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Var med och rösta fram årets  
bästa böcker!
Om du tycker om att läsa och vill göra din röst hörd ska 
du vara med i Bokjuryn!

Förra omgången var över 33 000 barn och ungdomar 
med. Tillsammans röstade de fram 2012 års bästa barn- 
och ungdomsböcker. Nästan 700 av dem som röstade 
vann något, till exempel en bok, ett presentkort eller till 
och med en läsplatta! 

Nu är det dags att sätta tänderna i årets böcker. Du 
hittar 280 av dem här i katalogen. I barnbokskatalogen.se 
på nätet finns det många fler!

Så här kommer du igång:
Det är enkelt att vara med. Du läser, läser och läser lite 
till. Sedan bestämmer du vilka böcker (max 5 st.) du gillar 
mest, vilka som är värda din röst i Bokjuryn.

Rösta i Bokjuryn!
När? Mellan 1 januari och 4 april 2014. 23 april, på 
Världsbokdagen, får du veta vilka böcker som vann. 
Hur? Gå in på www.bokjuryn.se och titta på filmen! Eller 
fråga en bibliotekarie eller lärare!
Vem? Alla som är upp till 19 år får rösta. 

Kom ihåg att varje röst räknas och kan påverka slut-
resultatet!

Information för vuxna:
Bli röstrapportör! Då kan du rapportera in röster från  
en barngrupp, en klass, en skola eller från ett bibliotek.
På Bokjuryns hemsida finns en instruktionsfilm. Där finns 
det också tips på hur du kan jobba med Bokjuryn. Även 
du som röstrapporterar har chans att vinna pris! 

Har du frågor?
Kontakta: Sofia Larsson 070-257 85 45 eller  
Katarina Dorbell 070-818 20 02
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Lycklig eller 
normal?
För att bli road, få vara med om något spännande, för att  
bli kär … eller för att du måste. Varför läser du böcker? 

Jag läser allra mest för att jag älskar att bli hittad. Här och 
där dyker det upp en eller flera små bitar av mig själv, och de 
kan komma där man minst anar det. I historier som handlar om 
andra tider eller andra världar eller om helt andra 
sorters människor än jag själv. Men när det händer 
är läsning det absolut bästa som finns. Åh, nån mer 
är som jag! Nån annan har också varit med om den 
här händelsen! Gud, vilken tur!

I våras läste jag en (vuxen)roman av Jeanette 
Winterson, ”Varför vara lycklig när man kan vara 
normal?”. Den är väldigt bra och handlar om en 
massa saker, men en stor del är om kultur och 
framförallt om böcker. Winterson berättar hur hon började 
läsa sig igenom hela skönlitteraturavdelningen på sitt bib-
liotek, i bokstavsordning!, när hon var tonåring. Anledningen 
var att hon kände sig utanför överallt, utanför i sin familj och 
i skolan. Hon hade sällan några vänner, utom i böckerna. De 
blev inte ett gömställe för henne, många brukar ju prata om 
läsning så, utan ett hitt-ställe. Det var där hon äntligen hittade 
sig själv. 

Det är exakt så jag hoppas att den här katalogen kommer 
att funka – som ett enda stort hittställe. 

Jag håller tummarna för väldigt god läs-hittar-lycka! Här 
finns spänning, kärlek, äventyr, sorg, lycka, humor och allt man 
behöver eller kan råka ut för i livet!

Johanna Lindbäck
Läsambassadör
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Fakta
Läsambassadören är en författare eller illustratör vars uppdrag är att skapa publicitet 
och driva debatt om läsning och litteratur för unga. Syftet är att öka medvetenheten 
om barn- och ungdomslitteraturen och ge läsfrämjandet ett ansikte utåt. Uppdraget 
är på två år i taget. Läs mer på www.läsambassadören.se.

Böckerna i den här katalogen 
är ett urval. Alla årets barn- och 
ungdomsböcker hittar du på  
www.barnbokskatalogen.se
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Läsning för de minsta
– Jag tänker som så med Stina, att det 
här med läsning inte ska vara någon 
stor, separat grej, utan en grund vi 
lägger. Utan någon direkt ansträngning 
så ser vi ju till att språket, bokstäverna 
och rytmen omger henne redan nu.

Tygböcker bland leksakerna, en sång 
i badbaljan, en ramsa när vi byter blöja 
eller tar på rena kläder, en rimmande 
Abc-saga som hon somnar gott till 
när hon sitter i bärselen, en massa 
jollrande och låtsasspråkpratande (från 
alla i familjen), plyschbokstäver i lek-
sakslådan hos mormor, gott om böcker 
att riva ner från vår bokhylla och tugga 
på när det blir dags att ställa sig upp....

Allt det där är bitar i ett pussel som 
hon förhoppningsvis själv blir nyfiken 
på att lägga när det är dags. 

Tove Eriksson, Stinas mamma

App-tipset
Appen har enkla animationer, ljud-
inslag och är inläst på svenska och 
engelska. Du kan också själv läsa in 
texten. 

