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Spänning Gråta Kärlek Kompisar

Hästar Djur Fakta Skolan

Saga Skratta Serier och
Manga

Barn i världen Förr i  tiden Framtid Fantasy

Högläsning Sång och Poesi Musik Sport

Äventyr Deckare Spöken Skräck

Skriv eller dra streck till symbolerna

ÄLSKAR:

GILLAR:

KANSKE:

ALDRIG:

Jag är boktypen...

Namn

Böcker jag vill...

Min topp-5-lista

TIPS! När du har läst böckerna så
finns plats att “boktycka lite” bredvid 

varje bok inne i Katalogen.

Spar din lista, den kommer att vara bra att 
titta i när det är dags att rösta i Bokjuryn.
LÄS MER om BOKJURYN på nästa uppslag!

Bibliotek, förskolor, skolor, MVC, BVC, väntrum, 
lekrum på stormarknader, bokhandlare etc. kan

beställa katalogen utan kostnad.

Mer tips om böcker

Vad handlar boken om?
Bredvid böckerna kan du hitta en symbol som
visar något av vad boken handlar om. Här nedan
ser du alla ämnessymbolerna med en text till.

I den här katalogen hittar du ett urval böcker 
utgivna 2010. På www.barnbokskatalogen.se finns 
ALLA årets barn- och ungdomsböcker. Där kan 
du lyssna på presentationerna och se dom på 
teckenspråk, sätta betyg på och tycka till om 
böckerna. Skaffa dig ett login så kan du spara 
dina favoriter i Mina böcker och rösta i Bokjuryn.

Ly
cka är: en alldeles egen Katalo
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Du kan:
Hämta katalogen gratis på 
närmaste bibliotek.

Beställa katalogen på: 
www.barnbokskatalogen.se

Lätt att läsa.

Bok med CD.

Finns som bok och CD,

detta är boken.

Finns som bok och CD,
detta är CD:n

Två språk.

Börja läsa.Utvald i kategorin Läsa själv som bra att börja med.

BARNBOKSKATALOGEN 0-19 år ges ut av: STATENS KULTURRÅD
KONTAKT: Zoi Santikos, zoi.santikos@kulturradet.se
Box 27215, 102 53 Stockholm, www.kulturradet.se

KATALOGENS HEMSIDA: www.barnbokskatalogen.se
KONTAKT: info@barnensbibliotek.se

REDAKTION: Katarina Dorbell, Helena Fernández, Petra Segerberg, Sofia Wegraeus

OMSLAG, LAYOUT OCH ILLUSTRATIONER Webb- och illustrationsbyrån Foajé

ORIGINALARBETE: Informtrycket.se SÄTTNING ANDRA SPRÅK: Semantix

TRYCKERI: Edita Sverige AB Upplaga: 400 000 ex. ISSN 2000-3374

URVALSGRUPP: Anna-Klara Aronsson, Christina Wedenmark, Ingela Engman Sköld, 
Johan Cedmar Brandstedt, Magnus Sjöberg, Marta Hedener och Ingrid Nilsson Källström.

Barnbokskatalogen produceras av Kultur i väst Regionbiblioteket.

Du kan inte beställa böcker från Barnbokskatalogen.

Bokpresentationer

Tävlingar och kryss

Övrigt innehåll i katalogen
BOKJURYN

SLAPPNA AV OCH LYSSNA!

BOKTYCKARE

EN BOKJURY I ARBETE

VÄNTAN PÅ EN BOK

ÄR DET UTSIDAN SOM RÄKNAS?

SUPERVAKEN

BÖCKER MAN BLIR HUNGRIG AV

TVÅ OM EN BOK

FÖRLAGSLISTAN

SAGOSLINGAN

ALFABETSREBUS

KRYSSET

MORSE – HAND – SEMAFOR

FÖRSVUNNA TITLAR

4
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70
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72

Allt du behöver veta om röstningen. Härliga bilder från festen! 

En god historia kan avnjutas även på radion eller webben.

Om böcker tycker vi allihopa!

Vi hälsar på hos klass 4A på Sjöfruskolan.

Böcker tar ju slut, då börjar jakten på nästa läsäventyr.

Omslaget – är det viktigt? Vi har pratat med både läsare och forskare.

Jonathan Lindström skriver och tecknar faktaböcker.

Pizza eller citronsoppa, vad äter din favoritkaraktär?

Katarina Kieri och Per Nilsson skriver böcker – tillsammans.

Kontaktuppgi�er till alla medverkande förlag.

Knepig och snurrig ord�äta.

Morsealfabetet + handalfabetet + semafor�aggor + rebus=svårt!

Utmana dig själv med ett klurigt kryss.

Tre bra alfabeten att kunna. Unik lista att spara.

Hjälp, titlarna är försvunna. Vilka böcker är det?

6 BILDERBÖCKER

16 LÄSA SJÄLV  Från 6 år

26 LÄSA HÖGT

28 LÄSA MER  Från 9 år

38 UNGDOMSBÖCKER Från 13 år

48 FAKTABÖCKER

54 ANDRA SPRÅK

Symbolförklaringar

Vinn!

Vinn!

60

57 59

58

64

62

6665

Vi tycker om böcker

Foto: Emilie Magnusson

Grafik: Sveriges Radio

Bokomslag: Turk & Ayla (beskuret), B Wahlströms förlag.

Illustration: Jonathan Lindström

Bokomslag (beskuret): Rabén & Sjögren Bokförlag

Foto: Jenny Eklund

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
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Årets Bokjuryfest gick av stapeln den 19 maj i Umeå. 

LÄS

RÖSTA

VINN

LÄS, RÖSTA OCH VINN I

RÖSTA PÅ DINA FAVORITBÖCKER FRÅN 2010
Om du är mellan 0 och 19 år får du vara med och rösta. Du kan rösta på 
alla böcker som kommit ut 2010. Nästan 300 av dem �nns med här i 
Barnbokskatalogen, ännu �er �nns i Barnbokskatalogen på nätet 
www.barnbokskatalogen.se

Läs så många böcker du hinner! Böckerna ska 
vara utgivna under 2010.
Man får rösta på max fem böcker per person.

Logga in på bokjuryn.se för att rösta.

Om du är med och röstar i Bokjuryn kan du 
vinna böcker eller ett författarbesök.

2010
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13 april13 april1 oktober1 oktober

EN BOK ÄR SOM ETT EGET RUM

FAKTARUTA

Att läsa en bra bok kan vara som att gå in i ett eget rum en 
stund. I böckerna kan du resa i tiden, bekämpa hemska odjur 

eller bli kär. Och det är du som väljer. 
 I den här katalogen hittar du tips på nästan trehundra 

böcker som kommer ut 2010. 
Spännande, roliga och sorgliga böcker. Böcker som 

du kan läsa ensam eller som du och dina kompisar 
kan läsa tillsammans.

I år handlar många böcker om vänskap. Det 
�nns de som skriver böcker tillsammans 

också.  Författarna Katarina Kieri och Per 
Nilsson berättar mer om hur det kan gå 

till. 
Om du läser en särskilt bra bok som 

du har hittat i den här katalogen, 
kan du väl berätta så att �er får 

chansen att läsa den? Ett sätt är 
att rösta i Bokjuryn. Gå in på 

bokjuryn.se så ser du hur 
det går till. 

Lotta Brilioth Biörnstad 
Projektledare, 

Barns rätt till 
Kultur/Kulturrådet

Det var populärt att få vinnarnas 
autografer.

Lyckligast var klasserna som vann 
en uppsättning böcker.

Mesta vinnare i Bokjuryn är Martin 
Widmark (6 gånger!)

Delar av klass 4A från 
Sjöfruskolan i Umeå.

Det här är Snurran.

Annika Samuelsson signerade 
både böcker och armar.

"Det var bra att Kick Off vann", tyckte Lovisa 
och visade autografen Yojak Studio ritat.

Klass 1B på Tomtebogårds skola 
vann en bokkasse.

Anna Knutsson och 
Ann-Christine Magnussson 
signerar sin bok Ingen ser dig. 

VAD ÄR BOKJURYN?
Bokjuryn är en nationell omröstning där barn och ungdo-
mar röstar fram årets bästa böcker. Bokjuryn startade i 
Sverige 1997. 

HUR GÖR MAN?
Med hjälp av Barnbokskatalogen är det lätt att arbeta med 
Bokjuryn! Böckerna är åldersindelade, så att man enkelt 
kan hitta den kategori som passar en klass eller grupp.

När det är dags att rösta finns det två sätt. Antingen kan 
barnen själva lämna sina röster på nätet. Eller så samlar 
en vuxen ihop barnens röster och rapporterar in dessa. 
Läs mer på bokjuryn.se.

Barnen får välja mellan 1-5 böcker att rösta på. 
Omröstningen startar 1 oktober och avslutas 13 april.

TIPSFOLDER
En tipsfolder finns att läsa och skriva ut på bokjuryn.se. I 
foldern finns tips på arbetsmetoder från pedagoger och 
bibliotekarier i hela landet.

Kontaktperson för Bokjuryn är Sofia Gydemo,
Svenska barnboksinstitutet
e-post: bokjuryn@sbi.kb.se 
tel: 08-54 54 20 57

Röstperioden är 1:a oktober t i l l  13:e apri l

Bilderna är från årets 
Bokjuryfest. 

      Gå in och rösta på bokjuryn.se

En boklista med ALLA årets böcker �nns på bokjuryn.se
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Molly på semester
Att åka på semester kan betyda att göra 
något roligt när man är ledig. Molly ska 
åka tåg med sin vän Emil. De åker till ett 
hotell som ligger på en strand vid havet. 
Där är det skönt. De skriver vykort till sina 
vänner. Hälsningar från badsemestern!

Lucy Cousins
Översättning: Hanna Skogar
Natur & Kultur. 26 sidor
ISBN 978-91-27-12177-5

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

Den lilla bromsvagnen
Först kommer loket. Sen kommer de 
andra vagnarna. Förr i tiden var den sista 
vagnen i godståget en liten bromsvagn. 
Den här lilla bromsvagnen är ledsen för att 
den alltid är sist. Det är aldrig några barn 
som vinkar när den åker förbi. En dag blir 
allt annorlunda.

Marian Potter /Tibor Gergely
Översättare: Sara Hedenberg
Bonnier Carlsen. 24 sidor
ISBN 978-91-638-6641-8

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

Bolibompadraken åker tåg
Bolibompadraken hjälper en dam att få 
upp sin resväska på tåget. Då startar tåget 
och draken hinner inte kliva av. När man 
åker tåg måste man ha biljett och det har 
inte draken. Plötsligt stannar tåget. Vad 
har hänt? Vilken tur att draken kan hjälpa 
till.

Mats Wänblad /Micaela Favilla
Rabén & Sjögren. 28 sidor
ISBN 978-91-29-67227-5

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

Axel och Julia åker tåg
Det är spännande att åka tåg. Det känns 
annorlunda än bil och buss. Tåget lämnar 
stationen vid en bestämd tid och väntar 
inte på dig om du är försenad. Det gör 
inget om man blir kissnödig på tåget för 
det �nns toaletter. En resa kan vara kort 
eller lång. Det kan hända mycket. Hur går 
det om du glömmer en napp?

Mats Wahl /Tord Nygren
Opal. 32 sidor
ISBN 978-91-7299-403-4

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

BILDERBÖCKER

BILDERBÖCKER

Tåg
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Gunilla Bergström 
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 978-91-29-67547-4

Alfons med styrkesäcken
Alfons drömmer. I drömmen 
leker han att han är kung över 
Egenlandet. När man är kung 
måste man vara klok, snabb, listig 
och snäll. En kung måste stoppa 
krig och farligheter. Alfons vet att 
han kan allt. Han har en ovanlig 
säck och där finns allt han 
behöver när han är kung. Han har 
en fantastisk styrkesäck.

Charlotta Borelius /Thomas Holm 
Egmont Kärnan AB. 44 sidor
ISBN 978-91-7405-400-2

Bamse och ungarna som 
försvann
På dagissamlingen får Brumma 
och Mini-Hopp höra sagan om 
Rödluvan. Sen vill de leka hela 
sagan. Bra idé. De packar en 
utflyktskorg, hoppar över staketet 
och smiter ut i skogen. Inte så 
bra idé. De går vilse. På dagis 
upptäcker man snart att de är 
försvunna. Alla letar. Till slut 
hittar man dem, på ett mycket 
spännande ställe. 

Pernilla Gesén /Sara Gimbergsson 
B. Wahlströms Bokförlag. 32 sidor
ISBN 978-91-32-15826-1

Det låter bra
När Lova vaknar på morgonen 
hör hon massor av ljud. Pappa 
snarkar och kaffet puttrar. På väg 
till dagis blir det ännu mera ljud. 
Nästan allting låter. Det slamrar, 
pyser, surrar och bullrar. När är 
det tyst egentligen? Lyssna noga 
så får du höra.

Ulf Stark /Linda Bondestam 
Söderströms förlag. 45 sidor
ISBN 978-951-522745-4

Diktatorn
En diktator är en som bestämmer 
nästan hela tiden. En diktator 
tänker mest på sig själv. Kan man 
verkligen bestämma allting? Kan 
man bestämma att någon måste 
vara ens vän? För att få en vän 
måste man vara en vän. Annars 
bli man väldigt ensam. 

Anna Ribbing /Mia Nilsson 
Rabén & Sjögren. 33 sidor
ISBN 978-91-29-67130-8

Djurens ABC
I den här alfabetsboken handlar 
allt om djur. Finns det djur som 
börjar på alla olika bokstäver i 
alfabetet? Om det inte gör det, 
kan man ju hitta på egna. Djur 
som inte finns på riktigt, utan 
bara på låtsas. Då blir alfabetet 
både ovanligare och roligare. Kul 
va! 

Jujja & Tomas Wieslander /
Marit Törnqvist 
Rabén & Sjögren. 49 sidor
ISBN 978-91-29-67093-6

Du och jag och min lilla 
cykel
Visor om nallar, blod, mammor 
och pappor, att cykla och annat 
som är viktigt. Lyssna på cdn- 
och sjung med. Bläddra i boken. 
Detta är både en vissamling och 
en vacker bilderbok. När jag 
tittar på bilderna känns det som 
om det är sommar och jag vill 
också smyga efter den mystiske 
mannen! 
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Amber Stewart /Layn Marlow 
Översättare: Jenny Vargensten
Rabén & Sjögren. 25 sidor
ISBN 978-91-29-67316-6

Dunungens stora dag
Dunungen har längtat länge 
efter att bli så stor att han ska få 
börja skolan. När det äntligen är 
hans tur känner han sig ganska 
liten och ängslig. Vilken tur att 
Dunungens mamma har stoppat 
ner små överraskningar i den nya 
skolväskan. Den första skoldagen 
blir en rolig dag.

Carina Bodström 
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-1265-8

en puss är inte   
bara en puss
En puss kan vara ett sätt att hälsa 
på varandra. Många pussas extra 
mycket när de är kära. Några 
tycker att pussar är äckliga, i alla 
fall ibland. I sagor kan pussar 
vara mycket viktiga. Vet du 
någon? Ibland säger man kyss 
istället för puss. Det går lika bra. 
En kul bok om pussar och kyssar.

Thomas Tidholm /Anna-Clara Tidholm 
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-1247-4

en som du inte känner
Har du tänkt på hur det är när du 
träffar någon för första gången? 
Vad säger du till en som du inte 
känner? Hej? Ska vi leka? Kan 
man leka med någon som man 
inte känner? När leken börjar 
brukar det ordna sig. Följ med i 
berättelsen som handlar om hur 
två bli kompisar.

Peo Rask /Fanny Felicia Svanberg 
Black Islands Books. 32 sidor
ISBN 978-91-86115-23-4

Fabriksområdesforskare 
Felicia Fahlander
Felicia letar efter saker och ord. 
Hon letar på ett bra ställe där det 
finns många saker att upptäcka. 
Nya saker blir till nya ord. Ord 
kan kännas ovanliga att säga och 
märkliga att skriva. Det är bra 
med många ord tycker Felicia. 

Anders Nyman /Jens Ahlbom 
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-0939-9

Farbror Dysterkvists resa
En pojke är ute och provflyger sitt 
nya flygplan. Allt går superbra, 
ända tills planet plötsligt kraschar 
på farbror Dysterkvist. Han är bra 
på att laga flygplan. Nästa gång 
kraschar planet i ett högt träd. 
Vilken tur att farbror Dysterkvist 
är bra på att klättra i träd också! 

Ceseli Josephus Jitta
Översättare: Maria Andersson
Berättarförlaget. 32 sidor
ISBN 978-91-85755-16-5

Farmor hyr en katt
Farfar har dött och farmor känner 
sig ensam. En kväll när farmor 
sitter vid datorn hittar hon www.
hyrkatt.se. Hon bestämmer sig 
för att hyra katt nr 313 som heter 
Tim. Med katten Tim blir farmor 
mycket gladare och dagarna 
känns inte så långa. Det kan 
verkligen vara bra med ett djur. 
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Quentin Blake 
Översättare: Måns Gahrton
Semic. 31 sidor
ISBN 978-91-552-5573-2

Filippa Fants  
fantastiska fickor
Tänk om du hade massor av 
fickor. Tänk så mycket grejer 
du kunde ta med dig. Filippa 
Fant har hur många fickor som 
helst. Där finns allt. Där finns 
glass, paraplyer och skateboards. 
Filippa Fant är en mycket ovanlig 
tant! Läs en rolig bok med tokiga 
bilder!

Jonna Björnstjerna 
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-6625-8

Godistrollet
Lillebror Kanin vet att han bara 
får äta godis på lördagar. Annars 
kommer godistrollet och tar 
honom. Ändå kan han inte låta 
bli att tjuvsmaka av godiset. Då 
händer det hemska. Han blir 
bortrövad av godistrollet. Hur ska 
han klara sig? 

Ulf Stark /Stina Wirsén 
Bonnier Carlsen. 48 sidor
ISBN 978-91-638-6244-1

Hallå därinne! eller Vad 
en oföding bör veta
När en ofödd baby ligger inne i 
en mage vet den inte så mycket. 
Då är det bra om det finns någon 
som kan förklara. Här berättar 
en storebror för babyn därinne 
i magen. Under tiden känns 
väntan kortare. Snart finns det en 
nyfödd. 

Michaël escoffier /Matthieu Maudet 
Översättare: Eva Vidén
Berghs förlag. 24 sidor
ISBN 978-91-502-1832-9

Hos doktorn
Djuren sitter i väntrummet hos 
doktorn. Elefanten har ont i 
snabeln. Varför det? Han har blåst 
tuggummibubblor. Krokodilen 
har ont i en tand. Varför det? 
Han har tuggat på pinnen till 
godisklubban. Vargen har ont 
i magen? Varför det? Doktorn 
undersöker noga. Sen blir 
ingenting som förut.

Constance Ørbeck-Nilssen /Akin Duzakin
Översättning: Sofie Wahlberg
Daidalos. 32 sidor
ISBN 978-91-7173-312-2

inte alldeles ensam
Lars ska gå till skolan själv för 
första gången. Vägen går genom 
en mörk skog och han tycker 
det känns lite läskigt. Han vill se 
mamma i fönstret så länge som 
möjligt. Därför går han baklänges 
hela vägen. Det går ganska bra 
men det tar väldigt lång tid. Tänk 
om han kommer för sent till 
skolan.

eva Lindström
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-1246-7

Jag tycker inte om vatten
Alf tycker inte om vatten. Han 
tycker inte om att bada eller 
paddla kanot. Han tycker inte om 
att samla grodyngel. Den enda 
gången Alf tycker om vatten är på 
vintern, för då är vattnet fruset 
till is. Att åka iskana är jättekul. 
Tur att jag inte är en groda, 
tänker Alf.

BiLDeRBöCkeR
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Jonathan Allen
Översättare: Lotta Olsson
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-6650-0

Jag är inte sömnig
Ugglor är vakna på natten. 
På dagen är de jättetrötta och 
behöver sova. Lilla Uggla vill 
inte sova, fastän han är så trött 
att han nästan ramlar av grenen. 
Inte förrän pappa uggla lovar en 
riktigt lång godnattsaga vill han 
bli nattad. Natti, natti. 

Sheryl Webster /Tim Warnes 
Översättare: Susanna Hellsing
Rabén & Sjögren. 30 sidor
ISBN 978-91-29-67317-3

Just det! sa Lilla kanin
Lilla Kanin och Stora Kanin 
är ute och går. Det blåser så 
mycket att det är svårt att höra 
vad man säger till varandra. När 
Stora Kanin säger ”Vänta på 
mig” tycker Lilla Kanin att det 
låter som ”Rulla dig”. Då blir 
promenaden lite ovanligare. En 
ovanligt rolig promenad, tycker 
lilla Kanin. 

Anette Skåhlberg /katarina Dahlquist 
Sagolikt Bokförlag. 32 sidor
ISBN 978-91-976681-6-3 

kalle som Lucia
Stjärngossar, tärnor, tomtar, 
lucior, pepparkaksgubbar och 
gummor. Alla ska vara med i ett 
Luciatåg. Det är roligt att öva till 
Luciatåget. Men om man inte får 
vara den man vill i Luciatåget, 
då är det inte roligt alls. Kalle vill 
vara Lucia, men fröken säger nej. 
Först blir Kalle ledsen, sen får 
han hjälp att överraska fröken. 

Petra Szabo
Opal. 32 sidor
ISBN 978-91-7299-404-1

karibu, välkomna   
till min by 
Ett hem är en plats där du känner 
dig hemma. Du kan ha ett hem, 
eller flera. De kan vara väldigt 
olika. Följ med på resan när 
flickan visar ett av sina hem, det 
som ligger i Tanzania. Med flera 
hem kan du få flera vänner. Titta 
får du se!

Annika Devert och Jessika Devert /
Jenny karlsson 
B. Wahlströms Bokförlag. 28 sidor
ISBN 978-91-32-15713-4

kicka läser
Kicka sitter i sin älsklingsstol och 
läser. Först handlar boken om 
sånt som Kicka känner igen, men 
som ändå är helt annorlunda. Till 
sist handlar det om något som är 
precis på pricken likadant som 
hemma hos Kicka. När man läser 
kan man både känna igen sig och 
upptäcka nya saker. Kul va! 

kajsa Gordan /Mia Maria Güettler
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1821-3

kjelle börjar på 
hunddagis
Lilla hunden Kjelle ska börja 
på hunddagis. Han vill inte. 
Han känner sig lite darrig och 
undrar om han ska få vara med i 
hundgården och leka. De andra 
hundarna vill att lilla Kjelle ska 
hoppa över ett jättehögt hinder. 
Lilla Kjelle är smart. Han vet hur 
han ska klara det. Hunddagis och 
dagis för barn är ganska lika.
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Helena Davidsson Neppelberg
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-1272-6

kom in om du vågar
I skogen finns ett hus som verkar 
alldeles övergivet. När man 
kikar in genom fönstret skymtar 
man ett par lysande ögon. Oj. 
Det måste bo någon där i alla 
fall. Vem kan det vara? Här är 
några ledtrådar. En fladdermus, 
en spindel, en svart katt och en 
gammal sopkvast. Bläddra får 
du se.

Boel Werner
Opal. 32 sidor
ISBN 978-91-7299-385-3

kraken
Vet du vad en Krake är? När Boel 
var liten hade hon en. Den kunde 
spruta eld och tyckte allra bäst 
om kakor. Den var lite svår att 
sköta, men ändå rolig och snäll. 
När de var ute och gick var det 
bäst att ha Kraken i koppel. Ändå 
rymde Kraken. En Krake vill inte 
vara kopplad. Den vill vara fri 
och göra som den vill. 

emma Adbåge 
Rabén & Sjögren. 25 sidor
ISBN 978-91-29-67339-5

Leni är ett sockerhjärta
Tanterna tycker att Leni är liten 
och gullig. Det tycker inte Leni. 
Hon tycker att hon är vuxen. 
Pappa tycker inte att Leni ser ut 
som en vuxen. Det kanske inte 
syns, men det känns, säger Leni. 
När Leni dricker kaffe, städar och 
gör vuxensaker tycker hon inte 
att det är kul. Det är blä. Leni vill 
hellre vara ett sockerhjärta. 

Bonnier Carlsen
64 sidor, inkl cd
ISBN 978-91-638-6621-0

Lilla barnkammarboken: 
Godnattvisor
Har du en liten syster eller bror? 
(Eller träffar du något annat barn 
som ska sova.) Här kan du få 
tips på godnattvisor. Kanske kan 
du redan några, som Blinka lilla 
stjärna och Byssan Lull. I boken 
finns både gamla och nya sånger 
och fina bilder som man nästan 
blir lite sömnig av. Om du vill 
lyssna finns några av visorna på 
en cd i boken.

kenneth Andersson
Alfabeta. 12 sidor
ISBN 978-91-501-1180-4

Lilla Monsterboken 
Det finns massor med olika 
monster. Vrålmonster, 
Minimonster, Blygismonster 
och Sprattelmonster. Alla kan 
vara något monster. Längst bak 
i boken finns en spegel. Kan du 
se ett monster i den? Det finns 
faktiskt många monster som är 
jättegulliga.

Rindert kromhout /Annemarie van Haeringen 
Översättare: Angelica Sundin
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1827-5

Lilla åsnan törs visst!
Det är kul att våga göra nya saker 
tillsammans med sina kompisar. 
Lilla Åsnan tycker om när det 
känns lite pirrigt. Det är viktigt 
att våga säga nej när man tycker 
något är fel också. Allra modigast 
är att hjälpa sin kompis fastän man 
är rädd själv. Hur modig är Lilla 
Åsnan? Läs en spännande bok. 

BiLDeRBöCkeR
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Sven Nordqvist
Opal. 32 sidor
ISBN 978-91-7299-410-2

Lisa väntar på bussen
Ibland får man vänta länge på 
bussen. Det kan vara långtråkigt 
eller spännande. När Lisa väntar 
får hon vara med om allt möjligt. 
Hon får lyssna till musik, träffa 
djur, plocka blommor och hon 
får nya vänner. När det händer 
mycket vid busshållplatsen är det 
faktiskt bra att det tar lång tid 
innan bussen kommer. 

emma Fält /Martin Magntorn 
Lindskog Förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-853110-3-3

Maja i parken
Det är kul att gå till parken. Där 
finns det mycket att göra och 
många saker att titta på. När 
Maja är i parken får hon gunga 
och kasta boll. Hon klättrar upp 
i ett högt träd. Maja ser många 
fina fåglar och hälsar på några 
hundar. Bilderna i den här boken 
är fotografier. Det är som på 
riktigt. Titta får du se!

kristina Murray Brodin /
Bettina Johansson 
Vombat förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-976870-5-8

Maskerad
Det är kul att klä ut sig. När man 
inte har sina vanliga kläder på sig 
blir det ännu roligare att leka att 
man är någon annan än sig själv. 
Det är skojigt att blanda kläder 
lite huller om buller också. Då 
kan det bli hur kul som helst. Du 
kanske också vill klä ut dig? 

Gunna Grähs
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-0827-9

Mehmet och lilla Luna
Lilla Luna leker med sin fina 
röda boll. Hon leker på gatan 
fast hon vet att hon inte får. Då 
kommer Mehmet körande med 
sin stora lastbil. Den är fullastad 
med röda äpplen. Plötsligt ser 
Mehmet något rött som kommer 
farande genom luften. Han måste 
tvärbromsa. Många röda äpplen 
och en röd boll. Hur går det nu? 

Jakob Martin Strid
Översättare: Eva Månsson
Isaberg förlag. 40 sidor
ISBN 978-91-7694-825-5

Mimbo Jimbo
Elefanten Mimbo Jimbo har 
byggt en helikopter. Hans vän 
Mumbo Jumbo vill följa med 
på en flygtur. Mumbo Jumbo är 
för stor. Han får inte plats. Det 
gör inget. Det går bra att hänga 
utanför i ett rep. Då blir det extra 
spännande. Då kan Mumbo 
Jumbo rädda djur i fara.

kalle Güettler, Rakel Hemsdal och Áslaug 
Jónsdóttir
Kabusa Böcker. 32 sidor
ISBN 978-91-7355-160-0

Monster i höjden
Stora Monster och lilla monster 
berättar för varandra om häftiga 
saker som de har gjort. Stora 
Monster vill att lilla monster 
ska förklara bättre. Då blir det 
krångligt för lilla monster. Ibland 
är det svårt att säga sanningen. 
Det är modigast att göra något 
man egentligen inte törs.
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Moomin characters
Översättare: Barbro Lagergren
Alfabeta. 16 sidor
ISBN 978-91-501-1242-9

Mumins lilla bok om ord
I den här boken visar 
Mumintrollet några av sina 
älsklingssaker. Vilka saker tycker 
du bäst om? Kanske samma 
som Mumin? Bläddra och titta 
tillsammans i den här pekboken 
från Mumindalen.

Joar Tiberg /Anna Höglund 
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 978-91-29-67346-3

Månen blev rädd
Månen är ledsen. Han orkar inte 
lysa som vanligt. Han är rädd och 
vill gråta men det går inte. Han 
träffar trasiga stjärnor som vill 
hjälpa honom. De säger att det 
inte är farligt med lite mörker och 
att det inte gör något om man är 
ledsen och rädd ibland. Till slut 
törs månen gråta. Då känns det 
skönt. 

Per Gustavsson, Ylva Sandberg och 
Caroline Bruce
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 978-91-27-12743-2

När prinsessor har kalas
Prinsessan vaknar av att det 
ringer på dörren. Där står alla 
gästerna till hennes prinsesskalas. 
Oj! Prinsessan har glömt att hon 
ska ha kalas just idag. Nu blir det 
bråttom. Men om det är någon 
som verkligen kan ordna en bra 
fest så är det en prinsessa. I den 
här boken får du massor med bra 
tips för ett roligt kalas.

Stina Wirsén 
Bonnier Carlsen. 18 sidor
ISBN 978-91-638-6643-2

Oj!
Lilla brokig är ute och går. Oj. 
Plötsligt sticker en mask upp ut 
ett hål i marken. Oj. Är masken 
farlig? Nej, inte om man klappar 
fint. Oj. Sen kommer det flera 
som vill vara med. Oj. Bläddra i 
boken så får du se allihop. 
Oj, oj, oj.

Michael Bond /R W Alley 
Översättare: Malin Stehn
B. Wahlströms Bokförlag. 32 sidor
ISBN 978-91-32-15868-1

Paddington på ordjakt
Det är fest i stan och Björnen 
Paddington vill vara med och ha 
roligt. I ordjaktstävlingen gäller 
det att hitta flest saker som börjar 
på bokstaven B. Paddington 
tycker att B är en bra bokstav. B 
som i Björn. Men någon smyger 
efter Paddington. Någon som vill 
vinna genom att fuska. 

Jöns Mellgren
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 978-91-27-12034-1

Rufus i underjorden
En dag när Rufus kommer hem 
ligger hans lilla ödla alldeles kall 
och stilla. Från den dagen är 
det helt tyst och ensamt hemma 
hos Rufus. Han blir så ledsen att 
kniper ihop ögonen så hårt att 
han faller ner i underjorden. Där 
börjar han leta efter sin lilla ödla.

BiLDeRBöCkeR
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Boglárka Paulovkin
Översättare: Eva Larsson
Felis förlag. 48 sidor
ISBN 978-91-978308-1-2

Räven och Musen  
letar ny lya
Räven och Musen bor tillsam-
mans under den största eken i 
skogen. En dag fälls alla träden i 
skogen. Nu har Räven och Musen 
ingenstans att bo. De måste åka 
till staden och leta efter en ny lya. 
I staden är allt annorlunda. De 
hittar inte några vanliga lyor. Då 
träffar de Andris. Han vill gärna 
hjälpa dem.

Jude Daly
Översättare: Britt Isaksson
Hjulet. 40 sidor
ISBN 978-91-85573-19-6

Sivus sex önskningar
Sivu är stenhuggare. Han skapar 
fantastiska statyer. Allt han gör 
blir sålt, men Sivu blir inte rik. 
Han är avundsjuk på alla som är 
rika. Han önskar att han var rik 
och plötsligt blir hans önskan 
uppfylld. Sivu blir ändå inte nöjd. 
Han vill bara ha mer och mer. 
Den som har mest kanske inte är 
lyckligast. Vad tror du? 

