bok är 
så bra vill man aldrig att den 
ska ta slut!

Boklista:
Dagbok för alla mina fans av: Jeff Kinney
Tsatsiki av  Moni Nilsson-Brännström
Harry Potter av J K Rowling
Kensukes Rike av: Michael Morpurgo
Axel och Omar av: Helena Bross
Kattas ungar, Bravo Bella av: Margareta Nordqvist
Moa och Samuel av: Gull Åkerblom
Bengt-Åke Cras har bl a skrivit böckerna om Malmens IK



Cirkeln
En natt när månen lyser blodröd blir sex 
tonårs�ickor i den sömniga lilla bruksor-
ten Engelsfors mot sin vilja indragna i en 
häxcirkel. De ska tillsammans bekämpa 
ondskan, men än så länge kämpar de bara 
med att lära sig hantera sina häxkra�er 
och sina vanliga liv. Var �nns ondskan? 
Är det den hemlighetsfulla rektorn, eller 
�nns det ännu värre kra�er?

Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren 
Rabén & Sjögren. 468 sidor
ISBN 978-91-29-67605-1

De hemlösas stad
Det borde vara en sån där sorgsen berät-
telse om hur världen går under för att 
människan är ond. Men det blir det inte: i 
stället blir det en glad, energisk berättelse 
om att hitta nya sätt att leva och överleva. 
Helsingfors är översvämmat, genom 
husens undre våningar simmar �skar 
och de gamla helsingforsborna har �ytt 
till staden Jyväskylä på högre mark. Men 
Lilja vill tillbaka!

Annika Luther 
Söderströms förlag. 230 sidor
ISBN 978-95-15228468

Böcker det slår gnistor om
Det skrivs så många bra ungdomsböcker just nu att man kan 
bli orolig. Varför skulle någon vilja börja läsa vuxenböcker? 
Där slår det inte alls gnistor på samma sätt. Ungdomsböcker 
får en att tänka. 

De sex tjejerna i Cirkeln av Sara Bergmark Elfgren och 
Mats Strandberg blir häxor. Sex väldigt olika tjejer, och fem 
av dem avskyr den sjätte. Kan man använda häxkra�er på 
sina gamla vanliga vardagsproblem? 

Magnus Nordins Skuggvandrare handlar om varulvar 
(fortsättning på Skuggvarelser), men så här har ingen skrivit 
om varulvar förut. De bor i skogarna, och människorna i 
trakten är förstås rädda för dem. Ibland möts de. Hur ska 
människor bete sig mot några som är så annorlunda? 

Vi är ju inte så bra på sånt, vi människor. Vi vill att alla ska 
få vara sig själva, men när de är det blir det – jobbigt. Mary 
och Lovely i Sanne Näslings Kapitulera omedelbart eller dö 
lever i en egen värld med ett eget språk, häl�en engelska, och 
uttryck som bara de själva förstår. Omvärlden fattar 
ingenting. 

Lucas är lika gammal i Jenny Valentines Hitta Violet Park, 
och han hittar bara askan e�er en död gammal tant, så han 
har ingen alls att prata med. Lucas går i sin försvunna pappas 
kläder och letar e�er sig själv och sanningen om sin familj. 

I Sara Ohlssons Jag är tyvärr död och kan inte komma till 
skolan idag börjar Olivia bete sig som en kille: hon hoppar i 
säng med dem hon har lust med, även om hon inte är kär. 
Vad händer då? Man läser med andan i halsen, hur ska detta 
gå? Och slår ihop den förvånat: oj, vad hon �ck mig att börja 
fundera på vad som är rätt. 

Ja, ungdomsböcker får en att tänka på hur människor ska 
leva. Men vart är hela världen på väg? I Annika Luthers De 
hemlösas stad har tsunamivågorna vällt in över Helsingfors, 
och i ruinerna lever nya människor. De gamla �nländarna 
har �ytt till högre belägna marker. Det är en ovanligt 
verklighetstrogen framtidsvision, som dessutom är ruskigt 
spännande och överraskande rolig. 

Det är som vanligt det bästa skälet att läsa en bok: att den 
är rolig och spännande. Och just nu är de allra bästa 
böckerna ungdomsböcker.

Lotta Olsson läser mycket, men inte lika 
mycket som hon skulle vilja. Om det finns 
ett evigt liv vill hon tillbringa det i Jorge 
Luis Borges bibliotek.

Marta Hedener Hagman är 
bibliotekarie på Svenska barnboks-
institutet och läser nästan alla nya 
barn- och ungdomsböcker.

Av: Lotta Olsson
Urval och boktexter: Marta Hedener Hagman

Hitta Violet Park
Femtonåriga Lucas hittar en urna 
med aska e�er en gammal tant, 
Violet Park. Den står på en hylla på 
en taxistation; inget särskilt värdigt 
ställe. Så Lucas räddar Violet Parks 
aska. Själv går han i sin pappas gamla 
kläder, för pappa försvann plötsligt 
för längesen och har lämnat familjen 
med ett stort hål i. Melankoliskt 
roligt, och fullt av små underbara 
tankegångar.

Jenny Valentine 
Översättare: Helena Ridelberg
Atrium Förlag. 203 sidor
ISBN 978-91-86095-13-0

Jag är tyvärr död och kan inte 
komma till skolan idag
Det här är en bok som är omöjlig att släppa: 
man hetsläser, allt oroligare. Hur ska det gå? 
Olivia deppade när killen gjorde slut, hon 
hoppade i säng med en annan… och med 
en till. Och en till. Hm. Jamen, säger Olivia, 
varför skulle man inte? Om man nu vill? Men 
lätt är det inte, för det �nns rätt mycket regler 
om vad man ska och inte ska göra. 
Finns också som e-bok+.

Sara Ohlsson 
Gilla Böcker AB. 298 sidor
ISBN 978-91-86634-06-3

Kapitulera omedelbart eller dö
När världen är som mest outhärdlig behö-
ver man ett eget rum, någonstans där 
man inte bara är sig själv utan också den 
man vill vara. När femtonåriga Mary och 
Lovely är med varandra kan de vara ärliga. 
De pratar om hur livet skulle vara om de 
bodde i London, om de var vuxna, om de 
var fria. Deras språk är associationer och 
citat, lek och djupaste allvar.

Sanna Näsling
Rabén & Sjögren. 208 sidor
ISBN 978-91-29-67560-3

Skuggvandrare
Varulvarna �nns kvar här och där i de 
stora skogarna. Människorna låter dem 
vara ifred. Fast Rasmus kan inte låta bli 
att ta med sig lillbrorsan Liam på skotern 
och köra långt in där han vet att han inte 
får köra. Och på Gotland har en journalist 
snokat sig fram till varulvsbarnet Alea. 
Alfagruppen, där medarbetarna är till 
häl�en varulvar, kallas in för att lösa situa-
tionen.

Magnus Nordin
Bonnier Carlsen. 360 sidor
ISBN 978-91-638-6930-3

46

UNGDOMSBÖCKER

UNGDOMSBÖCKER



Cirkeln
En natt när månen lyser blodröd blir sex 
tonårs�ickor i den sömniga lilla bruksor-
ten Engelsfors mot sin vilja indragna i en 
häxcirkel. De ska tillsammans bekämpa 
ondskan, men än så länge kämpar de bara 
med att lära sig hantera sina häxkra�er 
och sina vanliga liv. Var �nns ondskan? 
Är det den hemlighetsfulla rektorn, eller 
�nns det ännu värre kra�er?

Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren 
Rabén & Sjögren. 468 sidor
ISBN 978-91-29-67605-1

De hemlösas stad
Det borde vara en sån där sorgsen berät-
telse om hur världen går under för att 
människan är ond. Men det blir det inte: i 
stället blir det en glad, energisk berättelse 
om att hitta nya sätt att leva och överleva. 
Helsingfors är översvämmat, genom 
husens undre våningar simmar �skar 
och de gamla helsingforsborna har �ytt 
till staden Jyväskylä på högre mark. Men 
Lilja vill tillbaka!

Annika Luther 
Söderströms förlag. 230 sidor
ISBN 978-95-15228468

Böcker det slår gnistor om
Det skrivs så många bra ungdomsböcker just nu att man kan 
bli orolig. Varför skulle någon vilja börja läsa vuxenböcker? 
Där slår det inte alls gnistor på samma sätt. Ungdomsböcker 
får en att tänka. 

De sex tjejerna i Cirkeln av Sara Bergmark Elfgren och 
Mats Strandberg blir häxor. Sex väldigt olika tjejer, och fem 
av dem avskyr den sjätte. Kan man använda häxkra�er på 
sina gamla vanliga vardagsproblem? 