Du knackar förstås på dörrarna för 
att komma vidare.  En genial bilder-
bok som fungerar utmärkt som app.
Från 1 år.

Knacka på 
av Anna-Clara Tidholm
Alfabeta Bokförlag
Produktion: Nekomata Games
För Ipad och Iphone.

För de minsta

Bokurval
För urvalet av böcker För de 
minsta och Bilderböcker svarar 
Lena Jonsson, barnbibliotekarie.

– Några ledord för 
årets böcker: 
Krokodiler, saknad, 
kompisar och 
fantasi.

– Utan någon  
direkt ansträng-
ning så ser vi 
till att språket, 
bokstäverna och 
rytmen omger 
henne redan nu.
Tove Eriksson, Stinas mamma
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Alice Eklund
Gilla Böcker. 16 sidor
ISBN 9789186634407

Bananbok
Hur kan en grön banan mogna och 
bli till mos på en tallrik? Jo först blir 
den gul, sedan lite brunaktig och 
banan-flugor kanske dyker upp. Då 
skalar man bananen och mosar den 
sedan. Dags att äta. 

Lennart Hellsing /  
Charlotte Ramel
Rabén & Sjögren. 16 sidor 
ISBN 9789129686708

Det var så roligt
När jag satt och åt korv och lite ärtor 
hände en rolig sak. En trekantig 
gubbe kom in och började äta korvar 
ur min kyl. Sedan satte han sig ner 
och spelade munspel, så allting 
började dansa. Det var så roligt! 
Men det var länge sedan. Först när 
jag blivit farfarfars farfars far hände 
något skoj igen. 

Linda Fridh /Pernilla Lonhage
B Wahlströms. 40 sidor
ISBN 9789132161537

Blink blink
Vad är det för något vi ser? Blink, 
blink! Ett stort öga. Hopp, hopp! En 
hare! Och flax, flax! En fladdermus. 
Och smyg, smyg! En räv. 10 olika 
djur snarkar, brummar, sniffar, kväker, 
skvätter, sniffar och mjauar. Vi ser 
dem alla. På natten?

Linnéa Krylén
Opal. 32 sidor
ISBN 9789172996328

Frejas plats
Att ha ett eget hemligt ställe att gå 
till är mysigt. Där kan man ha sina 
egna små saker. Freja tar på sina 
stövlar och beger sig över potatis-
landet, upp på stenen, förbi bänken, 
till gropen där rådjuret sover om 
natten och en bit till. När är Freja 
framme? Snart. Åh, katten följde 
också med!

Ann-Christine Magnusson
Olika förlag. 28 sidor
ISBN 9789185845941

Bumbum bygger en  
snögumma
Det är soligt och fint ute och mycket 
snö. Bumbum rullar en snöboll som 
blir större och större. Så kommer 
pappa och rullar en han också. 
Tillsammans bygger de en snögubbe 
– nej! Det är ju en snögumma. Sen 
blir det varm choklad och pappas 
jättegoda bullar. Smaskens!

Jens Peter De Pedro / 
Lotta Geffenblad
Bonnier Carlsen. 24 sidor
ISBN 9789163874109

Gapa stort!
Tandläkaren kan hjälpa till med 
många saker. Flodhästen får sin 
tand fastlimmad. Krokodilen får sina 
tänder räknade. Vampyren och kanin 
blir också hjälpta. Och jag får hjälp 
att borsta mina tänder. Nu ska jag gå 
och lägga mig. Go´natt! Sov gott!
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Barbro Lindgren /Eva Eriksson
Karneval förlag. 28 sidor
ISBN 9789187207051

Här är den lilla gården
Djuren på den lilla gården håller på 
med sina saker. De ligger och vilar, 
smyger på en kråka, ligger i halmen 
och drömmer, står under päronträdet 
och tänker. Gubben och gumman 
sitter i köket och dricker kaffe. Så 
plötsligt får alla bråttom! Kossan har 
fått en kalv!

Emma Adbåge
Rabén & Sjögren. 18 sidor
ISBN 9789129686388

Lilla handen
Tänk så många saker man gör på 
en dag! Mamma och hen sitter på 
sängkanten och pratar. Vad har lilla 
handen gjort? Vinkat mamma, ritat 
teckning, gnuggat bubblor, klappat 
katten och många, många fler saker. 
Sedan är det dags att sova gott.

Pija Lindenbaum
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 9789163873713

Kan jag med
När man är liten vill man kunna 
samma som stora. Jag kan faktiskt 
allt som min storasyster kan. Gå till 
skolan, ta ärtor i matsalen, rita bok-
stäver, ha en bästis och allt, fast på 
mitt sätt. Men jag kan också något 
som inte storasyster kan. Jag kan 
åka på mammas cykel – i barnsa-
deln. Så det så! 