Sara Lundberg 
Alvina förlag. 12 sidor
ISBN 978-91-86391-01-0

Sommar
Tänk på sommaren. Vad minns 
du? Vad längtar du efter? På 
sommaren kan man vara ute 
mer, för det är ofta lite varmare. 
Ibland börjar dagen med en 
utomhusfrukost. Kanske en glass? 
Bläddra i den här vackra boken 
och tänk på sommaren...

Sara Gimbergsson 
Opal. 32 sidor
ISBN 978-91-7299-398-3

Sova sött
Det är skönt att ha det mysigt 
när man ska sova. Det finns 
många sätt att få lugn och ro. 
Fåglar sjunger, ekorrar vyssjar 
och apor bäddar fint med blad 
till sina ungar. Det här är en bok 
som passar bra att läsa innan 
man ska sova. Det här är en bra 
godnattsaga.

Maria Jönsson
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-6649-4

Spyflugan Astrid rymmer
Spyflugan Astrid har en stor 
familj och många släktingar. 
Alla bor bakom soffan. Astrid 
tycker om att äta, göra utflykter 
och fundera i lugn och ro. Varje 
dag måste Astrid passa alla 
småflugorna. Det vill hon inte. 
En dag har det kommit 27 nya 
småflugor. Då får Astrid nog. 
Hon rymmer. 

emma Adbåge 
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-1221-4

Sven sticker
Sven har långtråkigt. Leksakerna 
är trista och han är heltrött på 
lekparken. Ingenting händer. 
Han går till mormor. De spelar 
plockepinn men mormor bara 
vinner. Ingenting är kul. Vad ska 
han göra? Han måste hitta på 
något. Han bestämmer sig för att 
ta tåget. Han sticker helt enkelt.
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Cecilia Sidenbladh /Tord Nygren 
Opal. 27 sidor
ISBN 978-91-7299-360-0

Tintomara i storskogen 
Tintomara bor i ett operahus. Där 
är det teater, sång och musik. Hon 
leker bland målade låtsasträd och 
klär ut sig hela dagarna. När hon 
för första gången får komma ut 
i skogen och höra fågelsång på 
riktigt blir hon så glad att hon vill 
stanna i skogen hela sommaren. 
Hon klär ut sig och rymmer. 

Mhlobo Jadezwein /Hannah Morris
Översättare: Anna Gustafsson 
ChenBokförlaget Trasten. 26 sidor
ISBN 978-91-86307-43-1

Tshepo är tillräckligt lång
Tshepo når inte upp till 
karamellen som ligger ovan på 
skåpet. Han är för kort. Han 
önskar att han var lång, lång 
som ett högt träd. Han ställer 
sig i gödsel, vattnar sig med 
vattenslangen och hoppas börja 
växa. Han växer till ett högt träd. 
Att vara träd är inte som han 
hade tänkt sig. Han längtar efter 
att krama sin mamma. 

Lena Sjöberg 
Rabén & Sjögren. 26 sidor
ISBN 978-91-29-67204-6

Tänk om… 
Vi är människor. Tänk om 
vi var något annat? Tänk om 
vi var djur? Stora djur eller 
pyttesmå kryp. Kanske spindlar? 
Dinosaurier? Eller grisar? 
Undras hur det skulle vara då? 
Det kunde nog vara ganska bra 
på många sätt, och spännande 
och kul. Bläddra och fantisera 
tillsammans. 

Ulf Nilsson /Sarah Sheppard 
Bonnier Carlsen. 40 sidor
ISBN 978-91-638-6533-6

Vi letar konstiga bilar
När barnen går på promenad till 
biblioteket finns det mycket att 
titta på. De ser allt möjligt. Stora 
bilar som ska göra viktiga saker 
och små djur som inte ska göra 
något särskilt. Det är alltid lika 
kul. I den här boken finns det 
massor av både små och stora 
saker att upptäcka. Titta själv får 
du se! 

Jan Zberg /Peter knorr 
Översättare: Gun-Britt Sundström
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1798-8

Ville grävare
Villes pappa är kranförare på ett 
bygge. Där finns det alltid massor 
av intressanta saker att titta på. 
Plötsligt fungerar inte den stora 
grävmaskinen. Den ende som är 
lagom stor att undersöka motorn 
är Ville. Spännande. Den här 
boken har många bilder på stora 
maskiner och annat som finns på 
en byggarbetsplats. 

Petter Lidbeck /Lisen Adbåge 
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 978-91-27-11910-9

Åke och hans ö
Åke bor på en ö. Han bor där 
jämt. De andra som bor där är 
sommargäster. De bor där bara 
på sommaren. Åke kan nästan 
allt om ön och kan hjälpa till med 
det mesta. Han kan både laga 
båtmotorer, dyka efter halsband 
och gräva ner bajs. Bra va! Häng 
med till Åkes ö.

BiLDeRBöCkeR
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Att fnissa åt i smyg e
ller 

skratta tillsa
mmans.Roliga böcker! 

Du är en gräslig man, herr Grums!
Har du trä�at Herr Grums? Inte? Tur för dig 
det. För han är en riktigt otäck gubbe som 
hatar barn. Hemma hos Grums är det alltid 
fruktansvärt ostädat, utom i trädgården. Den 
är �nast i hela staden. Ända tills hunden Jack 
kommer på besök och stökar till. Herr Grums 
planerar en fasansfull hämnd. Som tur är anar 
ickan Polly vad som är på gång och bestäm-
mer sig för att rädda Jack. Ett galet och 
spännande äventyr.

Andy Stanton /David Tazzyman
Översättare: Helena Olsson
Argasso. 175 sidor
ISBN 978-91-85071-83-8
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Doktor Proktors tidsbadkar
Bulle och Lise får ett konstig vykort från Paris. 
Det är från dr Proktor som behöver hjälp 
omedelbart. Tidstvålen är slut! Men vart har 
han egentligen tagit vägen? Här får du veta 
vad som kan hända när man hoppar ner i ett 
tidsbadkar. Tänker du pröva hemma, kom 
ihåg näsklämman!

Jo Nesbø
Översättare: Barbro Lagergren
Inläsare: Helge Skoog
Piratförlaget. 3 CD
ISBN 978-91-642-2200-8
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Fånga en farmor
Det är sommar och Molly ska bo hos sin farfar 
MITT UTE I ÖDEMARKEN. Det blir säkert 
den värsta veckan någonsin tänker Molly. Men 
farfar har en plan. Han skall fånga en farmor. 
Närmare bestämt den söta expediten Alice. 
Tyvärr är Alice inte ett dugg intresserad och 
farfar behöver all hjälp han kan få.

Diana Hendry /Kirstin Holbrow
Översättare: Helena Olsson
Argasso. 66 sidor
ISBN 978-91-85071-87-6
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Onda ögat
Inte är det lätt att vara kille, förstaklassare och 
ha rosa skor. Inte att ha en lillebror som är 
supervild heller. Ibsen och Ika är bästa komp-
isar. Den här boken handlar om när dom 
börjar i ettan, hittar Hängde Hassan i källaren 
och säljer Ikas lillebror Mini-Damp till 
spökena i parken. Första boken om Ika och 
Ibsen. 

Mikael Engström & Helena Willis
Rabén & Sjögren. 122 sidor
ISBN 978-91-29-67089-9
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karin Aronsson och 
Stellan Ottosson /Per Gustavsson 
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 978-91-29-67248-0

33 rimmade gåtor
”Jag är i skolan varje dag och 
böcker har jag med, men likafullt 
blir inte jag nåt klokare för det.” 
Nya roliga gåtor. Lätta att läsa 
men svåra att gissa. Bilderna ger 
ledtrådar. Svar finns sist i boken. 

Pernilla Gesén /Christina Alvner 
B. Wahlströms Bokförlag. 126 sidor
ISBN 978-91-32-15820-9

Alvas nya bästis
Det är Alvas fel att Julias kanin 
försvann. Julia pratar inte med 
Alva. Julia vill bara vara med 
Hilda. Allting är så tråkigt att 
Alva hellre vill flytta till pappa 
och gå i sin gamla skola. Som 
tur är kommer det en ny tjej 
till klassen, Esmeralda. Hon är 
jätterolig att leka med. Och hon 
vågar säga till när Julia bara vill 
bestämma.

Beata Lyth /Amanda  eriksson 
Alfabeta. 48 sidor
ISBN 978-91-5010941-2

Att vara Flisan
Flisan är lång, jättelång. Hon 
tänker på det nästan jämt. Som 
när det är dags att ta klassfoto. 
Då måste Flisan alltid stå längst 
bak. Ibland är det bra att vara 
lång. När man spelar basket till 
exempel. Men Flisan gillar inte 
basket. Hon skulle hellre vara 
som den nya tjejen Molly. Molly 
är kort och gullig. Kanske kan de 
bli kompisar. Men tänk om Molly 
tycker att Flisan är för lång! 

Ann Caroline Håkans /Mia Nilsson 
Bonnier Carlsen. 144 sidor
ISBN 978-91-638-6708-8

Badhuskrisen
Juni går i tvåan. Fast hon hade 
hellre gått i ettan. Då slapp 
man gå till BADHUSET. För nu 
kommer alla att få reda på att Juni 
är en fegis som inte kan simma. 
Det känns som om Juni har en 
kaktus i magen när hon tänker på 
badet. Det är så konstigt. Hemma 
är Juni lugn och duktig. Men i 
skolan blir allt bara fel. Första 
boken i serien Mitt livsfarliga liv.

Peter Arrhenius & ingela P. Arrhenius
Rabén & Sjögren. 110 sidor
ISBN 978-91-29-67301-2

Baksidans hemliga hjältar
Robin har flyttat till området 
Baksidan. Från balkongen kan 
han se Framsidan. Där bodde 
familjen innan mamma och 
pappa flyttade isär. Nu ska 
mamma bo i ett höghus och 
pappa i ett annat. Robin och 
lillasyster Frida måste dela rum. 
Robin flyr ner i källaren och 
upptäcker snart att han inte är 
ensam därnere. Det är början på 
FFGG!

Morten Dürr /Mads Berg 
Översättare: Catharina Andersson
Nypon förlag. 34 sidor
ISBN 978-91-86447-15-1

Bomben i matlådan
Jakob har en bästis. Han heter 
Max. Dom stora killarna brukar 
reta Max. Ibland när Max pratar 
blir hans mun lös och konstig. 
Han stammar. Därför kallar 
dom stora killarna honom för 
Gummit. En dag får Max nog. 
Han tar fram bomben.
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Du är en gräslig man, herr Grums!
Har du trä�at Herr Grums? Inte? Tur för dig 
det. För han är en riktigt otäck gubbe som 
hatar barn. Hemma hos Grums är det alltid 
fruktansvärt ostädat, utom i trädgården. Den 
är �nast i hela staden. Ända tills hunden Jack 
kommer på besök och stökar till. Herr Grums 
planerar en fasansfull hämnd. Som tur är anar 
ickan Polly vad som är på gång och bestäm-
mer sig för att rädda Jack. Ett galet och 
spännande äventyr.

Andy Stanton /David Tazzyman
Översättare: Helena Olsson
Argasso. 175 sidor
ISBN 978-91-85071-83-8
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Doktor Proktors tidsbadkar
Bulle och Lise får ett konstig vykort från Paris. 
Det är från dr Proktor som behöver hjälp 
omedelbart. Tidstvålen är slut! Men vart har 
han egentligen tagit vägen? Här får du veta 
vad som kan hända när man hoppar ner i ett 
tidsbadkar. Tänker du pröva hemma, kom 
ihåg näsklämman!

Jo Nesbø
Översättare: Barbro Lagergren
Inläsare: Helge Skoog
Piratförlaget. 3 CD
ISBN 978-91-642-2200-8
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Fånga en farmor
Det är sommar och Molly ska bo hos sin farfar 
MITT UTE I ÖDEMARKEN. Det blir säkert 
den värsta veckan någonsin tänker Molly. Men 
farfar har en plan. Han skall fånga en farmor. 
Närmare bestämt den söta expediten Alice. 
Tyvärr är Alice inte ett dugg intresserad och 
farfar behöver all hjälp han kan få.

Diana Hendry /Kirstin Holbrow
Översättare: Helena Olsson
Argasso. 66 sidor
ISBN 978-91-85071-87-6
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Onda ögat
Inte är det lätt att vara kille, förstaklassare och 
ha rosa skor. Inte att ha en lillebror som är 
supervild heller. Ibsen och Ika är bästa komp-
isar. Den här boken handlar om när dom 
börjar i ettan, hittar Hängde Hassan i källaren 
och säljer Ikas lillebror Mini-Damp till 
spökena i parken. Första boken om Ika och 
Ibsen. 

Mikael Engström & Helena Willis
Rabén & Sjögren. 122 sidor
ISBN 978-91-29-67089-9
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Martin Widmark
Uppläsare: Johan Ulvesson
Rabén & Sjögren. 1 CD
ISBN 978-91-29-67166-7

Campingmysteriet
Lasse, Maja och deras kompis 
Miranda är på campingsemester. 
De har en sjö att bada i och 
en hink full med guldgula 
kantareller. På campingplatsen 
finns busiga tvillingar, en 
svampexpert och en spådam som 
älskar att fiska. I sjön ligger en 
bur med kräftor som snart ska 
göra ägaren rik. Nya mystiska 
försvinnanden att lösa för Lasse 
och Maja. 

Anna-karin eurelius 
Rabén & Sjögren. 64 sidor
ISBN 978-91-29-67335-7

Carmen Carlsson och 
flickan med silverrösten
Samira är ny i klassen. Hon säger 
nästan ingenting. Men hon vill 
gärna vara med Carmen. När 
dom har sånglektion blir Samira 
som en annan person och hon 
sjunger jättevackert. Samira 
berättar om landet hon är född i, 
Afghanistan och Carmen får veta 
saker om sin nya vän. Saker som 
är sorgliga.

Dan Höjer /Stina Lövkvist 
Semic. 128 sidor
ISBN 978-91-552-5527-5

Cirkusdeckarna och 
spökmysteriet
Katinka och Kaspar bor på Cirkus 
Pommery. Både dom och deras 
mamma och pappa är cirkusartis-
ter. På cirkusen finns bland annat 
den hårde djurskötaren Keegan 
och tigertämjaren Tarzan, som 
tyvärr blivit livrädd för tigrar. Mys-
tiska försvinnanden gör att Katinka 
och Kaspar måste bli detektiver. 
Kan barnen hitta tjuven, eller är det 
ett riktigt cirkusspöke i farten? Den 
första boken i en ny deckarserie. 

eva Susso /Anna Höglund
Rabén & Sjögren. 89 sidor
ISBN 978-91-29-67212-1

Den magiska hajtanden
Margot och storasyster Moa är 
på sommarlov hos moster My 
och Kärran i Trutviken. Ibland 
är Margot och Moa sams, ibland 
inte. Moster My har ett bageri. 
Moa och Margot får i uppdrag 
att köra ut wienerbröd till en 
kund. Det är inte så lätt! Inte när 
man kommer vilse och tiden går 
alldeles för fort. Tur att Margot 
har sin magiska hajtand.

LäSA SJäLV

Dan Höjer /Jonna Björnstjerna 
Natur & Kultur. 64 sidor
ISBN 978-91-27-12131-7

Den öde graven och andra 
spökhistorier
En flicka som är rädd för kyrko-
gårdar. Ett Halloween-firande 
som kan bli det sista du gör. 
Skolbesök på ett gammalt slott 
med en guide som vet alldeles för 
mycket om fängelsehålor. Och en 
mystisk klasskamrat. Har du inte 
vågat läsa spökhistorier förut? 
Pröva de här. Med många lagom 
läskiga bilder.

Carl Barks och Geofrey Blum
Översättare: Stefan Diös
Egmont Kärnan AB. 304 sidor
ISBN 978-91-7405-352-4

Bruno Björn och vänner
Att läsa den här boken är som 
att titta på en tecknad film. Den 
lille åsnan Benny Burro och hans 
kompis Bruno Björn upplever 
massor av tokiga upptåg ihop. De 
åker till Vilda Västern, de jagar 
farliga djur och blir ofta själva 
jagade. Ibland blir de osams och 
lurar varandra, och då är det 
oftast Benny som drar längsta 
strået. Boken innehåller även 
berättelser med Snurre Sprätt och 
den klurige lille hunden Droopy.
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Lin Hallberg /Margareta Nordqvist 
Bonnier Carlsen. 144 sidor
ISBN 978-91-638-6699-9

Det spökar, Sigge
Äntligen är det höst och rid-
skola. Elina älskar att vara på 
Brobygården och pyssla om de
busiga ponnyerna. Allra bäst 
tycker hon om Sigge. Den här 
terminen börjar en ny tjej, 
Rebecka, på ridskolan. Hon verkar 
inte ens kunna sadla och tränsa. 
När Rebecka får rida Sigge 
blir Elina orolig. Tänk om Sigge 
blir Rebeckas älsklingshäst nu! 

Helena von Zweigbergk 
Rabén & Sjögren. 256 sidor
ISBN 978-91-29-67425-5

Djävulsdåd och änglavrål
Finns det änglar och smådjävlar? 
Åke vet. En dag landar en ängel 
med trasig vinge utanför hans 
dörr. Och ängeln Mimmi är inte 
ensam. En liten djävulsflicka vill 
skada henne. Eller är det Åke 
djävulsflickan är ute efter? Vem 
är roligast att leka med? En ängel 
eller en djävul. Och vem är bäst 
på att stoppa mobbare?

Camilla kuhn 
Översättare: Sofia Lindelöf
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1804-6

egil och pappa träffar älgen
Egil och pappa kollar på tv. Alla 
andra är hos mormor. Det är ett 
program om en man med skägg. 
Han är ute och går i skogen. Det 
ser kallt ut. Varken Egil eller pappa 
har skägg. Inte har dom tältat i 
skogen heller. ”Imorgon sticker vi 
ut i skogen säger pappa”. Ett riktigt 
äventyr i vildmarken. Och här får 
du veta vad som kan hända när 
man vinkar åt en älg. 

Måns Gahrton och Johan Unenge
Bonnier Carlsen. 160 sidor
ISBN 978-91-638-6800-9

en förknorrad vinter
Bara det bästa hotellet kan 
komma med i ”Snöstjärneguiden”. 
Kampen står mellan Hotell 
Gyllene knorren och Grossman. 
Mamma Ritva och pappa Roger 
gör allt för att vinna. Eller vad 
sägs om en alldeles egen iglo, 
finska piroger och hundspann. 
Oslagbart! Om nu Ingo och hans 
lilla gris Pyret kan låta bli att 
ställa till det förstås.

eva Lindell /Bernard Huguet 
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1837-4

en vecka utan Julia
Elsa har sovit dåligt i natt. Hon 
är trött. Pappa säger att hon 
ska skynda sig så de kan åka 
till skolan. Elsa har en klump i 
magen. Hur ska hon klara sig en 
hel vecka utan Julia? Vem ska hon 
sitta med i matsalen? Vem ska 
hon leka med på rasten? Elsa vill 
inte vara ensam. 

Hubert Ben kemoun /Régis Faller 
Översättare: Anna Falk
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1819-0

Fotbollsstjärnan
Alla killar spelar fotboll på 
rasterna. Alla utom Nico. Nico 
är gärna sämst bara han får vara 
med sina kompisar. Men är man 
en nolla får man inte spela, för 
fotboll är på blodigt allvar. Alla 
killar ser på matcher och lär sig 
namnet på kända spelare. Till 
exempel Lipot Wadow. Nico 
känner igen Wadow. Kan han ha 
sett honom i verkligheten? 
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Jo Hoestlandt /Éric Gasté 
Översättare: Gunilla Borén
Opal. 40 sidor
ISBN 978-91-7299-389-1

Frökens nya klass
Sommarlovet är slut. Fröken 
är jättenervös för hon ska få en 
ny klass i år. Nya barn som hon 
aldrig har träffat. Tänk om dom 
är hemska små vampyrer. Eller 
rymdmonster från Mars som 
pratar så hon inte förstår. Hur ska 
det gå? Tur att frökens man och 
son tar hand om henne. Att börja 
skolan kan vara riktigt läskigt. 
Särskilt om man är skolfröken. 

Rotraut Susanne Berner 
Översättare: Barbro Lagergren
Alfabeta. 80 sidor
ISBN 978-91-501-1232-0

Hannes och Hugo
Hannes Hare och Hugo Hund går 
i samma skola och gillar samma 
saker. Men dom är absolut INTE 
kompisar. Harar och hundar 
kan inte vara vänner. Så har det 
alltid varit. Harar och hundar 
retar varandra. Varje dag. Utom 
på söndagar. Då är det lugnt och 
tyst. Hannes har tråkigt. Hugo 
har tråkig. Båda vill springa i 
loppet på Harängen. 

Ann-Christine Magnusson /
Mimmi Tollerup 
Opal. 80 sidor
ISBN 978-91-7299-406-5

Hedda i det blå
Hedda är en modig tjej som säger 
ifrån när stora killar slår dom 
som är mindre. Hon är hellre 
astronaut på skolmaskeraden 
än pop-prinsessa. Nu fyller 
Hedda åtta år. Trist att mamma 
är utomlands och jobbar. Men 
hon har gett Hedda en present. 
Såpbubblor. Vad är det för 
spännande med det? Massor 
upptäcker Hedda. Särskilt om 
dom är magiska. 

Susanne MacFie /Roland MacFie
Memo förlag. 108 sidor
ISBN 978-91-978704-0-5

Hemliga klubben - Fallet 
med de stulna smyckena
Moa och Måns bildar en hemlig 
klubb som löser mysterier. I 
tidningen ser dom att en farbror 
har blivit av med värdefulla 
smycken. De bestämmer sig för 
att ta reda på vem tjuven är. Det 
finns flera misstänkta. Vilka 
har motiv? Och vilka har haft 
möjligheten? En pusseldeckare. 
Kan du lista ut vem som har 
begått brottet? 

Magnus Ljunggren /Mats Vänehem
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 978-91-638-6700-2

Hemska Harald
Ett otäckt tjut hörs. Det är 
spöket Hemska Harald. Ingen av 
riddarna vågar gå ner i källaren 
och fråga vad han vill. Inte ens 
läraren Rodrick. Men Fiona 
vågar. En spännande och lättläst 
bok. 

LäSA SJäLV

Helena Bross /Christel Rönns 
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 978-91-638-6356-1

Hjälp, vi kommer för sent!
Melker är dålig på att passa tiden. 
Han får en klocka av mamma 
och pappa. Det är något fel på 
klockan. På lektionerna går den 
sakta. När Melker spelar fotboll 
går den för fort. Du måste öva på 
vad klockan visar, säger fröken. 
Det vill inte Melker. Han ska ju 
till farfar och leka. Men farfar vet 
hur man lär sig klockan utan att 
ha tråkigt. 
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Martin Widmark  /Christina Alvner 
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 978-91-638-4567-3

i Bergakungens sal
Det ska byggas en stor motorväg 
genom skogen. Där bor ju ändå 
ingen. Eller? Nelly och hunden 
London får snart veta sanningen. 
Och är man en monsteragent 
och van vid både vampyrer och 
sjöodjur så är tomtar och troll 
inget problem. (Men älvor, ja det 
är en annan sak.) Skall Nelly och 
de andra lyckas stoppa bygget 
och rädda skogen? 

Anna Holmström-Degerman /Boel Werner 
Opal. 80 sidor
ISBN 978-91-7299-390-7

i vått och torrt
Lova och Madde är bästa 
kompisar. Dom brukar gå ut 
med hundarna Yllet och Barry. 
Lova och Madde älskar hundar. 
När Andrea börjar i klassen sätts 
Lova och Maddes vänskap på 
prov. Andrea verkar ha så mycket 
- egen hund, hästar och en rik 
pappa. Hon vill vara kompis, men 
bara med Lova. Och kan man 
verkligen lita på allt hon säger?

ingelin Angerborn /Jenny karlsson 
Rabén & Sjögren. 65 sidor
ISBN 978-91-29-67206-0

kaninkatastrofen
Viking är fortfarande kär i 
Meltem. När hon ska åka bort 
och behöver någon som passar 
hennes kanin Snövit tar han 
chansen. Äntligen! Nu kommer 
Meltem att börja gilla honom. 
Kompisarna Vilma och Viktor 
skall hjälpa till. Det kan bara 
inte misslyckas! Om man inte är 
ovanligt klantig förstås.

Torsten Bengtsson /kristina Grundström 
Hegas. 32 sidor
ISBN 978-91-85877-28-7

kim och Lina ensamma 
hemma
Kim och Lina är ensamma 
hemma. Mamma och pappa har 
gått på bio. Det är höst och mörkt. 
Kim är rädd fast han är äldst. 
Kim vill inte gå ner i källaren 
och hämta läsk. Där kan finnas 
spöken. Vad är det som låter 
utanför fönstret? En gren, eller är 
det en häxa och ett monster? Det 
finns fler böcker om syskonen 
Kim och Lina. 

kirsten Ahlburg /ida Gantriis 
Översättare: Hans Peterson
Nypon förlag. 14 sidor
ISBN 978-91-86447-07-6

Liv och ön
Liv ror på havet. Hon hittar inte 
hem. Det är natt. Liv är trött. En 
ö! Hon sover på stranden. När 
Liv vaknar är båten borta. Liv har 
ingen mat. Vad ska hon göra? En 
riktigt spännande bok. Den är lätt 
att läsa. Första boken om Liv. 

Sara Olausson efter Barbro Lindgren
Positiv Förlag. 80 sidor
ISBN 978-91-978971-0-5

Loranga Masarin och 
Dartanjang
Loranga är den bästa pappan i 
världen! Masarin får äta bullar 
och lyssna på popmusik när 
han vill. Masarins skruttiga 
farfar, Dartanjang, håller sig 
mest i vedboden. På den extra 
fina sophögen, alldeles bakom 
vedboden, ligger oftast en giraff. 
Ibland kommer det tigrar också. 
Loranga, Masarin och Dartanjang 
är en färgglad och tokrolig serie.
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Thomas Halling /Sofia Falkenhem 
Alfabeta. 96 sidor
ISBN 978-91-501-1216-0

Läskigt läge
Det är sommar och stekhett. 
Syskonen Oskar, Maja och Linus 
ska cykla till sjön och bada 
utan mamma och pappa. Men 
de måste lova tre saker. Att ta 
det försiktigt, vara hemma till 
klockan fem, och att inte gå i 
närheten av det gamla slottet 
Granhult. Ett slott som det 
berättas kusliga saker om. Den 
första boken om Trio i Trubbel.

Jan Vierth /Anders Sparring /Pascale 
Vallin Johansson /Valentin Schönbeck 
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 978-91-29-67502-3

Megavega & Supernova 
och mjölkmannen
När den hemska skurken Gjerta 
tar upp jakten på systrarna Mega-
Vega och Super-Nova måste hela 
familjen gömma sig. De placeras 
på jorden, i ett vanligt hyreshus, 
och de får ABSOLUT INTE 
använda sina superkrafter. Men 
när vattnet i staden försvinner 
kan systrarna inte låta bli, de 
måste ta reda på varför och hjälpa 
sina grannar.

Martin Olczak /Anna Sandler 
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 978-91-29-67330-2

Megakillen blir 
superkändis
Megakillen råkar hamna i 
direktsändning av programmet 
Vem vill bli kändis. Vad ska 
Melker och Molly göra? Dom 
kan väl inte avslöja att Melker 
är megakillen? Då händer något 
oväntat. Ett nytt äventyr med 
Megakillen och Molly. 

Mårten Melin /Mimmi Tollerup 
Hegas. 28 sidor
ISBN 978-91-85877-33-1

Mitt liv som apa
Gubben skriker åt Alma att 
akta sig. Akta sig så att hon inte 
trampar på A-brunnen. Den som 
gör det förvandlas till en apa 
säger gubben. Det kan väl inte 
vara sant. Eller? När Alma vaknar 
nästa morgon har något konstigt 
hänt. Och du! Om du tänker gå 
på A-brunnar. Köp bananer! 

Rose Lagercrantz /eva eriksson 
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 978-91-638-6630-2

Mitt lyckliga liv
En del räknar får när dom inte 
kan sova. Dunne räknar saker 
att bli lycklig av. Till exempel att 
gå i första klass eller äta stuvade 
makaroner med ketchup. Men det 
finns olyckliga grejor också. Som 
att Dunnes kompis Frida flyttat 
och att mammor faktiskt kan dö. 

LäSA SJäLV

Natalia Batista
Kabusa Böcker. 60 sidor 
ISBN 978-91-7355-130-4

Mjau! 1
En dag hittar matte en genomblöt 
och eländig liten kattunge på 
gatan. Katten heter Ville. Hon tar 
genast hem den lille stackaren 
till sin lägenhet. Där finns 
innekatten Vanilj. De två blir 
genast kompisar, och snart gör 
de allt tillsammans – jagar flugor, 
klättrar, busar och träffar andra 
små djur. Urgulligt!
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Jujja Wieslander /
Bettina Johansson 
Natur & Kultur. 48 sidor
ISBN 978-91-27-12101-0

Moa Monster
Kan du förvandla dig till ett 
monster? Inte? Gör som Moa. 
Det är jätteenkelt. Moa måste 
städa sitt rum. Det skall vara 
fint när mormor kommer på 
besök. Men Moa vill hellre vara 
ett monster som stökar ner. Kan 
mammor och pappor också bli 
busiga monster? Läs den här 
boken så får du veta.

Holly Black och Tony DiTerlizzi 
Översättare: Carla Wiberg
Rabén & Sjögren. 199 sidor
ISBN 978-91-29-67088-2

Ormkungen
Nick, Laurie och de andra har 
lyckats lura iväg jättarna till 
havs. Men var det verkligen det 
rätta? En ny och fruktansvärd 
fara väntar under jordytan. Och 
nu finns inget som kan hålla 
den tillbaka. Följ med på ett 
sista spännande äventyr bland 
knytt och oknytt i serien om 
Spiderwick. 

eva Brenckert /Matilda Salmén
B. Wahlströms Bokförlag. 32 sidor
ISBN 978-91-32-15846-9

Petter och skelettet
Peter har aldrig sovit över hos 
en kompis förut. Men i natt ska 
han det. Hos Elias. Vilken film 
ska dom välja? Skall Petter våga 
somna? Kanske har du sovit över 
hos en kompis. Hur gick det? Läs 
om hur det kan vara när man gör 
det för första gången. 

Ulf Stark /Markus Majaluoma 
Bonnier Carlsen. 48 sidor
ISBN 978-91-638-6534-3

Pusspojken
Uffe sitter på stranden med 
storebrorsan och hans kompisar. 
Dom kollar på tanter. Tråkigt 
tycker Uffe. Och så pratar dom 
om hur många tjejer dom kysst. 
Uffe har inte pussat någon alls. 
Kanske skulle han vilja pussa 
Katarina. Hon är sötast i hela 
universum. Men tänk om det går 
åt skogen? Uffe måste hitta nån 
att öva på. 

isabelle Halvarsson /Margareta Nordqvist 
Bonnier Carlsen. 128 sidor
ISBN 978-9-163-85661-7

Puzzel - den lilla 
smuggelhunden
En liten valp föds. En elak 
man tar med sig honom till en 
marknad. Där finns smugglare 
som köper valpar för att sälja 
billigt i Sverige. För valparna blir 
det en farlig resa till ett annat 
land. En pojke köper den lilla 
valpen till sin lillasyster. Kommer 
valpen att få stanna hos henne? 
Det finns smuggelhundar på 
riktigt. 