Magnus Nordins Skuggvandrare handlar om varulvar 
(fortsättning på Skuggvarelser), men så här har ingen skrivit 
om varulvar förut. De bor i skogarna, och människorna i 
trakten är förstås rädda för dem. Ibland möts de. Hur ska 
människor bete sig mot några som är så annorlunda? 

Vi är ju inte så bra på sånt, vi människor. Vi vill att alla ska 
få vara sig själva, men när de är det blir det – jobbigt. Mary 
och Lovely i Sanne Näslings Kapitulera omedelbart eller dö 
lever i en egen värld med ett eget språk, häl�en engelska, och 
uttryck som bara de själva förstår. Omvärlden fattar 
ingenting. 

Lucas är lika gammal i Jenny Valentines Hitta Violet Park, 
och han hittar bara askan e�er en död gammal tant, så han 
har ingen alls att prata med. Lucas går i sin försvunna pappas 
kläder och letar e�er sig själv och sanningen om sin familj. 

I Sara Ohlssons Jag är tyvärr död och kan inte komma till 
skolan idag börjar Olivia bete sig som en kille: hon hoppar i 
säng med dem hon har lust med, även om hon inte är kär. 
Vad händer då? Man läser med andan i halsen, hur ska detta 
gå? Och slår ihop den förvånat: oj, vad hon �ck mig att börja 
fundera på vad som är rätt. 

Ja, ungdomsböcker får en att tänka på hur människor ska 
leva. Men vart är hela världen på väg? I Annika Luthers De 
hemlösas stad har tsunamivågorna vällt in över Helsingfors, 
och i ruinerna lever nya människor. De gamla �nländarna 
har �ytt till högre belägna marker. Det är en ovanligt 
verklighetstrogen framtidsvision, som dessutom är ruskigt 
spännande och överraskande rolig. 

Det är som vanligt det bästa skälet att läsa en bok: att den 
är rolig och spännande. Och just nu är de allra bästa 
böckerna ungdomsböcker.

Lotta Olsson läser mycket, men inte lika 
mycket som hon skulle vilja. Om det finns 
ett evigt liv vill hon tillbringa det i Jorge 
Luis Borges bibliotek.

Marta Hedener Hagman är 
bibliotekarie på Svenska barnboks-
institutet och läser nästan alla nya 
barn- och ungdomsböcker.

Av: Lotta Olsson
Urval och boktexter: Marta Hedener Hagman

Hitta Violet Park
Femtonåriga Lucas hittar en urna 
med aska e�er en gammal tant, 
Violet Park. Den står på en hylla på 
en taxistation; inget särskilt värdigt 
ställe. Så Lucas räddar Violet Parks 
aska. Själv går han i sin pappas gamla 
kläder, för pappa försvann plötsligt 
för längesen och har lämnat familjen 
med ett stort hål i. Melankoliskt 
roligt, och fullt av små underbara 
tankegångar.

Jenny Valentine 
Översättare: Helena Ridelberg
Atrium Förlag. 203 sidor
ISBN 978-91-86095-13-0

Jag är tyvärr död och kan inte 
komma till skolan idag
Det här är en bok som är omöjlig att släppa: 
man hetsläser, allt oroligare. Hur ska det gå? 
Olivia deppade när killen gjorde slut, hon 
hoppade i säng med en annan… och med 
en till. Och en till. Hm. Jamen, säger Olivia, 
varför skulle man inte? Om man nu vill? Men 
lätt är det inte, för det �nns rätt mycket regler 
om vad man ska och inte ska göra. 
Finns också som e-bok+.

Sara Ohlsson 
Gilla Böcker AB. 298 sidor
ISBN 978-91-86634-06-3

Kapitulera omedelbart eller dö
När världen är som mest outhärdlig behö-
ver man ett eget rum, någonstans där 
man inte bara är sig själv utan också den 
man vill vara. När femtonåriga Mary och 
Lovely är med varandra kan de vara ärliga. 
De pratar om hur livet skulle vara om de 
bodde i London, om de var vuxna, om de 
var fria. Deras språk är associationer och 
citat, lek och djupaste allvar.

Sanna Näsling
Rabén & Sjögren. 208 sidor
ISBN 978-91-29-67560-3

Skuggvandrare
Varulvarna �nns kvar här och där i de 
stora skogarna. Människorna låter dem 
vara ifred. Fast Rasmus kan inte låta bli 
att ta med sig lillbrorsan Liam på skotern 
och köra långt in där han vet att han inte 
får köra. Och på Gotland har en journalist 
snokat sig fram till varulvsbarnet Alea. 
Alfagruppen, där medarbetarna är till 
häl�en varulvar, kallas in för att lösa situa-
tionen.

Magnus Nordin
Bonnier Carlsen. 360 sidor
ISBN 978-91-638-6930-3
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Rachel Ward 
Översättare: Barbro Lagergren
B. Wahlströms Bokförlag. 280 sidor
ISBN 978-91-32-15944-2

Arvet
Uppföljare till Döden i dina ögon. 
Adam är Jems och Spiders son. 
Han bor med sin farmor eftersom 
föräldrarna är döda. Adam har ärvt 
Jems förmåga att se folks dödsdatum i 
deras ögon. När han börjar se samma 
datum hos hundratals människor inser 
han att något hemskt kommer att ske 
i London den dagen. Men han vet inte 
vad som ska hända eller hur han ska 
kunna varna folk utan att bli stämplad 
som tokig. Så möter han Sarah - sitt 
livs kärlek.

Ester Roxberg 
X Publishing. 212 sidor
ISBN 978-91-85763-21-4

Antiloper
Sista året på gymnasiet i Växjö. När 
plugget är slut ska de dra till Barcelona. 
Astrid och Ellen tillsammans. Så är 
planen. Men Ellen mår inte bra. Blir 
deprimerad och slutar gå till skolan. 
Astrid förstår inte, vet inte hur hon ska 
hjälpa. Tröttnar på att Ellen alltid är så 
svartsynt. När det värsta inträffar blir 
allt plötsligt synligt. Ellen får hjälp och 
stöd. Kanske blir allt bra nu. Eller inte. 
Gripande om vänskap, mod och sorg.

Annelis Johansson 
Opal. 185 sidor
ISBN 978-91-7299-492-8

Andas samma rytm som du
Sam och Eva har varit vänner sedan 
de var små. De har till och med gift 
sig en gång i lekstugan. Nu är de stora, 
går i gymnasiet. Sam skulle gärna vilja 
vara mer än bara vänner. Men Eva 
är undflyende. Sorgsen och tvär. En 
dag är hon försvunnen. Sam oroar sig 
och letar. Kan inte låta bli att tänka 
på ryktena. Om att hon är en sån som 
släpper till efter några öl. Är hon med 
någon annan? Eller har det hänt henne 
något?

Mårten Melin 
Nypon förlag. 24 sidor
ISBN 978-91-86447-65-6

Aldrig förlåt
När Lena kommer hem har hennes 
lillebror Anton fått hennes rum. 
Så orättvist! Han som är minst borde 
ha det lilla rummet. Lena är i Antons 
rum i alla fall. Han är rädd. Han vågar 
inte skvallra. Tills Lena väcker honom 
på natten.

Martin Jern
Rabén & Sjögren. 176 sidor
ISBN 978-91-29-67903-8

Affektion
Kate tycker ingenting är värt något 
om det inte känns. Tillsammans med 
andra utkickade snorungar brukade 
hon hänga på centralstationen i 
Helsingborg. Försökte stanna ute så 
sent som möjligt. Låg runt, söp och 
knarkade. Gjorde allt för att komma 
undan sitt förflutna. Då hade hon Ali, 
sin bästa vän. Tillsammans var de 
oslagbara. Värst, bäst och vackrast. 
Och med en fruktansvärd hemlighet 
ihop. Brutalt om vänskap, skuld och att 
bli vuxen.

Cilla Naumann 
Alfabeta. 144 sidor
ISBN 978-91-501-1369-s3

62 dagar
Sommarlov. Tom och brorsan är med 
familjen på landet som vanligt. Här 
finns baptisternas sommarläger och 
grannpojken som kallas Lassemiss. 
Han som inte är riktig i huvudet. 
Här finns de andra sommargästerna 
och killarna med sina mopeder. Allt 
är trist och regnigt. Pojkarna kör till 
baptisternas läger och busar. Det var 
inte meningen att det skulle bli som 
det blev. Men det värsta sker efteråt. 
Det som händer med Lassemiss.
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Siv Widerberg 
Författarhuset. 140 sidor
ISBN 978-91-89390-88-1

Den långa sömnen
Linn bor i det lilla samhället 
Tallhamra. Till klassen kommer en 
ny pojke, Ramijr. Han är flykting från 
Nedjiriztan. Ramijr håller sig för sig 
själv och blir så konstigt arg ibland. 
Linn och klasskamraterna förstår sig 
inte riktigt på honom. Men Ramijr och 
hans familj har upplevt fruktansvärda 
saker. Sett sådant som ingen människa 
borde behöva bli vittne till. Pappa, 
farmor och lillasyster döda. Nu hotas 
de av utvisning. Kan Linn hjälpa dem?