Lotta Olsson /Charlotte Ramel
Bonnier Carlsen. 18 sidor
ISBN 9789163876141

Liten, liten snälling
I en enda rytmisk rolig och lekfull 
ramsa berättas om en liten snäl-
lings hela dag. Och vad gör hen? 
Jo, dricker välling, spiller på tröjan, 
puttar på pallen, leker med nallen, 
kryper på marken, sover på bussen. 
Titta, peka och rimma tillsammans 
om vad Du gör en hel dag.

Anna-Clara Tidholm
Alfabeta. 15 sidor
ISBN 9789150116069

Kom!
Jag har så många förslag på vad vi 
ska hitta på men Nalle vill inte leka. 
Om vi badar med ankorna kan han 
bli blöt. Om vi blåser ballonger får 
han ont i munnen och i öronen om vi 
pangar ballongerna. Men inget går, 
tyvärr alltså. För Nalle kommer själv 
på vad vi ska göra. Och jag får följa 
med!

Chris Haughton
Översättare: Gunilla Halkjaer Olofsson
Lilla Piratförlaget. 32 sidor
ISBN 9789187027307

Mamma borta
Åh nej! Boink, boink! Lilla Ugglan 
ramlar ur sitt bo. Mamma borta! 
Ekorren frågar Lilla Ugglan hur 
mamma ser ut. Hon är jättestor, har 
spetsiga öron och stora ögon. Men 
Ekorren hittar fel mamma. Grodan 
vet. Din mamma letar också. Kom!
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Siv Widerberg /Mati Lepp
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129685299

Moa och Samir i  
lekparken
Åh vad det är jobbigt att behöva låna 
ut sin hink och spade till Moa, tycker 
Samir. Samir blir arg och de bråkar 
lite. Pappa tar Moa till gungorna i 
stället. Då vill så klart Samir också 
gunga. Det får han inte tycker Moa. 
Det är inte lätt att vara kompisar alla 
gånger när man ska leka.

Astrid Lindgren /Björn Berg
Rabén & Sjögren. 16 sidor
ISBN 9789129688887

Titta Emil
Titta och peka på alla djuren i 
Katthult. Titta och peka på Emil och 
snickerboa. Titta och peka på Ida. 
Och griseknoen. Och hönan. Och 
Lille Katt. Figurer vi alla känner från 
Emil i Lönneberga.

Eva Vidén /Jens Ahlbom
Berghs. 32 sidor
ISBN 9789150219821

Sigges dinosaurier
Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex, 
Troodon, Microraptor, Triceratops, 
Compsognathus och Brachio-
saurius. Några är små. Några är 
jättestora. Sigge kan se dem alla 
på museet! Mamma och han åker 
bussen dit. Hemma har Sigge minst 
hundra dinosaurier att leka med.

Mandy Archer /Martha Lightfoot
Översättning: Linda Pelenius
Berghs. 32 sidor
ISBN 9789150219784

Traktorn gör jobbet
Hunden Hugo ska ut och köra med 
traktorn. Det är mycket att göra 
på en bondgård så Hugo går upp 
tidigt. Han ska mata kossorna, köra 
med plogen, jobba med balarna vid 
skördetröskan, lyfta bort ett träd som 
fallit över vägen. Det blev en lång 
dag. Men nu är traktorn parkerad.

Maria Jönsson
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 9789163872198

Spyflugan Astrid gillar 
Vad tror du man gillar om man är 
en spyfluga med 2 starka armar, 2 
snabba vingar, 4 ludna ben och 1 
stor grön mage? Astrid berättar om 
alla saker hon gillar. Söta, röda saker 
– saft.  Söta, bruna saker – bulle.  
Håliga, gula saker – ost. Och många 
fler saker. Och mest av allt gillar hon 
blått. Varför då?

Åsa Karsin
Alfabeta. 24 sidor
ISBN 9789150115079

Var är mina skor?
När Doddi ska gå till parken och leka 
hittar de inte hans skor. Var kan de 
vara? Doddi provar i stället andra 
skor. Men nej, de passar ju inte. Det 
är ju storebrors stövlar. Och dock-
ans. Och mormors. Men var är Dod-
dis skor? Ska de hitta dem?
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Titta- och lyssnatips
Livet i Bokstavslandet  
På Barnkanalen i höst. I Bokstavslandet 
finns Sjukhuset för trasiga ord, Ord-för-
rådet, Bokstavsbutiken och polisen som 
efterlyser rim på rymmen! Programmen 
börjar sändas 7 november.

Meka med ABC 
På Barnradion i höst. Timpiani och 
hennes vänner funderar över vad 
alfabetet egentligen är, så de startar 
en alfabetsjakt.

Meka med ABC börjar sändas  
18 november i Barnradiokanalen P4.

App-tipset

Andra boken om Vera och hennes 
speciella tisdagskompisar. På tisda-
garna får man ta med sig något speci-
ellt till dagis. Den här gången vill Vera 
ta med sig sina små piratkompisar. 
Men piraterna är rätt så bångstyriga. 
De vill inte borsta tänderna och inte 
vill de tvätta ansiktet. Egentligen vill de 
bara leka skattjakt.