Anna Jansson /Mimmi Tollerup-Grkovic 
Rabén & Sjögren. 86 sidor
ISBN 978-91-29-67245-9

Silverskatten
Emil och hans lillasyster Linda 
bor i Visby. På fritiden löser de 
brott. Emil och Linda går på 
en utställning i Fornsalen. Där 
visas gamla skatter som hittats 
på Gotland. Men något är fel. 
Värdefulla mynt försvinner från 
den stora silverskatten. Kan Emil 
och Linda avslöja tjuven? Det 
finns fler böcker med Emil Wern 
detektiv. 
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Niklas krog /Johan egerkrans
B. Wahlströms Bokförlag. 100 sidor
ISBN 978-91-32-158-957

Skogsflickan
Tann och hans vän eken Bladhus 
har jagat ut Besten ur dvärgarnas 
hålor. Men lugnet varar inte. 
Långt borta har odjuret återvänt. 
Och skogsfolket ber Tann 
om hjälp. Tillsammans med 
skogsflickan Aina ger sig Tann i 
väg för att slåss mot Besten. Följ 
med in i en fantastisk värld med 
magiska skogar och fruktansvärda 
varelser. Första delen i serien 
Legenden om Tann.

Petrus Dahlin /Sofia Falkenhem 
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 978-91-29-67334-0

Snokar i Orminge
Det är snart jullov. Pappa har 
målat om kiosken och beställt 
hem massor med godis som de 
ska sälja. Kalle och Dilsa ser fram 
emot att hjälpa till på lovet. Men 
det blir inte som de tänkt sig. 
Någon har stulit allt godis. Ett 
nytt fall för kioskdeckarna Kalle 
Skavank och Dilsa. Och den här 
gången är det Kalle och hans 
pappa som är offren. 

Rüdiger Bertram /Alexander Bux 
Översättare: Sofia Lindelöf
Berghs förlag. 40 sidor
ISBN 978-91-502-1840-4

Snygg passning, Jacob!
Jacob har tränat med sin nya 
klubb i en vecka. Klubbens A-lag 
är med i proffsligan. Här kämpar 
alla stenhårt. Tom är lagets 
stjärna. I skolan ropar killarna 
”Tjena miljonliraren” efter Jacob. 
Dom är avundsjuka. Alla utom 
Paul. Han bryr sig inte alls om 
fotboll. När Jacob får sitta på 
avbytarbänken är Paul den som 
kan hjälpa honom. 

Jo Salmson /Åsa ekström 
Bonnier Carlsen. 144 sidor
ISBN 978-91-638-6654-8

Tam och nydraken
Stunden är inne. En uråldrig 
drake dör. En ny skall födas. 
Drakelden kommer att smida 
samman den nya draken och 
hennes riddare. Under tiden 
smider adelsmännen planer för 
att ta makten över drakarna. Tam 
längtar efter att äntligen få bli 
en riktig drakriddare. Men han 
sörjer också över att förlora sin 
speciella kontakt med Sky.

Åsa karsin 
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 978-91-29-67525-2

Tora-lora-lej: önskelistan
Tora går i ettan. Det är december. 
Fröken har bestämt att bara en 
tjej i klassen får vara Lucia. Det 
tycker Tora är jättedumt. Hon vill 
också vara Lucia. Och sen blir 
farfar sjuk. Tora är ledsen för hon 
tycker så mycket om farfar. Det är 
ju han som kallar henne för Tora-
lora-lej. En rolig bok som är lite, 
lite sorglig också. 

LäSA SJäLV

Ulf Stark /Olof Landström 
Bonnier Carlsen. 160 sidor
ISBN 978-91-638-6461-2

Tyra och Storgrubblaren
Tyra vaknar och en liten gubbe 
från planeten Klotus dyker upp. 
Vips har hon blivit adopterad av 
Tolvan och Åttan som längtat 
efter ett litet barn. På Klotus 
finns det mattepiller och alla har 
roligt och äter godsaker. Vill du 
läsa en riktigt fantasifull historia. 
Här är den. Men jag funderar 
fortfarande. Vem är egentligen 
Storgrubblaren?
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ewa Christina Johansson /
Johan egerkrans 
B. Wahlströms Bokförlag. 84 sidor
ISBN 978-91-32-15897-1

Varulven
Axel är på skolutflykt. De skall 
tälta i skogen. Axel hoppas att han 
slipper stöta på spöken, mumier 
och andra läskigheter. Synd att 
den mystiske bibliotekarien Knut 
är en av ledarna. Och verkar 
inte den skäggige musikläraren 
Hugo lite konstig? Skogen är 
mörk. Fullmånen lyser. När Rut 
försvinner måste Axel följa i 
hennes spår.  

Sara Nilsson /Christina Abrahamsson 
Oppenheim förlag. 36 sidor
ISBN 978-91-978172-1-9

Vem är Tindras farfar?
Tindra har aldrig träffat sin farfar. 
Nu ska han komma på besök. 
Men varför är pappa så konstig? 
Han städar hela tiden och verkar 
inte alls glad. Är det något fel på 
farfar? Den här boken är bäst att 
läsa med en vuxen. Den handlar 
om hur det kan vara när någon 
i familjen dricker för mycket 
alkohol.

katarina kieri /Sara Teleman
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 978-91-29-67241-1

Vilken fullträff, Astrakan
Det är varmt. Vi struntar i matten 
och går ut och spelar brännboll 
istället, säger fröken. Toppen 
tycker Astrakan. Men varför 
brukar tjejerna slå med dom 
platta brännbollsträna. Det blir 
ju bara lyra! Astrakan vill pröva 
det runda istället. Då kan man 
slå bollen hårt. Och långt! En 
ny rolig bok om tjejen som ofta 
strular till det.

kerstin Lundberg Hahn /
Maria Nilsson-Thore
Rabén & Sjögren. 144 sidor
ISBN 978-91-29-67291-6

Vitas hemlighet
Vita och mamma bor ovanpå 
pizzerian. Det är Mansour och 
Soheila som äger den. I Italien 
finns pappa med sin fru Angelina 
som har Vitas nya syskon i 
magen. En natt hör Vita något 
konstigt. Är det en varulv som 
ylar nere i pizzerian? Och vem är 
det som lekt på gården? Det finns 
ju inga barn mer än Vita i huset. 

kim Fupz Aakeson /Niels Bo Bojesen 
Översättare: Lena W Henrikson
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1792-6

Vitello får en vän
Vitello har tråkigt. Och inte har 
han någon att leka med. Med 
godis får man kompisar! Vitello 
letar efter pengar att köpa godis 
för. Men han hittar inga. Vitello 
hittar bara en liten kille. Killen 
säger att Vitello kan gräva en grop 
och fånga en vän i. Men det är 
lättare sagt än gjort. Och vänner 
kan man finna när man minst 
anar det. 

Adam Blade /Steve Sims 
Översättare: Lena W Henrikson
Berghs förlag. 100 sidor
ISBN 978-91-502-1791-9

Zefa - jättebläckfisken
De sex vidundren som vaktar 
Avantien är befriade. Landet 
är i säkerhet. Tom skall få sin 
belöning, den gyllene rustningen, 
som endast passar en sann 
äventyrare och hjälte. Men den 
elake trollkarlen Malvel är inte 
besegrad. Tom och Elenna måste 
på nytt ge sig i väg för att kämpa 
mot monster. Den här gången 
skapade av ondskan själv. 
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Min första världssensation
Abbe och hennes kompisar vill komma 
med i Guiness Rekordbok, men vad 
skall de tävla i? De prövar olika grenar. 
De ser hur många mums-mums de 
kan äta, hur många sugrör de kan ha i 
munnen och hur många tändstickor 
som får plats i näsan. När tävlingen 
äntligen går av stapeln hör de rykten 
om att andra försöker slå rekord 
alldeles i närheten. Är det sant? Vem 
kan det vara? En härlig berättelse att 
läsa själv eller högt. Läs den!
Läsa mer 

Annalena Hedman
Rabén & Sjögren. 134 sidor
ISBN 9-78-91-29-67187-2
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Rico, Oskar och skuggorna i gårdshuset
Ricos värld är liten. Han rör sig mest i hyreshuset 
där han bor. Han knackar på hos grannarna och 
frågar om han får komma in och det får han för det 
mesta. En dag kommer Oskar. Han är kort och bär 
hjälm trots att han inte cyklar. Oskar är väldigt smart 
och det är inte Rico. Trots det �nns det något som 
binder dem samman. En varm och rolig berättelse 
om två hä�iga och annorlunda killar.
Läsa mer

Andreas Steinhöfel
Översättare: Dorothea Hygrell
Opal. 172 sidor
ISBN 978-91-7299-391-4
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Dagbok från hönshuset
På gården bor det många djur. Här �nns den lilla 
vallhunden Mimmi, katterna Elsa och moster Elin 
och så alla höns, tuppar och gäss. Långtråkigt blir det 
aldrig. Ibland riktigt rysligt som när räven smyger in 
om natten. Då kan det försvinna en och annan höna. 
Roligt att läsa för små och stora. Läs högt och njut.
Läsa själv

Barbro Lindgren /Kristina Digman
Rabén & Sjögren. 60 sidor
ISBN 978-91-29-67323-4
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Harry och den Blå Prinsen
Carl gillar hästar. Carls pappa jobbar som ridande 
militär i Stockholm. I stallet där han arbetar �nns den 
stora hästen Harry som bär pukor i musikparaden. 
Harry är Carls vän. Men killarna i klassen retar Carl 
och när det är jobbigt i skolan fantiserar han om att 
vara soldat i �n uniform som rider på Harry. Tillsam-
mans med klasskompisen Julia leker han prins och 
prinsessa med egna hästar och ett eget kungarike.
Läsa själv 

Lin Hallberg /Margareta Nordqvist
Berghs förlag. 96 sidor
ISBN 978-91-502-1803-9
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Spökhistorier från det svarta skeppet
Ethen och Cathy bor med sin pappa på värdshuset 
	e Old Inn. När stormen drar in sprider sig oron i 
trakten. Syskonen blir sjuka och deras pappa går för 
att ska�a medicin. De lovar att inte släppa in någon. 
Trots det låter de en man komma in för att värma sig. 
Vem är den mystiske mannen som berättar den ena 
kusliga historien eer den andra och hur vet han 
saker om dem? Syskonen lyssnar med skräckblandad 
förtjusning.
Läsa mer 

Chris Priestley
Översättare: Cajsa Odeskans
Rabén & Sjögren. 256 sidor
ISBN 978-91-29-67299-2
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Tack vare Winn-Dixie
Opal och pappa Predikanten har �yttat. Opal 
känner sig ensam. Hon funderar över varför 
hennes mamma övergav henne och pappa. När 
Opal är i a�ären springer en herrelös hund 
omkring och ställer till kaos. Opal tar hand 
om hunden och ger den namnet Winn-
Dixie. Hunden kan vara ett sätt att få nya 
vänner men får hon behålla den? En 
härlig berättelse om vänskap, glädje, 
sorg och saknad.
Läsa mer

Kate DiCamillo
Översättare: Ulla Roseen
Kabusa Böcker. 172 sidor
ISBN 978-91-7355-129-8

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

Tonje och det hemliga brevet
Tonje bor på en gård i Glimmerdalen. 
Mamma jobbar på havet och kommer 
bara hem ibland. Grannen Gunnvald är 
en gammal gubbe och Tonjes bästa 
vän. För det �nns inga andra barn i 
hela Glimmerdalen att leka med. Och 
på Klaus Hagens camping får inga 
barn bo! Hagen hatar barn! Särskilt 
livliga såna, som Tonje. Så kommer 
ett brev till Gunnvald. Vad är hans 
hemlighet? Och en dag dyker det 
upp tre barn i dalen. Kan Tonje 
bli vän med dom?
Läsa själv

Maria Parr
Översättare: Karin Nyman
Rabén & Sjögren. 
ISBN 978-91-29-67250-3

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

Rymdresan - Markus och Marianas 
rymdäventyr med farbror Albert
”Kom över!” - står det på lappen från farbror Albert. 
Knappt har Markus och Mariana kommit hem från 
sommarlovet i stugan förrän de hamnar på en lång 
och spännande resa. En resa de inte kunnat föreställa 
sig. En bok om rymden och tiden, med både fantasi 
och fakta. Skriven av astronauten Christer Fuglesang.
Läsa själv 

Christer Fuglesang /Alvaro Tapia
Fri Tanke förlag. 112 sidor
ISBN 978-91-86061-14-2
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HAR LÄST

POÄNG
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Tvillingsjälar
India och Jewel blir vänner av en tillfäl-
lighet. Jewel bor hos sin mormor e�ersom 
hennes styvpappa har misshandlat henne. 
India bor lyxigt med föräldrar och barn-
�icka men känner sig ensam och olycklig i 
sin familj och har inga vänner. India och 
Jewel har mycket gemensamt även om de 
har olika ekonomiska förutsättningar. Det 
viktigaste kanske är att de båda skriver 
dagbok. En riktigt bra bok. Läs den!!

Jacqueline Wilson
Översättare: Barbro Lagergren
Alfabeta. 224 sidor
ISBN 978-91-5011-220-7
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Våga & vinn
Miryams föräldrar har �yttat 
isär. Det innebär extra arbete 
för Miryam. Hon hämtar och 
lämnar småsyskonen och 
handlar i a�ären. Hennes 
mamma är ledsen och sover 
hela dagarna. I skolan är 
Miryam mest med Molly. Molly 
är tillsammans med Sebbe och 
hon är inte den enda som 
tycker att han är mysig. Det 
skapar problem. Miryam tycker 
om Jonte, men tycker han om 
henne? Vad skulle Miryams 
pappa säga om att hon umgås 
med killar?

Kajsa Gordan
Berghs förlag. 150 sidor
ISBN 978-91-502-1802-2 VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

En hemlig vän
Henrietta och hennes mamma 
har �yttat till en lägenhet i stan. 
De �esta i huset håller sig för sig 
själva. Herr Wallgren är ett 
undantag. Han släpper in 
Henrietta när hon har glömt sin 
nyckel. Det är spännande 
hemma hos herr Wallgren. Han 
säger att han saknar något men 
vad? Henrietta har inga komp-
isar men någon har lagt en lapp i 
hennes väska. Lappen är från en 
hemlig vän. Vem kan det vara?

Katarina Genar
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 978-91-638-6447-6

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

Nyckelbarnen
Siri förstår att hennes föräldrar 
ljuger för henne. De säger att de 
är bortresta men hon ser dem på 
stan. Vad är det de inte berättar 
för henne? Tur för Siri att hon 
har Linn, Leo och Nizar. De 
hittar på lite halvfarliga saker på 
e�ermiddagarna. Sådant som Siri 
inte hade kommit på själv. De 
skriver protestlistor också. För att 
få bort Maggan. En lärare som 
ständigt hackar på 
Leo, även om han 
ingenting har gjort.

Sara Kadefors
Bonnier Carlsen. 300 sidor
ISBN 978-91-638-6722-4

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG
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Angelika Braun Alexanderson / 
Mattias klum
Tierra Grande Publishing. 212 sidor
ISBN 978-91-978792-0-0

Afrikas hemlighet och de 
förbjudna kunskaperna
På en utflykt till djurparken stoppar 
Jack tjuvjägare. Djurparkens ägare 
erbjuder honom då, som tack, att
åka på sommarläger i Afrika. Där ska
han få lära sig ta hand om utrotnings-
hotade djur. Det får han, men han 
och de andra ungdomarna, blir 
fråntagna sina egna kläder och pass, 
får märklig mat och specialtränas 
av några som kallas Mästarna. All 
träning har ett syfte - men vilket? 
Vad är det egentligen för läger?

Bo R Holmberg 
Rabén & Sjögren. 79 sidor
ISBN 978 -91-29-67119-3

Alice varannan vecka
Varannan vecka bor Alice och 
Hjalmar ihop. När Alice berättar 
att deras föräldrar kanske ska flytta 
isär får Hjalmar panik. Han har hört 
att den andra skilsmässan är tuffare 
än den första och dessutom kanske 
han förlorar Alice för alltid. Alice 
har blivit viktig i Hjalmars liv. Han 
drömmer om att de skall gifta sig när 
de blir vuxna. Han hoppas att Alice 
också vill det. En finstämd berättelse 
om vänskap och kärlek.

Meg Cabot 
Översättare: Maria Holst
Rabén & Sjögren. 183 sidor
ISBN 978-91-29-67188-9

Allie Finkles regler för tjejer
- Bästisar
Det skall börja en ny flicka i Allies 
klass. Hon tar över Allies bänk och 
Allie flyttar längst bak i klassrummet 
och får sitta bredvid killarna och 
Rosemary. Allie har inga problem 
med killarna. Hon har bröder 
hemma och vet hur hon skall ta dem. 
Det är när den nya flickan Chayenne 
börjar som problemen hopar sig. 
Chayenne påstår att Allie och hennes 
kompisar är omogna barnrumpor 
och det tänker inte Allie tåla!

Solveig Olsson-Hultgren 
Opal. 120 sidor
ISBN 978-91-7299-401-0

Bara vara Jennie
Jennie och hennes lillebror blir 
ofta besvikna på sin mamma. 
Jennie blir olycklig när hennes 
mamma glömmer att väcka henne 
höstterminens första dag i tredje 
klass, och inte har hon sytt upp 
byxorna som hon lovat. Allt beror på 
att mamma dricker. Jennie har inte 
berättat det för någon, men det finns 
ändå de som misstänker att något är 
fel. En berättelse om en familj i kris 
och om en nioårig flicka som får ta 
alldeles för stort ansvar.

Sören Olsson och Anders Jacobsson 
Egmont Kärnan AB. 138 sidor
ISBN 978-91-7405-401-9

Bert och data-dejten
Bert får en begagnad dator i 
födelsedagspresent. Efter det 
tillbringar han många timmar 
framför datorn. Berts flickvän 
Amanda tycker att det är trist med 
datanördar. På internet träffar Bert 
en tjej som han blir intresserad av. 
Nu vet han inte vem han tycker 
bäst om, Amanda eller den okända 
nätdejten.

Martin Jonols 
Rabén & Sjögren. 109 sidor
ISBN 978-91-29-67098-1

Biljana är bäst!
Biljana är tolv år, lagkapten och 
back i Östnora FK. Hon och hennes 
kompis Emma spelar tillsammans. 
De har varit vänner sedan de var 
små och känner varandra utan och 
innan. Eller gör de det? Det är vad 
Biljana funderar på när hon får veta 
att Emma pratar skit bakom ryggen 
på henne. Micke, fotbollstränaren, 
uppmanar Biljana att säga ifrån och 
inte låta Emma bestämma, men 
Biljana har svårt att säga nej. 

LäSA MeR

Tvillingsjälar
India och Jewel blir vänner av en tillfäl-
lighet. Jewel bor hos sin mormor e�ersom 
hennes styvpappa har misshandlat henne. 
India bor lyxigt med föräldrar och barn-
�icka men känner sig ensam och olycklig i 
sin familj och har inga vänner. India och 
Jewel har mycket gemensamt även om de 
har olika ekonomiska förutsättningar. Det 
viktigaste kanske är att de båda skriver 
dagbok. En riktigt bra bok. Läs den!!

Jacqueline Wilson
Översättare: Barbro Lagergren
Alfabeta. 224 sidor
ISBN 978-91-5011-220-7
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Våga & vinn
Miryams föräldrar har �yttat 
isär. Det innebär extra arbete 
för Miryam. Hon hämtar och 
lämnar småsyskonen och 
handlar i a�ären. Hennes 
mamma är ledsen och sover 
hela dagarna. I skolan är 
Miryam mest med Molly. Molly 
är tillsammans med Sebbe och 
hon är inte den enda som 
tycker att han är mysig. Det 
skapar problem. Miryam tycker 
om Jonte, men tycker han om 
henne? Vad skulle Miryams 
pappa säga om att hon umgås 
med killar?

Kajsa Gordan
Berghs förlag. 150 sidor
ISBN 978-91-502-1802-2 VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

En hemlig vän
Henrietta och hennes mamma 
har �yttat till en lägenhet i stan. 
De �esta i huset håller sig för sig 
själva. Herr Wallgren är ett 
undantag. Han släpper in 
Henrietta när hon har glömt sin 
nyckel. Det är spännande 
hemma hos herr Wallgren. Han 
säger att han saknar något men 
vad? Henrietta har inga komp-
isar men någon har lagt en lapp i 
hennes väska. Lappen är från en 
hemlig vän. Vem kan det vara?

Katarina Genar
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 978-91-638-6447-6
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Nyckelbarnen
Siri förstår att hennes föräldrar 
ljuger för henne. De säger att de 
är bortresta men hon ser dem på 
stan. Vad är det de inte berättar 
för henne? Tur för Siri att hon 
har Linn, Leo och Nizar. De 
hittar på lite halvfarliga saker på 
e�ermiddagarna. Sådant som Siri 
inte hade kommit på själv. De 
skriver protestlistor också. För att 
få bort Maggan. En lärare som 
ständigt hackar på 
Leo, även om han 
ingenting har gjort.

Sara Kadefors
Bonnier Carlsen. 300 sidor
ISBN 978-91-638-6722-4
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Camilla Lagerqvist
Rabén & Sjögren. 160 sidor
ISBN  978-91-29-67336-4

Cirkusflickan
År 1917 fick Ellens mamma pengar 
till en kappa och ett par handskar 
mot att ”Madame” fick träna Ellen 
att bli cirkusprinsessa. I början 
längtade Ellen efter att hennes 
mamma skulle dyka upp. När bilden 
av mamman bleknade hittade 
Ellen tröst hos andra cirkusartister. 
Cirkuslivet var slitsamt och 
spännande med Skäggiga damen och 
tjuvaktiga trollkarlar. En spännande 
berättelse om cirkusliv, längtan och 
kärlek.

Lena Ollmark och Mats Wänblad 
Natur & Kultur. 180 sidor
ISBN 978-91-27-11906-2

De dödas källa
Den gamla villan har stått tom så 
länge Karl kan minnas. Han har 
alltid haft en obehaglig känsla när 
han har gått förbi den. Nu är den till 
salu och Karl hjälper till när Miriam 
Matin flyttar in. Hon är illusionist 
och känd stjärna i Las Vegas tills 
en olycka förändrar hennes karriär. 
Efter det kallas hon Madame Död. 
Tredje spännande delen i serien 
om Krabbsjögrund och de spöklika 
händelser som utspelar sig där. 

Dan Lee 
Rabén & Sjögren. 128 sidor
Översättare: Gudrun Samuelsson
ISBN 978-91-29-67488-0

Den blänkande skuggan
Tangshan Tigers är mästare i 
kampsport. När de inte tränar 
tillsammans löser de mysterier. Den 
här gången är det skolans rektor som 
uppträder underligt. Han hämtar 
dem ifrån lektionerna i skolan för 
att de skall träna. Han tycks inte 
vara säker på deras namn och de 
observerar att han är sminkad. 
Något är fel, men vad?

Per Bengtsson /Stina Lövkvist 
Alfabeta. 80 sidor
ISBN 978-91-501-1261-0

Den falske riddaren
För dig som tycker om deckare och 
fantasy finns här 15 spännande 
deckargåtor. Följ med Alva på flera 
spännande äventyr som avslutas 
med en gåta. Klarar du att lösa den? 
Om inte finns lösningen i slutet av 
boken. Du kan också fundera ut 
lösningar tillsammans med några 
kompisar. 

Petter Lidbeck 
Rabén & Sjögren. 144 sidor
ISBN 978-91-29-67486-6

Den femte mannen
När polisen tar hand om 
ett trafikoffer har han Pellas 
telefonnummer i fickan. Mannen 
är kriminell och finns i polisens 
register. Pella känner honom inte. 
Polisen hittar bilder som han har 
tagit på henne i smyg. Ingen förstår 
varför förrän Pella och hennes 
lillebror Niels råkar riktigt illa ut i 
Köpenhamn. En kanonspännande 
deckare om Tre tjejer.

Lena Arro 
Opal. 112 sidor
ISBN 978-91-7299-372-3

Den sista strandgasten
Marie följer med Mirja och hennes 
mamma för att bo i Tullhuset som 
Mirjas mamma ärvt. Det dröjer inte 
länge förrän de hör mystiska ljud 
och ser rörelser i huset fastän ingen 
är där. Hos grannen Jonatan och 
hans farfar får de höra skrämmande 
berättelser. Det lär finnas en 
strandgast kvar, ett spöke som 
gärna vill ha hjälp att komma till 
kyrkogården. Marie tvekar, kan det 
verkligen vara sant eller skojar de 
bara med henne?
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katie Davies 
Översättare: Gösta Svenn
Alfabeta. 192 sidor
ISBN 978-91-5011255-9

Den stora 
hamstermassakern 
Anna och hennes lillebror VILL 
ha ett husdjur. Varför inte två 
hamstrar? Mamma säger absolut 
nej. Av mormor får hon en dag höra 
om orsaken till att hennes mamma 
inte vill ha hamstrar, men Anna 
tänker inte ge upp! En dag är de där, 
hamster 1 och hamster 2, och en dag 
är boet fullt av söta hamsterungar. 
Glädjen är kortvarig för en morgon 
ligger de där allihop. Helt döda! Vad 
är det som har hänt?

emma Vall 
Opal. 155 sidor
ISBN 978-91-7299-375-4

Dolt i färg
Sixten och Sunna går ner till 
pizzerian. Lokalen står tom eftersom 
Sixtens pappa har sålt den. Då 
bankar det på dörren. En arg man 
står utanför. Han har öppnat en 
rambutik som ligger granne med 
pizzerian. Nu vill han köpa två 
pizzor. Sixten och Sunna bakar två 
pizzor men när de går över med 
dem får de en känsla av att allt inte 
står rätt till. De misstänker att något 
skumt händer i rambutiken.

Åsa Storck /Andrea Räder 
Hegas. 64 sidor
ISBN 978-91-85877-49-2

Du klarar det Milo!
Milos familj har levt gömda men 
nu får de stanna i Sverige. Milos 
mamma har fått jobb men Milos 
pappa går på SFI och längtar efter 
att få jobba. När han får erbjudande 
om att köra buss blir han på 
bättre humör. Milo tröttnar på att 
spela fotboll och vet inte om Elias 
fortfarande vill vara hans kompis 
om han slutar i laget. För Milo är 
livet fullt av både glädjeämnen och 
svårigheter. Lättläst och spännande.

Måns Gahrton och Johan Unenge
Bonnier Carlsen. 120 sidor
ISBN 978-91-638-6605-0

Du är den jag vill ha
När Rosa kommer hem ifrån 
Gotland går hon direkt hem till Ville 
men det är ingen som öppnar när 
hon ringer på. Hon har insett att 
det är Ville hon är kär i och ingen 
annan. Tänk att hon inte har förstått 
det förut. Hon skall säga det till 
honom nästa dag i skolan i stället. 
Då får hon veta att Ville är ihop med 
Leila. Nej! Nu är allting för sent!

Gull Åkerblom /karin Södergren 
Opal. 90 sidor
ISBN 978-91-7299-387-7

emilys nya liv
Emily bor med sin pappa. Där har 
hon Sheeba och de andra hästarna, 
och får och höns. När Emily får 
veta att pappa skall hyra ut ett rum 
i huset blir hon orolig för vem som 
skall bo där men hon förstår att 
pappa behöver pengarna. Aldrig 
hade hon anat vem som skulle hyra 
rummet. Efter en lång resa börjar 
Emily hitta sig själv. Nu vet hon vad 
hon vill och känner trygghet och 
glädje i livet. 

Malin Stehn /Catharina Nygård 
Opal. 92 sidor
ISBN 978-91-7299-373-0

en oväntad räddning
Lundeby IK kan inte ställa upp i 
Bya-derbyt. Det fattas två spelare 
i laget. Först blir killarna väldigt 
besvikna men sedan bestämmer 
sig Sebbe och Linus. De skall inte 
ge upp så lätt. De skall hitta två nya 
spelare men var skall de börja leta 
någonstans? De hör rykten om att 
Fredrik Ljungberg har flyttat till byn. 
Kan han kanske hjälpa dem?
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Bengt ingelstam /Lisen Adbåge 
Ord & visor. 134 sidor
ISBN 978-91-85515-87-5

erena och Lasse liten
Erena, rebellen från silltunnan, är 
ute på nya äventyr. Erena, Lillen 
och deras katt kommer iland på 
Vitön. Där råkar de ut för en tuff 
sjörövarkapten och den hårda Frau 
Rosa som utnyttjar dem hon kan till 
hårt arbete. Helt oväntat får Lillen 
kontakt med sina föräldrar som 
han inte har sett på många år, men 
kommer han att få stanna kvar hos 
dem? En galen och rolig berättelse 
om det hårda livet till sjöss och 
iland. 

Jeff kinney
Översättare: Thomas Grundberg
Bonnier Carlsen. 224 sidor
ISBN 978-91-638-6578-7

ett hopplöst fall
Detta är tredje boken i serien 
Dagbok för alla mina fans. Greg har 
många drömmar men det är få av 
dem som faller in. Gregs pappa har 
också planer för sin son. Han ser 
till att han börjar på fotbollsträning. 
Resultatet är inte så lyckat, så Gregs 
pappa hotar med att skicka Greg på 
militärläger över sommarlovet. Hur 
skall Greg klara sig ur den knipan? 
Han som misslyckas med nästan 
allt…

Petrus Dahlin 
Rabén & Sjögren. 176 sidor
ISBN 978-91-29-67542-9

Flykten
Fortsättning på Skogens systrar. 
Tuva bor hos en fosterfamilj. Hon 
vantrivs och beslutar sig för att 
rymma. Hon skall leta efter sina 
systrar Månfare och Vilda som bor 
hos andra fosterfamiljer. Tuvas flykt 
blir inte som hon tänkt sig. När 
hon tagit sig ombord på tåget kan 
hon inte hitta sin biljett och hon 
vet att hon riskerar att bli avslöjad. 
En spännande berättelse med 
övernaturliga inslag.

Chris Mould
Översättare: Carla Wiberg
Berghs förlag. 170 sidor
ISBN 978-91-502-1810-7

Guldgruvan
Femte boken om Crampton Rock. 
Stanley har en skattkarta. Med 
den tar han sig ner i tunnlarna 
för att undersöka vad som finns 
där. Snart märker han att han inte 
är ensam. Är det någon mer som 
känner till hemligheten? När vattnet 
börjar stiga i tunneln är frågan 
om vilken väg som är bäst att ta 
sig ut. Finns det någon möjlighet 
att välja? En mysig och spännande 
sjörövarhistoria, en sådan som 
författaren själv ville läsa som barn. 

Douglas Foley 
Bonnier Carlsen. 288 sidor
ISBN 978-91-638-5099-8

Habib: Långt långt borta
Ingenting är sig likt sedan Habib 
fått veta att Paris skall flytta till 
Eritrea. Tänk om de aldrig träffas 
mer? Habib tröstar sig med sin hund 
Zumo, kompisarna och farmor som 
satsar pengar på lotto. Hon vill vinna 
pengar till en motorcykel och bli 
medlem i Hällsängels. Den sjunde 
boken om Habib och Douglas Foley 
när han är som bäst. Han ÄR Habib 
och får oss att skratta och känna 
precis som honom. Underbart!

Pia Hagmar 
B. Wahlströms Bokförlag. 192 sidor
ISBN 978-91-32-15822-3

Huggormens spår
Leo ramlar av cykeln och tror 
att han har fått hjärnskakning. 
Tillsammans med Henke, Aron 
och Myggan knackar han på i ett 
hus. En äldre dam öppnar och visar 
sig vara Myggans gammelmorfars 
ungdomskärlek Esmeralda. Hon tar 
emot dem med öppna armar och 
bjuder dem på kakor. Det dröjer 
inte länge förrän de förstår att 
grannarna vill ha in Esmeralda på 
ålderdomshem, men hur långt är 
de beredda att gå för att få sin vilja 
igenom?
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Paul Stewart och Chris Riddell 
Översättare: Maria Fröberg
Argasso. 269 sidor
ISBN 978-91-85071-88-3

Hugo Pepper
Hugo blev föräldralös som baby. 
Hans föräldrar dödades av isbjörnar. 
Harvi och Sarvi, osttillverkare och 
renskötare, hittade honom och tog 
hand om honom. De hittade också 
några av föräldrarnas tillhörigheter 
som de sparade. När Hugo blev äldre 
hittade han en släde, sin pappas 
stövel och sin mammas handske. 
På Eldflugornas torg träffar han 
två sjöjungfrur. Den ena är hans 
mammas gudmor. Nu vill Hugo
veta allt!