John Green och David Levithan
Översättare: Titti Persson
Rabén & Sjögren. 272 sidor
ISBN 978-91-29-67518-4

Den andre Will Grayson
Will Grayson vill leva sitt liv i 
mittfåran. Hålla sig till reglerna och 
inte göra väsen av sig. Det är inte helt 
lätt när man har en vän som Tiny. Tiny 
är stor, högljudd och homosexuell. 
Han är alltid antingen kär eller har 
krossat hjärta. Nu ska han sätta upp en 
skolmusikal om sitt liv – TinyDancer- 
och förväntar sig att Will medverkar. 
I en annan del av staden finns den 
andre Will Grayson. Slumpen för dem 
samman utanför en porrbutik…

Marcus Sedgwick 
Översättare: Carla Wiberg
B. Wahlströms Bokförlag. 200 sidor
ISBN 978-91-32-15924-4

De som går igen
Rysare i 1600-talsmiljö. Peter och 
hans pappa Tomas bor i en liten by 
långt ute i de östeuropeiska skogarna. 
Tomas är vedhuggare, men det är Peter 
som får göra det mesta av arbetet. 
Tomas föredrar flaskan. Vintern håller 
byn i ett järngrepp och onda ting 
genomströvar skogen. Boskap hittas 
döda och människor som dött ses 
plötsligt i livet igen. Peter anar att hans 
far har hemligheter för honom och 
när de döda vaknar uppdagas Tomas 
förflutna.

Örjan Persson /
Mattias Olsson 
Opal. 66 sidor
ISBN 978-91-7299-421-8

Davidsstjärnan
Nynazister eller någon som bara 
busar? Familjen Silberman vet inte 
vem som klottrat en Davidsstjärna 
på deras ytterdörr. Ett tecken för att 
de är judar. Adam är tillsammans 
med Maria Silberman. Han förstår 
inte varför någon skulle vilja henne 
illa. Men i skolan får han hotfulla 
meddelanden och en dag väntar de på 
Adam utanför Marias hus. Adam är en 
förrädare säger de. Han är tillsammans 
med en judinna och nu ska han 
straffas... 

Andy Mulligan 
Översättare: Kersti Wittbom
Berghs förlag. 200 sidor
ISBN 978-91-502-1862-6

Box 101
Raphael, Gardo och Råttan bor på 
en soptipp i Manila, Filippinerna. 
En dag hittar de en plånbok, ett ID-
kort och en nyckel i en soppåse. När 
polisen kommer och ställer frågor 
inser pojkarna att deras fynd är farligt. 
Trots en utlovad belöning behåller de 
sin hemlighet och börjar själva forska 
i vem mannen på ID-kortet är och 
vart nyckeln går. Men polisen är dem 
i hälarna och en gatpojkes liv är inte 
mycket värt i Manila. 

Alex Flinn 
Översättare: Helena Stedman
Bonnier Carlsen. 302 sidor
ISBN 978-91-638-6904-4

Beastly, ett odjur
Det här är sagan om Skönheten och 
odjuret i modern tappning. Kyle 
Kingsbury är rik, snygg och elak. På 
sin exklusiva skola i New York är Kyle 
kung och han njuter av att mobba 
och trycka ner andra. Men när Kyle 
förnärmar en häxa får han sitt straff. 
Hon förvandlar Kyle till ett odjur. Nu 
har han exakt två år på sig att hitta 
någon som kan älska honom, trots 
hans hemska yttre. Annars kommer 
Kyle att förbli ett odjur för alltid.
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Charlie Higson 
Översättare: Nina Östlund
Bonnier Carlsen. 450 sidor
ISBN 978-91-638-6910-5

Farsot
Utspelar sig ett år innan Fienden. 
På en internatskola har några pojkar 
barrikaderat sig på vinden. De 
gömmer sig för sina lärare. Men 
lärarna är listiga och hungriga. 
Smittade av den hemska sjukdom 
som dödar alla över fjorton år eller 
förvandlar dem till människoätande 
zombies. Jack, Ed och de andra inser 
att de måste fly. Men vart ska de ta 
vägen? Det finns inget fungerande 
samhälle längre. Bara galna vuxna 
och desperata barn.

Ursula Poznanski 
Översättare: Christine Bredenkamp
Opal. 426 sidor
ISBN 978-91-7299-436-2

Erebos
Tänk dig världens mest spännande 
spel. Fantastisk grafik, häftiga monster 
och gåtfulla motspelare. Spelet heter 
Erebos och Nick har äntligen lyckats få 
tag på en kopia. Halva skolan är redan 
fast och Nick tillbringar dagar och 
nätter med att spela. Men det är något 
konstigt med spelet. Det kräver att 
Nick ska utföra uppdrag i det verkliga 
livet, i London. När Nick beordras att 
förgifta sin lärare inser han att spelet 
är farligt. 

Henrika Andersson 
Söderströms förlag. 154 sidor
ISBN 978-95-15228-45-1

Emma Gloria med lust 
och fägring stor
Livet borde leka för Emma. Hon har tagit 
studenten och fått första lägenheten. 
Sommarjobb på Bobbos café. Men hon 
har inte vågat använda en dator på två 
månader. Det förnedrande klippet ligger 
kvar på nätet. En film som de döpt till 
”Emmaearg”. En film från kvällen då hon 
blev dumpad av Robin. Emma beslutar 
sig för att bli en ny person, en som inte 
finner sig i att bli trampad på. En som 
ser sig själv i spegeln istället för det 
andra ser. 

Robert Swindells 
Översättare: Helena Olsson
Argasso. 80 sidor
ISBN 978-91-86579-18-0

Eldlekar
Josh är ingenting. En besvikelse. 
Hemma bryr sig föräldrarna bara om 
lillasyster Beth. Hon är så snäll och 
duktig jämt. Josh hänger hellre med 
kompisarna i gänget. Stjäl och slår 
sönder. Och eldar. Josh älskar när det 
brinner. De är nära att åka fast flera 
gånger. Har tur och klarar sig. Men 
när Josh kommer på det perfekta sättet 
att ge igen på sin lillasyster går han 
för långt. Och gjort kan aldrig göras 
ogjort.

Holly Black 
Översättare: Carina Jansson
B. Wahlströms Bokförlag. 288 sidor
ISBN 978-91-32-15916-9

Den vita katten
USA idag, men magi existerar. De som 
har magiska krafter kallas berörare. 
Cassel kommer från en berörarfamilj. 
Hans mamma är en sol-och-vårare, 
bröderna arbetar för maffian och 
morfar är en pensionerad mördare. 
Cassel själv har inga kända krafter, 
men en natt vaknar han uppe på 
skolans tak. Han har gått i sömnen. 
Han minns en dröm om en vit katt 
som lockat honom med sig ut på taket. 
Någon försökte döda Cassel genom 
magi. Men vem och varför?

Sven-Olof Lorentzen 
LL-förlaget. 79 sidor
ISBN 978-91-7053-363-1

Den sista häxan
Om trolldom och vidskepelse i 
1700-talets Dalarna. Smedslärlingen 
Erik är förälskad i Sara, men hon vill 
inte veta av honom. Sara är piga hos 
den fula och elaka Anna Jonsdotter. 
Det ryktas om att Anna är trollkunnig. 
När flera bybor förlorar sina kor i 
en sjukdom väcks misstankar om 
att det är häxor som ridit korna till 
döds. Erik beslutar sig för att ta reda 
på sanningen. Genom en gammal 
besvärjelse ska han mana fram 
häxorna…
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Maja-Maria Henriksson 
Natur & Kultur. 160 sidor
ISBN 978-91-27-13173-6

Inte på riktigt, inte på låtsas 
Uppföljare till Jag finns. Johanna är 
äntligen fri från Vedins trakasserier. 
Mamma är inte lika skarp och farlig 
längre men hon har träffat en ny man. 
De ska ha barn och gifta sig. Johanna 
har ingen plats i det nya hemmet. 
Återigen blir hon sviken. Men hon har 
Jens. Jens som är skör och oberäknelig. 
Som slår och trycker ner Johanna. Och 
Johanna som bara vill behaga, förstå 
och vara till lags. En relation dömd att 
misslyckas.