Tisdagspiraterna 
Daniel Edfeldt och Bettina Johansson
B Wahlströms, Sol Vikstroem 
Produktion: Happymind
För Iphone och Ipad.

Har du sett!
Så här kan böcker också komma till: 
våra namn blir kul ihop, tyckte förfat-
taren Caroline Bruce och illustratören 
Helena Willis. Så de skrev och ritade 
boken Vi går till lördag ihop. 

Caroline Bruce +
Helena Willis 

 =

Bruce Willis (= känd filmstjärna)!

– Böcker ger upplevelser. Genom 
att läsa tillsammans får vi många 
gemen samma upplevelser. Det hän-
der ofta att vi skrattar åt något som 
påminner oss om en bok vi läst.

Pernilla Tobiassen, mamma till Linus tre år

Bilder-
böcker

Bokurval
Urvalet av bilder-
böcker är gjort 
av Lena Jonsson, 
barnbibliotekarie.

Omid Khansari, Katharina Cohen, Emma 
Molin och Björn Kjellman medverkar i UR:s 
serie Livet i bokstavslandet.
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Kitty Crowther
Översättare: Joar Tiberg
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 9789129679137

Annie från sjön
När man är ensam och längtar mycket 
efter någon kan det ändå vara svårt 
att hitta en vän. Annie bor vid en sjö. 
Hon är sorgsen och längtar. I sjön le-
ver tre jättar. Jättarna hjälper Annie att 
inte vara så ensam. Och Annie hjälper 
jättarna ur deras förbannelse. Det är 
magiskt med skogar och sjöar.

Oliver Jeffers
Översättare: Sarah Sheppard
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 9789163873126

Den sitter fast
Floyd kan inte få ner sin drake som 
har fastnat i ett träd. Han kastar upp 
sin sko på den. Nej det hjälper inte. 
Kanske katten? Nej inte den heller. En 
stege borde funka. Jo men inte om man 
kastar upp den. En stol, ett handfat, en 
cykel, en orangutang. Floyd provar såå 
många saker men inget hjälper. 

Lena Sjöberg
Rabén & Sjögren. 40 sidor
ISBN 9789129684988

Cirkusloppor på luffen
Två cirkusloppor bor i den stora sta-
den Madrid och har en teater ihop 
med en myra. De kastar knivar, står 
på händer och jonglerar. Det är pu-
bliksuccé! Men en dag brinner deras 
cirkus ner. Vad ska de nu göra? De 
känner doften av havet, får en vild 
idé och liftar med en vespa. Där ute 
väntar världen.

Mats Wänblad /Per Gustavsson
Lilla Piratförlaget. 32 sidor
ISBN 9789187027314

Den stora smällen
Skeppet Lyckan ska ut på långresa. 
Mamma och pappa är båda kaptener. 
Pojken och Apan är med. Kaptenerna 
kan inte enas om hur de ska styra så 
de går på grund. De hamnar på en öde 
ö och bygger upp hus där. Men kan de 
verkligen bo i samma hus? Apan protes-
terar. Det är jobbigt att inte vara sams.

Stian Hole
Översättare: Barbro Lagergren
Alfabeta. 48 sidor
ISBN 9789150115253

Den gamle mannen  
och valen
Gamle Cornelius stöter en dag på 
en strandad val. Länge försöker han 
hjälpa den ut i havet igen. Han tän-
ker mycket på sin bror som han inte 
har talat med på många år. Han bor 
på andra sidan vattnet. Cornelius 
längtar efter honom och han behövs 
nu för att hjälpa valen. Bröderna 
kämpar ihop och blir sams igen. 

Jon Klassen
Översättare: Marianne Lindfors
Hippo Bokförlag. 40 sidor
ISBN 9789187033155

Det är inte min hatt
Den lilla fisken har stulit en hatt från 
en stor fisk som sov. Då såg den 
inte stölden. Lilla fisken tänker bara 
gömma sig lite. Men den stora fisken 
jagar honom visst. Ett bra gömställe 
är det i alla fall, tror den lilla fisken. 
Men – vad hände? Nu simmar den 
stora fisken tillbaka. Vad har han på 
huvudet?
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Anshuman Ruddra / 
Gwangjo & Jung-A Park
Översättare: Sven Hallonsten
Hjulet. 40 sidor
ISBN 9789185573332

Dorje – tigern utan ränder
En berättelse om när tigern Dorje 
tappade alla sina ränder och flyttade 
från djungeln till ett kloster i Tibet. 
Master Wu berättar historien om när 
Dorje kom dit och blev deras vän. 
Han berättar också om det farligaste 
djuret på vår planet. Inte tigern. 
Vilket då? Jo, människan!