Guus kuijer /Alice Hoogstad 
Översättare: Boerje Bohlin
Opal. 112 sidor
ISBN 978-91-7299-386-0

Jag är Polleke ska du veta
Pollekes farfar har dött. Hon är 
ofta vid hans grav. När hennes 
mexikanska vän Consuelo följer med 
blir det annorlunda. Tjejerna tar 
med sig farfars favoritpotatis som 
Consuelo planterar på graven och de 
häller lite sprit där de tror att hans 
huvud finns. Det finns många olika 
sätt att se på döden och vad som 
händer då. Det viktigaste är kanske 
att man lär sig att acceptera de olika 
sätten. 

Viveka Sjögren
Libris förlag. 127 sidor
ISBN 978-91-7387-053-5 

Joy till världen
Joy och hennes mamma flyttade 
från Thailand till Sverige när hennes 
mamma träffade Gregor. Nu har 
hennes mamma dött och hon är 
ensam med Gregor. Sorgen är stor 
och blir inte bättre av att Gregor 
dricker mycket alkohol. Han lovar 
att bättra sig men håller inte sitt 
löfte. Det är tur att Joy har Miras 
familj. Dit kan hon komma när hon 
vill. En smärtsam berättelse om en 
ensam och stark flicka.

Gonzalo Moure /Fernando Martín Godoy 
Översättare: Eva M. Ålander
Opal. 72 sidor
ISBN 978-91-7299-374-7

karamellens ord
Kori bodde i flyktingläger i den 
algeriska öknen. Han var döv och 
kunde inte tala. Han såg läpparnas 
rörelser och förstod att de sade 
hans namn. Koris faster och farbror 
hade ett kamelsto som han besökte 
dagligen. När kamelen fick en unge 
tyckte Kori att den talade till honom. 
Kori läste på kamelungens läppar 
för att förstå vad han ville säga. Han 
kallade den Karamellen och den 
kom att bli hans käraste vän. Den 
här boken är en pärla!

ida-Marie Rendtorff 
Översättare: Lena W Henrikson
Berghs förlag. 150 sidor
ISBN 978- 91-502-1835-0

krigarprovet
Varför drabbas drakarna av 
draksjukan? Ingen vet. Dalia 
misstänker att hennes drake är sjuk 
men hon skall avlägga krigarprovet 
och då är hon beroende av sin drake. 
När Dalia besöker grottan dit de 
sjuka drakarna har fraktats blir hon 
vittne till hur en person smyger in i 
grottan och ger dem en klibbig grön 
vätska. Är det för att hjälpa dem 
eller är det för att förgifta dem? En 
spännande drakberättelse med en 
stark tjej som huvudperson. Första 
delen i serien Dalia Drakviskaren. 

Mårten Sandén 
Rabén & Sjögren. 224 sidor
ISBN 978-91-29-67297-8

Labyrinten
Peter och Lucy medverkar vid en 
filminspelning när de får höra att 
filmstjärnan John Carling har fått 
hotbrev. John Carling har haft 
många olika flickvänner. Han är 
känd och spännande och det lockar 
kvinnorna. Men han är inte särskilt 
trevlig. Kanske älskar han inte någon 
annan än sig själv. Det gör att det 
finns många som tycker illa om 
honom men hur långt är de beredda 
att gå? En ny Petrinideckare mer 
spännande än någonsin!
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Tanya Stewner 
Översättare: Annika Ruth Persson
Kabusa Böcker. 164 sidor
ISBN 978-91-7355-131-1

Lisabeth Susavind – Man 
pratar inte med elefanter
Lisabeth talar med djur och får växter 
att blomma men det är en hemlighet. 
I den nya skolan blir det som vanligt. 
Hon blir ensam och utanför. I grann-
huset bor Jesaja. Han är ett år äldre 
än Lisabeth och går i femman. Han 
har också en hemlighet. Lisabeth 
och Jesaja blir vänner men det är 
ingenting som Jesaja vill visa i skolan. 
Lisabeth vill gärna ha en ändring på 
det! En riktigt mysig bok att läsa högt 
eller själv!

Julien Neel
Översättare: Lotta Riad
Wibom Books. 48 sidor
ISBN 978-91-978213-0-8

LOU! 1: Dagboksdagar
Lou är 12 år och bor med sin 
småknasiga mamma i en sliten 
lägenhet i Paris. De är väldigt tajta. 
Lou är lite udda. Hon älskar kläder 
men hatar mode, så hon syr allt själv. 
Hon har en katt med många namn, 
en bästis som heter Mina, en vresig 
mormor, och så är hon hemligt 
kär i Tristan, den söte killen med 
gitarren i huset mittemot. Albumen 
om Lou är charmiga små dagböcker 
om att växa upp och lämna 
barbiedockornas värld.

ingrid Olsson 
Rabén & Sjögren. 157 sidor
ISBN 978-91-29-67368-5

Långt ifrån kär
Linnéa och Vanessa har blivit vänner 
igen. Det skall börja en ny kille i 
klassen, Vilmer. De fantiserar om 
hur han är och ser ut. I räknehäftet 
skriver Linnéa: “Världens sötaste, 
Inte som de barnsliga killarna i 
klassen, Lockigt hår och långa 
ögonfransar, Mysig, Enastående, 
Rolig”. Det dröjer innan Vilmer 
dyker upp, men när han kommer 
blir tjejerna som förbytta, mest 
Vanessa kanske. Tänk om de blir 
kära i Vilmer båda två?

Lena Lilleste 
Rabén & Sjögren. 185 sidor
ISBN 978-91-29-67205-3

Mord i blicken!
Tommy och Flisen får hänga med 
Flisens mormor och morfar på 
semester till Teneriffa. Det som 
skulle bli en sol- och badsemester 
förändras tvärt när Tommy och 
Flisen blir vittnen till hur en 
knarkaffär görs upp. Det värsta är 
att de ser ansiktet på mannen som 
lämnar över knarket, och han vet 
att de har sett honom. Killarna inser 
direkt att deras liv är i fara.

kG Johansson /Stefan Lindblad 
Hegas. 112 sidor
ISBN 978-91-85877-31-7

Nivå 13
Jim har fått stryk av Olle många 
gånger. Han försöker undvika 
honom så gott det går. I spelhallen är 
han med Fredde. Jim älskar dataspel. 
När de får höra att deras favoritspel 
har uppgraderats med en hemlig 
nivå, nummer 13, så kan de knappt 
vänta på att få spela. Det visar sig 
dock farligare än de anat. Lättläst 
och spännande!

Bitte Havstad 
Opal. 120 sidor
ISBN 978-91-7299-393-8

Och?
Erika och Jimmy lär känna varandra 
när de åker tåg för att besöka den 
andra halvan av sina familjer. För 
Erika är det svårt att träffa pappas 
flickvän och att se sin mamma i 
tårar. För Jimmy är det tufft att inte 
vara med sina syskon som han vill. 
Det går rykten om Jimmy och vad 
han har gjort i sin förra skola. Erika 
har sett en annan sida av honom och 
vill gärna ställa upp när det kniper, 
men det är inte alltid så lätt.
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emily Diamand 
Översättare: Ylva Spångberg
Semic. 320 sidor
ISBN 978-91-552-5609-8

Piraternas fånge
Året är 2216. Klimatförändringarna 
gör att England ligger under 
vatten. Hänsynslösa pirater tar 
sig fram på vattnet. De kidnappar 
premiärministerns dotter och kriget 
är hotande nära. Hoppet står till den 
unga Lilly och piratpojken Zeph. 
De har en magisk juvel ifrån gången 
tid som kanske kan hjälpa dem. 
En spännande framtidsvision och 
piratroman.

Jeanette Winterson 
Rabén & Sjögren. 336 sidor
Översättare: Ulla Roseen
ISBN 978-91-29-67526-9

Solstriden
Jack kidnappas av en ond magiker 
i London 1601. Hans plan är att 
med hjälp av sju pojkar från olika 
tidsepoker förvandla London till 
guld. Magikern säger att Jack är den 
utvalde, men Jack vill rymma. Det 
visar sig svårare än han anat. Jack 
har fått veta av draken att allt han 
tänker när han är arg eller rädd kan 
magikern höra. Om han är modig 
och stark kommer magikern inte att 
ana vad han håller på med. En riktigt 
bra fantasyskildring!

Mårten Melin 
Rabén & Sjögren. 204 sidor
ISBN 97-91-29-67254-1

Som trolleri
Mona har gått till bryggan för att 
doppa sig. Hon tvekar när hon ser 
en kille sitta där. Han är mörk med 
långt hår, ring i örat och vackra 
gröna ögon. När Mona kastar sig 
i vattnet stänker det på killen. 
Han blir fruktansvärt arg. Är han 
allergisk mot vatten? Mona vet inte, 
men en sak vet hon. Hon kan inte 
glömma de vackra gröna ögonen. En 
berättelse om kärlek som visar att 
allt är möjligt. Var inte rädd! Våga ta 
chansen!

Moni Nilsson 
Natur & Kultur. 147 sidor
ISBN 978-91-27-12100-3

Sommar och hemliga 
härligheter
Semlan och Gordon är vänner. De 
skall vara med i en kysstävling. 
Semlan är kär i Lino och typiskt 
nog dyker han upp när Semlan och 
Gordon tränar. Semlans mamma är 
kär och det tycker Semlan är jobbigt. 
Mormor förklarar att Semlans 
mamma är en sexuell varelse. Ännu 
värre, tänker Semlan. En annan 
fråga är vem Semlans farfar är och 
var han håller till. Han som övergav 
Semlans pappa och som Semlan 
aldrig har träffat.

ingelin Angerborn 
Rabén & Sjögren. 192 sidor
ISBN 978-91-29-67337 -1

Sorgfjäril
Spanska slottet - så kallas det gamla 
huset dit Alice och hennes familj 
flyttar. Långt från kompisarna och 
Leo, ute på landet. Men det är nåt 
med stället - en stor vacker fjäril 
fladdrar omkring och Alice klocka 
går baklänges, hon hör nån sjunga 
och lillebror Emanuel säger att det 
finns ett spöke. Men spöken finns ju 
inte, eller? Och den där fjärilen - var 
kommer den ifrån? Vill den nåt?

Mattias Johnsson 
Järnringen förlag AB. 288 sidor
ISBN 91-977949-2-9

Speglarnas herre

Under höstlovet åker Agata 
på läger för att öva på sina 
färdigheter tillsammans med andra 
hamnskiftare. Då dyker plötsligt 
kompisen Lo upp, men det är en 
förändrad Lo. Hon har anslutit sig 
till trollen! Går det att rädda henne 
nu? Samtidigt får statsöverhuvuden 
speglar. Varför? Från vem? Nåt 
stort är på gång och det hänger på 
Agata och hennes vänner om Lo 
och världen ska kunna räddas. Del 
två i serien om Agata Wäderby & 
Hamnskiftarna.
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Gudrun Wessnert /kim W Andersson
Bonnier Carlsen. 250 sidor
ISBN 978-91-638-6726-2

Spindelbarnen –   
Sam Frasers äventyr
Samantha är hittebarn i 1800-talets 
England. Hon kommer till ett barn-
hus i tron att hon skall få det bra. Det 
första mötet med kvinnorna på barn-
huset får henne på andra tankar. Om 
man inte följer reglerna hotar de med 
källaren och råttorna där. Samantha 
träffar snart andra barn som varit i 
huset länge. De vet vilka faror som 
kan uppstå och hur man kan komma 
undan. Däremot vet de inte vad som 
verkligen döljer sig i källaren.

Mikael Salmson och Lars Sundström 
Langenskiölds förlag. 206 sidor
ISBN 978-91-86469-01-6

Svarta fåglar
Amik bor med sina föräldrar i 
Mabekernas rike. En dag tycker han 
sig se svartklädda ryttare till häst 
uppe i bergen. Amik är kanske den 
förste som anar att kriget kommer 
att bryta ut. När han frågar de vuxna 
får han olika svar men i de vuxnas 
ögon ser han rädslan. De minns hur 
det var under kriget för trettio år 
sedan och det vill de inte uppleva 
igen. En stark och skrämmande 
krigsskildring som ändå visar lite 
hopp.

Anna ehring 
Bonnier Carlsen. 192 sidor
ISBN 978-91-638-6707-1

Syltmackor och oturslivet
Nisse är elva år. Efter att hans 
mamma dog består familjen av 
honom, lillebror Nodi som är två år 
och deras pappa. Jo, och så ödlan 
Harry förstås. Den har Nisse fått 
av sin mamma. En dag hör Nisse 
en röst som talar till honom. Han 
förstår inte vem det är förrän han 
ser att det är Harry. Mysigt, roligt, 
härligt!

Anette Skåhlberg /katarina Dahlquist 
Sagolikt Bokförlag. 125 sidor
ISBN 978-91-976681-8-7

Syster Varg
På Sandras tioårsdag ringer polisen 
och säger att de hittat henne naken 
i skogen. Sandra firar som bäst 
och förstår ingenting. Senare inser 
hon att det är hennes försvunna 
tvillingsyster som är återfunnen. 
Hon har varit borta i sex år och när 
polisen kommer med henne morrar 
hon och klöser omkring sig. Hon 
har vuxit upp med en vargflock och 
känner sig hotad när hon möter sin 
gamla familj. Hur skall de kunna 
mötas igen?

Arne Norlin 
Alfabeta. 160 sidor
ISBN 978-91-501-1227-6

Tidningsdeckarna och 
skejtrånaren
Det är småsaker som försvinner när 
skejtrånaren dyker upp, men det 
är som om han ligger i träning. En 
dag försvinner ett värdefullt ur som 
tillhört en passagerare på Titanic. 
 Henke, Ali och Emma är reportrar på 
fältet. De intervjuar, fotograferar och 
hoppas komma någon eller något på 
spåren. Se till att skejtrånaren åker 
fast helt enkelt. En spännande deck-
are som också berättar om journalist-
yrket och om Titanics undergång.

Matthew Morgan, David Sinden och Guy 
Macdonald /Jonny Duddle 
Översättare: Anna Falk
Rabén & Sjögren. 183 sidor
ISBN 97-91-29-67049-3

Troll i sikte 
Baronen och hans män sticker ner 
en slang genom taket till trollens 
grotta. De släpper ut olja och tänder 
på. De unga och friska trollen tas 
till fånga för att Baronen och hans 
vänner skall roa sig med prickskytte. 
En svartalf blir vittne till händelsen 
och skickar iväg sin fladdermus för 
att hämta hjälp. På andra sidan havet 
finns KSFGD Kungliga sällskapet för 
förhindrande av grymhet mot djur. 
Kommer de att hjälpa till? 
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Gareth P. Jones 
Översättare: Carla Wiberg
Bonnier Carlsen. 336 sidor
ISBN 978-91-638-6576-3

Tvillingarna Thornthwaites 
testamente
Tvillingarna är föräldralösa. Så länge 
de kan minnas har de försökt ta livet 
av varandra. När de fyller tretton 
föreslår Ovid att de skall bli vänner. 
Men kan de lita på varandra? Lorelli 
anser att testamentet måste ändras. 
En advokat flyttar in på herrgården 
tillsammans med sin son. Ovid har 
onda aningar gällande advokatens 
son. Det verkar som om han försöker 
ställa sig in hos hans tvillingsyster. 
Det gillar han inte!

Michael Lawrence /Chris Mould 
Översättare: Helena Olsson
Argasso. 74 sidor
ISBN 978-91-85071-76-0

Unga monster
Lons pappa skickar iväg honom till 
Ffelix Ffurters skola. Där skall han 
lära sig att bli ett riktigt monster och 
uppföra sig illa. När han kommer 
till skolan skickas han iväg för att 
få en bult instoppad i halsen. Lon 
funderar inte så mycket över det 
förrän han möter Omar som har 
sina funderingar kring det där med 
bultar. En rolig och lättläst berättelse 
för unga monsterdiggare.

Peter Madsen och Henning kure
Översättare: Mikael Tegebjer
Ekholm & Tegebjer. 55 sidor
ISBN 978-91-86048-09-9

Valhall 15: Völvans syner
Den eviga fimbulvintern är kommen. 
Jättarna rustar för krig. Asarna 
gör sig redo för den sista striden. 
Det blir upp till människobarnen 
Tjalve och Röskva att försöka hitta 
Freja, den bortrövade solgudinnan. 
Tillsammans med Loke följer de 
Fenrisulvens spår över isarna. Ska 
de äntligen få återvända hem till 
sin familj i Midgård? Völvans syner 
är det sista albumet i denna roliga 
nytolkning av de fornnordiska 
gudasagorna.

Michelle Paver 
Översättare: Birgitta Gahrton
Semic. 300 sidor
ISBN 978-91-552-5562-6

Vargbröder – 
Vålnadernas berg
Sista delen i serien Vargbröder. 
Under stor dramatik bestämmer sig 
Torak för att möta sitt öde. Han skall 
göra det ensam. På vägen upp till 
Berget ser han gång på gång tecken 
ifrån Fa (Toraks pappa). Längtan 
efter Fa tynger Toraks kropp. 
Utmaningen som han tar sig an den 
här gången är verkligen farlig. Han 
har gett sig av utan vare sig Renn 
eller Ulv. Kommer de att komma till 
hans hjälp när han behöver dem? 

Linzi Glass
Översättare: Ylva Kempe
B. Wahlströms Bokförlag. 250 sidor
978-91-32-15867-4

älskade Danny
Beas föräldrar jobbar nästan jämt. 
De ger Bea valpen Danny som 
sällskap. Bea älskar Danny över allt 
annat. En dag försvinner Danny och 
Bea letar förtvivlat. Hon försöker 
hitta honom hos dem som tar hand 
om upphittade djur. Där möter hon 
hundar som ingen saknar. Hon vill 
hjälpa dem, men kan hon det?

Coleen Murtagh Paratore 
Översättare: Maria Holst
Bonnier Carlsen. 256 sidor
ISBN 978 -91-638-6628-9

öppna ditt hjärta
Willa och hennes mamma har flyttat 
till Cape Cod. Willa trivs vid havet 
och med att ha nära till mormor. 
Det enda som fattas är en pappa. 
Willas pappa dog innan hon föddes 
och Willas mamma har inte kommit 
över sorgen än. Willa har försökt att 
para ihop henne med olika män men 
inte lyckats. När hon träffar grannen 
Sam önskar hon ingenting högre än 
att Sam och hennes mamma skall 
bli ett par. Första boken i serien 
Bröllopsfixarens dotter.
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Vad mina vänner inte vet
På skolan tillhör Sophie Stein innegänget. Hon har 
världens underbaraste pojkvän, tre bästa väninnor 
och behöver aldrig vara ensam på rasterna. Så det 
är minst sagt konstigt att hon fantiserar om Robin 
Murphy. Han som är klassens värsta tönt, den 
fulaste mest menlösa person man kan föreställa sig. 
Killen vars e�ernamn till och med har blivit ett 
skällsord på skolan. Hur kan hon ens tänka 
tanken? Trä säkert och romantiskt om möjlig och 
omöjlig kärlek, skrivet i diktform.

Sonya Sones
Översättare: Ylva Ståhlmarck
Bonnier Carlsen. 265 sidor
978-91-638-6597-8
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Spelet
Vilket �yt Harjinder har! Först vill snygga Neeta 
dejta honom och sen söta Kelly. Harjinder kan inte 
säga nej till någon av dem. Han påbörjar ett 
dubbelspel och trä ar både Neeta och Kelly utan 
att de vet om något. Känner sig som värsta 
spelaren. Och det funkar, åtminstone ett tag. Men 
det blir allt svårare för Harjinder att hålla isär sina 
två �ickvänner. Och en dag går han för långt. 
Humoristiskt om kärlek, moral och om vådan av 
att både vilja ha kakan och äta den.

Bali Rai
Översättare: Helena Olsson
Argasso. 119 sidor
ISBN 978-91-85071-85-2
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Det händer nu
Stella är klassens drottning. En sån som killar vill 
vara med och tjejer vill vara. Själv vill hon helst av 
allt vara med Sigrid. På riktigt, mycket mera än 
som vänner. Men hur ska hon våga visa sina 
känslor? Såklart inte Sigrid känner likadant. Och 
även om hon gör det, hur ska Stella få veta? Tänk 
om Sigrid skrattar åt henne. Eller tycker att hon är 
äcklig. Då är det lättare med killar, dem vet man 
var man har och hur man får. Härligt och pirrigt 
om spirande förälskelse, glädje, sorg, hopp och 
svek.

Sofia Nordin
Rabén & Sjögren. 288 sidor
ISBN 978-91-29-67524-5
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Det är så logiskt. Alla fattar utom du
Johan och Ester är bästa kompisar. Och Johan är 
hemligt förälskad i Ester. Men det vågar han inte 
berätta, är allt för rädd för att förstöra deras 
vänskap. Så Johan tiger och lider när Ester pratar 
om Adam, som hon är kär i och tittar åt ett annat 
håll när han ser dem tillsammans. Till slut tar 
Johan beslutet att det får vara nog. Nog med lögner 
och nog med hemligheter. Fint om kärlek och 
vänskap där man får följa Johan och Ester i 
vartannat kapitel.

Lisa Bjärbo
Rabén & Sjögren. 250 sidor
ISBN 978-91-29-67116-2
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Ritta Jacobsson 
B. Wahlströms Bokförlag. 200 sidor
ISBN 978-91-32-15832-2

Afrodite och skulden
Efter händelserna i Trosa tycker 
Afrodites föräldrar att hon förtjänar 
lite vila och semester. De hyr ett hus 
i Stockholms skärgård och har turen 
att få en lyxvilla med havsutsikt och 
pool. Som upplagt för succé, men det 
visar sig att allt inte är så idylliskt som 
det ser ut. På ön härjar ett mopedgäng 
som trakasserar grannfamiljen. Sonen 
Robin är farligt snygg och Afrodite blir 
motvilligt indragen i bråket mellan 
familjen och gänget. Frågan är vem hon 
egentligen kan lita på. 

Shaun Tan
Kabusa Böcker. 124 sidor
ISBN 978-91-7355-133-5

Ankomsten
En man lämnar sin familj för att söka 
en bättre framtid för dem i ett okänt 
land på andra sidan havet. Med bara 
en resväska i handen och en handfull 
mynt ger han sig ut i den nya staden 
för att hitta mat, bostad, arbete - och 
hopp. Shaun Tan förmedlar sin och 
många andra familjers historia i helt 
ordlösa blyertsscener, lika drömska som 
övertygande. En vacker, mystisk och 
fantasifull läsupplevelse.

Börje Lindström 
Alfabeta. 128 sidor
ISBN 978-91-501-1133-0

Annas dagbok
Sverige år 2012. Den globala 
uppvärmningen leder till att ett dödligt 
virus som varit inkapslat i Nordpolens 
isar släpps lös då isen smälter. Ett 
forskarlag från Sverige insjuknar och 
för smittan med sig hem. Viruset sprids 
med blixtens hastighet och snart är 
den dödliga pandemin ett faktum. Vi 
som läsare får ta del av det som skett 
genom en dagbok, som hittats efter 
att epidemin till slut upphörde. Den 
är skriven av Anna som överlevde. En 
berättelse om överlevnad och kärlek.

Magnus Nordin 
Bonnier Carlsen. 368 sidor
ISBN 978-91-638-6678-4

Blodets röst
Nervpirrande fortsättning på 
Skuggvarelser! Daniel saknar fortfarande 
Kira. Han vet inte att hon väntade deras 
barn då hon försvann. Daniel har lämnat 
Gotland för att läsa fordonsprogrammet 
i Stockholm, men måste återvända till 
ön då hans pappa plötsligt dör. På andra 
sidan havet har varulvarna bestämt att 
Kira måste avstå sin och Daniels dotter, 
Alea, för att få stanna i flocken. Kira 
påbörjar resan för att överlämna Alea till 
Daniel, men Wegg är ute efter hämnd 
och han är dem tätt i spåren.

Ann Halam
Översättare: Maria Fröberg
Argasso. 110 sidor
ISBN 978-91-85071-81-4

Besökaren
Tom är besviken. Han hade sett fram 
emot praktikplatsen som säkerhetsvakt 
på det hemliga laboratoriet. Men det 
finns ingen uniform som är stor nog för 
Tom och som praktikant får han inte 
gå vart han vill. Istället hamnar han på 
ett trist kontor. Dessutom gör Toms 
flickvän slut eftersom hon tycker att han 
äter för mycket. Tom tycker synd om sig 
själv och tröstar sig, som så ofta, med 
mat. En dag hittar han en godisbit på 
kontorsgolvet och äter den. Det skulle 
han inte ha gjort… 

Gunnar Ardelius 
Rabén & Sjögren. 178 sidor
ISBN 978-91-29-67365-4

Bara kärlek kan krossa  
ditt hjärta
Morris önskar att han kunde springa 
bort kärleken till Betty ur kroppen. 
Tillsammans med sin manodepressiva 
pappa tränar han inför halvmaran. 
Springer tills näsblodet kommer och 
bröstet spränger. Pappa har fel på hjärtat, 
borde sluta. Men han har löptränat i hela 
sitt liv. Och de springer bra tillsammans. 
Har en egen jargong, ett gemensamt 
mål. I spåret möter Morris Lena, som 
inte är som Betty. Men kanske något 
annat. Ardelius skriver med en intensitet 
som berör. För unga vuxna.

Vad mina vänner inte vet
På skolan tillhör Sophie Stein innegänget. Hon har 
världens underbaraste pojkvän, tre bästa väninnor 
och behöver aldrig vara ensam på rasterna. Så det 
är minst sagt konstigt att hon fantiserar om Robin 
Murphy. Han som är klassens värsta tönt, den 
fulaste mest menlösa person man kan föreställa sig. 
Killen vars e�ernamn till och med har blivit ett 
skällsord på skolan. Hur kan hon ens tänka 
tanken? Trä säkert och romantiskt om möjlig och 
omöjlig kärlek, skrivet i diktform.

Sonya Sones
Översättare: Ylva Ståhlmarck
Bonnier Carlsen. 265 sidor
978-91-638-6597-8
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Spelet
Vilket �yt Harjinder har! Först vill snygga Neeta 
dejta honom och sen söta Kelly. Harjinder kan inte 
säga nej till någon av dem. Han påbörjar ett 
dubbelspel och trä ar både Neeta och Kelly utan 
att de vet om något. Känner sig som värsta 
spelaren. Och det funkar, åtminstone ett tag. Men 
det blir allt svårare för Harjinder att hålla isär sina 
två �ickvänner. Och en dag går han för långt. 
Humoristiskt om kärlek, moral och om vådan av 
att både vilja ha kakan och äta den.

Bali Rai
Översättare: Helena Olsson
Argasso. 119 sidor
ISBN 978-91-85071-85-2
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Det händer nu
Stella är klassens drottning. En sån som killar vill 
vara med och tjejer vill vara. Själv vill hon helst av 
allt vara med Sigrid. På riktigt, mycket mera än 
som vänner. Men hur ska hon våga visa sina 
känslor? Såklart inte Sigrid känner likadant. Och 
även om hon gör det, hur ska Stella få veta? Tänk 
om Sigrid skrattar åt henne. Eller tycker att hon är 
äcklig. Då är det lättare med killar, dem vet man 
var man har och hur man får. Härligt och pirrigt 
om spirande förälskelse, glädje, sorg, hopp och 
svek.

Sofia Nordin
Rabén & Sjögren. 288 sidor
ISBN 978-91-29-67524-5
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Det är så logiskt. Alla fattar utom du
Johan och Ester är bästa kompisar. Och Johan är 
hemligt förälskad i Ester. Men det vågar han inte 
berätta, är allt för rädd för att förstöra deras 
vänskap. Så Johan tiger och lider när Ester pratar 
om Adam, som hon är kär i och tittar åt ett annat 
håll när han ser dem tillsammans. Till slut tar 
Johan beslutet att det får vara nog. Nog med lögner 
och nog med hemligheter. Fint om kärlek och 
vänskap där man får följa Johan och Ester i 
vartannat kapitel.

Lisa Bjärbo
Rabén & Sjögren. 250 sidor
ISBN 978-91-29-67116-2
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Mårten Sandén 
Rabén & Sjögren. 320 sidor
ISBN 978-91-29-67239-8

De dödas imperium
Vampyrer, zombies och ett högst 
motvilligt äktenskap är några av 
ingredienserna i den tredje boken om 
Jannike Faltin. Jannike ställs inför ett 
nytt svårt uppdrag. Man behöver hennes 
hjälp i London för att spionera på den 
förmögna Lord Horlock. Han har på 
något vis lyckats stanna tiden och kan gå 
in och ut ur den som det passar honom. 
För att kunna följa Horlock genom tiden 
måste Jannike samarbeta med Geoffrey, 
en agent som kanske är samme riddare 
hon mötte och älskade i Spegelvärlden.

Charlie Higson 
Översättare: Nina Östlund
Bonnier Carlsen. 450 sidor
ISBN 978-91-638-6713-2

De levande döda: Fienden
London, i framtiden. I stort sett hela 
jordens vuxna befolkning har utrotats 
av en hemsk sjukdom. De som överlevt 
har blivit vansinniga. De är ständigt 
hungriga, ständigt på jakt. Och det är 
barnen som är bytet. Arrans gäng har 
ett bra tillhåll i ett gammalt varuhus. 
Men maten börjar ta slut och när de får 
höra att det finns en fristad på slottet 
Buckingham Palace beslutar de sig 
för att försöka ta sig dit. Nagelbitande 
spännande och läskigt om en framtid 
där dina föräldrar vill äta upp dig.

Janne Lundström 
Natur & Kultur. 212 sidor
ISBN 978-91-27-11885-0

Den dödes dotter
Abena bor i den brittiska kolonin 
Guldkusten. En dag passar hon sin 
lillebror Akkor vid floden medan hon 
tvättar kläder. Akkor smiter iväg och 
hamnar i en kanot som kommer på 
drift. Abena blir panikslagen. Hon 
måste rädda honom! Utan att tänka sig 
för ger hon sig av på jakt efter kanoten. 
Så påbörjas Abenas spännande odyssé 
genom den afrikanska vildmarken. 
På sin resa möter hon farliga djur och 
fientliga människor, men också vänskap 
och stöd. Och Abenas döda pappa har 
ett finger med i spelet.

Rachel Ward 
Översättare: Barbro Lagergen
B. Wahlströms Bokförlag. 320 sidor
ISBN 978-91-32-15723-3

Döden i dina ögon
Jem undviker alltid att se folk i ögonen. 
Hon vill inte se siffrorna. Siffrorna som 
berättar vilken dag de ska dö. För att 
slippa veta håller hon sig på avstånd från 
andra, struntar i skolan och kompisar. 
Men Spider i klassen envisas med att 
hänga efter henne, vägrar att ge upp. 
Till slut blir de vänner. En vänskap som 
mognar till kärlek. Spider bor med sin 
synska mormor och äntligen hittar Jem 
någon hon kan berätta för om det hon 
ser. Men det värsta kan hon inte berätta, 
att Spider ska dö samma år. 

Pernilla Gesén 
B. Wahlströms Bokförlag. 160 sidor
ISBN 978-91-32-15808-7

Det som gör ondast
Den sjunde boken om eleverna i klass 
7 b på Sofia skola på Södermalm i 
Stockholm. Hannas ätstörningar blir 
bara värre. Själv tycker hon fortfarande 
att hon är fet, men föräldrar och vänner 
blir allt mer oroliga. Tessan och Amira 
kommer inte överens och Paulina 
hamnar ständigt i mitten av deras 
gräl. Dessutom ska hennes föräldrar 
skiljas. Rozanna är uttråkad trots att 
allt äntligen har blivit bra i hennes liv. 
Och när hon måste välja mellan Nicolas 
och sina bandmedlemmar är valet inte 
längre enkelt. 