Viveka Sjögren 
Kabusa Böcker. 200 sidor
ISBN 978-91-7355-166- 3

I den tysta minuten mellan
Torvi har inte sett eller hört från sin far 
på sex år. Torvi och mamma flyttade 
till Sverige och han försvann ur Torvis 
liv. Nu är pappa död, drunknad i havet. 
Torvi måste återvända till Island för att 
gå på begravning. Det blir en resa som 
väcker minnen och frågor. Här finns 
farmor, farbror Gunnar och vännen 
Óli. Alla kände de pappa, Kettil. Och 
alla har de sin berättelse om honom. 
Men vem var han och varför övergav 
han Torvi?

Åsa Anderberg Strollo 
Gilla Böcker AB. 256 sidor
ISBN 978-91-86634-14-8

Hoppas
Efter att ha stuckit från byhålan 
hamnar Jonna i Stockholm. Nu 
ska hon bara fixa ett jobb och lite 
pengar. Det går inte så bra. Vem vill 
anställa en konstig tjej utan adress 
och telefonnummer. Men så möter 
hon Alex. Alex är van vid att klara 
sig själv. Och Jonna lär sig snabbt. På 
Stadsmissionen finns mat, sova kan 
man göra i tunnelbanan. Pengar går 
att tjäna på stöldgods. Jonna dras till 
spänningen, men livet på gatan kräver 
sina offer.

Måns Gahrton 
Berghs förlag. 150 sidor
ISBN 978-91-502-1863-3

Hej och tack för ingenting
Elsa är sexton år och ska ta livet av sig. 
Men just när hon ska våga språnget 
ner i ravinen dyker Sigge upp. Han är 
bara ett småglin, men Elsa kan inte 
kasta sig ned för ett stup när han ser 
på. Istället går de hem till Sigge och 
äter mackor. Sigge förstår att han inte 
får lämna Elsa ensam. Hon måste 
tillbaka till Stockholm och Sigge följer 
med. Det blir en resa full av lögner, 
hunger och oväntade möten.

Katarina von Bredow
Rabén & Sjögren. 336 sidor
ISBN 978-91-29-67562-7

Flyga högt
I Vendelas klass finns en fast 
rangordning. Alla vet sin plats. När 
tuffa Silja kommer ny till klassen ställs 
allt på ända. Silja blir vän med Sven, 
den snyggaste och mest populära 
killen, hänger med mobboffret Line 
och dissar klassens drottning, Emelie. 
Konflikter och falska anklagelser följer. 
Vendela kan inte låta bli att gilla Silja, 
trots att bästisen Tove avskyr henne. 
Frågan är vem Vendela vill vara och 
vara med?

Peter Barlach
Bonnier Carlsen. 256 sidor
ISBN 978-91-638-6868-9

Fifteen Love
Sedan Johns mamma dog i en 
bilolycka bär han på sorg och ilska 
inom sig, men livet har sakta återgått 
till det normala. Syrran är i Paris och 
han och pappa bor själva i huset. 
Hjälp med städning får de av Violetta, 
en ung polsk kvinna som John är 
hemligt förälskad i. Mellan Violetta 
och John växer en speciell vänskap 
fram. Samtidigt har John problem med 
att hantera sin relation till struliga 
Gabriel. Hur gör man slut med en vän? 
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Ingela Magner 
Podium. 149 sidor
ISBN 978-91-7437-103-1 

Min systers hemliga vän
Sussie sörjer sin storasyster Selena, 
som dött i en trafikolycka. När Sussie 
får infallet att kolla Selenas inkorg 
upptäcker hon att Selena fått två mail 
från någon som heter Ivan. Fina mail 
och en dikt. Han undrar varför Selena 
inte hört av sig på så länge. Sussie 
borde svara och berätta vad som hänt. 
Men det är som att Selena kommer 
tillbaks när hon läser mailen. Så Sussie 
gör det förskräckliga. Hon svarar i 
Selenas namn.

Emmy Abrahamson
Rabén & Sjögren. 208 sidor
ISBN 978-91-29-67660-0

Min pappa är snäll och min 
mamma är utlänning
Roligt och galet om Alicja vars polska 
mamma Beata inte är som normala, 
svenska mammor. Hon rusar genom 
livet som en ångvält och Alicja kan 
bara hänga på och hoppas på det 
bästa. När moster Sylwia och hennes 
psykotiska dotter Celestyna kommer 
på besök spårar allt ur. Alicja hinner 
döda ett träd planterat av påven, 
bli arresterad för förföljelse och 
djurskändning och nästan förlora sin 
bästa vän innan sommaren är över.

Johanna Nilsson
Rabén & Sjögren. 216 sidor
ISBN 978-91-29-67732-4

Lilla Darling
Jerry målar sorgränder runt ögonen 
för att visa sin svärta. Det enda som 
gör livet värt att leva är lillasystern 
Annie och hon, Lilla Darling, som han 
är hemligt förälskad i. Egentligen heter 
hon Diana. Hon är lite slampig, blir 
ofta för full. Men Jerry ser henne som 
ingen annan. Har aldrig varit så kär. 
De umgås i samma gäng, bor i samma 
område. Men hur ska hon få veta att 
han finns, att hon är meningen med 
hans liv.

Kjetil Johnsen 
Översättare: Barbro Lagergren
B. Wahlströms Bokförlag. 280 sidor
ISBN 978-91-32-15941-1

Lasarusfenomenet
Spännande om parallella världar. 
Emma bor med sina föräldrar i 
USA. Under en familjeutflykt sker 
en trafikolycka. Emma vaknar 
på sjukhuset och är den enda 
överlevande. Hennes farbror är där 
för att ta hand om henne, men han är 
konstigt avvisande och kall gentemot 
Emma. Nästan som om olyckan vore 
hennes fel. Snart uppdagas att det finns 
starka krafter som är intresserade av 
Emma. Och de skyr inga medel för att 
komma åt henne.

Anette Eggert 
Opal. 235 sidor
ISBN 978-91-7299-420-1

Kan vi inte bara låtsas som om 
ingenting har hänt
Millie är femton år och känner sig 
som ett hockeyspel. Alla spelare drar 
åt olika håll och hon är inte säker på 
vad hon vill. Vem hon ska vara till 
lags. Med Emma hade hon stallet och 
ridningen. Med Madde och Louise är 
det otänkbart att rida. Och Emma är 
arg på Millie. Modiga Emma som går 
sin egen väg. Och fega Millie som så 
gärna vill passa in, höra till. I dåtid 
och nutid berättas historien om deras 
vänskap.

Ingrid Olsson
Rabén & Sjögren. 224 sidor
ISBN 978-91-29-67656-3

Jag vill bara att du gillar mig
Klass SA2B. En vanlig gymnasieklass 
full av vanliga ovanliga människor. 
Katja som har en ful päronrumpa och 
som skäms över att hon är avundsjuk 
på Lena. Lena som är så vacker och 
lätt att tycka om. Pär som inte förstår 
hur man ska läsa mellan raderna, 
Nellie som mött ensamheten och inte 
är densamma längre. Och Hannes 
som stångar sig blodig på alla världens 
orättvisor. Alla vill de bli älskade och 
sedda. Alla bär de på en längtan.
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Niklas Krog 
B. Wahlströms Bokförlag. 200 sidor
ISBN 978-91-32-15972-5

Sista skottet
Den tredje boken om Turk och 
Ayla. Det är sommarlov och tjejerna 
från Akropol har hängt med Alviks 
basketlag på träningsläger i Västervik. 
Ayla och Becka ser fram emot att 
avgöra vem som är bäst på plan. Turk 
är nervös. Han och Ayla har inte haft 
någon kontakt sedan Turk hälsade 
på henne i Rinkeby. Då när allt gick 
snett. Och det är kantigt i början. Men 
känslorna finns kvar. Vem vågar ta 
första steget?

Rebecca James 
Översättare: Eva Johansson
Alfabeta. 304 sidor
ISBN 978-91-501-1256-6

Sanningen om Alice
Katherine bär på en hemsk hemlighet 
och plågas av skuldkänslor. I den nya 
skolan vet ingen vem hon är och det 
passar henne att vara osynlig. Hon vill 
inte väcka uppmärksamhet, förtjänar 
inte att ha ett normalt liv. När vackra 
populära Alice vill vara hennes vän 
släpper Katherine på sin vaksamhet. 
Hon har saknat vänner, att ha roligt. 
Vänskapen med Alice läker såren efter 
det som hänt. Men även Alice har 
mörka hemligheter.

Solveig Olsson-Hultgren 
Opal. 268 sidor
ISBN 978-91-7299-413-3

Revolternas år
Den nionde boken i släktsagan om 
systrarna Andersson. Året är 1968. 
Rykten om revolution och protester 
når ända till de småländska skogarna. 
På Dalsjögården är inget som det 
ska. Mamma Elisabeth råkar ut för 
en trafikolycka och systrarna Åsa och 
Saga måste ta ansvar för arbetet på 
gården. Saga söker i hemlighet efter 
den som körde på mamma medan Åsa 
oroar sig för hur hon ska kunna flytta, 
nu när de behövs så mycket hemma.