Sanna Juhlin /Millis Sarri
Vombat förlag. 28 sidor
ISBN 9789186589301

Ett hus med många dörrar
När man flyttar in på ett nytt ställe 
kan det vara svårt att få nya kompi-
sar. Särskilt när mamma inte vill att 
man ska prata med okända. Men 
Pascal träffar på en hund, en farbror, 
en mamma med gipsad fot, en bull-
bakare och faktiskt också den arge. 
Till slut ordnar Pascal en fest.

Stefan Casta /Lennart Eng
Opal. 32 sidor
ISBN 9789172996359

Du ska inte gråta  
vintervarg
Är det på riktigt eller en fantasi? 
När Stieg är uppe på natten ser han 
en skugga som rör sig. Vad är det? 
Nästa natt samma sak, fast något 
ylar också. Han ritar teckningar och 
skriver en berättelse om sin upple-
velse i skolan. Det är en vintervarg. 
Drömmen och verkligheten blir 
samma.

Mia Nilsson
Bonnier Carlsen. 40 sidor
ISBN 9789163871818

Hugo – elak, blodtörstig 
och jättefarlig?
Någonstans i norr i en stor skog bor 
Hugo krokodil. Ryktet säger att han 
är elak och jättefarlig. Men det är inte 
sant. Han är verkligen snäll men väldigt 
ensam. Han drar igång en hittaenkom-
pisplan. Han bjuder på kafferep. Ska 
de andra djuren våga komma? Annars 
kanske han måste flytta.

Lisa Bjärbo /Jesús Verona
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129686401

Eddie får en lillebror
Mamma och pappa bara gullar med 
lillebror. Eddies lillebror är ny. Eddie 
gömmer sig. Kom och leta. Men 
ingen bryr sig om honom. Dumma! 
UÄÄÄÄH! skriker Eddie. UÄÄÄÄH! 
skriker lillebror. Oj då! Vilket liv 
det blev. En stor kille och en liten 
lillebror. Kan de göra något tillsam-
mans?

Grethe Rottböll /Lisen Adbåge
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129687934

Hästfesten
Hästen Dandy stannade och skrek 
HALLÅ! Kom hit till mig och hälsa 
på! Sen la han sig och sov i natten. 
Men ekot reste över berg och vatten. 
Plus, Dolanga, Minus, Dior och de 
andra hästarna hör ekot. En efter en 
ger de sig iväg för att hitta var rösten 
kommer ifrån. De vill gärna hälsa på.
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BILDERBÖCKER

Anton Bergman /Mia Maria Güettler
Hippo Bokförlag. 32 sidor
ISBN 9789187033124

Jag har visst ett djur!
När vi berättar om våra egna djur 
på samlingen berättar jag om min 
pirayaunge som jag har i badkaret 
hemma. Den heter Filibabba och äter 
mest korv. Alla vill komma hem till 
mig och kolla. Men det går ju inte för 
det är inte riktigt sant. Hur ska jag 
säga nu?

Jostein Gaarder /Akin Düzakin
Översättare: Kerstin Aronsson
Kabusa Böcker. 72 sidor
ISBN 9789173553308

Man undrar
Vad är tid? Är det som hänt borta för 
alltid? Finns det liv i universum? Kan 
jag lita på att allt jag minns verkligen 
har hänt? En pojke funderar över de 
allra största frågorna en människa 
kan ställa sig. Någonstans förstår 
man att han också saknar någon. 
Vad är det finaste och viktigaste i 
livet?

Anna Bengtsson
Alfabeta. 24 sidor
ISBN 9789150115659

Kaffekanna åker bort
Kaffekanna står och väntar på 
bussen och kliver på när den kom-
mer. Men vart ska kaffekanna åka? 
Uppför backar och nerför backar. 
Bussen kör på slingriga vägar. Pas-
sagerare går på och av, en gurka 
här, en kasse där. Till sist är kaffe-
kanna framme och kliver av. Men var 
har den hamnat? 

Klara Persson
Urax Förlag. 28 sidor
ISBN 9789187208058

Maximilian och Minimilian
När man är störst av alla är det svårt 
att få plats. När man är minst får man 
alltid så lite av allting. Man kan väl få 
turas om varannan dag. Men hur gör 
man då? Använda ett förstoringsglas 
eller byta kläder med varandra. Nej det 
går inte så bra. Varför inte bara vara 
som man är. 

Lisen Adbåge
Natur & Kultur. 28 sidor
ISBN 9789127133723

Koko och Bosse törs inte!
Ibland vågar man inte göra saker. 
Koko törs inte hoppa från kanten i 
badhuset. Bosse vågar inte dyka 
från hopptornet. När det allra mest 
läskiga händer vågar inte Bosse be 
om hjälp. Han blir inlåst på toa och 
får inte upp dörren. Koko fixar så han 
kommer ut igen. Både stora och små 
törs inte – ibland.