Stefan Casta 
Opal. 330 sidor
ISBN 978-91-7299-409-6

Den gröna cirkeln
Fyra ungdomar bor på en internatskola 
i en inte allt för avlägsen framtid. Det 
finns inga gullvivor mera och nästan 
inga fåglar. Bara de äldsta minns hur 
det var innan vädret blev människornas 
värsta fiende. Den slutliga katastrofen 
kommer i form av fruktansvärda 
översvämningar. Ungdomarna hamnar 
på ett trädäck som slitits loss och far 
vind för våg genom vattnet. När det 
äntligen ljusnar och de når land finner 
de ett dött rike. En kuslig framtidsvision 
om överlevnad efter apokalypsen.
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Barbara Voors 
Rabén & Sjögren. 139 sidor
ISBN 978-91-29-67010-3

emmy Moréns dubbla liv
”Om det är så här livet ska fortsätta vill 
jag faktiskt inte bli vuxen”. Så skriver 
femtonåriga Emmy Morén till den andra 
Emmy Morén. Hon som är tjugonio år 
och skådespelerska. Den femtonåriga 
Emmys familj har splittrats. Mamma 
kände sig tydligen kvävd. Skilde sig från 
pappa och stack till Göteborg. Emmy 
och storasyster Jenny blev kvar hos 
sin far, på Värmdö utanför Stockholm. 
Brevväxlingen mellan den äldre och 
den yngre Emmy ger dem båda stöd i 
tillvaron. En svindlande, annorlunda 
brevroman! 

Ulrika Lidbo 
Alfabeta. 208 sidor
ISBN 978-91-501-1262-7

Farsta fritt fall
Henrika har valt natur på gymnasiet 
och hoppas att det ska lossna nu, att hon 
ska bli coolare, mindre nördig. Hemma 
finns pappa som varit sjuk och som är 
en ständig oro för Henrika. Tuffa Mira 
är uttråkad på allt. Hänger med polarna, 
knarkar och undviker att vara hemma 
hos sitt vrak till morsa. Hela gänget 
valde hantverksprogrammet, klassen 
för dem med skitbetyg från nian typ. 
Men Mira är trött på att slacka, längtar 
efter förändring. Och kanske har de mer 
gemensamt än de tror. Fint om identitet 
och vänskap.

Sonya Hartnett 
Översättare: Helena Ridelberg
Bonnier Carlsen. 207 sidor
ISBN 978-91-638-6488-9

Fjäril
Plum ska fylla fjorton år och är förtvivlat 
osäker på sig själv och sin omvärld. 
Hennes väninnor trycker ned henne. 
Hon tillåts vara med i gruppen på nåder, 
är alltid lägst i rang. I den eleganta 
grannfrun Maureen möter Plum någon 
som är allt det hon själv skulle vilja bli. 
Mellan flickan och den vuxna kvinnan 
utvecklas en hemlig förtrolighet och 
Plum förlitar sig allt mera på Maureen. 
Men Maureen har dolda avsikter med 
sin vänskap och spelar ett farligt spel. En 
mörk berättelse om tillit och svek. För 
unga vuxna. 

Lucy Christopher 
Rabén & Sjögren. 320 sidor
ISBN 978-91-29-67327-2

Fångad
Sjuttonåriga Gemma drogas och 
kidnappas på flygplatsen i Bangkok. 
Hon vaknar upp i en enslig stuga, 
långt ute i Australiens ödemark. Ty, 
som har kidnappat henne, vill henne 
inget ont och vill heller inte ha någon 
lösensumma av Gemmas rika föräldrar. 
Han vill att Gemma ska leva där med 
honom, för alltid. Helt isolerad i bushen 
försöker Gemma på alla vis att fly, men 
det finns ingenstans att ta vägen. Ett spel 
mellan fånge och fångvaktare tar sin 
början. Man läser med andan i halsen! 
Vackert, spännande och sorgligt.

Maggie Stiefvater 
Översättare: Carina Jansson
B. Wahlströms Bokförlag. 300 sidor
ISBN 978-91-32-15742-4

Frost
Som barn blev Grace attackerad av 
en vargflock och var mycket nära att 
bli uppäten. Trots det har hon alltid 
varit fascinerad av vargarna i skogen. 
Särskilt en av vargarna väcker hennes 
intresse och ömhet. När en skolkamrat 
blir angripen och dödad av vargflocken 
blir stämningen i det lilla samhället 
hysterisk. Ett jaktlag ger sig ut för att 
döda alla vargar och snart därefter 
finner Grace en mystisk ung man med 
en skottskada. Är han hennes varg i 
människoskepnad? Romantiskt och 
suggestivt om varulvar och kärlek.

Mats Larson 
Författarhuset. 182 sidor
ISBN 978-91-89390-85-0

Framtidspojken
Att växa upp med en alkoholiserad 
förälder är att aldrig vara helt trygg. 
Pappas drickande och orealistiska 
drömmande styr Dantes familj. Dante 
och hans lillebror far illa. När tuffa 
Zack börjar i klassen faller Dante lätt 
för hans kamratskap och bekräftelse. 
Tillsammans stjäl de spel i butiker och 
snart blir stölderna grövre. Trots att 
Dante har flickvännen Elin som peppar 
honom och försöker hålla honom borta 
från trubbel går han med på en sista 
stöt. Men inget går som planerat.
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Darren Shan 
Översättare: Jan Risheden
Berghs förlag. 174 sidor
ISBN 978-91-5021-806-0

Gryningsmördarna
Den nionde boken om Darren Shan 
är en orgie i action. Kampen står 
mellan vampyrerna och de ondsinta 
vampanezerna, som till skillnad från 
vampyrerna alltid mördar sina offer. En 
spådom har uttalats om att vampyrerna 
måste dräpa vampanezernas furste för 
att kunna segra. Darren och hans följe 
har förföljt vampanezerna till en liten 
stad, men blir förrådda av Darrens före 
detta vän Steve och undkommer med 
knapp nöd att tas tillfånga. Och deras 
problem har bara börjat...

Ann-Helén Laestadius 
Rabén & Sjögren. 160 sidor
ISBN 978-91-29-67424-8

Hej vacker
Äntligen en fortsättning på SMS 
från Soppero! Agnes ska tillbringa 
sommaren i Soppero och längtar nästan 
ihjäl sig. Framför allt efter Henrik, 
renskötarkillen som skrev SMS på 
samiska till Agnes. När bästisen Jenny 
vill besöka henne i byn är Agnes inte 
helt belåten. Hon vill hålla sina två liv 
isär. Solna och Soppero. Inte blir det 
bättre av att Henriks mamma Laila 
har åsikter om Agnes och Henriks 
förhållande. Och vem är det som skriver 
brev till Agnes, brev som leder henne till 
en farlig plats.

Jenny Jägerfeld 
Gilla Böcker AB. 224 sidor
ISBN 978-91-86634-03-2

Här ligger jag och blöder
Maja har fett med otur. Först sågar 
hon av sig halva tummen i slöjdsalen 
och svimmar. Sen är mamma plötsligt 
försvunnen när Maja kommer för att 
bo hos henne över helgen. Arg och 
med en ond tumme står Maja ensam 
i Norrköping. Hon hittar en fest och 
en snygg granne att roa sig med, men 
oron för mamman växer. Var är hon 
och vad kan ha hänt henne? Ironiskt 
och humoristiskt för unga vuxna om en 
kaxig tjej, en galen helg och en mamma 
som inte är som andra.

Maja-Maria Henriksson 
Natur & Kultur. 182 sidor
ISBN 9-91-27-12019-8

Jag finns
Johanna är van. Van vid att bli slagen, 
tafsad på och kränkt. I skolan är det 
Vedin. Han har kalla ögon och njuter av 
att förnedra henne. För varje gång går 
han allt längre. Hemma är det mamma. 
Mamma som inte tolererar något trams 
från Johanna. Då kan hon ha sönder 
Johannas finaste saker som straff, eller så 
blir det smisk på bara stjärten. Johanna 
är ensam och fylld av skam över sin 
situation och över sig själv. Men en dag 
får hon nog. Oerhört starkt och sorgligt 
om författarens egen uppväxt.

Christina Wahldén 
Rabén & Sjögren. 192 sidor
ISBN 978-91-29-67370-8

i gryningen tror jag att 
mamma ska väcka mig
Ombeni är ensam. Hemma i Kongo 
mördades föräldrarna av rebeller. 
Ombeni och hennes systrar tillfångatogs 
och våldtogs. Av många män, varje dag. 
När Ombeni fick chansen att rymma 
tog hon den. Men hela tiden tänker hon 
på sina systrar. Är de döda? Är de kvar 
hos rebellerna? Har de lyckats fly? Själv 
hamnade hon här, långt bort från byn 
och sitt hemland. Och vägen hit var lång 
och svår. Wahldén skriver gripande och 
otäckt om krigets Kongo och om att vara 
ensamkommande flykting.

katarina kieri och Per Nilsson 
Rabén & Sjögren. 234 sidor
ISBN 978-91-29-67121-6

i det här trädet
Vilsenpojken och Fågelflickan. Jakob 
och Siri. De möts ibland men känner 
inte varandra. Siri är en enstöring, 
annorlunda och avståndstagande. 
Pappa super och mamma är inte 
så bra på att vara förälder. Jakob är 
nyinflyttad till den lilla staden. Känner 
inte så många och orkar inte heller. 
Plågas av skuldkänslor från tiden före, 
innan de flyttade. I vartannat kapitel 
berättas deras historia. Siri talar i 
egen person, Jakob beskrivs i tredje. 
Lysande bra av två av våra främsta 
ungdomsboksförfattare!
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Magda eggens 
En bok för alla. 95 sidor
ISBN 978-91-7221-583-2

Jag måste berätta
Magda Eggens upplevde det andra 
världskriget, nazismen och Hitlers 
dödsläger. Här berättar hon om sitt liv 
i Ungern innan kriget. Om vardagen 
och om hur allt förändrades för familjen 
när nazisterna tog makten i landet. 
Som judar blev de utstötta, förnedrade, 
bestulna och slutligen skickade till 
döden i koncentrationslägren. Det är 
svårt att förstå att detta verkligen kunde 
ske och viktigt att aldrig glömma. Ett 
skrämmande vittnesmål från en av dem 
som överlevde.

Daniel Novakovics
Optimal Press. 232 sidor
ISBN 978-91-85951-14-7

Jag tror jag är kär
En blick under lugg eller över kanten 
på ett par svarta solbrillor. Ett 
oskyldigt leende. Pow! Du är kär, och 
du kommer aldrig att kunna glömma 
det. I små korta glimtar i jätteformat 
(serien gjordes först för väggstorlek på 
Linköpings Universitet, sju väggar på två 
våningar) berättar Daniel Novakovics 
om poplåtar, pojkrumsdrömmar och 
känslor så stora att man nästan sprängs. 
En bok med bultande hjärta och fjärilar 
i magen...

Meg Cabot 
Översättare: Ylva Kempe
B. Wahlströms Bokförlag. 200 sidor
ISBN 978-91-32-15660-1

Jinx tur i oturen
Jinx heter egentligen Jean, men kallas 
så eftersom hon är så otursförföljd. 
Från det att hon föddes har hon 
ständigt drabbats av nya svårigheter 
och katastrofer. Nu måste Jinx flytta 
från Idaho till sina rika släktingar i 
New York och hon hoppas att turen 
kanske äntligen har vänt. Men allt 
går snett redan första dagen och Jinx 
kusin Tory visar sig vara en riktig häxa. 
Frågan är hur långt Tory är beredd att 
gå för att krossa Jinx? Skratt, magi och 
spänning av författaren till böckerna om 
prinsessan Mia.

Anthony Horowitz 
Översättare: Ola Jameson
Bonnier Carlsen. 408 sidor
ISBN 978-91-638-4418-8

krokodilens tårar
Alex Rider i högform! I den åttonde 
boken om tonårsagenten blir Alex 
indragen i en otäck härva av biologiska 
vapen och utpressning på hög nivå. När 
MI6 ber Alex om hjälp med att spionera 
på en välbevakad laboratorieanläggning 
tackar han motvilligt ja. Ett beslut 
han bittert får ångra. Samtidigt har en 
journalist lyckats avslöja Alex riktiga 
identitet och han riskerar att hängas ut 
offentligt som spion. Kommer MI6 att 
hjälpa honom? Action, spänning och 
mängder av fantasifulla mordförsök 
utlovas.

ingrid Olsson 
Rabén & Sjögren. 256 sidor
ISBN 978-91-29-67369-2

komma över
Det fanns säkert små osynliga tecken. 
Ledtrådar han inte ville se. Nu är 
det för sent. Han flyttar till en sliten 
andrahandsetta. Låter föräldrarna tro 
att de fortfarande bor ihop, att de båda 
kommer till midsommar. Han försöker 
glömma. Men det går inte, han saknar 
henne ständigt. Allt hopp som väcks när 
hon hör av sig, säger att hon ska titta 
förbi. Och den svarta besvikelsen när 
hon inte dyker upp. Men det blir bättre, 
långsamt mår han bättre. Ömsint och 
med humor om att bli lämnad och att 
komma över det.

Boel Werner
LL-förlaget. 156 sidor
ISBN 978-91-7053-338-9

Junia på jakt
Junia saknar sin storebror Morgan. 
Han dog i en trafikolycka. Morgan 
var nyfiken och impulsiv. Gillade att 
prova på saker. Junia är mer försiktig. 
Kanske till och med lite feg. När morfar 
frågar om Junia vill följa med på älgjakt 
tänker hon först säga nej, men ändrar 
sig när hon tänker på Morgan. Att 
han säkert hade vågat. Men vad ska 
klasskamraterna säga om att hon skjuter 
på djur. Är det mord? Och får man 
verkligen klaga på jakt om man själv äter 
kött? En bok som väcker frågor om jakt, 
djur och människor.
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Neil Gaiman
Bonnier Carlsen. 240 sidor
ISBN 978-91-638-6439-1

kyrkogårdsboken
”I mörkret fanns en hand, och handen 
höll en kniv”. Så börjar historien om 
Ingen. Den ondsinta mördaren Jack 
är lejd för att döda en hel familj, men 
en liten babypojke överlever genom 
smita iväg till en kyrkogård. Här 
träffar han spökparet Owens, som 
adopterar honom. Ingen växer upp på 
kyrkogården bland spöken, vampyrer 
och varulvar. Här möter han också 
flickan Scarlett och en hel drös förnäma 
men ganska läskiga gastar. En fantastisk 
bok, omöjlig att släppa när man börjat 
läsa!

Cannie Möller 
Bonnier Carlsen. 200 sidor
ISBN 978-91-638-6693-7

M som i Mara
Mara är femton år och befinner 
sig ofrivilligt på ett skrivarläger i 
Herresta. Mamma och hennes kille 
har åkt till Paris. Mara är fast på 
lägret i en hel vecka tillsammans med 
fjorton ungdomar och kursledaren, 
författarinnan Carin. Mara har taggarna 
utåt, vill inte vara vän och passa in. 
Hon föraktar de andra i tysthet, med 
undantag för söta Simon. Honom skulle 
hon gärna vilja känna mycket mera av. 
Men Mara bör vara försiktig med vad 
hon önskar sig. I hålet under eken i allén 
finns magiska möjligheter.

David Whitley 
Översättare: Lottie Eriksson
B. Wahlströms Bokförlag. 350 sidor
ISBN 978-91-32-15794-3

Midnattsmanifestet
I staden Agora går allt att köpa och sälja, 
såväl människor som känslor. Mark 
säljs av sin far och hamnar i astrologen 
Greve Stellis torn. Här finns också 
barnhemsbarnet Lilly, som drömmer 
om en värld bortom fästningens murar. 
Vänskapen sätts på prov då Mark 
lyckas bli grevens lärling medan Lilly 
väljer att lämna tornet för att hjälpa 
nödställda i den hårda staden. Men 
deras vägar kommer att korsas igen. Och 
någon övervakar noga varje steg de tar. 
Fängslande fantasy om ett samhälle styrt 
av girighet.

Mats Wahl 
Opal. 210 sidor
ISBN 978-91-7299-395-2

Ormfågel
Ellen och mamma har flyttat till 
förorten, till ny lägenhet och ny skola. 
På skolan råder kaos. Nicko, Dudde 
och Petter hotar, slår och trakasserar 
utan att någon vågar ingripa. I klassen 
finns också Max som lär Ellen spela 
schack och som tänker byta plugg för 
att åtminstone ha en chans att lära 
sig något. Tillsammans ska de börja 
i skolans dramagrupp, sätta upp en 
tragedi. Men tragedin som drabbar 
dem är verklig. En brandfackla mot den 
svenska skolan! Starkt och gripande. 

Cylin Busby och John Busby 
Översättare: Cecilia Falk
Rabén & Sjögren. 288 sidor
ISBN 978-91-29-67120-9

När vi försvann
Polisen John Busby vägrar att låta sig 
skrämmas till tystnad. Han tar strid 
mot stadens värsta gangster, men hans 
mod är nära att kosta honom livet. 
John blir skjuten, på nära håll med 
hagelgevär. Han överlever mirakulöst, 
med svåra skador. Här berättar John 
och dottern Cylin med sina egna ord 
om bakgrunden till mordförsöket 
och om de konsekvenser det fick för 
familjen. Spännande och otäckt om 
korrumperade poliser, gangstrar och en 
familj i kris. John Busby och hans fru 
lever ännu idag på skyddad ort. 

Rachel Cohn och David Levithan  
Översättare: Nina Östlund
X Publishing. 252 sidor
ISBN 918576308X

Naomi och elys 
kyssförbudslista
Naomi och Ely är mer än bästa vänner. 
De har varit kompisar sedan de var 
småbarn och vet allt om varandra. De 
bor i samma hus i samma coola kvarter 
i New York. Båda är snygga, sexiga och 
lite galna. Men Ely är bög och Naomi 
kan inte få in i sitt huvud att det inte 
ska bli de två till slut. Att vänskapen 
ska förvandlas till kärlek. När Ely råkar 
flirta ihop sig med Naomis pojkvän 
är brytningen mellan vännerna ett 
faktum. Rappt, roligt och rörande om 
kärlekstrassel och äkta vänskap.

UNGDOMSBöCkeR



VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

UNGDOMSBöCkeR

Cornelia Funke
Översättare: Gunilla Borén
Opal. 272 sidor
ISBN 978-91-7299-397-6

Reckless
I världen bakom spegeln är sagorna 
sanna. Här råder krig mellan människor 
och stenvarelser, goyler. Bröderna Jakob 
och Will hamnar i ett bakhåll och Will 
blir smittad av den hemska stensjukan 
som förvandlar mänsklig hud till sten. 
Bröderna ger sig av på en desperat 
jakt efter ett botemedel. Med på resan 
finns också gestaltskiftaren Räv och 
Wills käresta Clara. Världen bakom 
spegeln är en farlig plats, full av magi, 
människoätande häxor och mäktiga feer. 
Underbar svart saga med motiv från 
folksagorna.

Simonette Schwartz 
LL-förlaget. 157 sidor
ISBN 978-91-7053-317-4

Saba: Sanningar och lögner
Saba är sexton år och bor i en förort till 
Stockholm. Hennes föräldrar kommer 
från Eritrea och nu ska pappa resa 
tillbaks till hemlandet för att arbeta. 
Mamma ligger mest i sängen och äter 
sömntabletter. Saba får själv ta hand 
om småsyskonen och hemmet. I skolan 
har någon hackat sig in i en databas och 
spritt ut hemligheter om alla i klassen. 
Misstankarna faller på stökiga Goran. 
Men inget är som det verkar och Saba 
tvingas inse att människor omkring 
henne är bra på att ljuga. 

Johanna Lindbäck 
Rabén & Sjögren. 272 sidor
ISBN 978-91-29-67256-5

Saker som aldrig händer
Andreas bor utanför Luleå med sin 
pappa och går sista året på hotell- och 
restauranglinjen. Flickvännen Hanna 
har varit så konstig på sistone. Skev 
och annorlunda utan att han har 
kunnat sätta fingret på vad som är fel. 
De tassar båda på tå, försöker undvika 
konfrontationen, frågorna. Men något 
är det som skaver. Frågan är om han 
verkligen vill veta? Och så är det Erik, 
Andreas före detta bästis, som plötsligt 
tar plats i hans liv igen. Träffsäkert om 
att bli sviken och om vägen tillbaka. 

Mikael Niemi 
Rabén & Sjögren. 233 sidor
ISBN 978-91-29-67300-5

Skjut apelsinen
I sexton år har han varit grå. Hållit sig 
i mitten, alltid tyckt som alla andra. 
Nu räcker det, han vill inte spela 
med i spelet längre. Han vill brinna, 
skapa kaos, bli sedd. I mammas 
gamla städrock och med dikter som 
vapen tar han upp kampen mot alla 
skitar och idioter i sin fisförnäma 
gymnasieskola. Blir kallad för bög, äckel 
och galning. Njuter av att bli avskydd, 
att väcka reaktion. I plugget finns också 
hackkycklingen Pålle. Tillsammans 
ska de hämnas så att ingen någonsin 
glömmer dem. 

Anne  Rooney 
Översättare: Maria Holst
Hegas. 52 sidor
ISBN 978-91-85877-53-9

Skelettpojken
Davids lillebror Martin är ute i 
trädgården och leker när han hittar ett 
konstigt ben. Då bröderna gräver vidare 
finner de flera små benbitar. David har 
en otäck känsla av att benen kommer 
från ett människofinger. Ett litet barns 
finger. Har någon blivit mördad och 
nedgrävd i deras trädgård? På natten 
vaknar David av ett egendomligt 
skrapande ljud och när han ser ut 
genom fönstret får han en kuslig 
överraskning. En lättläst mysrysare.

Gull Åkerblom 
Opal. 300 sidor
ISBN 978-91-7299-364-8

Silverkniven
Sagolikt och kusligt om Edit som bor 
hos sina morföräldrar. Mamman är 
konstnärinna och lever ensam ute i 
skogen, hemlighetsfull och psykiskt 
skör. Edit är mobbad i skolan och 
har sin tröst i hästar och ridning. När 
hon hittar en annons om ett ridläger 
på Råkekullaborgen blir modern 
upprörd och försöker hindra henne 
från att ansöka. Trots det reser Edit till 
Råkekulla, där hon ska bo tillsammans 
med fyra andra tjejer. Men det finns 
mörka hemligheter på borgen och Edit 
och flickorna svävar i fara. 
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Tim Bowler 
Översättare: Ulf Gyllenhak
B. Wahlströms Bokförlag. 150 sidor
ISBN 978-91-32-15725-7

Spela död
“Ingen lägger märke till mig när jag inte 
vill. Jag skulle lika gärna kunna vara 
osynlig”. Fjortonårige Blade är på flykt. 
Han gömmer sig för dem som söker 
honom i en stor stad. Är skicklig på att 
hålla sig undan, vara osynlig. Livet på 
gatorna är hårt och han är ständigt på 
sin vakt, litar inte på någon. Men en dag 
blir Blade attackerad av Trixi och hennes 
tjejgäng. Och hans förflutna hinner till 
slut ikapp honom. Jakten har börjat. En 
spännande thriller med högt tempo. 
Första delen i en serie - Blade. 

Anna Vikström 
Opal. 140 sidor
ISBN 978-91-7299-382-2

Spinks
Tredje boken om baskettjejen Kim. Kim 
mår fortfarande dåligt efter händelserna 
med människosmugglarna. Tur att hon 
har bästisen Sassa och Jack, som det 
kanske är på gång att bli något med. 
En ny tjej börjar i Kims klass. Johanne 
verkar tuff och hård, men Kim blir 
vittne till att hon hotas av ett tjejgäng. 
Samtidigt förekommer stölder på skolan 
och i badhuset. Frågan är om Johanne 
är inblandad? Och vem är killen i den 
gröna mössan? Kim hamnar som vanligt 
i trubbel när hon börjar nysta i saker 
och ting. 

Nahoko Uehashi 
Översättare: Kami Anani
Ordbilder. 240 sidor
ISBN 978-91-85269-14-3

Stridsormarna
Japansk fantasy! Erin och hennes 
mor Soyon bor för sig själva i en liten 
by. Modern ansvarar för skötseln av 
Huggtänderna, de främsta exemplaren 
av Stridsormar som används för strid. 
Stridsormarna är fasansfulla monster 
och kan bara kontrolleras med hjälp 
av särskilda flöjter. En natt dör alla 
Huggtänder och Soyon anklagas 
för dödsfallen. Straffet för en sådan 
försumlighet kan bara bli ett. Erin 
tvingas fly, långt bort från byn och de 
som känner henne. Första delen i serien 
Besttjusaren.

karina Berg Johansson 
Rabén & Sjögren. 228 sidor
ISBN 978-91-29-67489-7

Synvilla
Samuel är den ständiga outsidern. 
Avvikande och utanför. Klassen är på 
läger på Gotland. En sista resa innan 
skolan slutar och klassen splittras. För 
Samuel ska det bli den allra sista resan. 
Han har bestämt sig, vet bara inte hur 
ännu. Egentligen borde han inte ha följt 
med, men han vill så gärna se Emelie 
för sista gången. Söta, populära Emelie, 
som Samuel är hemligt och hopplöst 
förälskad i. Nu ska han äntligen få mod 
att tala med henne, berätta hur han 
känner. Men inget blir som Samuel 
planerat.

David Almond 
Översättare: Katarina Kuick
Berghs förlag. 200 sidor
ISBN 978-91-5021-801-5

Svarta vingar
Fjortonårige Liam bor på landsbygden 
i Storbritannien. Tillsammans med sin 
bästa vän Max hittar han ett övergivet 
spädbarn mitt ute i vildmarken. Ingen 
vet vem den lilla flickan är eller varifrån 
hon kommer. Men genom henne möter 
Liam Crystal och Oliver. Hon – en tjej 
med skärsår och brännskador från ett 
hårt och tragiskt liv, han ett flyktingbarn 
från Liberia som riskerar att skickas 
tillbaks till kriget. En suggestiv historia 
med många bottnar av författaren till 
Han hette Skellig. 

Leif Jacobsen /Stefan Lindblad 
Hegas. 76 sidor
ISBN 978-91-85877-35-5

Stulen
Krille, Petter och Lukas bor i ett litet 
samhälle på landsbygden. Mopeder är 
deras stora intresse och de tre vännerna 
kan allt som finns att kunna om 
moppar. Petter har en Dakota, Lukas 
en Peugeot och Krille en röd Baotian. 
När killarna är ute och kör i skogen 
blir Krilles moppe stulen, mitt framför 
näsan på dem. Nu måste de hinna 
ikapp tjuven. En vild jakt på sliriga 
stigar tar sin början. Men är tjuven den 
de tror? Ett fartfyllt och spännande 
mopedmysterium. Fristående 
fortsättning på Razzia. 

UNGDOMSBöCkeR
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Sonya Hartnett 
Översättare: Helena Ridelberg
Atrium Förlag. 240 sidor
ISBN 978-91-86095-10-9

Torsdagsbarn
Harper växer upp på landsbygden i 
Australien under mellankrigstiden. 
Fadern har varit soldat och fick en 
ofruktbar jordplätt att bruka då han 
återvände från kriget. Harper har fyra 
syskon. Men det är lillebrodern Tin som 
är bokens gåta. Redan som liten älskar 
han att gräva. Och en dag börjar Tin att 
gräva under familjens hus. Snart har han 
mer eller mindre flyttat ned i sitt rike 
av gångar och hålor medan livet pågår 
i glädje och sorg ovan hans huvud. En 
ruskigt bra bok som fängslar en direkt. 
För vana läsare. 

Niklas krog 
B. Wahlströms Bokförlag. 200 sidor
ISBN 978-91-32-15780-6

Turk & Ayla
Fristående fortsättning på Ingen rädsla. 
Ayla och Turk lever i skilda världar. 
Hon i höghusområdena i Rinkeby, 
han i villakvarteren i Bromma. Hon är 
tuff, han är mesig. Båda är grymma på 
basket. Och de gillar varandra. Turk har 
tagit mod till sig och bjudit Ayla på fika. 
De snackar på MSN. Och de vill båda 
något mer. Men finns det någon chans 
att de verkligen kan bli ett par? Vågar 
de lita på varandra? Och vad ska vänner 
och lagkamrater säga? Medryckande om 
basket, förälskelse och mod.

Patrick Ness 
Översättare: Ulf Gyllenhak
B. Wahlströms Bokförlag. 352 sidor
ISBN 978-91-32-15739-4

Tystnaden i bruset
I Prentisstown finns inga kvinnor. De 
dog alla i det virus som gjort att männen 
kan höra varandras tankar och även 
djurens. Alla lever i ett ständigt brus 
av det andra tänker. Todd är byns sista 
pojke och som sådan ensam och utstött i 
väntan på att bli man. När han och hans 
hund, den ständigt bajsnödiga Manchee, 
ger sig ut i träsken för att plocka äpplen 
finner de något oerhört, en tystnad i 
bruset. Men det visar sig vara en farlig 
upptäckt. En riktig sträckläsningsbok! 
Spännande, oväntad och otäck. 

Bengt-Åke Cras 
B. Wahlströms Bokförlag. 160 sidor
ISBN 978-91-32-15803-2

överspelad
Massor av fotboll och dramatik i den 
tredje boken om Malmens IK. David 
Linder börjar trivas i Malmhammar och 
satsar på sin fotbollskarriär i Malmens 
IK. Men allt går inte som det ska för 
familjen Linder. Pappa sitter ännu i 
fängelse för förskingring och familjen 
har det knapert. David blir skadad på en 
match och lämnar fältet öppet för Elias, 
som gärna vill ta hans plats på plan. 
Dessutom är stadens värsting Sandor 
Holmström fortfarande ute efter att 
hämnas på David. 

Johanna Thydell 
Alfabeta. 256 sidor
ISBN 978-91-5011167-5

Ursäkta att man vill   
bli lite älskad
Nora går i gymnasiet och är inte 
speciell alls. Osäker och med noll 
självförtroende. Bästa kompisen Lisa 
spelar i en annan liga. Perfekt, snygg, 
charmig och omtyckt av alla. Nora 
älskar Lisa. Rider på hennes energi, 
styrks av hennes mod. Lisa peppar 
Nora att våga flirta med snygga Stoffe. 
Och faktiskt blir de bjudna dit på fest. 
Men där händer något som får stora 
konsekvenser för deras vänskap. Starkt 
och träffande om självkänsla, vänskap, 
kärlek och svek.

Maria Turtschaninoff 
Söderströms förlag. 225 sidor
ISBN 978-951-52-2739-3

Underfors
Alva är paranoid. Måste ha koll på 
människor hon möter, tar alltid olika 
vägar hem. Exakt vad hon är rädd för 
förstår hon inte själv. Hon vet att hon 
är adopterad men har inga minnen 
från tiden före sin nuvarande familj. 
Men någon vill få henne att minnas. 
Alva hittar underliga tecken och 
när en mystisk främling söker upp 
henne tar nyfikenheten överhanden. 
Hon följer med honom nedåt, till 
Underfors. Fängslande om sagoväsen, 
förtrollningar, onda andar och kärlekens 
makt i en värld rakt under våran. 
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karin Henriksson /Maarit Gunnervall 
Schildts. 48 sidor
ISBN 978-951-50-1968-4

Farligt på riktigt?
Det finns mycket man kan vara rädd 
för. Men allt man är rädd för kanske 
inte är farligt. Man kanske inte 
behöver vara rädd för dinosaurier 
längre, för de dog ju ut för länge 
sedan och finns inte längre. Och 
många kanske är rädda för monster. 
Men behöver man egentligen vara 
rädd för dem? Det kan vara bra att 
veta att det finns svampar och bär 
som är giftiga. De är ju farliga, så 
man måste se upp för dem. 
Från 3 år.

Maria Bergström, emily Ryan och 
Gabrielle Nilsson
Kulturpoolen. 42 sidor
ISBN 978-91-977522-9-9

Bernadotte: 
Vår franske kung
Hur kom det sig att vi fick en ung 
och helt främmande fransman på
den svenska tronen? I den här 
spännande berättelsen får vi följa 
Jean Bernadotte från när han tog 
värvning som ung adelsman, via 
den franska revolutionen och 
Napoleonkrigen, tills det att han 
besteg den svenska tronen som Carl 
XIV Johan. Vi möter även personer 
som Marie Antoinette, Axel von 
Fersen och andra som formade vårt 
land, på ett helt nytt sätt.