Håkan Lindquist 
Kabusa Böcker. 232 sidor
ISBN 978-91-97911-07-8

Regn och åska
Två sjuttonåriga killar möts i Tallinn. 
Oscar är med sin mamma på semester. 
Rein bor där. Efter att ha träffats i 
en ruin, där Oscar räddar Rein från 
att falla från en mur, stämmer de 
möte igen. Förälskelsen och lusten 
är himlastormande. De utforskar 
varandra sexuellt och intellektuellt. 
Oscar upplever för första gången 
vad det innebär att vara nära någon 
på riktigt. Starkt om kärlek, sex och 
passion för unga vuxna.

John Boyne 
Översättare: Anna Strandberg
B. Wahlströms Bokförlag. 200 sidor
ISBN 978-91-32-15933-6

Pojken som sprang bort
Noah är åtta år och har rymt 
hemifrån. Han kommer till en 
underlig leksaksbutik. Butiken ägs 
av en gammal man som berättar sitt 
livs historia för Noah. Om hur han 
lämnade sin pappa för att uppleva 
världen och om hur det var för sent 
när han äntligen kom tillbaka. Noah 
börjar ångra sitt beslut att rymma. 
Han inser att han måste gå hem, trots 
att han är rädd och ledsen. Oändligt 
sorgligt men fint om sorg, längtan och 
kärlek.

Jessica Schiefauer
Bonnier Carlsen. 300 sidor
ISBN 978-91-638-6866-5

Pojkarna
Suggestivt och stämningsfullt om 
vänskap och förvandling. Bella, 
Kim och Momo är bästa vänner. 
Tillsammans maskerar de sig och lever 
ut sina fantasier i Bellas växthus. När 
Bella driver upp en ovanlig blomma 
dricker flickorna av dess nektar. Och 
förvandlas. Till pojkar. De ger sig ut 
i natten i sina pojkgestalter. I sina 
nya kroppar kan de ta plats och vara 
fria. Kim dras alltmera till de nattliga 
äventyren. Och till värstingen Tony.
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Robert Kirkman 
Apart Förlag AB. 144 sidor
ISBN 978-91-979592-0-9

The Walking Dead –
Tills döden skiljer oss åt 
Har du någon gång sett en zombiefilm 
och undrat hur det gick sedan? Sheriff 
Grimes vaknar upp efter en olycka 
och upptäcker att staden tagits över av 
blodtörstiga vandrande döda. Med nöd 
och näppe lyckas han fly och ansluta 
sig till några andra överlevare. De slår 
läger utanför staden och förbereder 
sig på att hålla ut tills de blir räddade. 
Med vintern smyger paniken närmare. 
Tänk om de är de sista som finns 
kvar...? 

Sofia French 
Alvina förlag. 144 sidor
ISBN 978-91-86391-07-2

Sötaste Klara
Klara är fjorton och känner sig ”Så 
jävla ful och ensam och patetisk!” 
Inga vänner, ingen pojkvän, inget liv. 
Mamma ser henne inte och pappa är 
aldrig hemma. På chatten kan Klara 
vara någon annan. Våga mera. Där 
träffar hon Marcus. Han är vuxen, 
tjugotvå år, men förstår och känner 
med Klara som ingen annan. Chatten 
med Marcus blir som en besatthet 
och Klara förälskar sig i honom. Men 
Marcus är inte den han utger sig för 
att vara.

Monica Zak 
Opal. 244 sidor
ISBN 978-91-7299-473-7

Säg Alex, bara Alex
Tredje och sista boken om Alex, 
gatubarn i Honduras. Alex är tillbaka 
i Tegucigalpas slum och återförenad 
med sin älskade Zofi. Nu ska de 
börja ett nytt liv tillsammans. Zofi 
försöker sluta sniffa lim men har 
svårt att stå emot suget och hamnar 
i farliga situationer när hon försöker 
tjäna pengar till sitt missbruk. Och 
Alex bästa vän Marvin har en dödlig 
hemlighet, en hemlighet som bara 
Alex känner till och som kan krossa 
deras vänskap. 

Ruta Sepetys 
Översättare: Lina Erkelius
B. Wahlströms Bokförlag. 224 sidor
ISBN 978-91-32-15958-9

Strimmor av hopp
Under andra världskriget deporterade 
Stalin hundratusentals oskyldiga 
människor från Baltikum till fångläger 
i Sibirien. Många återvände aldrig. 
Linas pappa betraktas som farlig och 
hela familjen arresteras. De placeras 
i stinkande boskapsvagnar utan 
mat och vatten. Slutstationen är den 
arktiska tundran där de måste uthärda 
polarvintern utan hus, mat och kläder. 
Umbäranden så svåra att det inte 
går att förstå hur någon enda kunde 
överleva. 

Mats Berggren 
Alfabeta. 144 sidor
ISBN 978-91-501-1285-6

Språkresan
Om man reser bort kan man vara 
någon annan. Bli en ny person. Max 
är en datanörd hemma på Söder i 
Stockholm, men på språkresan till 
England blir han en annan Max. En 
som är tuff, som slåss och super och 
som gillar det. På resan lär han känna 
Leo och Simon. Och flickvännen Cate. 
Hans första tjej. Det blir en intensiv 
sommar. När Max kommer tillbaka 
till Stockholm krockar hans gamla och 
nya liv. Frågan är vem han vill vara. 

Charles Benoit /Katarina Heijkenskjöld
Översättare: Katarina Kuick
X Publishing. 185 sidor
ISBN 978-91-85763-13-9

Splitter
Kyle har tappat intresset för att plugga. 
Orkar inte bry sig om att han kanske 
sumpar sina möjligheter att få ett bra 
liv. Han struntar i det mesta utom söta 
Ashley, som han är hemligt förälskad 
i. När Zack börjar i klassen tycker Kyle 
först att han är en nörd. Men Zack är 
rolig, smart och respektlös. Motvilligt 
dras Kyle med av Zacks charm. Vad 
han inte vet är att Zack har som hobby 
att ta reda på folks svaga punkt och 
utnyttja den.
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Johanna Lindbäck
Rabén & Sjögren. 272 sidor
ISBN 978-91-29-67654-9

Välkommen hem
När Sara dumpade Mattias förlorade 
hon inte bara sin kille utan en av 
sina bästa vänner. De har vuxit upp 
tillsammans, Sara, Mattias och hans 
tvillingsyster Bella. Nu är Sara tillbaka 
i Luleå efter ett år i London. Hon 
lämnade Mattias innan hon for. Och 
hon vet inte om de fortfarande är 
vänner. Kan Mattias förlåta henne? 
Sara försöker och hoppas, men kan det 
någonsin bli som förut? Träffande om 
vänskap, kärlek, mod och svek.

Lin Hallberg
Rabén & Sjögren. 256 sidor
ISBN 978-91-29-67712-6

Vem är du Johanna?
Johanna har inte varit på Island på tio 
år. Inte träffat pappa. Inte sett sin häst 
Sunnan. Hon och mamma flyttade 
till Sverige och Johanna lade all sin 
kärlek på ponnyn Kasper. Förnekade 
saknaden. När Kasper blir sjuk och 
måste avlivas hamnar Johanna i en 
djup depression. Klarar inte plugget 
och hamnar i fel sällskap. Nu är farmor 
döende och Johanna ska återvända. 
Om hästar, kärlek, sorg och skuld och 
om att hitta tillbaka till varandra.

Kerstin Erlandsson-Svevar /
Ebba Bonde 
Hegas. 109 sidor
ISBN 978-91-85877-95-9

Utan att säga hej då
Om den stora kärleken och om att 
mista någon. Boken är skriven i 
du-form, från en flicka till hennes 
pojkvän. Den handlar om deras 
vänskap som gick över i kärlek. Om 
hur jobbigt det var innan hon förstod 
sina känslor. Om svartsjukan och 
osäkerheten. Hur lyckliga de var 
tillsammans när de blivit ett par. Om 
alla deras drömmar. Och om hur allt 
slogs i spillror ett år senare.

Pernilla Glaser
Bonnier Carlsen. 126 sidor
ISBN 978-91-638-6833-7

Under trottoaren
Bloggroman om vänskap och att vara 
annorlunda. Sam, Lova och Astra möts 
i det underjordiska rike av tunnlar 
som underminerar Stockholm. Sam är 
på flykt från sin far, som misshandlar 
honom. Lova söker sig till tunnlarna 
för spänningens skull. Astra har 
förlorat sina föräldrar och lever ensam. 
På nätterna målar hon staden i guld 
för att ge människor något vackert i 
allt det grå. Slumpen leder dem till 
varandra och förändrar deras liv.