Emma Virke
Alvina förlag och produktion AB. 24 sidor
ISBN 9789186391164

Memmo och Mysen 
bråkar i vinden
Memmo gör en drake av en påse 
som far omkring i vinden. När Mysen 
provar snubblar han och påsen far 
iväg. Memmo blir jättearg så Mysen 
sticker iväg. Memmo letar och letar 
efter Mysen för att säga förlåt. Men 
det är svårt. Hur blir man vänner 
igen? Och var är påsdraken?
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BILDERBÖCKER

Kalle Güettler, Rakel Helmsdal och 
Áslaug Jónsdóttir
Kabusa Böcker. 36 sidor
ISBN 9789173553193 

Monsterbråk
Stora och lilla Monster kan inte kom-
ma överens om vad de ska leka. Inte 
rita, inte spela monster-schack, inte 
ens hoppa hage. De blir mer och mer 
ovänner och tjafsar så mycket att lilla 
slår näven i stora. Aj! Stora försvinner 
och lilla ångrar sig jättemycket. Tänk 
om de aldrig blir vänner igen. 

Katalin Szegedi
Översättare: Maria Larsson
Felis förlag. 32 sidor
ISBN 9789197830836

Palko
Palko är en smal kille som älskar att 
läsa. Han är också bra på matte, 
men inte på idrott eller att rita fint. 
Ingen vill vara med honom eller 
hjälpa honom i skolan. Han längtar 
efter att få vara med och leka. En 
dag ser han Lenka på lekplatsen. 
Hon är ensam. Lenka lär Palko rita 
och de blir vänner. 

Jorge Luján /Isol
Översättare: Yvonne  Blank
Lilla Piratförlaget. 28 sidor
ISBN 9789187027550

Numeralia
Lek och fantisera om alla siffror. 
Kanske blir det en liten dikt. Här blir 
varje siffra som en gåva till någon. 
Siffran 3 för pussarna du får när du 
ska sova. Siffran 4 för en stol som 
hänger upp och ned. Alla barn som 
tänker på annat... och drömmer har 
också en siffra. Vilken kan det vara 
tro?

Anna Ehn /Sara Gimbergsson
Opal. 32 sidor
ISBN 9789172995499

Pelé, Kaká och jag
Olle älskar fotboll! Han kan allt om 
alla kända spelare. Olle älskar att 
skriva också. Han gör långa listor på 
alla fotbollskändisar. Han är så inne 
i sin fotboll att han inte vill sluta när 
mamma ropar. Tänk att dribbla av 
Rooney, passa Müller, få tillbaka bol-
len och göra mål på Casillas!

Mélanie Watt
Översättare: Mark Levengood
Lilla Piratförlaget. 32 sidor
ISBN 9789187027222

Nutte Nervös
Nutte håller sig mest hemma i 
sitt nöt-träd. Det finns så mycket 
farligt utanför. Det okända kan vara 
skrämmande. Nutte är beredd OM 
något oväntat händer. Han har en 
genomtänkt topphemlig flyktplan 
för nödsituationer. Plötsligt en dag 
skådar han en fiende i sin kikare. Ett 
mördarbi! Hur ska det gå? 

Isol
Översättare: Annakarin Thorburn
Alfabeta. 36 sidor
ISBN 9789150116090

Petit, monstret
Hur kan det vara så att man ena 
stunden är snäll och nästa stund är 
dum? Pojken Petit funderar mycket. 
Dum när man hittar på lögner men 
snäll när man hittar på sagor. Han är 
nog helt enkelt en snäll-dum pojke, 
precis som alla andra kanske. Den 
som inte bryr sig om vilket, är hun-
den Tadeo. Vilken tur!
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Lotta Olsson /Maria Jönsson
Bonnier Carlsen. 31 sidor
ISBN 9789163872884

Promenad
Husen ligger rad på rad. Fönstren 
lyser, man blir glad. Kom vi går på 
promenad! Vilka är det som bor i de 
olika husen? Jo det är Jenny som 
befriar djur, dykar-Berit, glitter-
Kenneth, frilufts-Berra och några fler 
som vi får kika in hos. Varje hus: en 
egen värld. Varje liv; en upptäckts-
färd.

Lisa Moroni /Eva Eriksson
Bonnier Carlsen. 29 sidor
ISBN 9789163872112

Se upp för krokodilen!
Tora och pappa ska ut i skogen och 
tälta. Tora vill verkligen se många 
vilda djur. Men de är svåra att 
upptäcka. Hon och pappa ser inte 
samma. När Tora ser en boaorm 
ser pappa en trädrot. När hon ser 
flodhästar ser pappa stenar. Till slut 
slår de läger och grillar korv. Men är 
det inte en sjödrake? 