Ulf Sindt /Anna Sandler
Alfabeta. 64 sidor
ISBN 978-91-501-1153-8

Boken om bovar
Det har funnits många spännande 
och kända bovar i historien. En av 
de mest kända svenska bovarna var 
en man som kallades Lasse-Maja. 
Han kallades så därför att han ofta 
klädde ut sig till kvinna och lurade 
folk. Han stal pengar från dem och 
smet sin väg. Här finns historien om 
hur det gick för honom. Här finns 
också berättelser om andra skojare, 
och hur de lurat folk. Man kan bli 
förvånad över hur fräcka skojare kan 
vara. 
Från 7 år. 

Per Bengtsson och Oskar ekman /
elin Lindell 
Alfabeta. 96 sidor
ISBN 978-91-501-1210-8

Bästa testboken
Vilka är egentligen personerna i din 
familj? Egentligen kanske ditt syskon 
är en vampyr, eller en zombie. 
Då kan du göra ett test. Testa hur 
pinsamma dina föräldrar är eller hur 
du blir tillsammans med den du är 
kär i. Men du gör det på egen risk. 
Du kanske får veta saker du inte ville 
veta, både om dig själv och andra. 
Från 9 år.

Johan Unenge 
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 978-91-29-67251-0

Det ska jag bli!
När man är barn går det att leka 
hela dagarna. Det går inte när man 
blir stor. Men vilket jobb vill man 
egentligen ha när man blir stor? 
Prova att öva och testa redan nu! 
Fast det verkar lite jobbigt att bli 
kändis. Så man kanske skulle bli 
astronaut och öva på att bo i trånga 
utrymmen. Pröva att vara brevbärare 
hemma hos mamma och pappa eller 
träna på att smyga och spana för att 
bli detektiv. 
Från 7 år. 

Bengt-erik engholm /Jojo Falk 
Natur & Kultur. 48 sidor
ISBN 978-91-27-12133-1

Fakirer
Det kan göra ont att ta en spruta hos 
doktorn. Men tänk då hur ont det 
måste göra på en fakir som ligger 
på en matta av spikar. En fakir kan 
också gå på krossat glas, dra en 
godsvagn som väger elva ton eller 
låta en råttfälla slå igen över tungan. 
Det måste göra riktigt ont. Varför 
gör en fakir sådana saker? Och 
tycker inte fakiren att det gör ont? 
Fakiren Orthae berättar hur det är 
att vara fakir. 
Från 7 år. 
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Berndt Sundsten /Jan Jäger 
B. Wahlströms Bokförlag. 44 sidor
ISBN 978-91-32-15515-4

Fiska
Det finns många olika sätt att fiska 
på. Man kan meta vid en sjö. Man 
kan använda kastspö eller flugspö. 
Man kan fiska från en båt. Man kan 
fiska i en älv. Hur man än fiskar 
kan det vara bra att veta lite om hur 
fisken beter sig. Om det är bra att 
fiska när det regnar. Var man ska 
försöka locka fisken med betet. Det 
kan också vara bra att kunna lite om 
fiskeutrustning, även om man bara 
använder en pinne som metspö. 
Från 7 år. 

Flera författare /Nino keller 
Bonnier Carlsen. 128 sidor
ISBN 978-91-638-6737-8

Frågvis?
Kan ekorrar vara allergiska mot 
ekollon? Varför spinner katter? När 
uppfanns siffran noll? Det finns 
många frågor man kanske vill ha 
svar på. Här finns i alla fall några. 
Boken är uppdelad i olika ämnen, 
som astronomi och biologi, så det 
är lättare att hitta. Här kan man få 
svar på de frågor man funderat över 
länge. Man kan också få svar på 
frågor man inte ens hade. Som om 
en hackspett kan få nackspärr. 
Från 9 år.

Gallie eng /Annica Jacucci Wirensjö 
B. Wahlströms Bokförlag. 64 sidor
ISBN 978-91-32-15828-5

Grymt hemligt
Kan du bevara en hemlighet? Det 
kan vara svårt. Om man vet något 
men inte får säga det till någon 
annan. Många saker kan vara 
hemliga. Man kan prata hemliga 
språk eller skriva med hemlig skrift. 
Trollkarlar vill att deras konster ska 
vara hemliga. En spion måste vara 
hemlig och inte bli avslöjad. Känner 
du till någon spion? Några finns 
här. Och så avslöjas vilka hemliga 
varelser som gör att det blir stökigt 
på ditt rum. 
Från 7 år. 

Mats Vänehem
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-6573-2

Hitta historien
En del städer som finns idag var 
tidigare byar eller marknader. De 
växte till städer för att de var lätta 
att komma till eller låg nära vattnet 
så att handelsskepp kunde ta sig dit. 
Det kan vara svårt att tänka sig en 
sådan plats på stenåldern. Hur såg 
den ut? Här finns uppslag över hur 
en plats har kunnat se ut genom alla 
år, från istiden fram till idag. Man 
får också veta vad människorna 
sysselsatte sig med. 
Från 7 år. 

Grethe Rottböll /erica Jacobson 
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 978-91-29-67344-9

Häng med på cykel
Det är härligt att cykla. Man får 
motion och man släpper inte ut 
avgaser som bilarna gör. Men det 
finns saker man måste tänka på när 
man cyklar. Att cykeln har reflexer 
och att ringklockan fungerar. Att 
alltid ha hjälm. Man måste kunna 
trafikreglerna om man cyklar 
bland andra fordon. I boken finns 
en trafikbana med frågor om hur 
man cyklar i trafiken. Om du klarar 
trafikbanan får du cykelmärket som 
finns med i boken. 
Från 7 år. 

FAkTABöCkeR

Gudrun Wessnert /Mats Minnhagen 
LL-förlaget. 104 sidor
ISBN 978-91-7053-319-8

Jarlen och kungariket - en 
berättelse om Birger jarl
Birger Jarl var en viktig man i 
Sveriges historia. Han var jarl, 
vilket betydde att han var kungens 
närmaste man. Birger såg till att 
hans son Valdemar blev kung när 
den regerande kungen dog. Birger 
Jarl var kung Valdemars närmaste 
man, men man brukar säga att det 
var han själv som regerade landet. 
Han byggde upp Sverige på ett annat 
sätt än det varit tidigare. Det här är 
historien om Birger Jarl. 
Från 12 år. 
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Malin Lilja /Jens Ahlbom 
Natur & Kultur. 56 sidor
ISBN 978-91-27-12115-7

Lilla gåtboken
Det är alltid kul att gissa gåtor 
tillsammans med någon. Ibland 
kan gåtor vara kluriga, så man får 
fundera länge. Ibland kan de vara 
larviga. De kan vara roliga och 
ibland kan de kännas omöjliga att 
lista ut. De kan handla om hur man 
får in en giraff i ett kylskåp eller hur 
man fångar en kanin som har dåliga 
tänder. Här finns många roliga gåtor 
att gissa på. Både omöjliga, kluriga 
och larviga gåtor. 
Från 5 år. 

Johanna Westman /eva Ankarvall 
Rabén & Sjögren. 184 sidor
ISBN 978-91-29-67338-8

Johanna fixar fest! Hela 
årets kalaskokbok 
Det är kul med kalas. Att träffa sina 
vänner och ha kul. Att umgås och 
att äta gott. Ibland kan man vilja ha 
kalas utan att komma på vad man 
vill fira. Här finns förslag på vad man 
kan fira, och vad man kan bjuda 
på. Hjärtetoast på Alla hjärtans dag 
eller skelettkakor på Halloween. 
Man kanske inte ens behöver någon 
anledning att fira. Man vill bara ha 
god mat. Då finns recepten här.
Från 9 år.

Lena Sjöberg
Opal. 48 sidor
ISBN 978-91-7299-394-5

kalla fakta om is
Is kan vara mer intressant än man 
tror, även om det bara är fruset 
vatten. Det kan ha olika färger och 
former. Is och kyla kan användas så 
att maten inte blir dålig. Isen gör att 
fiskarna i sjön rör sig mindre än de 
brukar. De kanske till och med slutar 
att andas syre. Många roliga och 
spännande fakta om is, till exempel 
om misslyckandet med världens 
största isglass och vad som menas 
med att vara snöblind. 
Från 7 år. 

Helen Rundgren /Jonathan knape 
Utbildningsradions förlag, UR. 32 sidor
ISBN 978-91-25-09023-3

karl-Astrids vänner
Dagge Daggmask, Grålle Gråsugga 
och alla de andra vännerna i parken 
berättar om hemska saker som 
hänt. Som när taket försvann hos 
gråsuggan, när myran fastnade i 
maten och när daggmasken åkte upp 
i himlen. Och så får du lära dig lite 
om de olika krypen också. 
Från 4 år.

Håkan Borgström
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 978-91-29-67295-4

kroppens mysterier
Vet du att en människa har 100 000 
kilometer blodådror i kroppen? Vet 
du varför man gäspar? Vår kropp 
har en massa funktioner som det är 
spännande att veta mer om. Varför 
det kittlas eller varför det blir ett 
blåmärke när man slår sig. Och 
klarar du att uttala det vetenskapliga 
namnet på hicka? 
Från 9 år.

Sarah khan 
Översättare: Bodil Svensson
Berghs förlag. 64 sidor
ISBN 978-91-502-1789-6

Lilla boken om katter
Katter är jättemysiga djur. Men de 
brukar inte vilja att någon annan 
bestämmer över dem. Om man ska 
skaffa katt finns det många saker 
man behöver veta så att katten 
känner sig välkommen och trivs i sitt 
nya hem. Den behöver en låda och 
någonstans att sova. Det är också 
bra att få veta saker om hur katten 
gör när den tvättar sig. Och hur den 
gör när den är på lekhumör eller vill 
jaga, så att man är beredd på det. 
Från 9 år.
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Steve Parker 
Översättare: David Nilsson
Rebus. 32 sidor
ISBN 978-91-7339-878-7

Livet i regnskogen
En regnskog är en speciell skog. 
Den har träd som står tätt ihop och 
det verkar regna hela tiden. Träden 
och växterna kan vara jättestora. 
Där finns också jättemånga djur 
och insekter. En del djur kan se lite 
skojiga ut, som pilgiftsgrodor eller 
flygande ödlor. Eller en sengångare, 
som rör sig väldigt långsamt och 
sover sexton timmar varje dygn. 
Många regnskogar är hotade för att 
människor hugger ner skogens träd.
Från 7 år. 

Pernilla Stalfelt 
Rabén & Sjögren. 25 sidor
ISBN 978-91-29-67229-9

Livetboken
Vad är liv? Livet kan vara så mycket. 
Det är stort som universum och 
litet som en myra. Livet kan vara 
ett hjärta som pumpar blod, men 
också en massa jobb och lek och 
skoj. Man kan göra något bra av livet 
och hjälpa andra och vara vänner 
och vara kär. Livet kan också vara 
sorgligt. Det är svårt att beskriva 
livet fastän det finns runt omkring 
hela tiden. Fast gör det ont när man 
biter sig i armen vet man att man 
lever.
Från 5 år.

Nicholas Harris /elisabetta Ferrero
Översättning: Kajsa Garpe
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 978-91-29-67349-4

Lysande havsboken
Många fiskar i haven lever nära 
vattenytan där det är ljust. Men 
det finns också fiskar som lever 
väldigt djupt nere i havets mörker. 
De kan se väldigt läskiga ut. En del 
fiskar har självlysande antenner 
som hjälper dem att hitta mat, som 
djuphavsmarulken. Andra kan bli 
självlysande för att skrämma bort 
fiender, som vampyrbläckfisken. Lys 
på bokens uppslag och se dem bli 
självlysande.
Från 5 år.

Stephanie Turnbull 
Översättare: Linda Pelenius
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1816-9

Lätta fakta om fjärilar
Fjärilar är något av det härligaste 
man kan se en fin sommardag. 
Deras vingar kan ha många olika 
färger. Färgerna kan göra att fjärilen 
har lättare att gömma sig. Vet du 
hur fjärilen ser ut innan den blir 
så vacker? Den är först en larv och 
sedan en puppa. Larverna kan se 
väldigt olika ut. Både skrämmande 
och äckliga. Precis som fjärilen också 
kan göra om man tittar riktigt nära. 
Från 7 år. 

Carin Svensson /erica Jacobson 
LL-förlaget. 128 sidor
ISBN 978-91-7053-334-1

Marie Curie - forskaren som 
sprängde gränser
Marie Curie var en kvinna som 
forskade om kemi och fysik för 
ungefär hundra år sedan. Hon gjorde 
många upptäckter om radioaktivitet. 
Tillsammans med sin make Pierre 
Curie fick hon nobelpriset för det. 
Hon fick nobelpriset igen några 
år senare för att hon upptäckte 
grundämnet radium. Hon är den 
enda kvinna som fått två nobelpris. 
Här får man veta mer om henne, hur 
hon växte upp, hur hon levde och 
om hennes forskning. Från 12 år. 

FAkTABöCkeR

Cynthia O’Brien 
Översättare: Annika S. Anderberg
Globe Förlaget. 32 sidor
ISBN 978-91-7166-190-6

Min fotobok om 
räddningsfordon
Du har säkert sett både ambulanser 
och brandbilar förut. Men har du 
sett hur det ser ut inuti en ambulans? 
Vet du att insidan av en brandbil ser 
ut som en jättestor verktygslåda? 
Det finns många olika fordon som 
används för att rädda och hjälpa 
människor - helikopter, vattenskoter, 
brandbåt och terrängfordon. Här 
finns massor av snygga bilder på 
olika räddningsfordon. 
Från 5 år.
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Lasse Anrell /Mati Lepp 
Bonnier Carlsen. 40 sidor
ISBN 978-91-638-6593-0

Spinkis fotbolls-ABC
Det är många människor över hela 
jorden som spelar fotboll. Det är 
så många att man nästan kan säga 
att fotbollen är ett eget språk som 
alla förstår. Fast det finns ju vanliga 
ord man behöver kunna också, 
sådana ord som har med fotboll att 
göra. Spinkis och hans kompisar 
Costas och Katta förklarar ord 
som man behöver kunna om man 
spelar fotboll. En ABC-bok från 
fotbollsplanen. Från A som i avspark 
till Ö som i öva. 
Från 5 år.

George Johansson /Jens Ahlbom 
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 978-91-27-12209-3

Mulle Meck berättar om 
traktorer
Det var inte alls länge sedan som 
man spände oxar framför en plog för 
att plöja upp jorden man ville odla. 
Nu finns det traktorer. De uppfanns 
för hundra år sedan, och sedan dess 
har de blivit bättre och bättre. Mulle 
Meck och hans hund Buffa berättar 
om traktorns historia. De visar olika 
modeller av traktorer, och hur de 
har sett ut. De talar också om hur 
en traktor fungerar och vad den kan 
göra. Från 5 år.

Terry Jennings 
Översättare: Jan & Ninna Rees
Globe Förlaget. 32 sidor
ISBN 978-91-7166-193-7

Naturspanare:   
Små däggdjur
Det finns fullt av djur i vår natur. 
Däggdjur är de enda djur som har 
päls och som ger sina ungar di. Hur 
mycket vet du om dem? Skulle du 
känna igen en räv om du såg den i 
skogen? Kan du se skillnad på en 
kanin och en hare? Genom att känna 
igen djurens fotspår kan man se var 
de har gått. Här finns bilder så att 
man lättare känner igen djuren. Gå 
ut i naturen och spana. 
Från 7 år.

inti Chavez Perez 
Alfabeta. 176 sidor
ISBN 978-91-501-1166-8

Respekt - en sexbok   
för killar
Det här är en bok om sex för unga 
tonårskillar, med många bra tips och 
råd om hur man flirtar och kysser och 
olika sätt att ha sex. Här finns också 
diskussioner om hetero-, homo- och 
bisexualitet, och varför man kan se 
så olika på det. Många funderingar 
om saker man tycker är känsliga. Och 
framför allt en påminnelse om hur 
viktigt det är att både man själv och 
ens partner tänker på och känner 
respekt för varandra. Från 15 år.

Ulf Sindt /Jens Ahlbom
Alfabeta. 64 sidor
ISBN 978-91-501-1144-6

Riddarboken
För ungefär tusen år sedan började 
medeltiden. Då fanns det ringmurar 
runt städerna som skydd. Rika och 
adliga familjer bodde i borgar. Det 
var också bara de som kom från 
sådana familjer som fick bli riddare. 
Här får man veta hur livet kunde 
vara i en borg. Man får veta hur man 
blev riddare, och vad som hände 
på ett tornerspel. En bok om hur 
riddarna levde och vilka uppdrag de 
kunde ha. 
Från 7 år. 

Therese Bringholm och inger Scharis /
Lena Forsman 
Berghs förlag. 34 sidor
ISBN 978-91-502-1813-8

Sov gott - upp och ner & 
under vattnet!
Visst är det skönt att få sova när man 
är trött? Men det finns djur som 
sover på sätt som vi människor inte 
skulle tycka är så skönt. Vi skulle 
nog inte ens kunna somna. Att sova 
hela vintern utan att kissa eller bajsa 
eller att sova medan man simmar. 
Vissa djur sover bara tjugo minuter 
om dagen. Och andra stående på ett 
ben. Det finns till och med djur som 
kan sova medan de flyger. Man blir 
trött bara man tänker på det. 
Från 3 år.
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Mikaela Periér /kenneth Andersson
Rabén & Sjögren. 94 sidor
ISBN 978-91-29-67532-0

Stora ordboken för  
små tungor
Med ord kan man rimma, ramsa och 
tramsa. Skoja, vrida och vända. Med 
ord kan nästan vad som helst hända. 
Följ med taxen Tungan på en resa 
genom alfabetet. Ibland hittar Tungan 
på helt nya ord. Det kan du också 
göra! Den snacksaliga Ordbajsaren 
och pigga papegojan Goja är Tungans 
assistenter. De sköter om svåra ord 
och förklarar.

karin Bergqvist /Gitte Spee 
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-1235-1

Så doftar blomman
När det är vår börjar blommorna 
vakna upp och titta fram i gräset. 
En blomma luktar sött och gott för 
att locka till sig humlor och bin. 
Men vad gör blomman om den blir 
anfallen av larver? Om blomman 
behöver hjälp? Blommor kan inte 
slåss. Blommor kan bara dofta. 
Från 5 år.

esbjörn Jorsäter
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-6521-3

Teckna drakar
Om du tycker om att teckna har 
du kanske redan lärt dig att teckna 
människor och djur. Du kanske har 
börjat göra egna serier. Då kan det 
vara dags att börja teckna riktigt 
häftiga drakar också. Här kan du 
få bra idéer till hur man kan göra. 
Med beskrivningar och skisser av 
hur du ritar både ensamma drakar 
och actionscener med drakar 
som anfaller. Allt för att skapa 
skräckinjagande teckningar. 
Från 7 år.

Guy Campbell /Paul Moran 
Översättare: Noomi Hebert 
Semic. 128 sidor
ISBN 978-91-552-5611-1

Trodde du ja!
Det finns jättemånga saker som vi 
tror på men som inte är riktigt helt 
sanna. Som att ett dygn består av 24 
timmar. Det är faktiskt lite kortare. 
Eller att Mount Everest är världens 
högsta berg. Det är faktiskt inte helt 
sant. Här får du också veta att du 
inte får finnar av choklad eller att 
Sahara är världens största öken. Det 
är många saker som avslöjas här. 
Från 9 år.

Andreas Palmaer /Peter Bergting 
Alfabeta. 64 sidor
ISBN 978-91-5011219-1

Varulvsboken
Tänk dig att det är fullmåne ute. 
Tänk dig att du mitt i natten känner 
hur du börjar bli hungrigare och 
hungrigare. Naglarna växer ut 
och blir till klor på tassar. Du blir 
hårigare. Du växer fort. Du har blivit 
en varulv. Fast det är kanske ingen 
bra idé, för har man en gång blivit 
varulv så är man det för alltid. Och 
det kanske är lite trist. Här kan man 
läsa hur man känner igen en varulv 
och några historier om varulvar. 
Från 7 år.

FAkTABöCkeR

Mia Bengtsson
Bonnier Carlsen. 48 sidor
ISBN 978-91-638-6685-2

Virka roliga amigurumis
De ser så gulliga ut där de står. De 
små virkade figurerna som kallas för 
amigurumi. Här finns några roliga 
varelser man kan virka, en liten 
apa, en flamsig fågel, en hund eller 
en harajukuflicka. En del figurer är 
lättare att virka, andra är svårare. 
Det finns beskrivningar om hur man 
virkar figurerna, så man måste inte 
vara proffs på syslöjd för att prova. I 
alla fall inte för de lättaste figurerna. 
Från 9 år.
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   Edith nesbith
Översättning: Rasha Al Atrash 

Dar Al-Muna. 194 sidor
ISBN 978-91-85365-69-2

 

أطفال سكة الحديد
Järnvägsbarnen

روبرتا، بيرت وفيليس أطفال عاديون متاماً ويعيشون يف لندن 

خالل بداية الـ 1900. عندما يختـفي والدهم تنتـقل الوالدة 

مع األوالد إىل بيت صغري يف الريف. وهناك يعتادون برسعة 

عىل القطارات العابرة والعامل يف محطة القطار. وتحدث 

معهم مغامرات عديدة... 

Roberta, Peter och Phyllis är helt vanliga barn 
som lever i London under 1900-talets början. 
När deras far försvinner flyttar modern ut med 
barnen till ett litet hus på landet. De blir snabbt 
hemmastadda med de förbipasserade tågen och 
arbetarna på tågstationen. Och de får vara med 
om en hel del äventyr....  

astrid Lindgren
Översättning: Liakat Hossain
Priam Publications. 100 sidor
ISBN 978-91-976957-8-7 

zasQc[‘x swPxho’f sysYywHQcv[‘t 
zfvkaxm swbajd hrahqf                 
pippi Långstrump

sysYywHQc[ ‘ vthj hlfN
1j zafhFxaL4w kwuawe kaswjan 1jsc[[ 
hGa3~a 8 1jsc[[ kaf; sfhb hq 1jar[ 
s2hWwjvWwa jvsc[h; 0ahjn 14a3~a da; zah4 
1j 0hw 2sd. Qkp.t5x’am dvst sj iahfa c[st 
8 zasfja faht sysYy; xvvr[ kP7v zah4N 6sx 
fa uvhf 0aj darhw 1r[ kr[c[a y3~m 

Känner du Pippi Långstrump? 
Den starkaste och snällaste och roligaste och 
rikaste flickan i världen, hon som bor ensam i 
Villa Villekulla med sin häst och sin apa och sin 
kappsäck full med guldpengar? 
Annars kan du läsa om henne i den här boken.

sara Fridholm
Växa Bokförlag. 27 sidor
ISBN 978-91-977179-0-8 

The life and whereabouts of 
Mr poppyloppy
Herr poppiloppis liv och leverne

Mr Poppyloppy is from an ancient kind 
and comes from a very remote star called 
Blippylippy. In this first book he meets 
his wife, starts a family and goes on a 
holiday in outer space.

Herr Poppiloppi tillhör ett mycket gammalt 
släkte och kommer från en avlägsen stjärna som 
heter Blippilippi. I den här första boken träffar 
han sin fru, bildar familj och åker på semester till 
yttre rymden. 

Matthew Bennett Young
Compton Press. 14 sidor
ISBN 978-0-9559203-0-1 

Maybe Colours 
kanske färger

Maybe red comes from tomatoes  
that nobody picks, or leftover lipstick.
Maybe yellow comes from two chefs  
that can’t stop making custard.
Where do colours come from?  
From the moment we open our eyes?

Kanske röd kommer från de tomater som ingen 
plockar, eller överblivet läppstift.
Kanske gul kommer från två kockar som inte kan 
sluta göra vaniljkräm.
Var kommer färger ifrån? Från det ögonblick när 
vi öppnar våra ögon?

aðalsteinn Ásberg sigurðsson
Bokförlaget Idun. 100 sidor
ISBN 978-952-67086-5-2 

Haltia joka kadotti 
hohtokivensä
alfen som tappade sin glimmersten

Mummo asuu talossa, jonka nimi on 
Haltiakivi. Mummolassa asiat ovat toisin  
kuin miltä aluksi näyttää. Ugla alkaa näh-
dä kummallisia unia, hän löytää oudon 
kiven ja kauan sitten kuolleen Saaran päi-
väkirjan. Näin kehkeytyy seikkailu halti-
oiden ja ihmisten maailmoiden välillä.
Mormor bor i ett hus som heter Alfstenen.  
Hos mormor är saker och ting inte riktigt som 
de ser ut att vara. Ugla börjar drömma konstiga 
drömmar, hon hittar en märklig sten och 
Saras dagbok. Sara som dog för länge sedan. 
Sommarlovet artar sig till ett äventyr mellan 
människornas och alfernas värld!

Lennart Eng  
Översättning: Rewsen Tunc
Apec Förlag. 36 sidor
ISBN 978-91-89675-75-4 

Çîroka albert
Historien om albert

Albert bi taybetî ji du tiştan pir hez 
dike. Jê yek qahwe ye. Ya duduyan jî 
tiştekî weke gilopeke mezin e ku li ser 
tebeqeyeke tenik e. Di hundurê gilopê  
de darek û textebendeke biçûk heye. 
Dema ku meriv gilopê dihejîne di 
hundurê wê de berf dibare.

Två saker tycker Albert speciellt mycket om.  
Det ena är kaffe. Det andra är en slags stor  
bubbla på en platta. Inuti bubblan finns ett träd  
och en liten bänk. När man skakar på bubblan 
börjar det snöa därinne. 

Engelska
English

Arabiska
باللغة العربية

Bengaliska
kaHwa

Finska
suomi

Kurdiska/Kurdî
nordkurdiska/kurmancî

Engelska
English

¸



ANDRA SPRÅk

ann-Helén Laestadius
Översättning: Britt Inger Sikku
Podium. 110 sidor
ISBN 978-91-89196-48-3 

sms:a sohpparis
sms från soppero

Agnes la 13 jagák ja årru Solnan 
Stockholma ålggolin. Suolev la 
oahppagoahtám sámegielav, giella majt 
ieddnes ij la ságastam dat rájes  
gå guodij Sohpparav Norrbottenin.  
Messa buorggum gielan boahtá sámes 
Hejkas, 14 jagák. 

13-åriga Agnes lär sig samiska i smyg. Riktigt 
spännande blir det när hon börjar messa med  
en snygging i byn Soppero. Men svåra frågor 
uppstår. Hur samisk är Agnes egentligen,  
och hur ska hon vara som same? 

sven nordqvist 
Översättning: Djordje Zarkovic
Gavrilo förlag. 26 sidor
ISBN 978-91-973590-5-4 

Petson slavi Božić
pettson får julbesök

Petson i Findus su raspremili kuću pred 
Božić i sada samo fali jelka i božićna hrana. 
Tada Petson povredi nogu i ne može ni u 
prodavnicu ni u šumu. Na svu sreću, na 
badnje veče stižu iznenadni gosti. 

Pettson och Findus är klara med julstädningen  
och bara granen och julmaten fattas. Då gör sig
Pettson illa i foten och kan varken handla eller 
hugga. Det skulle ha blivit en bedrövlig jul om  
de inte hade fått oväntat julbesök.

andra språk

 sven nordqvist
Översättning: Shlear Diliwi

Apec Förlag. 28 sidor
  ISBN  978-91-86139-38-4

مینۆ له  گه شتی جیهاندا
Minus och stora världen 

ڕۆژێکیان مینۆ به  دایکی ده ڵێت:”ئه مه وێ بچمه  
 ده ره وه  بۆ ئه وه ی ئه م جیهانه  گه وره یه  ببینم، 

بزانم چۆنه ”. دایکی له  وه اڵمدا ده ڵێت:”باشه  بچۆ 
ئازیزم، به اڵم زۆر دوا نه که ویت” وه  مینۆ ده ڕوات.

”Nu ska jag gå ut i stora världen och se hur där 
ser ut”, sa Minus en dag. 
”Javisst lille vän, gör det. Men bli inte borta för 
länge bara”, sa hans mamma. Och så gick han.

 

kebba sonko
N´Denian Kebba Landing Sonko. 70 sidor
ISBN 978-91-633-277-3 

Suloo niŋ Kanoo – Taaliŋolu 
Swediso niŋ Mandinka Kaŋo to 
apan och pepparn – sagor på svenska  
och mandinka

Foo fatanfansi daa le be je ka maafejaroo suuñaa 
aniŋ keke suñaa to baŋ? Ñinoolu meŋ nu be ba-
daa-badaa dewundiŋ ñankumoolu kono maŋ 
soŋ ko fatanfansi daa be wo to. Í bee ka ñoo la feŋ 
suuñaa, bari kabiriŋ mansa ye kalamutandiri ke 
ko ñinoolu damma le mu kujawu kelalu ti, butuŋ 
ñinoolu ko kañaŋ duula ñanta soto la tilinbaliyaa to 
le bankoo kaŋ. 

Är det någon skillnad mellan att stjäla torkad fisk 
och att stjäla mjölk? Det tycker i alla fall inte råttorna 
som ligger i ständig fejd med katterna. Båda stjäl de 
av varandra, men när kungen bestämmer att det bara 
är råttorna som begår brott, tycker de att det får vara 
någon måtta på orättvisorna. Läs denna och andra 
spännande berättelser som utspelar sig i västra Afrika. 

Birgitta ahlén
Översättning: Thomas Marainen
Fimafeng. 32 sidor
ISBN 978- 91-977468-8-5 

Erenoamášbeaivi 
En annorlunda dag

Henkke lea ožžon ođđa sihkkela iežas 
12-jagat riegádanbeaivái. Son sihkkelasta 
mannat olles leavttuin. Maŋnelis arvvi 
lea njalkkas. Su ovddal boahtá stuora 
biila. Son máhttá dál dahkat visot mat 
ovdal ledje dušše niegut.
  

Henke har fått en ny cykel på sin 12-årsdag.  
Han cyklar iväg i full fart. Det är halt efter 
regnet. Han möter en stor bil… Henke dör  
i olyckan. Han får vingar. Nu kan han göra  
allt som han tidigare har drömt om att få göra.   

Charlotta Björnulfson
Översättning: Jan Ove Ulstein
Fimafeng. 32 sidor
ISBN 978-82-997849-6-2 

Elvis og Elvy – eit år i to liv
Älvis och Elvy – ett år i två liv

Elvy bur åleine i skogen og er redd for 
einsemda og mørkret. 
Ho er redd for torever, blodiglar og 
skumle gjengar. 
For alt farleg i skogen. Ulv og bjørn. Elg.
Ein dag møter ho elgen Elvis.

Elvy bor ensam i skogen och är rädd för 
ensamheten och mörkret. 
Hon är rädd för åska, blodiglar och ligister. 
För allt farligt i skogen. Vargar och björnar. Älgar.
En dag möter hon älgen Älvis. 

مينۆ له  گه شيت جيهاندا

�� �����  ����� �� ��

����  ��������� 

Nynorska
Nynorsk 

Kurdiska/Kurdî
sydkurdiska/ســـؤراني

Mandinka
Mandinka

Samiska/Sápmi
Nordsamiska/ Davvisámegillii 

Samiska/Sápmi
Lulesamiska/ Julevsábmáj 

Serbiska
srpski
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Slappna av

Unga Radioteaterns inspelning "on location" i 
Stockholmsförorten Fruängen . 

Unga Radioteaterns inspelning "on location" i 
Stockholmsförorten Fruängen . 

På bilden syns: Simon Malki Korkis, Enzo Bingert, Ella Winnerby, 
Egon Ebbersten, Zackarias Nilsson, Ellinor Hellström, Nadja 

Josephson och William Nilsson.
Produktionen är Lise Indahls Befria Lagunen. 

Är du snabb kan du höra den på webben, 
där den finns t o m första veckan 

i november.

På bilden syns: Simon Malki Korkis, Enzo Bingert, Ella Winnerby, 
Egon Ebbersten, Zackarias Nilsson, Ellinor Hellström, Nadja 

Josephson och William Nilsson.
Produktionen är Lise Indahls Befria Lagunen. 

Är du snabb kan du höra den på webben, 
där den finns t o m första veckan 

i november.

Text: Redaktionen   Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio   Grafik: Sveriges Radio 

OCH LYSSNA!

Radioapan är en liten blå figur som håller 
till på Sveriges Radios barnwebb. Han älskar 
allt som har med ljud och radio att göra. 