Elin Fahlstedt 
Kolik Förlag. 110 sidor
ISBN 978-91-86509-02-6

Umbra
När månen färgas röd, härjar 
barnätarna ute i mörkret. Det får 
alla barn på klostret lära sig. Men 
föräldralösa Ethel låter sig inte 
skrämmas. Hon är besatt av att finna 
sanningen om sitt förflutna, och den 
mystiska figuren på fotografiet – 
mannen utan skugga. Hon ger sig av 
på en magisk resa; ett äventyr med 
smak av både Alice i Underlandet, 
klassisk saga och mangaserier. 

Jenny Valentine 
Översättare: Helena Ridelberg
Atrium Förlag. 250 sidor
ISBN 978-91-86095-17-8

Trasig soppa
En främling ger Rowan ett fotografi 
som han påstår att hon tappat. Hon tar 
emot det, men bilden är inte hennes. 
Dessutom är det ett negativ, så det syns 
inte vem det föreställer. Vore det inte 
för vännen Bee hade Rowan aldrig 
tagit reda på det heller. Hon har fullt 
upp med att ta hand om spillrorna av 
sin familj. Då de framkallar negativet 
får Rowan en chock. Och genom 
bilden förändras hennes liv och en 
fantastisk hemlighet avslöjas.
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Trollerihatten
Khan, Sarah/Lambert, Stephen: 
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Kibuishi, Kazu: Amulett, Stenväktaren
Kirkman, Robert: The Walking Dead – 
Tills döden skiljer oss åt
Kjaernli, Tone/Irgens, Åshild: 
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Boken om änglar
Persson, Vanja: Det gömda huset
Persson, Örjan/Olsson, Mattias: 
Davidsstjärnan
Pohl, Peter: En vän som heter Mia
Pollack, Majken/Lundberg, Sara: 
Emblas universum
Poulsen, Birde: Vem ska kissa?
Poznanski, Ursula: Erebos
Priestley, Chris: 
Spökhistorier från den mörka tunneln
R
Reh, Rusalka/Körting, Verena: 
Hjälp! Herr Larsson har löss
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Valentine, Jenny: Hitta Violet Park
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Schönbeck, Valentin: Megavega & 
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Besök Barnensbibliotek.se – få tips på fler 
böcker, läs artiklar om böcker och se intervjuer 
med författare och illustratörer, tävla, rösta i 
Bokjuryn och mycket annat.

I Barnbibblan.se kan du lyssna på 
ramsor, sagor och sånger och leka 
med ord och bokstäver. 
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KORT OM JOHAN:
Johan Unenge. Författare, illustratör, 
serietecknare och manusförfattare. 
Född 1963.
Har tillsammans med Måns Gahrton 
skapat Eva & Adam, Ronny & Julia, 
Livet enligt Rosa och Gyllene 
knorren. Debuterade 1986 med 
serien Agent Annorlunda. 
Har på egen hand gett ut ett 
trettiotal böcker. Boken Vi som ser 
på nominerades till Augustpriset. 
Under tjugofem år har Johan rest 
runt till hundratals av Sveriges skolor 
och pratat om serier, böcker och 
vikten av att läsa. 
Sitter på stol 9 i Barnboksakademin. 
Men står helst på en skateboard.

KORT OM UPPDRAGET:
Läsambassadören är en författare 
eller illustratör vars uppdrag är att 
skapa publicitet och driva debatt om 
läsning och litteratur för unga. Syftet 
är att öka medvetenheten om barn- 
och ungdomslitteraturen och ge 
läsfrämjandet ett ansikte utåt. 
Kulturrådet har tagit initiativet och 
Författarcentrum fungerar som kansli 
för verksamheten. Nationella 
ambassadörer för barn- och 
ungdomslitteratur finns redan i USA, 
England och Irland. Uppdraget är på 
två år i taget. 
Läs mer på www.läsambassadören.se

Några av titlarna i årets katalog som Johan
står bakom.

Bild: Johan Unenge

Välkända karaktärer signerade Måns Gahrton och Johan 
Unenge: Familjen Rantanen på Hotell Gyllene Knorren. 

H
Om du håller i den här katalogen håller du redan med. Om 
att böcker är roligt, viktigt, nyttigt. Men om du är tolv och 
aldrig fått höra det, känna det, så ställer du dig förmodligen 
rätt skeptisk till den där sortens grötmyndigheter.

"Böcker är aptråkigt" svarar en elev jag möter i en skola. 
Jag har bett alla som läser, räcka upp handen. Händer 
tillhörande en tredjedel av klassen åker lojt upp i lu�en. "Du 
kanske hade otur med valet av bok," försöker jag. "Alla böcker är 
aptråkiga, läsa är aptråkigt", svarar eleven tvärsäkert. Uppförsbacke. 
Jag kommer för sent. Skulle varit här när den där killen var åtta. 
Fortfarande formbar. Nu blir det svårare. Men jag försöker. Och inte 
bara jag. Hela Sverige korsas av en massa barn- och ungdomsboksför-
fattare, många med samma budskap som jag: "Böcker är roligt, läsa är 
roligt". Och just då och där tror jag faktiskt att det funkar. Inför mitt 
besök har de �esta läst något. Och någon e�erverkning tror jag att det 
också kan ha. Men man kan inte nå allihop på det sättet.  

Om böcker inte är en naturlig del av livet utan något svårt och 
tråkigt, som står i långa rader på skolans dammiga bibliotek, krävs 
mer. Att man börjar i tid. De �esta föräldrar läser för sina barn. Och 
de �esta barn gillar det. Sen händer något. Barnen börjar skolan och 
kan plötsligt läsa själva. Där, precis där, tror jag att många (t ex jag) 
backar ut ur pojk- och �ickrummen, nöjda med att de klarar sig 
själva. Inte utan stolthet. Men kanske förlorar man i det ögonblicket 
chansen att hålla läsandet vid liv. Och när alla dessa börjar högstadiet 
är inte längre läsandet något som hör till vardagen. 

På bara fem år har ungas attityd till läsande och böcker ändrats en 
hel del. 2006 läste 36% o�a e�er skolan, 2010 har det minskat till bara 
18%. En halvering! På fem år…. Undrar hur det ser ut om ytterligare 
fem år…?

Det är inte bra. En läsande befolkning blir en klokare befolkning. 
En mer ny�ken, intresserad, empatisk befolkning. Faktiskt så tror jag 
att mer läsande skulle göra jorden till en bättre plats. Men om böcker 
och läsandet förknippas med svårt och tråkigt kan man inte komma 
dragandes med sånt.

Det måste vara kul. Och precis så enkelt tror jag att det är. 
Egentligen. Mitt mål är att så många unga som möjligt ska säja "Jag 
har läst en bok. Och den var bra!" Om man bara gjort det är tröskeln 
så ofantligt mycket lägre till att orka sig på att läsa en bok till. Och en 
till, och en till. Det gäller att hitta den där rätta boken till var och en. 

Som läsambassadör ska jag göra allt jag kan för att ge redskap, tips 
och energi som kan leda till att �er ungar gillar att läsa. Men jag 
hoppas på hjälp. Från varenda vuxen människa jag trä�ar de närmsta 
två åren. Vi ses.

Johan Unenge
Läsambassadör

”En läsande befolkning 
blir en klokare befolk-
ning. En mer ny�ken, 
intresserad, empatisk 
befolkning.”

MÖT VÅR FÖRSTE LÄSAMBASSADÖR:

Johan Unenge

UR KUL KAN DET VARA? 