Annika Sandelin /Karoliina Pertamo
Schildts & Söderströms. 40 sidor
ISBN 9789515232342

Råttan Bettan och 
masken Baudelaire –  
Babypoesi och Vilda  
ramsor
Har du sett att på din näsa har en 
snigel börjat läsa. Roliga, rimmande 
ramsor om dammråttor, kylskåp, 
olika tankar, tant Sivs skor, grannar 
och en smart mask som heter   
 Baudelaire. Och  
 så fågelrock om  
 en ruggig uggla  
 som spelar
 trumma. Det  
 svänger helt klart.

Jöns Mellgren
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 9789127132481

Sigrid och natten
Sigrid hittar en liten varelse under 
soffan. Det är Natten som gått vilse. I 
staden är alla trötta och arga. De får 
aldrig sova. Sigrid berättar en his-
toria och ger Natten lite saft. Sakta 
växer Natten. De går ut i staden och 
Natten äter lakritsfiskar. Till slut blir 
Natten så stor att alla kan somna.

Bengt-Erik Engholm /Sara Gimbergsson
Berghs. 48 sidor
ISBN 9789150219937

Råttornas själar
När pappa fångar råttor begraver jag 
dem i rabatten vid syrénbusken. Jag 
har 23 gravar där nu. En dag upptäck-
er Britta mig. Hon tycker det är fränt. Vi 
börjar leka och funderar på olika saker. 
Har råttorna själar? Vad händer i jor-
den när råttorna legat där ett tag? Kan 
man gräva upp dem och kolla lite?

Pija Lindenbaum
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129687194

Ska vi va?
Berit går till Flisan och frågar: ska vi 
va? Flisan vill inte. Men Berit hänger 
sig kvar. Inte ens när Berit kommer 
med två glassar vill Flisan. Hon hittar 
på att hon är allergisk. Åh, vad det är 
svårt att vilja vara med varandra. Men 
kanske att Flisan vill leka en annan 
dag?
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BILDERBÖCKER

Per Gustavsson
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 9789127133990

Skuggsidan
Det kan vara bra att ha en penna 
nära till hands när de kusliga skug-
gorna kryper närmare. Då kan 
Ragnar måla dit ögon och mun så 
skuggan kan skratta. Det blir inte lika 
kusligt då. På natten blir skuggorna 
så långa. Men på dagen är det roligt 
med skuggor. Man kan göra skugg-
djur med sin egen kropp.

Johan Thörnqvist
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 9789163873874

Så funkar det (väl inte?)
Myriam och morfar upptäcker hur hela 
staden funkar. De går till affären och 
väntar på grönt ljus vid övergångsstäl-
let. Där är en gubbe som ska springa 
upp för hela stolpen och tända. I kas-
san när de betalar finns en sparv som 
piper av koden. Många små filurer 
överallt. Hur funkar det egentligen? 

Shaun Tan
Översättare: Ulla Rosen
Kabusa Böcker. 60 sidor
ISBN 9789173553360

Sommarregler
Vad kan hända om du bryter mot 
regler? Framför allt om du inte 
begriper dem? Om man tappar sin 
burk. Om man trampar på en snigel. 
Om man glömmer sitt lösenord. Två 
pojkar berättar för stora och små om 
sina upplevelser en sommar. Men 
det viktigaste: missa aldrig somma-
rens sista dag.

Linda Pelenius /Lena Forsman
Berghs. 32 sidor
ISBN 9789150220063

Tilda i tvättstugan
Tilda berättar en grej för de andra 
barnen i förskolan. Då ser någon att 
hon har olika färg på sina strum-
por. Har strumptrollet ätit upp den 
andra? Men Tilda som brukar hjälpa 
pappa i tvättstugan vet bättre. Där 
finns en massa maskiner som gör 
olika saker. Och så kan man ha 
tvättstugepicknick.

Tomoko Ohmura
Översättare: Yukiko Duke
Lilla Piratförlaget. 38 sidor
ISBN 9789187027345

Ställ dig i kö!
En groda kommer sist i kön. Han får 
vänta på sin tur. Från det minsta till 
det största djuret står 50 djur i kö. 
Varför då? Medan de väntar pratar 
de med varandra. Några bråkar lite. 
En fågel flyger över dem och håller 
ordning. Till slut får de stiga på i tur 
och ordning. Jaaaa! Då ger de sig 
iväg.

Lena Arro /Catarina Kruusval
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129690415

Tomten och den röda  
halsduken
En grå liten tomte vandrar mot norr. 
Då hittar han en röd halsduk i diket. 
När han hör ett svagt rop på hjälp ute 
på isen använder han halsduken. Som 
ett segel tar den honom till en fågel 
som frusit fast. Tomten hjälper den att 
komma loss. Så kan tomten vandra 
vidare mot vintern och julen uppe i norr.
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Maria Nilsson Thore
Bonnier Carlsen. 28 sidor
ISBN 9789163876295

Treo, Enis och en till
Zebrorna Enis och Treo lever ett 
långrandigt liv. Allt ser likadant ut i 
deras radhusområde. Varje vanlig 
vardag likadant. Treo vill göra något 
kul och annorlunda. En dag ver-
kar Enis plötsligt tokig och prövar 
ovanliga och märkliga saker. Hur ska 
detta sluta? Ska det inte bli som 
vanligt snart.