BANANMUMS ÄR ETT bra ljud, och 
knarret av min hängmatta när jag 
slappar i den – och så banjo såklart! 
Särskilt när det är jag själv som spelar. 
Jag samlar förresten på specialljud. Jag 
spelar in dem och sparar i burkar i 
mitt skafferi, så kan jag plocka fram 
dem och lyssna på dem när jag vill. 
Apigt!

DE ÄR MINA kompisar. Emmot är lila 
och gillar att spela synth och prova 
olika frisyrer. Han är en tapir. Tassa 
är ett lodjur. Hon är bra på att 
smyga och hon gillar att skrämmas. 
Hon är nog den smartaste jag vet, 
och bra på att spela trummor. 

DET ÄR GRÖNT! Fast inte på vintern 
förstås. Det finns till exempel en ek 
som man inte kan klättra upp till 
toppen på. Och många andra träd 
som är luriga för de flyttar på sig 
när de har lust. Ibland går vi till 
plaskpölarna och rätt nära min koja 
finns en fotbollsplan där igelkottarna 
brukar rusa omkring. Man kan se 
regnbågen här också. 

I MIN TRÄDKOJA tillsammans med 
min guldfisk Bubbel. Utanför fönstret 
hör jag Sagoskogen som susar och 
surrar. 

BANANER SÅKLART, MMMM. Och 
bananmilkshake, banantårta, 
bananpannkakor – ja allt med 
banan i faktiskt.

ATT JAG FLÖG på min flygande 
matta och att månen var en 
stor gul banan som skrattade 
åt mig. Det var en apig 
dröm.

HAR DU NÅGOT FAVORITLJUD?

VILKA ÄR EMMOT OCH TASSA?

HUR SER DET UT I SAGOSKOGEN?

VAR BOR DU?

VILKEN ÄR DIN FAVORITRÄTT?

VAD DRÖMDE DU INATT?

Hej! Du kan alltid träffa mig 
på: sverigesradio.se/barn 

Därifrån kan du klicka vidare till 
Unga Radioteatern, Barnradion, 

Favoriter och mycket mer.

Exklusiv intervju med Radioapan!** Via hans kompis Kristina 
   Pérez, Sveriges Radio.

På barnwebben �nns en skattkista! Där hittar du
massor av barnradioprogram som ligger kvar som ljud
på webben hur länge som helst. 

På Utbildningsradions (UR) hemsida �nns en 
guldgruva med sagor att lyssna och titta på: 
Läs-med-sagor, Småsagor, rimramsor... 

Har du minneskort i din mobil? Köp en mp3-bok i en 
nätbokhandel och ladda över ljudboken till mobilen. 
Be en vuxen hjälpa dig. Superbra lyssning! 

Många bibliotek lånar ut ljudböcker via sina hem-
sidor. Det kallas strömmande ljudböcker. Allt du 
behöver är ditt lånekort och en dator med Internet. 
Det �nns runt 130 olika titlar att låna.  

Dramatik både i radion och på nätet. Det mesta är
nyskrivet, men även en del bok-klassiker dyker upp.
Runt 15 poduktioner om året hinner de med, berättar
Nathaly Salas, producent.
– Det har varit en hel del reality ett tag, men i de manus
vi jobbar med just nu är det mycket fantasy.
Unga radioteatern sänds i P4. På loven dagligen i P1. 
sverigesradio.se/ungaradioteatern

FAVORITER

UNGA RADIOTEATERN

LJUDBÖCKER

Du behöver inte  alltid läsa själv. Ibland kan det vara skönt 
att bara sluta ögonen och lyssna. Ta fram hörlurarna,
sätt dig skönt, klicka på något bra och lyssna!

MOBILEN

UR:PLAY

sverigesradio.se/barn/favoriter 
Man kan välja ålder: 3-8 eller 9-12 år.

Kostar pengar!

Sveriges Radio

Sveriges Radio

ur.se/play 

Läs mer på ditt biblioteks hemsida
eller elib.se 

andra språk

Mohammed sh. Hassan 
Scansom Publishers. 46 sidor
ISBN 978 -91-85945-12-2 

sheeko Xariirooyinka 
Xayawaanka
animal fables/djurfabler

Koox shimbirro kala duwan ka kooban ayaa 
isla nool oona wada shaqeeya. Wax kasta 
hagaag buu ahaa ilaa maalin maalmaha 
kamid ah uu gallayrkii raashin keenida 
xilsaarna ka xannuunsaday. Qaar kooxda 
kamid ah waxay ka walwalsanaayeen sidii 
raashin loo heli lahaa, kuwa kalena sidii 
gallayrkii u bogsan laha. 

En grupp olika fågelarter lever tillsammans och 
samarbetar med varandra. Allt går bra tills falken, 
som har till uppgift att skaffa mat, blir sjuk. Vissa 
oroar sig över hur de nu ska få mat medan andra 
oroar sig över hur de ska få falken frisk igen.

Britt Engdal
Översättning: Roberto Godoy-Mejía
Flerspråk. 62 sidor
ISBN 978-91-85339-01-3 

Los hermanos 
Bröderna 

Anton, el hermano de Paul, crece en el rudo 
ambiente de la costa occidental sueca, a comin-
zos de 1900. La superioridad de Paul se hace 
siempre presente hasta que Anton, ya maduro, 
descubre que Paul solo desea su bienestar y no 
es su perseguidor.

Paul och Anton växer upp i den tuffa västsvenska 
kustmiljön under början av 1900-talet. Paul är 
alltid överlägsen sin bror och det tycker Anton är 
väldigt tröttsamt. Ända tills Anton blir äldre och 
inser att Paul faktiskt vill honom väl.

anne angeria/seija Harlin
Kaamos. 49 sidor
ISBN 91-87410-32-X 

Algot ja Alma 
algot och alma

Kirja oon kahesta sammakosta, Algot ja 
Alma ja heän touhuista. Net korjasit ja kä-
vit yytflyktilä, ja paljon muuta. Kirja halvaa 
näyttää kunka saattaa olla kaveria ja ette 
joskus tullee pahaki mieli. Joka selityksen 
perästä tullee kysymyksiä lukijalle.

Boken handlar om två grodor, Algot och Alma, 
och om deras sätt att hantera vänskap. Ibland blir 
vänner ovänner. Boken ger många kloka ord om 
kamratskap. Efter varje avsnitt finns det frågor 
till läsaren.

Lotta Olsson
Översättning: Mayura Phatanachinda
JH Publishers. 32 sidor
ISBN 978-91-85813-23-0  

โมร์รีส และ กริฟฟู่
Morris och Griffo

อยูม่าวนัหน่ึง นายผูห้ญิงของโมร์ริสพดูวา่ 
”วนัน้ีเราจะไปเยีย่มกริฟฟู่  ญาติของแก !“
กริฟฟู่ ไม่มีนายผูห้ญิง
มนัมีนายผูช้ายแทน
นายผูช้ายของกริฟฟู่ ท �างานอยูท่ี่อู่ซ่อมรถ
แห่งหน่ึง

En dag säger Morris matte:
”Idag ska vi hälsa på din kusin Griffo!”
Griffo har ingen matte. Han har en husse istället.
Griffos husse arbetar på en bilverkstad.

Thailändska
ภาษาไทย 

Tornedalsfinska
Meänkieli 

Somaliska
af-soomaali

Spanska
Español

Mantra Lingua/Distribution:  
Ndio kultur och kommunikation
ISBN 978-1-84611976-7  
arabiska/svenska/engelska
ISBN 978-1-84611977-4  
spanska/svenska/engelska
ISBN 978-1-84611978-1  
somaliska/svenska/engelska

My bilingual talking 
dictionary
Min tvåspråkiga talande ordbok

My bilingual talking dictionary gör det möjligt 
att lyssna direkt på 650 vardagsord med hjälp av 
RecorderPEN, en kombinerad mp3-spelare och 
scanner som både läser och spelar in ljudfiler. 
Nudda bara vid ordet med pennan för att höra 
texten på svenska och arabiska, somaliska eller 
spanska. Engelska följer med som bonusspråk 
i den svenska upplagan. Det går också att träna 
uttal genom att lyssna på sin egen inspelning.

Red. Gunilla Lundgren/Amanda Eriksson
Skolverket , ISBN  978-91-85545-84-1
Svenska, finska, tornedalsfinska,  
romani, jiddisch, samiska

Tio pinnar i luften
I den här boken finns sagor, sånger, gåtor, dikter 
och ordspråk på Sveriges fem nationella minoritets-
språk: finska , jiddisch, meänkieli, romani (på flera 
av de olika dialekterna) och samiska (även här på 
flera dialekter). Samtliga bidrag är översatta till 
svenska. Du kan lära dig att jojka på lulesamiska och 
baka ett romskt bröd. Läsa om vad finska barnen 
Ylva och Sofia gör efter skolan, spela dreidel och 
lära dig hebreiska bokstäver. Eller varför inte låta dig 
skrämmas av sagan om Spökbruden på meänkieli?

På en av Skolverkets hemsidor, Tema Modersmål, 
finns många bra och roliga tips, nyheter och mycket 
annat att ta del av. Den fungerar som en resurs för 
skola och omsorg men är till för alla med intresse 
för modersmål. Sidan har ingångar på hela 36 språk, 
utöver svenska.  
Adressen är: http://modersmal.skolverket.se. 

Övrigt
Flerspråkiga

Övrigt
Flerspråkiga
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Apigt!

DE ÄR MINA kompisar. Emmot är lila 
och gillar att spela synth och prova 
olika frisyrer. Han är en tapir. Tassa 
är ett lodjur. Hon är bra på att 
smyga och hon gillar att skrämmas. 
Hon är nog den smartaste jag vet, 
och bra på att spela trummor. 

DET ÄR GRÖNT! Fast inte på vintern 
förstås. Det finns till exempel en ek 
som man inte kan klättra upp till 
toppen på. Och många andra träd 
som är luriga för de flyttar på sig 
när de har lust. Ibland går vi till 
plaskpölarna och rätt nära min koja 
finns en fotbollsplan där igelkottarna 
brukar rusa omkring. Man kan se 
regnbågen här också. 

I MIN TRÄDKOJA tillsammans med 
min guldfisk Bubbel. Utanför fönstret 
hör jag Sagoskogen som susar och 
surrar. 

BANANER SÅKLART, MMMM. Och 
bananmilkshake, banantårta, 
bananpannkakor – ja allt med 
banan i faktiskt.

ATT JAG FLÖG på min flygande 
matta och att månen var en 
stor gul banan som skrattade 
åt mig. Det var en apig 
dröm.

HAR DU NÅGOT FAVORITLJUD?

VILKA ÄR EMMOT OCH TASSA?

HUR SER DET UT I SAGOSKOGEN?

VAR BOR DU?

VILKEN ÄR DIN FAVORITRÄTT?

VAD DRÖMDE DU INATT?

Hej! Du kan alltid träffa mig 
på: sverigesradio.se/barn 

Därifrån kan du klicka vidare till 
Unga Radioteatern, Barnradion, 

Favoriter och mycket mer.

Exklusiv intervju med Radioapan!** Via hans kompis Kristina 
   Pérez, Sveriges Radio.

På barnwebben �nns en skattkista! Där hittar du
massor av barnradioprogram som ligger kvar som ljud
på webben hur länge som helst. 

På Utbildningsradions (UR) hemsida �nns en 
guldgruva med sagor att lyssna och titta på: 
Läs-med-sagor, Småsagor, rimramsor... 

Har du minneskort i din mobil? Köp en mp3-bok i en 
nätbokhandel och ladda över ljudboken till mobilen. 
Be en vuxen hjälpa dig. Superbra lyssning! 

Många bibliotek lånar ut ljudböcker via sina hem-
sidor. Det kallas strömmande ljudböcker. Allt du 
behöver är ditt lånekort och en dator med Internet. 
Det �nns runt 130 olika titlar att låna.  

Dramatik både i radion och på nätet. Det mesta är
nyskrivet, men även en del bok-klassiker dyker upp.
Runt 15 poduktioner om året hinner de med, berättar
Nathaly Salas, producent.
– Det har varit en hel del reality ett tag, men i de manus
vi jobbar med just nu är det mycket fantasy.
Unga radioteatern sänds i P4. På loven dagligen i P1. 
sverigesradio.se/ungaradioteatern

FAVORITER

UNGA RADIOTEATERN

LJUDBÖCKER

Du behöver inte  alltid läsa själv. Ibland kan det vara skönt 
att bara sluta ögonen och lyssna. Ta fram hörlurarna,
sätt dig skönt, klicka på något bra och lyssna!

MOBILEN

UR:PLAY

sverigesradio.se/barn/favoriter 
Man kan välja ålder: 3-8 eller 9-12 år.

Kostar pengar!

Sveriges Radio

Sveriges Radio

ur.se/play 

Läs mer på ditt biblioteks hemsida
eller elib.se 

57



Alma Berge-
Kleber, 4 år
Alma älskar Ingen 
rövare �nns i 
skogen. Men allra 
allra bästa är 
Sagan om Moses 
Metare av Beatrice 
Potter. 

Linus Axelssson, 6 år
 – Jag gillar kattböcker 
som Pelle Svanslös.

Vilma Sund Karlsson, 12 år
 – Jag gillar att läsa fantasy och deck-
are för att det händer mycket i sådana 
böcker. Jag tycker att Tamora Pierce 
fantasy-serie Den odödliga är det 
bästa jag läst.

Nor Tadjouri,
 7 år
 – Min favorit är 
Lasse-Maja. Jag längtar 
e�er när jag kan läsa 
själv.

Eya Tadjouri, 10 år
 – Jag läser väldigt o�a 
och gillar spännande 
och lite läskiga böcker. 
Fotbollsböcker är 
också bra om de 
handlar om en tjej som 
spelar själv.

Fanny Höök, 11 år
 – Innan jag  ck 
glasögon läste jag 
nästan aldrig böcker. 
Nu har jag börjat på 
massor!

Adam Hydén, 
2 år
 – Jag tycker om 
böcker om 
dinosaurier som 
sticker upp och 
Billy-böckerna.

Victoria Wallin, 11 år
 – Jag läser rätt mycket. 
Helst spännande böcker 
med kärlek i. Min favorit-
bok är Ingo av Helen 
Dunmore.

Per-Albin 
Josefsson 10år

 – Jag gillar Kalle 
Skavank. För det är 
riktigt bra deckare. 

Dom är jätte 
spännande.

Ida-Stina Josefsson 8år
 – En av dom bästa böckerna jag läst är 
Paul på ponnygården. Hästar är mitt 
favoritdjur och jag älskar läsa hästböcker 
och andra djurböcker.

David Hasselsjö, 13 år
 – Jag tycker om att läsa 
deckare. Men dom 
�esta roliga böcker 
går också. Fast om 
jag har riktigt 
tråkigt kan jag 
läsa nästan vad 
som helst.

Elsa Berge-
Kleber, 6 år
 – Min favoritbok 
heter U�e varulv. 
Om det kom en 
varulv skulle jag 
bara säga hej. Och 
så  gillar jag 
Snurran.

Josefin Axelsson, 
6 år
 – Jag gillar alla 
Kasper-böckerna 
särskilt den när 
Kasper blir 
skadad.

Nils-Magnus Josefsson, 4 år
 – Jag gillar piratböcker 
för dom är skojiga.

Vi tycker om böcker!

Linn Söderberg 7 år
 – Jag gillar böcker om prinsessor. 
Såna som Törnrosa. Och så gillar 
jag böcker om bondgårdar – men 
det  nns inte så många.

Christoffer Axelsson, 
10 år
 – Jag tycker det är kul med 
deckarböcker som Lasse-
Maja och Dalslandsdeck-
arna. När jag läser sitter 
jag helst i min fåtölj.

 – Jag älskar att läsa och kan 
läsa det mesta. Men för att jag ska vilja 

läsa en bok så ska den vara spännande på det 
sättet att det alltid händer någonting. Jag vill kunna 

skratta och gråta. Men också kunna läsa om den. Jag vill 
börja läsa boken och inte kunna sluta, inte vilja lägga den 

ifrån mig. Drömma mig bort, vakna igen och inse att boken 
redan är slut, att man läst hela dagen men ändå se 

fram emot att läsa den igen.

Sara Hasselsjö, 15 år
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så  gillar jag 
Snurran.

Josefin Axelsson, 
6 år
 – Jag gillar alla 
Kasper-böckerna 
särskilt den när 
Kasper blir 
skadad.

Nils-Magnus Josefsson, 4 år
 – Jag gillar piratböcker 
för dom är skojiga.

Vi tycker om böcker!

Linn Söderberg 7 år
 – Jag gillar böcker om prinsessor. 
Såna som Törnrosa. Och så gillar 
jag böcker om bondgårdar – men 
det  nns inte så många.

Christoffer Axelsson, 
10 år
 – Jag tycker det är kul med 
deckarböcker som Lasse-
Maja och Dalslandsdeck-
arna. När jag läser sitter 
jag helst i min fåtölj.

 – Jag älskar att läsa och kan 
läsa det mesta. Men för att jag ska vilja 

läsa en bok så ska den vara spännande på det 
sättet att det alltid händer någonting. Jag vill kunna 

skratta och gråta. Men också kunna läsa om den. Jag vill 
börja läsa boken och inte kunna sluta, inte vilja lägga den 

ifrån mig. Drömma mig bort, vakna igen och inse att boken 
redan är slut, att man läst hela dagen men ändå se 

fram emot att läsa den igen.

Sara Hasselsjö, 15 år

Lovisa

Viktoria

Läraren Jenny

Emma

DET ÄR ALLDELES tyst i klassrummet. 
Eleverna sitter med mysiga kuddar i 
knät eller på bänken, och läser ur 
veckans nya böcker. Det märks att de 
gillar att läsa, och gör det o�a. Sam-
manlagt har eleverna i klassen gått 
igenom minst 40 “Bokjuryböcker” som 
de diskuterat, satt betyg på och jobbat 
med på olika sätt. 

Saida Gelle och era av barnen i 
klassen tycker att För alltid… varit den 
bästa boken av dem alla i år. Annars 
gillar Saida vampyrböcker bäst.

– För vampyrer är coola och när de 
biter i halsen blir det ett sånt där 
märke, säger hon och skrattar. 

Fanny Höök gillar mest spännande 
böcker. Deckare och sånt. 

– Jag tycker om äventyr som är lite 
läskiga, då blir det roligast att läsa, och 
då vill jag bara läsa mer och mer. 

Ossian Houltzén väljer helst fantasy-
serier och har läst alla böckerna om 
Tam tiggarpojken. Men mest gillar han 
tjocka böcker.

– Så att det tar lång tid att läsa ut 
dem, om de är bra.

Jenny Eklund heter läraren som 
inspirerat eleverna till allt läsande. 

– Jag läser ju själv jättemånga av de 
här böckerna och ändå tänker jag att 
åh, vi skulle ha läst och gjort mer! Det 
�nns så mycket kul att hitta på. 

När lässtunden i klassen är slut gör 
William Gabrielsson en a�sch med sitt 
bästa boktips: Dagbok för alla mina fans 
av Je� Kinney. ”Den äger! En av de 
bästa böcker jag någonsin läst! Mycket 
bilder, rolig, kan nästan aldrig sluta läsa 
och den är lång men lättläst”, skriver 
William under teckningen han ritat på 
bokens huvudperson Rodrick.

– Jag gillar när böcker är roliga och 
har mycket bilder, säger William.

Linus Ygdén väljer böcker e�er fram-
sidan. Boken måste se spännande ut.

– De som ser mest spöklika ut, då är 
dom nog bra, säger han och visar upp 
omslaget till Skogens systrar, med 
genomskinliga spöken och kala träd.

Jenny Eklund tycker att läsning är ”så 
otroligt viktigt”. 

– Det �nns nästan ingenting som är 
viktigare. Om du inte tycker om eller 
kan läsa kommer du att få det fruktans-
värt tu� i alla skolämnen! Därför är 
det värt allt arbete, säger hon.

De bästa böckerna är spännande, läskiga och roliga. Det är 
eleverna i klass 4A på Sjöfruskolan i Umeå överens om.
Text & Foto: Jenny Eklund (Inte samma Jenny som i artikeln reds anm)

Läs mer på bokjuryn.se

Såhär har eleverna 
och läraren Jenny 

Eklund jobbat med 
Bokjuryböckerna:

Egna skrivböcker där de antecknat vilka böcker de läst, och satt betyg 1–5.

Lässtunder hemma och 

i skolan.

Högläsning i klassrummet.

En affisch i klassrummet, med bilder på alla böcker som klassen läst.

Skrivit brev till författarna 
eller illustratörerna.

Gjort affischer med boktips, 
till andra barn på skolan.

Skrivit egna dikter utifrån böcker.

Använt böckerna som 

exempel i övriga ämnen.

Berättat boktips inför hela klassen. 

Boksamtal om böcker, där 

man ska svara på och ställa 

frågor om innehållet.
Gjort tipsfrågor om 
böckernas innehåll till en 
frågesport. Fanny

Moa
William

Williams boktips

Hannas brev
till illustratören
Sofia Falkenhem
(Kalle Skavank) 

Joel

Ossian

Linus

Casper

Lukas

Adam

Samuel
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I Science fiction-bokhandeln i 
Gamla stan i Stockholm kan 
man förutom science fiction 
köpa bokserier i genrer som 
fantasy, skräck och manga.  
Och de som jobbar där kommer 
ofta i kontakt med läsare som 
inget hellre vill än att deras 
bokväntan ska vara just över. 

För den som håller på att gå 
under av längtan, finns det 
lyckligtvis många webbforum 
och facebookgrupper där man 
kan diskutera med andra som 
är lika förtjusta i samma 
bokvärld och som liksom 
befinner sig i samma ”vänta-
på-nästa-bok-situation”. 

Det kan vara väntan på en 
födelsedagspresent från 
någon som man vet alltid 
ger böcker.
Kanske försöker man till och 
med luska lite i förväg…

BOKSERIER

WEBBFORUM

FÖDELSEDAGS-
BOK

Text: Sarah Magnusson  
Foto: Emilie Magnusson

Det tråkiga med  bra böcker är att de förr eller senare tar slut, 
eller hur? Men tack och lov 	nns det böcker som handlar om samma 
värld i bok e�er bok, vilket liksom skjuter upp den där olycksbådande 
dagen då läsäventyret är slut. 

Fast det är klart, om alla böckerna i serien inte kommit ut i bokhan-
deln ännu så kan det ju kännas som evigheter innan nästa bok i serien 
kommer ut…

– Nej tyvärr, 
den har inte 
kommit in ännu. 

- Haha, precis! . - Ja men eller 
hur!  

Nej, nu säger jag 
inget mer - då blir 
det ju ingen 
överraskning! 

Finns det några 
hundar med i 
boken? Sedan �nns det såklart en massa andra

tillfä
llen där böcker är förknippade med

väntan.

Det kan vara en förvän-
tansfull väntan i jakten på 
en ny spännande bok 
bland hyllorna på skolbib-

lioteket, att 
läsa under 
helgen. 

Det kan vara väntan på 
att få läsa i sin bänk-

bok i skolan. 

Eller väntan på att en 
kompis ska ha läst ut en 

bok på fritids som man 
själv är hemskt sugen på.

Det kan också vara väntan 
på att få gå hem från 

fritids och kolla posten, i 
hopp om att boken som 

man beställt på nätet ska 
finnas med.

HELGBOK

BÄNKBOK

FRITIDSBOK

BOKBE-
STÄLLNING

Mm, att vänta på en bok  kan vara både fyllt av spänning 
och förväntan - och väldans, väldans jobbigt. Ibland helt i onödan kan 
det tyckas om boken sedan inte visar sig vara bra. 

Fast har man en gång läst en riktigt, riktigt bra bok, som liksom får en 
att vilja vrida tillbaka tiden – ja då vet man också att man kommer att 
vänta på nya böcker igen och igen. I förhoppningen om att just de 
böckerna kommer att få en att känna den där härliga ”ta-mig-tillbaka-
till-första-sidan”- känslan… som ju gör även den värsta väntan värd att 
stå ut med!

- Ja… fast jag 
vet inte riktigt 
vad än!

- Letar du 
efter något 
speciellt? 

- Nej, inte 
idag heller… 

- Suck, vilken 
tid det tar! 

- Nej, nu är 
boken 
snart slut… 

- Om jag skyndar mig 
med mattetalen, så 
får jag tid över till 
att läsa lite innan 
bildlektionen. 

A: Väntar du på någon bok?            B: Hur känns det att behöva vänta?Hallå där!     

JOACIM, 11 ÅR
Ja, min kompis 
har lovat att jag 
ska få låna en av 
hans böcker med 
Bellman-historier 
så fort han läst ut 
den. Jag hoppas 
att det blir idag.

Lite segt.

A

B

ELLEN, 10 ÅR
Ja, jag har ställt mig 
i kö på den senaste 
Sune-boken här 
inne på biblioteket. 
Den skulle ha 
lämnats tillbaka 
senast igår, men den 
var försenad.

Det känns jobbigt 
att behöva vänta 
ännu längre.

A

B

LUDVIG, 3 ÅR
Ja, mamma eller 
pappa brukar 
alltid läsa för 
mig innan jag 
ska sova. Ikväll 
ska vi läsa 
Storebrorsan.

Roligt.

A

B
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Gamla stan i Stockholm kan 
man förutom science fiction 
köpa bokserier i genrer som 
fantasy, skräck och manga.  
Och de som jobbar där kommer 
ofta i kontakt med läsare som 
inget hellre vill än att deras 
bokväntan ska vara just över. 

För den som håller på att gå 
under av längtan, finns det 
lyckligtvis många webbforum 
och facebookgrupper där man 
kan diskutera med andra som 
är lika förtjusta i samma 
bokvärld och som liksom 
befinner sig i samma ”vänta-
på-nästa-bok-situation”. 

Det kan vara väntan på en 
födelsedagspresent från 
någon som man vet alltid 
ger böcker.
Kanske försöker man till och 
med luska lite i förväg…

BOKSERIER

WEBBFORUM

FÖDELSEDAGS-
BOK

Text: Sarah Magnusson  
Foto: Emilie Magnusson

Det tråkiga med  bra böcker är att de förr eller senare tar slut, 
eller hur? Men tack och lov 	nns det böcker som handlar om samma 
värld i bok e�er bok, vilket liksom skjuter upp den där olycksbådande 
dagen då läsäventyret är slut. 

Fast det är klart, om alla böckerna i serien inte kommit ut i bokhan-
deln ännu så kan det ju kännas som evigheter innan nästa bok i serien 
kommer ut…

– Nej tyvärr, 
den har inte 
kommit in ännu. 

- Haha, precis! . - Ja men eller 
hur!  

Nej, nu säger jag 
inget mer - då blir 
det ju ingen 
överraskning! 

Finns det några 
hundar med i 
boken? Sedan �nns det såklart en massa andra

tillfä
llen där böcker är förknippade med

väntan.

Det kan vara en förvän-
tansfull väntan i jakten på 
en ny spännande bok 
bland hyllorna på skolbib-

lioteket, att 
läsa under 
helgen. 

Det kan vara väntan på 
att få läsa i sin bänk-

bok i skolan. 

Eller väntan på att en 
kompis ska ha läst ut en 

bok på fritids som man 
själv är hemskt sugen på.

Det kan också vara väntan 
på att få gå hem från 

fritids och kolla posten, i 
hopp om att boken som 

man beställt på nätet ska 
finnas med.

HELGBOK

BÄNKBOK

FRITIDSBOK

BOKBE-
STÄLLNING

Mm, att vänta på en bok  kan vara både fyllt av spänning 
och förväntan - och väldans, väldans jobbigt. Ibland helt i onödan kan 
det tyckas om boken sedan inte visar sig vara bra. 

Fast har man en gång läst en riktigt, riktigt bra bok, som liksom får en 
att vilja vrida tillbaka tiden – ja då vet man också att man kommer att 
vänta på nya böcker igen och igen. I förhoppningen om att just de 
böckerna kommer att få en att känna den där härliga ”ta-mig-tillbaka-
till-första-sidan”- känslan… som ju gör även den värsta väntan värd att 
stå ut med!

- Ja… fast jag 
vet inte riktigt 
vad än!

- Letar du 
efter något 
speciellt? 

- Nej, inte 
idag heller… 

- Suck, vilken 
tid det tar! 

- Nej, nu är 
boken 
snart slut… 

- Om jag skyndar mig 
med mattetalen, så 
får jag tid över till 
att läsa lite innan 
bildlektionen. 

A: Väntar du på någon bok?            B: Hur känns det att behöva vänta?Hallå där!     

JOACIM, 11 ÅR
Ja, min kompis 
har lovat att jag 
ska få låna en av 
hans böcker med 
Bellman-historier 
så fort han läst ut 
den. Jag hoppas 
att det blir idag.

Lite segt.

A

B

ELLEN, 10 ÅR
Ja, jag har ställt mig 
i kö på den senaste 
Sune-boken här 
inne på biblioteket. 
Den skulle ha 
lämnats tillbaka 
senast igår, men den 
var försenad.

Det känns jobbigt 
att behöva vänta 
ännu längre.

A

B

LUDVIG, 3 ÅR
Ja, mamma eller 
pappa brukar 
alltid läsa för 
mig innan jag 
ska sova. Ikväll 
ska vi läsa 
Storebrorsan.

Roligt.

A

B

61



Du kommer in på ett bibliotek och ser dig om-
kring. När du går ut en stund senare ligger tre 
låneböcker i din väska. Varför blev det just de? 

Text: Helena Fernández   Foto: Helena Fernández, Carina Näslundh 

PHILIP, 14 ÅR   
Philip Julin, Göteborg, går i sjunde 
klass. Han läser mest böcker som 
någon han känner rekommenderar. 

– Den bästa bok jag läst någonsin 
är Kung Steve och alla hemlösa 
hjärtans blues av �omas Fröhling, 
säger han.

När Philip letar själv tittar han 
e�er coola bokomslag, hellre med 
foto än tecknat. Han brukar läsa 
baksidestexten och väljer helst 
böcker om personer som är lika 
gamla eller något äldre än han själv. 

– Börje Lindströms Annas dagbok 
och Turk & Ayla av Niklas Krogs ser 
ut som böcker som jag skulle vilja 
läsa. 

Ibland är innehållet bra fast 
omslaget inte tyder på det. Så var det 
när Philip läste 
Mårten Melins 
Som trolleri. 

Den såg inte så 
bra ut men det 
visade sig att den 
var intressant.

VILDER, 10 ÅR
Vilder Leimo i Göteborg är tio år. Han läser ganska 
mycket. Till hans favoriter hör Michelle Pavers serie 
Vargbröder. 

– Jag har läst alla utom den sjätte. Jag står på kö på 
biblioteket för att få låna den. 

Vilder gillar böcker som är kul och spännande och 
han läser gärna skräck. Just nu är han mitt inne i boken 
Tunnlar av Roderick Gordon och Brian Williams.

I en bokhandel tittar vi på några av årets böcker. 
Vilder gillar omslaget till Vilma och regnbågs ädrarna 

av Maud Mangold. 
Emmy Moréns dubbla liv av Barbara Voors och Turk & 

Ayla av Niklas Krog har omslag som bygger på foton. 
Han tycker att de verkar vara för lite äldre läsare.

– Men det är svårt att se bara på omslaget vad det är 
för en bok. Jag brukar titta på baksidan också och läsa 
där.

– Andar och Apparater av 
Marcus Sedgwick ser rolig ut! 

Du är en gräslig man, herr 
Grums av Andy Stanton och David 
Tazzyman skulle Vilder också 
gärna läsa. 

Den ser ut som en bok av Roald 
Dahl och hans böcker gillar jag, 
säger han.

UTSIDAN
Är det

som räknas?
Kanske har du läst andra böcker av samma 
författare och gillat dem. Kanske har någon av 
dina kompisar tipsat och sagt att boken är bra. 
En annan trolig orsak är att du har fastnat för 
omslaget. 

Så här blev svaren...
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Du kommer in på ett bibliotek och ser dig om-
kring. När du går ut en stund senare ligger tre 
låneböcker i din väska. Varför blev det just de? 