Albumförlaget
jonas@albumforlaget.se
albumforlaget.se

Alfabeta
Tel 08-714 36 30
cilla@alfabeta.se
www.alfabeta.se

Alvina förlag
Tel 070-22 81 903
info@alvinaforlag.se
www.alvinaforlag.se

Aminoff Creative AB
Tel 031-18 72 02
maria@aminoffcreative.se
www.oliveremma.com

Apart Förlag AB
info@apartforlag.se
www.apartforlag.se

Apec förlag
Tel 08-761 81 18
info@apec.nu
www.apec.nu/forlag

Argasso
Tel 0660-786 35
info@argasso.se
www.argasso.se

Argument Förlag
Tel 0340-69 80 00
exp@argument.se
www.argument.se

Artelligens förlag
tone@artelligens.se
www.artelligens.se

Atrium Förlag
info@atriumforlag.se
www.atriumforlag.se

B. Wahlströms Bokförlag
Tel 08-7282300
www.wahlstroms.se

Barnens Förlag
Tel 0708-831189
my@barnensforlag.se
www.barnensforlag.se

Bazar Förlag
Tel 08-6560490
info@bazarforlag.com
www.bazarforlag.com

Bennels c/o Gunnel 
Bergström Ord&Bild
Tel 070-34 74 261
gunnel.bergstrom@
mosebackemedia.se

Berghs förlag
Tel 08-31 65 59
info@berghsforlag.se
www.berghsforlag.se

Bergman, Thomas
Tel 08-83 76 49
bothomasbergman@hotmail.com

Black Islands Books
Tel 073-815 85 50
blackisland@bredband.net
www.blackisland.se

Bladslottet
info@bladstaden.se
www.bladslottet.se

Bokförlaget Axplock
Tel 0152-150 60
post@axplock.se
www.axplock.se

Bokförlaget Kompetens & 
Rekreation
Tel 0278 611550, 0703368673
bfkr@tele2.se
www.bokforlaget-kr.com

Bokförlaget Rizah Sheqiri
Tel 073-352 66 40
rsheqiri@yahoo.se
rizahsheqiri.blogg.se

Bonnier Audio
Tel 08-696 87 60
info@bonnieraudio.se
www.bonnieraudio.se

Bonnier Carlsen
Tel 08-696 89 30
info@bonniercarlsen.se
www.bonniercarlsen.se

Bornelings Förlag
Tel 0380-41815
info@bornelings.se
www.bornelings.se

Daidalos
Tel 031-42 20 45
kundservice@daidalos.se
www.daidalos.se

Dat os, c/o DAT FAL
Tel 0961-480 28
dat@dat.net
www.dat.net

Egmont Kärnan
Tel 040-693 94 00
annette.voigt@egmont.se
ann.sjovall@egmont.se
www.egmontkarnan.se

Ekholm & Tegebjer
info@ekholmtegebjer.se
ekholmtegebjer.se

Fafner förlag
Tel 0722024846
info@fafnerforlag.se
fafnerforlag.se

Finn-Kirja
tikkanen.rozsa.anneli@telia.com
www.finn-kirja.com

Författarhuset
Tel 021-35 45 98
info@forfattarhuset.se
www.forfattarhuset.se

Gilla Böcker AB
Tel +46 (0)736 70 37 47
info@gillabocker.se
www.gillabocker.se

Globe Förlaget
Tel +45 70151400
info@globe.dk
www.globe.dk

Gryf Förlag
Tel 073-995 21 22
gryfpublishing@gmail.com 
www.gryfpublishing.com

Hatten förlag
Tel 08-767 01 70
info@hattenforlag.se
www.hattenforlag.se

Hegas
Tel 042-33 03 40
info@hegas.se
www.hegas.se

Hemslöjdens förlag
Tel 08-54 54 94 57
forlaget@hemslojden.org
www.hemslojdensforlag.se

Hjulet
Tel +45-4497 7664
hjulet@get2net.dk
www.forlagethjulet.nu

Isaberg förlag
Tel 0370-33 63 10
info@isaberg.nu
www.isaberg.nu

Kabusa Böcker
Tel 031-85 95 80
red@kabusabocker.se
www.kabusabocker.se

Kalla kulor förlag
info@kallakulor.com 
www.kallakulor.com

Kartago Förlag
Tel 08-429 15 00
info@kartago.se
www.kartago.se

Kolik Förlag
info@kolikforlag.se
www.kolikforlag.se

Kulturpoolen
Tel 070 56 56 543
maria@kulturpoolen.com
www.kulturpoolen.com

Langenskiölds förlag
Tel 08-663 90 50 
info@langenskiolds.se
langenskiolds.se

Libris förlag
Tel 019-20 84 00
info@libris.se
www.librisforlag.se

Lindskog Förlag
Tel 046-39 60 65
info@lindskogforlag.se
www.lindskogforlag.se

LL-förlaget
Tel 08-640 70 90
info@lattlast.se
www.ll-forlaget.se

Lovord AB
Tel 08-7322171
fredrik.wallgren@lovord.se
www.lovord.se

LURförlaget
Tel 073-073 68 43
ida-sofia@lurforlaget.se
www.lurforlaget.se

Magic Wonders
vanja.persson@
magicwonders.se
www.magicwonders.se

Marcus förlag
Tel 019-16 54 10
info@marcusforlag.se
www.marcusforlag.se

Memo förlag
Tel 0322-67 22 10
info@memoforlag.se
www.memoforlag.se

MGL Speech Communica-
tion AB
Tel 0142-41505
mgltal@euromail.se
www.mglspeech.nu

Monkaland Bokförlag
Tel 035-21 79 91
info@monkaland.se
www.monkaland.se

N’Denian Kebba Landing 
Sonko
Tel 070-39 20 647
kebba_sonko@tele2.se
www.kebbasonko.se

Natur & Kultur
Tel 08-453 86 00
info@nok.se
www.nok.se

Nestor Design
Tel 063-13 09 62
nestor.design@bredband.net
www.birgernet.se

Nypon förlag
Tel 042-442 24 20
info@nyponforlag.se
www.nyponforlag.se

Olika förlag
Tel 0708-622 808
info@olika.nu
www.olika.nu

Opal
Tel 08-28 21 79
opal@opal.se
www.opal.se

Optimal press
Tel 031-47 38 57, 0708-244620
info@optimalpress.com
www.optimalpress.com

Ordalaget
Tel 08-80 88 48
bok@ordalaget.se
www.ordalaget.se

Ordbilder
Tel 031-775 70 00
info@ordbilder.se
www.ordbilder.se

Ordfront ljud
Tel 08-462 44 00
info@ordfrontljud.se
www.ordfront.se

Pinolek förlag
pinolek@telia.com
www.pino.se

Piratförlaget
Tel 08-412 13 50
info@piratforlaget.se
www.piratforlaget.se

Podium
Tel 08-611 93 51
info@podium.nu
www.podium.nu

Positiv förlag
Tel 070-6555269
info@positivforlag.se
www.positivforlag.se

Priam Publications
Tel 08-35 75 59
liakathossain@yahoo.com

Rabén & Sjögren
Tel 08-769 88 00
info@rabensjogren.se
www.rabensjogren.se

Rosa husets förlag
Tel 031-842797
rosahusetforlag@gmail.com
www.asahofverberg.se

Roslagstext
Tel 0733-720 706
roslagstext@kimselius.se
www.kimselius.se

Sagolikt Bokförlag
sagolikt@sagoliktbokforlag.se
www.sagoliktbokforlag.se

Scansom Publishers
scansom@hotmail.com
www.scansom.com

Schildts
Tel +358-9-887 04 00
schildts@schildts.fi
www.schildts.fi

Semic
Tel 08-799 30 50
info@semic.se
www.semic.se

Serholt Läromedel
Tel 0320-800 62
exp@serholt.com
www.serholt.com

Specialpedagogiska 
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KORT OM JOHAN:
Johan Unenge. Författare, illustratör, 
serietecknare och manusförfattare. 
Född 1963.
Har tillsammans med Måns Gahrton 
skapat Eva & Adam, Ronny & Julia, 
Livet enligt Rosa och Gyllene 
knorren. Debuterade 1986 med 
serien Agent Annorlunda. 
Har på egen hand gett ut ett 
trettiotal böcker. Boken Vi som ser 
på nominerades till Augustpriset. 
Under tjugofem år har Johan rest 
runt till hundratals av Sveriges skolor 
och pratat om serier, böcker och 
vikten av att läsa. 
Sitter på stol 9 i Barnboksakademin. 
Men står helst på en skateboard.

KORT OM UPPDRAGET:
Läsambassadören är en författare 
eller illustratör vars uppdrag är att 
skapa publicitet och driva debatt om 
läsning och litteratur för unga. Syftet 
är att öka medvetenheten om barn- 
och ungdomslitteraturen och ge 
läsfrämjandet ett ansikte utåt. 
Kulturrådet har tagit initiativet och 
Författarcentrum fungerar som kansli 
för verksamheten. Nationella 
ambassadörer för barn- och 
ungdomslitteratur finns redan i USA, 
England och Irland. Uppdraget är på 
två år i taget. 
Läs mer på www.läsambassadören.se

Några av titlarna i årets katalog som Johan
står bakom.

Bild: Johan Unenge

Välkända karaktärer signerade Måns Gahrton och Johan 
Unenge: Familjen Rantanen på Hotell Gyllene Knorren. 

H
Om du håller i den här katalogen håller du redan med. Om 
att böcker är roligt, viktigt, nyttigt. Men om du är tolv och 
aldrig fått höra det, känna det, så ställer du dig förmodligen 
rätt skeptisk till den där sortens grötmyndigheter.

"Böcker är aptråkigt" svarar en elev jag möter i en skola. 
Jag har bett alla som läser, räcka upp handen. Händer 
tillhörande en tredjedel av klassen åker lojt upp i lu�en. "Du 
kanske hade otur med valet av bok," försöker jag. "Alla böcker är 
aptråkiga, läsa är aptråkigt", svarar eleven tvärsäkert. Uppförsbacke. 
Jag kommer för sent. Skulle varit här när den där killen var åtta. 
Fortfarande formbar. Nu blir det svårare. Men jag försöker. Och inte 
bara jag. Hela Sverige korsas av en massa barn- och ungdomsboksför-
fattare, många med samma budskap som jag: "Böcker är roligt, läsa är 
roligt". Och just då och där tror jag faktiskt att det funkar. Inför mitt 
besök har de �esta läst något. Och någon e�erverkning tror jag att det 
också kan ha. Men man kan inte nå allihop på det sättet.  

Om böcker inte är en naturlig del av livet utan något svårt och 
tråkigt, som står i långa rader på skolans dammiga bibliotek, krävs 
mer. Att man börjar i tid. De �esta föräldrar läser för sina barn. Och 
de �esta barn gillar det. Sen händer något. Barnen börjar skolan och 
kan plötsligt läsa själva. Där, precis där, tror jag att många (t ex jag) 
backar ut ur pojk- och �ickrummen, nöjda med att de klarar sig 
själva. Inte utan stolthet. Men kanske förlorar man i det ögonblicket 
chansen att hålla läsandet vid liv. Och när alla dessa börjar högstadiet 
är inte längre läsandet något som hör till vardagen. 

På bara fem år har ungas attityd till läsande och böcker ändrats en 
hel del. 2006 läste 36% o�a e�er skolan, 2010 har det minskat till bara 
18%. En halvering! På fem år…. Undrar hur det ser ut om ytterligare 
fem år…?

Det är inte bra. En läsande befolkning blir en klokare befolkning. 
En mer ny�ken, intresserad, empatisk befolkning. Faktiskt så tror jag 
att mer läsande skulle göra jorden till en bättre plats. Men om böcker 
och läsandet förknippas med svårt och tråkigt kan man inte komma 
dragandes med sånt.

Det måste vara kul. Och precis så enkelt tror jag att det är. 
Egentligen. Mitt mål är att så många unga som möjligt ska säja "Jag 
har läst en bok. Och den var bra!" Om man bara gjort det är tröskeln 
så ofantligt mycket lägre till att orka sig på att läsa en bok till. Och en 
till, och en till. Det gäller att hitta den där rätta boken till var och en. 

Som läsambassadör ska jag göra allt jag kan för att ge redskap, tips 
och energi som kan leda till att �er ungar gillar att läsa. Men jag 
hoppas på hjälp. Från varenda vuxen människa jag trä�ar de närmsta 
två åren. Vi ses.

Johan Unenge
Läsambassadör

”En läsande befolkning 
blir en klokare befolk-
ning. En mer ny�ken, 
intresserad, empatisk 
befolkning.”

MÖT VÅR FÖRSTE LÄSAMBASSADÖR:

Johan Unenge
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Albumförlaget
jonas@albumforlaget.se
albumforlaget.se

Alfabeta
Tel 08-714 36 30
cilla@alfabeta.se
www.alfabeta.se

Alvina förlag
Tel 070-22 81 903
info@alvinaforlag.se
www.alvinaforlag.se

Aminoff Creative AB
Tel 031-18 72 02
maria@aminoffcreative.se
www.oliveremma.com

Apart Förlag AB
info@apartforlag.se
www.apartforlag.se

Apec förlag
Tel 08-761 81 18
info@apec.nu
www.apec.nu/forlag

Argasso
Tel 0660-786 35
info@argasso.se
www.argasso.se

Argument Förlag
Tel 0340-69 80 00
exp@argument.se
www.argument.se

Artelligens förlag
tone@artelligens.se
www.artelligens.se

Atrium Förlag
info@atriumforlag.se
www.atriumforlag.se

B. Wahlströms Bokförlag
Tel 08-7282300
www.wahlstroms.se

Barnens Förlag
Tel 0708-831189
my@barnensforlag.se
www.barnensforlag.se

Bazar Förlag
Tel 08-6560490
info@bazarforlag.com
www.bazarforlag.com

Bennels c/o Gunnel 
Bergström Ord&Bild
Tel 070-34 74 261
gunnel.bergstrom@
mosebackemedia.se

Berghs förlag
Tel 08-31 65 59
info@berghsforlag.se
www.berghsforlag.se

Bergman, Thomas
Tel 08-83 76 49
bothomasbergman@hotmail.com

Black Islands Books
Tel 073-815 85 50
blackisland@bredband.net
www.blackisland.se

Bladslottet
info@bladstaden.se
www.bladslottet.se

Bokförlaget Axplock
Tel 0152-150 60
post@axplock.se
www.axplock.se

Bokförlaget Kompetens & 
Rekreation
Tel 0278 611550, 0703368673
bfkr@tele2.se
www.bokforlaget-kr.com

Bokförlaget Rizah Sheqiri
Tel 073-352 66 40
rsheqiri@yahoo.se
rizahsheqiri.blogg.se

Bonnier Audio
Tel 08-696 87 60
info@bonnieraudio.se
www.bonnieraudio.se

Bonnier Carlsen
Tel 08-696 89 30
info@bonniercarlsen.se
www.bonniercarlsen.se

Bornelings Förlag
Tel 0380-41815
info@bornelings.se
www.bornelings.se

Daidalos
Tel 031-42 20 45
kundservice@daidalos.se
www.daidalos.se

Dat os, c/o DAT FAL
Tel 0961-480 28
dat@dat.net
www.dat.net

Egmont Kärnan
Tel 040-693 94 00
annette.voigt@egmont.se
ann.sjovall@egmont.se
www.egmontkarnan.se

Ekholm & Tegebjer
info@ekholmtegebjer.se
ekholmtegebjer.se

Fafner förlag
Tel 0722024846
info@fafnerforlag.se
fafnerforlag.se

Finn-Kirja
tikkanen.rozsa.anneli@telia.com
www.finn-kirja.com

Författarhuset
Tel 021-35 45 98
info@forfattarhuset.se
www.forfattarhuset.se

Gilla Böcker AB
Tel +46 (0)736 70 37 47
info@gillabocker.se
www.gillabocker.se

Globe Förlaget
Tel +45 70151400
info@globe.dk
www.globe.dk

Gryf Förlag
Tel 073-995 21 22
gryfpublishing@gmail.com 
www.gryfpublishing.com

Hatten förlag
Tel 08-767 01 70
info@hattenforlag.se
www.hattenforlag.se

Hegas
Tel 042-33 03 40
info@hegas.se
www.hegas.se

Hemslöjdens förlag
Tel 08-54 54 94 57
forlaget@hemslojden.org
www.hemslojdensforlag.se

Hjulet
Tel +45-4497 7664
hjulet@get2net.dk
www.forlagethjulet.nu

Isaberg förlag
Tel 0370-33 63 10
info@isaberg.nu
www.isaberg.nu

Kabusa Böcker
Tel 031-85 95 80
red@kabusabocker.se
www.kabusabocker.se

Kalla kulor förlag
info@kallakulor.com 
www.kallakulor.com

Kartago Förlag
Tel 08-429 15 00
info@kartago.se
www.kartago.se

Kolik Förlag
info@kolikforlag.se
www.kolikforlag.se

Kulturpoolen
Tel 070 56 56 543
maria@kulturpoolen.com
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Tel 08-663 90 50 
info@langenskiolds.se
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Libris förlag
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www.lindskogforlag.se

LL-förlaget
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info@lattlast.se
www.ll-forlaget.se

Lovord AB
Tel 08-7322171
fredrik.wallgren@lovord.se
www.lovord.se

LURförlaget
Tel 073-073 68 43
ida-sofia@lurforlaget.se
www.lurforlaget.se

Magic Wonders
vanja.persson@
magicwonders.se
www.magicwonders.se

Marcus förlag
Tel 019-16 54 10
info@marcusforlag.se
www.marcusforlag.se

Memo förlag
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info@memoforlag.se
www.memoforlag.se

MGL Speech Communica-
tion AB
Tel 0142-41505
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www.mglspeech.nu
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Du kan även POSTA SIDAN till:
Barnbokskatalogen
Barnens bibliotek
Box 856
501 15 Borås

GLÖM INTE NAMN & ADRESS

Namn:

Adress:

Postnummer:

Postadress:

Hjälp, böckerna har tappat bort sina titlar!
Bläddra i katalogen och hitta svaren!

Vad heter boken?

Skriv in titeln under bokomslaget. 
Lämna svaret senast 2012-01-30 på www.barnbokskatalogen.se/tavling 

Sätt ett kryss för 
den bok du vill ha
om du vinner

Tävling!