Text: Helena Fernández   Foto: Helena Fernández, Carina Näslundh 

PHILIP, 14 ÅR   
Philip Julin, Göteborg, går i sjunde 
klass. Han läser mest böcker som 
någon han känner rekommenderar. 

– Den bästa bok jag läst någonsin 
är Kung Steve och alla hemlösa 
hjärtans blues av �omas Fröhling, 
säger han.

När Philip letar själv tittar han 
e�er coola bokomslag, hellre med 
foto än tecknat. Han brukar läsa 
baksidestexten och väljer helst 
böcker om personer som är lika 
gamla eller något äldre än han själv. 

– Börje Lindströms Annas dagbok 
och Turk & Ayla av Niklas Krogs ser 
ut som böcker som jag skulle vilja 
läsa. 

Ibland är innehållet bra fast 
omslaget inte tyder på det. Så var det 
när Philip läste 
Mårten Melins 
Som trolleri. 

Den såg inte så 
bra ut men det 
visade sig att den 
var intressant.

VILDER, 10 ÅR
Vilder Leimo i Göteborg är tio år. Han läser ganska 
mycket. Till hans favoriter hör Michelle Pavers serie 
Vargbröder. 

– Jag har läst alla utom den sjätte. Jag står på kö på 
biblioteket för att få låna den. 

Vilder gillar böcker som är kul och spännande och 
han läser gärna skräck. Just nu är han mitt inne i boken 
Tunnlar av Roderick Gordon och Brian Williams.

I en bokhandel tittar vi på några av årets böcker. 
Vilder gillar omslaget till Vilma och regnbågs ädrarna 

av Maud Mangold. 
Emmy Moréns dubbla liv av Barbara Voors och Turk & 

Ayla av Niklas Krog har omslag som bygger på foton. 
Han tycker att de verkar vara för lite äldre läsare.

– Men det är svårt att se bara på omslaget vad det är 
för en bok. Jag brukar titta på baksidan också och läsa 
där.

– Andar och Apparater av 
Marcus Sedgwick ser rolig ut! 

Du är en gräslig man, herr 
Grums av Andy Stanton och David 
Tazzyman skulle Vilder också 
gärna läsa. 

Den ser ut som en bok av Roald 
Dahl och hans böcker gillar jag, 
säger han.

UTSIDAN
Är det

som räknas?
Kanske har du läst andra böcker av samma 
författare och gillat dem. Kanske har någon av 
dina kompisar tipsat och sagt att boken är bra. 
En annan trolig orsak är att du har fastnat för 
omslaget. 

Så här blev svaren...

UTAN OMSLAG...

Wiveca Uhlander är 
skolbibliotekarie på 
Umedalens bibliotek i 
Umeå. För en tid sedan 
diskuterade hon omslagen 
på femton ungdoms-
böcker med en grupp 
killar och tjejer i åttan i 
Västangårds skola. 

De flesta gillade bilder som 
var lite gåtfulla. När det inte 
var alldeles tydligt vad boken 

handlade om. Och om det var en 
person på omslaget, var det då 

en tjej eller en kille? 

– De som gick i trean och 
femman gillade när det 

tydligt gick att se vilken 
typ av bok det var. Yngre 

barn tycker ofta om 
tecknade omslagsbilder. 

Men det är viktigt att de 
inte ser för barnsliga ut. – Ett foto kan ge en 

känsla av att innehållet är 
realistiskt. Att det ligger 

nära verkligheten. Många på 
högstadiet föredrar 

foto.

Forskaren Eva Norlinder har gjort en stor 
undersökning och skrivit om den i boken 
Barns smak. Eva har samarbetat med 
Wiveca Uhlander i Umeå 
och med andra 
bibliotekarier i 
Västerbotten.  

Nu går det faktiskt att välja böcker helt utan 
att se bokomslagen. Noa, Emilia och Albin 
går alla i fjärde klass på Kålgårdsskolan i 
Jönköping. De har läst många böcker på 
skolans läsplattor och ser en hel rad 
fördelar. När man väljer böcker till en 
läsplatta är det innehållet som styr. Och det 
syns inte om den bok man blir intresserad av 
är tjock eller tunn.
– Jag bara börjar läsa och ser om det är 
spännande, säger Emilia.
Källa: Carina Näslundh

SKOLBIBLIOTEKARIEN FORSKAREN

som många i 
årskurs åtta 

tyckte var lock-
ande, berättar 
bibliotekarien 

Wiveca. 

De starkare av Inger Frimansson, 
med gamla järnsängar i något som 
kanske är ett sjukrum.

Glöm mig inte av Anne 
Cassidy, med en skrotad 
barnvagn i högt gräs.

Djävulens märke av Magnus 
Nordin, med ett leende ansikte. 
En demon eller en människa?

– Böcker med barnsliga 
omslag har ingen chans, 

även om de är bra!

Eva berättar att barnen ibland ändrade uppfattning när de läst böckernas inledning. 

3
OMSLAG 
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Är även arkeolog – en sådan som gräver i jorden för att hitta spår som kan berätta hur det var förr i tiden. Han har grävt upp massor av skelett och rester av gamla hus.

Gillar att spana upp mot himlen –  på luftballonger, stjärnor och planeter.

Det här visste d
u 

   inte  om Jonathan:

Jonathan är aktuell med: Mysteriet Döden – en 
bok om döden, på ett kanske lite oväntat vis...

SUPERVAKEN

Text: Sarah Magnusson     Foto: Emilie Magnusson   

Illustration ur boken Mysteriet döden
av Jonathan Lindström (bilden är beskuren). 

JONATHANS BÖCKER FÅR en liksom att 
tycka att det är roligt att läsa om sådant 
som man kanske inte trodde att man 
var intresserad av. Eller kanske snarare 
som man inte trodde att man skulle 
förstå sig på!  

LIVSLÅNGT INTRESSE
Jonathan själv har varit intresserad av 
hur världen fungerar och av männis-
kans och universums historia, sen han 
var liten. 

– Många av de tankar som jag minns 
att jag hade då, använder jag mig av 
när jag skriver och tecknar mina 
böcker, så att det ska vara lätt att förstå.

FAKTA PÅ FANTASIFULLT VIS
De fantasifulla sätten som han o�a 
använder sig av när han berättar, 
kommer från alla science �ction-
böcker han läste som barn. Om typ 
stora gröna myror som bor på andra 
planeter.

– Det har gett mig en känsla av att 
man kan berätta en historia lite hur 
man vill. Bara faktan är korrekt såklart.

NYFIKEN OCH FRÅGVIS
Kunskapen som han lär ut i sina 
faktaböcker, är sådant som hans 
ny�kenhet lärt honom genom åren. 
Men också sådant som han tagit 
reda på under arbetet med varje 
bok. 

– Jag läser på och frågar andra 
som vet mer. 

ALLTID PENNAN MED
Att lära sig nya saker och att 
fundera är bland det bästa Jonathan 
vet. Penna och papper har han alltid 
på sig för att skriva eller teckna ner 
om han skulle få någon idé. Och 
idéer bubblar det av i Jonathans 
huvud. 

– O�a somnar jag mitt i en tanke 
och sen fortsätter jag tänka på 
samma sak när jag vaknar.

Fick han välja en superkra� skulle 
det helt klart vara att kunna vara 
vaken jämt.

– Då skulle jag få mer tid att 
hänga med familjen och till att 
arbeta!

Fantasi är spännande, men det är verkligheten också. Det tycker iallafall 
Jonathan Lindström, som skrivit och tecknat faktaböcker om hur hjär-
nan och universum fungerar, om hur människan kom till och mycket 
mer. Och alla som läst hans böcker håller nog med.

Som avslutning serveras här
 några smarriga titlar. 

M
m

mmmmm...

Författare skriver o�a om goda saker att äta. Vem har inte blivit 
sugen på pannkakor med sylt och grädde när de läst Pannkaks-
tårtan av Sven Nordqvist? Ture Sventons temlor från Rotas bageri hör 
också till de klassiska bok-bakverken. Man behöver faktiskt bara bläddra lite 
slumpvis i några böcker – man hittar mer eller mindre fantasifulla 
läckerheter överallt.  

Ta t ex Kyrkomysteriet av Martin Widmark: Fyra kanelbullar och 
två koppar varm choklad slinker ner när Lasse och Maja �kar på 
café Berhard och Panini e�er att ha hållit vakt en hel natt i kyrkan. 
Pizza är en maträtt som serveras i många böcker. I Habib Tre gånger 
guld av Douglas Foley äter Dani, Alex och Sadek pizza på skollunchen. 
Det tar nästan sex sidor, men så ska de också under tiden reda ut varför 
så många numera drabbas av ballongmage och hur utvecklingsläran 
fungerar. 
I Kråkans otroliga li�arsemester skriver Frida Nilsson om en mycket 
ovanligare maträtt. När Ebba kommer tillbaka hem e�er en äventyrlig 
resa med Kråkan, lagar hennes föräldrar hennes älsklingsrätt: citron-
soppa. När hon känner do�en av soppan förstår hon att de verkligen 
saknat henne. 
Tvillingarna Petra och Peter Petrini i Mårten Sandéns deckarserie får 
samma födelsedagstårta varje år. I Geniet serveras den i New York. 
Mashmallow-maräng med chokladsås och pecannötter och bananer på 
bara halva e�ersom inte Petra gillar banan.
Jamie/Jamilah i Tio saker jag hatar med mig själv av Randa Abdel-Fattah 
lever i två världar. Hon har sina rötter i Libanon men bor i Australien. 
Det märks på maten: riskakor med ostsmak, gräddig potatiskaka, 
mint-te, baklava dränkt i sirap och hummus på färska brödskivor. 
Stora familjemiddagar eller grillfester med grannarna i Sydney-
förorten – allt berättas med persiljesmaken av salladen tabouleh, 
yoghurt med koriander, bakverk fyllda med dadlar och kakor med 
jordgubbssylt doppade i choklad. 
Det �nns också berättelser om hur det är att ha ont om mat. Rita 
Törnqvists Tulpanlökar till middag är en sann historia från Holland om 
när man på grund av kriget måste äta vad som fanns för att överleva.  

BLIR HUNGRIG AV
BÖCKER MAN 
Text: Helena Fernández  

hungrig
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Är även arkeolog – en sådan som gräver i jorden för att hitta spår som kan berätta hur det var förr i tiden. Han har grävt upp massor av skelett och rester av gamla hus.

Gillar att spana upp mot himlen –  på luftballonger, stjärnor och planeter.

Det här visste d
u 

   inte  om Jonathan:

Jonathan är aktuell med: Mysteriet Döden – en 
bok om döden, på ett kanske lite oväntat vis...

SUPERVAKEN

Text: Sarah Magnusson     Foto: Emilie Magnusson   

Illustration ur boken Mysteriet döden
av Jonathan Lindström (bilden är beskuren). 

JONATHANS BÖCKER FÅR en liksom att 
tycka att det är roligt att läsa om sådant 
som man kanske inte trodde att man 
var intresserad av. Eller kanske snarare 
som man inte trodde att man skulle 
förstå sig på!  

LIVSLÅNGT INTRESSE
Jonathan själv har varit intresserad av 
hur världen fungerar och av männis-
kans och universums historia, sen han 
var liten. 

– Många av de tankar som jag minns 
att jag hade då, använder jag mig av 
när jag skriver och tecknar mina 
böcker, så att det ska vara lätt att förstå.

FAKTA PÅ FANTASIFULLT VIS
De fantasifulla sätten som han o�a 
använder sig av när han berättar, 
kommer från alla science �ction-
böcker han läste som barn. Om typ 
stora gröna myror som bor på andra 
planeter.

– Det har gett mig en känsla av att 
man kan berätta en historia lite hur 
man vill. Bara faktan är korrekt såklart.

NYFIKEN OCH FRÅGVIS
Kunskapen som han lär ut i sina 
faktaböcker, är sådant som hans 
ny�kenhet lärt honom genom åren. 
Men också sådant som han tagit 
reda på under arbetet med varje 
bok. 

– Jag läser på och frågar andra 
som vet mer. 

ALLTID PENNAN MED
Att lära sig nya saker och att 
fundera är bland det bästa Jonathan 
vet. Penna och papper har han alltid 
på sig för att skriva eller teckna ner 
om han skulle få någon idé. Och 
idéer bubblar det av i Jonathans 
huvud. 

– O�a somnar jag mitt i en tanke 
och sen fortsätter jag tänka på 
samma sak när jag vaknar.

Fick han välja en superkra� skulle 
det helt klart vara att kunna vara 
vaken jämt.

– Då skulle jag få mer tid att 
hänga med familjen och till att 
arbeta!

Fantasi är spännande, men det är verkligheten också. Det tycker iallafall 
Jonathan Lindström, som skrivit och tecknat faktaböcker om hur hjär-
nan och universum fungerar, om hur människan kom till och mycket 
mer. Och alla som läst hans böcker håller nog med.

Som avslutning serveras här
 några smarriga titlar. 

M
m

mmmmm...

Författare skriver o�a om goda saker att äta. Vem har inte blivit 
sugen på pannkakor med sylt och grädde när de läst Pannkaks-
tårtan av Sven Nordqvist? Ture Sventons temlor från Rotas bageri hör 
också till de klassiska bok-bakverken. Man behöver faktiskt bara bläddra lite 
slumpvis i några böcker – man hittar mer eller mindre fantasifulla 
läckerheter överallt.  

Ta t ex Kyrkomysteriet av Martin Widmark: Fyra kanelbullar och 
två koppar varm choklad slinker ner när Lasse och Maja �kar på 
café Berhard och Panini e�er att ha hållit vakt en hel natt i kyrkan. 
Pizza är en maträtt som serveras i många böcker. I Habib Tre gånger 
guld av Douglas Foley äter Dani, Alex och Sadek pizza på skollunchen. 
Det tar nästan sex sidor, men så ska de också under tiden reda ut varför 
så många numera drabbas av ballongmage och hur utvecklingsläran 
fungerar. 
I Kråkans otroliga li�arsemester skriver Frida Nilsson om en mycket 
ovanligare maträtt. När Ebba kommer tillbaka hem e�er en äventyrlig 
resa med Kråkan, lagar hennes föräldrar hennes älsklingsrätt: citron-
soppa. När hon känner do�en av soppan förstår hon att de verkligen 
saknat henne. 
Tvillingarna Petra och Peter Petrini i Mårten Sandéns deckarserie får 
samma födelsedagstårta varje år. I Geniet serveras den i New York. 
Mashmallow-maräng med chokladsås och pecannötter och bananer på 
bara halva e�ersom inte Petra gillar banan.
Jamie/Jamilah i Tio saker jag hatar med mig själv av Randa Abdel-Fattah 
lever i två världar. Hon har sina rötter i Libanon men bor i Australien. 
Det märks på maten: riskakor med ostsmak, gräddig potatiskaka, 
mint-te, baklava dränkt i sirap och hummus på färska brödskivor. 
Stora familjemiddagar eller grillfester med grannarna i Sydney-
förorten – allt berättas med persiljesmaken av salladen tabouleh, 
yoghurt med koriander, bakverk fyllda med dadlar och kakor med 
jordgubbssylt doppade i choklad. 
Det �nns också berättelser om hur det är att ha ont om mat. Rita 
Törnqvists Tulpanlökar till middag är en sann historia från Holland om 
när man på grund av kriget måste äta vad som fanns för att överleva.  

BLIR HUNGRIG AV
BÖCKER MAN 
Text: Helena Fernández  

hungrig
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Att vara författare är o�a ett ganska ensamt yrke. Du sitter timme ut 
och timme in vid din dator. I bästa fall skriver du, i sämsta fall bara tittar du 
på skärmen och hoppas på att textmassan ska börja växa fram.   

BLIR DET EN bra berättelse? Känns det som något 
du läst förut? Går det att förstå? Är det alltför 
tydligt? Vill man fortsätta att läsa? Hur ska boken 
sluta? 

Många har förstås någon som de kan diskutera 
alla frågor med - någon i familjen, eller en kompis 
eller någon av dem som jobbar på förlaget. Men det 
är ändå bara författaren som har berättelsen i sitt 
huvud. 

Fast egentligen behöver det kanske inte vara så 
ensamt.

Katarina Kieri och Per Nilsson har skrivit boken I 
det här trädet. Tillsammans. 

– Vi trä�ades på ett författarmöte för ett par år 
sedan, berättar Per. Då sa jag till Katarina: ”Ska vi 
inte skriva en bok ihop?” Det var inte så genom-
tänkt. Jag slängde ur mig frågan och hoppades 
kanske att hon skulle svara något vänligt om att jag 
är en bra författare eller så. Jag minns faktiskt inte 

vad hon sa. Men så trä�ades vi igen ett år senare 
och då sa Katarina: ”Ska vi inte sätta igång och 
skriva den där boken nu?” 

– O�ast gillar jag ensamarbetet med att skriva, 
men det var lockande att prova på att jobba ihop 
med någon annan, säger Katarina. Att samarbeta.

De gick och �kade och tänkte planera arbetet 
med boken. De resonerade fram och tillbaka om 
vilka personer som skulle vara med, de försökte 
ringa in miljöer och handling - men de kunde inte 
komma fram till något. De bestämde bara att 
Katarina skulle skriva om en kille och Per om en 
tjej. Och att Per skulle skriva det första kapitlet. 

Någon plan för skrivandet hade de inte.
– Men det var helt självklart att det inte skulle bli 

en sådan bok där huvudpersonerna pussas på slutet, 
säger Per.

När de väl satt igång pratade de inte med varandra. 
De bara mailade de färdiga kapitlen. 

TVÅ 
OM 
E N 
BOK

SKA VI SÄTT IGÅNG DÅ?   

SKRÄNTRUTAR OCH KRÅKOR   

Text: Helena Fernández   Foto: Cato Lein  
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Att vara författare är o�a ett ganska ensamt yrke. Du sitter timme ut 
och timme in vid din dator. I bästa fall skriver du, i sämsta fall bara tittar du 
på skärmen och hoppas på att textmassan ska börja växa fram.   

BLIR DET EN bra berättelse? Känns det som något 
du läst förut? Går det att förstå? Är det alltför 
tydligt? Vill man fortsätta att läsa? Hur ska boken 
sluta? 

Många har förstås någon som de kan diskutera 
alla frågor med - någon i familjen, eller en kompis 
eller någon av dem som jobbar på förlaget. Men det 
är ändå bara författaren som har berättelsen i sitt 
huvud. 

Fast egentligen behöver det kanske inte vara så 
ensamt.

Katarina Kieri och Per Nilsson har skrivit boken I 
det här trädet. Tillsammans. 

– Vi trä�ades på ett författarmöte för ett par år 
sedan, berättar Per. Då sa jag till Katarina: ”Ska vi 
inte skriva en bok ihop?” Det var inte så genom-
tänkt. Jag slängde ur mig frågan och hoppades 
kanske att hon skulle svara något vänligt om att jag 
är en bra författare eller så. Jag minns faktiskt inte 

vad hon sa. Men så trä�ades vi igen ett år senare 
och då sa Katarina: ”Ska vi inte sätta igång och 
skriva den där boken nu?” 

– O�ast gillar jag ensamarbetet med att skriva, 
men det var lockande att prova på att jobba ihop 
med någon annan, säger Katarina. Att samarbeta.

De gick och �kade och tänkte planera arbetet 
med boken. De resonerade fram och tillbaka om 
vilka personer som skulle vara med, de försökte 
ringa in miljöer och handling - men de kunde inte 
komma fram till något. De bestämde bara att 
Katarina skulle skriva om en kille och Per om en 
tjej. Och att Per skulle skriva det första kapitlet. 

Någon plan för skrivandet hade de inte.
– Men det var helt självklart att det inte skulle bli 

en sådan bok där huvudpersonerna pussas på slutet, 
säger Per.

När de väl satt igång pratade de inte med varandra. 
De bara mailade de färdiga kapitlen. 

TVÅ 
OM 
E N 
BOK

SKA VI SÄTT IGÅNG DÅ?   

SKRÄNTRUTAR OCH KRÅKOR   

Text: Helena Fernández   Foto: Cato Lein  

– Vi fångade upp varandras trådar. Historien om Siri och Jakob föddes 
under tiden. Vi skrev om två parallella världar. Det var som musik med 
olika klanger. Det är det magiska varje gång. Först �nns inte de som man 
skriver om, men e�er ett tag är det ingen tvekan om att de existerar, säger 
Katarina. 

– Det fanns en sak som jag hade bestämt mig för, säger Per. Jag ville att 
alla mina kapitel skulle ha med en fågel, eller åtminstone en vinge eller en 
näbb. Jag tror att det �nns 45 fåglar med i boken. 

Det stämmer. Hackspettar, skräntrutar, kråkor och skrattmåsar dyker upp 
redan i kapitel 1 och sedan �yger kungsfåglar, örnar, sparvar, sparvhökar 
och gärdsmygar över Pers kapitelsidor. Katarina skriver också om fåglar, 
särskilt om kajor, många kajor, i �ock. Och när hennes huvudperson Jakob 
hyr en �lm blir det den gamla skräckklassikern Fåglarna och Jakob kallar 
Siri Fågel�ickan.

De lade ut krokar för varandra, i texten. Något den andre kunde spinna 
vidare på.

– Ibland nappade vi, ibland inte, säger Per.

Han skrev sina kapitel i första person. Siri säger ”jag”. Katarina använder 
tredje person. Jakob är ”han”: 

– Det hade vi inte heller bestämt, men det kändes självklart, säger Per.
Katarina har skrivit många böcker. Varenda gång mitt under arbetet 

hamnar hon i en svacka.
– Då tänker jag: Det här blir bara skit! Det är dåligt, dåligt, dåligt! Och så 

lägger jag alltihop åt sidan. Det kan ta �era månader innan jag fortsätter att 
skriva igen, berättar hon. 

Kapitel e�er kapitel växte Pers och Katarinas gemensamma bok fram. 
Men så kom den kritiska punkten. Ungefär halvvägs ville Katarina lägga ner 
alltihop. Slänga det. 

– Då blev jag lite sur, säger Per. Och förvånad.
Han gillade berättelsen och tyckte att deras arbete gick jättebra. 
– Det var ett sorts �öde hela tiden. Det var ett roligt sätt att arbeta. En 

metod att komma bort från den ensamma författaren, säger han.
De kom snart överens om att fortsätta skriva.
– Utom just den gången var det faktiskt jätteroligt hela tiden. Roligare än 

annars, säger Katarina. När man skriver en bok ihop får man en arbetskam-
rat, för tusan!

Vad blev det då för en berättelse?
– Jag skulle vilja säga att vår bok handlar om två ensamma ungdomar. 

Men den är ändå ljus, livet går ju framåt för både Siri och Jakob, säger 
Per.

För att beskriva deras arbetsmetod använder Katarina 
termen ”lyssnande skrivande”. 

– Vad jag menar är att man inte är 
bergsäker på vart man är på väg. Man 
känner in vad som händer. 

Hon tycker att deras sätt att hitta på 
en berättelse påminner om när 
musiker spelar tillsammans. 

– När man improviserar musik 
måste man lyssna väldigt noga på de 
andra instrumenten, säger hon. 

Om I det här trädet hade varit ett 
musikstycke istället för en bok? 
Katarina vet exakt:

– Akustiska instrument. Kammar-
musik, D-durs parallella tonart 
H-moll. Cello och alt�ol. 

VILLE SLÄNGA ALLT

EN LJUS HISTORIA OM ENSAMHET

– Jag lärde mig 
jättemycket om hur 
en berättelse växer 
fram. 

– Jag vill lära känna 
personerna medan jag 

skriver, och veta deras 
hemligheter. Men jag undrar 
mycket mer än jag vet. Och när 
jag är klar med en bok är min 
undersökning också klar. 

Läs mer om Per och Katarina på 

barnensbibliotek.se/barnboksakademin 
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Vinn!
LÖS REBUSARNA
Översätt det som står skrivet med 
handalfabete och semaforflaggor. 
Till din hjälp har du en stor ALFABETS-
TABELL på sidan 71.
Lista ut vad teckningen föreställer.
Bygg ihop ordets två delar.

SKRIV IN I REBUS-RUTAN
Räkna ut – med hjälp av antalet 
bokstäver – var i Rebus-rutan orden 
ska skrivas in.
När du har placerat orden rätt bildas 
ett ord av de första bokstäverna. 

DET ORDET ÄR DITT SVAR!

Alfabetsrebus

Skriv det lodräta ORDET, ditt namn, adress och ålder på ett vykort och 
skicka in till: Barnbokskatalogen, Barnens bibliotek, Box 856, 501 15 Borås 
Eller fyll i svaret på www.barnbokskatalogen.se/tavling
Senast 2011-01-30 vill vi har ditt svar. Du kan vinna böcker.
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Hjälp �nns på sidan 71

TIPS!
Använd ett löst papper att skriva på. 
Först när du har löst alla 8 orden så 
skriver du in dem i rutorna. 
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Alla ord är lite kusliga....
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ABC forlag
Tel +45 4926 3773
info@abc-forlag.dk
www.abc-forlag.dk

Albumförlaget
jonas@albumforlaget.se
www.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

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

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

B. Wahlströms Bokförlag
Tel 08-728 23 00
maria.torshall-ayris@formapg.se
www.wahlstroms.se

Barnens Förlag
Tel 0708-83 11 89
my@barnensforlag.se
www.barnensforlag.se

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

Berättarförlaget
finn@fortellerforlaget.no
www.fortellerforlaget.no

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

Bladslottet
info@bladstaden.se
www.bladslottet.se

Bokförlaget Idun
Tel +358 44 52 27 414
bokforlaget.idun@yahoo.com
www.idun.fi

Bokförlaget Pennan
Tel 08-200 300
sb@pennan.se
www.pennan.se

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

Bokförlaget Tranan
Tel 08-605 81 79
info@tranan.nu
www.tranan.nu

Boklarssons
Tel 0410-280 38
info@boklarssons.se
www.boklarssons.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

Bonnier Utbildning
Tel 08-696 85 90 
info@bonnierutbildning.se 
www.bonnierutbildning.se

BTJ Förlag
Tel 046-18 00 00
btjforlag@btj.se
www.btj.se/forlag

Compton press
info@comptonpress.co.uk
comptonpress.co.uk

Dahlgrens Förlag
Tel 042-18 11 45
info@dahlgrensforlag.se
www.dahlgrensforlag.se

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

Dar Al-Muna
Tel 08-21 05 65, 08-755 65 73
mona.henning@swipnet.se
www.daralmuna.com

Egmont Kärnan AB
ann.sjovall@egmont.se
www.egmont-karnan.se

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

Ekholm & Tegebjer
info@ekholmtegebjer.se
ekholmtegebjer.se

En bok för alla
Tel 08-545 222 40
info@ebfa.se
www.ebfa.se

Faun Förlag
Tel 021-610 66
info@faunforlag.se 
www.faunforlag.se

Felis förlag
Tel 031-19 15 23
info@felisforlag.se
www.felisforlag.se

FIMAFENG
inger.norberg@vintana.se

Flerspråk
Tel 031-16 26 67, 073-986 22 59
flersprokk@bredband.net

Fri Tanke förlag
Tel 08-411 14 60
info@fritanke.se
www.fritanke.se

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

Gavrilo förlag
Tel 031-13 21 05, 0733-48 08 68
dz@gavrilo.se
www.gavrilo.se

Gilla Böcker AB
Tel 0736 70 37 47
info@gillabocker.se
www.gillabocker.se

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

GUN förlag
Tel 0171-365 57, 073-925 64 15
gunforlag@gmail.com
www.gunforlag.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

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

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

JH Publishers
Tel 076-162 57 88
info@jhpublishers.com
www.jhpublishers.se

Järnringen förlag AB
Tel 070 53 99 665
info@jarnringen.se
www.jarnringen.se

Kaamos
Tel 0927-240 74
strt.aapua@swipnet.se
home.swipnet.se/str-t

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

Karneval förlag
Tel 08-668 98 
kontakt@karnevalforlag.se 
www.karnevalforlag.se 

Kikkuli förlag
Tel 08-645 31 32
kikkuli@ullastahlberg.com
www.kikkuli.com

KM & Bornelings
Tel 0380-41815
info@kmbornelings.se
www.kmbornelings.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

Liber AB
Tel 08-690 93 30
kundservice.liber@liber.se
www.liber.se

Lilla e
Tel 08-510 125 95
info.lillae@transit.se
www.carina-wilke.com

Lilla TL forlag
Tel 0300-54 14 97
info@lillatlforlag.se
www.lillatlforlag.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

Mantra Lingua / London & 
Global House
Tel +44(0)208 44 55 123
info@mantralingua.com
www.mantralingua.com

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

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

Ndio kultur och kommu-
nikation
Tel 076-123 08 77
ndio.k.k@gmail.com
www.ndio.se

Nicotext AB
Tel 033-134040
info@nicotext.com
www.nicotext.com

Nypon förlag
Tel 0761-38 98 78
lenamaria@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

Oppenheim förlag
Tel 031-945242
forlag@oppenheim.se
www.oppenheim.se/forlag.php

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

Ord & visor
Tel 0910-73 38 00
boka@ordvisor.se
www.ordvisor.se

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

Priam Publications
Tel 08-35 75 59
liakat.hossain@swipnet.se

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

Rebus
Tel 042-14 30 01
info@rebus.se
www.bonniercarlsen.se

Roslagstext
Tel 0455-720 77
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

Skolverket
Tel 08-527 332 00
skolverket@skolverket.se
www.skolverket

Specialpedagogiska 
skolmyndigheten
Tel 0611-887 70
laromedel@spsm.se
www.spsm.se

Söderströms förlag
Tel +358 9 684 18 60
soderstrom@soderstrom.fi
www.soderstrom.fi

Telegram Bokförlag AB
Tel 08-640 34 00
per@telegramforlag.se
www.telegramforlag.se

Texicon förlag
Tel 08-550 02 156
info@texicon.se
www.texicon.se

Tierra Grande Publishing
info@tierragrandepublishing.com
www.tierragrandepublishing.com

Trasten, bokförlaget
Tel 08-605 81 79
anna.trasten@tranan.nu
www.tranan.nu/trasten/trasten_inf
o.html

Tundell & Salmson AB
Tel 08-720 20 80
info@tundellsalmson.se
www.tundellsalmson.se

Turbine forlaget
post@turbineforlaget.dk
www.turbineforlaget.se

Understund
info@understund.se
understund.se

Utbildningsradions förlag, 
UR
Tel 020-58 58 00
kundtjanst@ur.se
www.ur.se/Barn/Pa-manga-
sprak-/Hem/

Wibom books
Tel 070-561 04 28
info@wibombooks.se
www.wibombooks.se

Voice
info@voice.se
www.voice.se

Vombat förlag 
info@meerkat.se
www.vombatforlag.se

X Publishing
Tel 08-449 30 00
info@xpublishing.se
www.xpublishing.se

ZimZalabim
zimzalabim@slottner.net
zimzalabim.se

MEDVERKANDE BOKUTGIVARE

Lista över 
ALLA årets 
barn- och 

ungdomsböcker 
hittar du på 

www.
barnbokskatalogen

.se

70



a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

x

y

z

å

ä

ö

Handalfabetet
(svenska)

Morse-
alfabetet

Semoforflaggor
(svenska)

Handalfabetet
(svenska)

Morse-
alfabetet

Semoforflaggor
(svenska)

Alfabeten för olika tillfällen

Den här sidan behöver du ha för att 
kunna lösa Alfabets-rebusen på sidan 68-69. 
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OJ, 
böckerna har tappat bort 

sina titlar! Kan du hitta dom? 
Bläddra i katalogen. Skriv in titeln under bokomslaget, fyll 

i ditt namn och adress och skicka in till oss senast 2011-01-30. 
Du kan förstås fylla i svaren på www.barnbokskatalogen.se/tavling

Barnbokskatalogen
Barnens bibliotek
Box 856
501 15 Borås

Riv ur (eller kopiera) 
sidan och skicka till:

Vill du inte göra sönder tidningen? 
Fyll istället i svaren på www.barnbokskatalogen.se/tavling

Försvunna titlar PRISER? 
Böckerna så klart! 
      Sätt ett kryss för 
      den bok du vill ha.

Vinn!