Caroline Bruce /Helena Willis
Alfabeta. 26 sidor
ISBN 9789150114683

Vi går till lördag
Jag heter Cissi och har två små 
syskon. Varenda dag längtar vi till 
Lördag för då är det LÖRDAGS-
GODIS. Idag är det Lördag och 
vi ska gå och handla hos Jerko. Vi 
får inte köpa tuggummi. Men det är 
svårt att låta bli. Särskilt när man 
har pengar över. Oj, mamma får inte 
veta. Hur gör vi då?

Emelie Andrén /Anna Härmälä
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129688498

Vera och Vilgot fixar  
bygget
Vera och Vilgot är grannar och bästa 
kompisar. De snickrar, bygger, målar, 
skruvar och grejar tillsammans. De 
ska bygga något stort. Efter en 
stund är det fikapaus. Äntligen är 
bygget klart! Åh, det blev en båt! De 
ringer Gösta som transporterar bå-
ten ner till hamnen med hjälp av en 

grävmaskin.
Vera och 
Vilgot är 
Jobbar-
gubbar.

Sara Lundberg
Alfabeta. 36 sidor
ISBN 9789150115673

Öjvind och världens ände
Världen är så jättestor! Öjvind virvlar 
omkring över den. En dag kommer 
han till världens ände och flyger över 
kanten. Men där är en annan värld. 
Eller är det samma? Det kanske bara 
beror på hur man ser det. Han ser 
den underifrån. Oj! Dammråttor finns 
där men ingen vind. Hur ska Öjvind 
komma hem?

Viveka Sjögren
Kabusa Böcker. 28 sidor
ISBN 9789173553346

Vi blåste bort ibland
En morgon, en jättefin dag, byggde 
vi en koja vid ett träd. Där pratade vi 
om rymden och vulkanutbrott. Det tog 
lång tid innan vi var klara. Flera måna-
der. Vi blåste bort ibland. En dag var 
stigen försvunnen som vi skulle gå på. 
Till slut hittade vi ändå. Vår fina koja. 
Men där bodde några andra nu.

Nick Bromley /Nicola O´Byrne
Översättare: Carina Gabrielsson Edling
ABC forlag. 32 sidor
ISBN 9788779161924

Öppna mycket försiktigt
Hjälp! En läskig krokodil har tagit 
sig in i boken och börjar äta upp 
bokstäverna. Särskilt O och S. Vi 
måste stoppa honom! Kanske kan vi 
vagga bort honom. Eller kan vi skaka 
ur honom. Nej. Inget funkar. Men hur 
ska vi göra då? Berättelsen måste ju 
fortsätta.
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BÖRJA LÄSA
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Börja läsa

– Vi läste många kapitel-
böcker och jag ville så 
gärna kunna läsa i smyg 
för böckerna var så 
spännande och jag ville 
veta vad som hände ef-
ter att vi slutat läsa.”

Elsa Potter, 7 år, övade intensivt och 
lärde sig läsa för ett år sedan.

E-bokstipset
Loke är stallets segaste häst. Men 
någon måste rida honom. Idag är det 
Sveas tur. Trist! Men Svea vet precis 
hur man får fart på Loke. 

Boken finns också som e-bok med 
uppläsning och markering av raderna 
som läses upp – det kallas Enhanced 
ebook. Fungerar tyvärr bara i iBooks 
än så länge. Köp den från Cdon eller 
Adlibris.

Full fart på Loke 
av Erika Eklund-Wilson
E-bok med bild, text och ljud, för Ipad.

Bokurval
Urvalet är gjort av Per Israelson som 
arbetar med barn- och ungdomslit-
teratur – som kritiker och recensent. 
Just nu arbetar Per på en avhand-
ling i litteraturvetenskap om fantasti-
kens historia. 

– Jag vill särskilt lyfta fram lekens 
kreativa funktion, säger Per.

– Årets Börja läsa-böcker handlar 
om att klura ut ledtrådar, förstå 
spåren i snön, följa ett snöre till en 
överraskning. Som  
att lära sig läsa,  
ungefär.
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Martin Widmark /Kristina Grundström 
Lilla Piratförlaget. 64 sidor
ISBN 9789187027284

Alla ljuger
På tidningen Lilla extra har Cornelis 
kommit på ett tema till nästa num-
mer. Det ska handla om lögner. De 
olika redaktionerna – sport, brott, 
natur och resor – skickas ut på stan 
för intervjuer. Men alla ljuger, till och 
med polisen och jägaren. Om du är 
lite klurig och uppmärksam kan du 
avslöja hur. 

Första boken om Lilla Extra.
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Carin Wirsén /Karin Holmström 
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 9789129686661

Ensamma hunden
En vinterkväll står en kvarglömd 
hund vid busshållplatsen. Alma 
och Egon skyndar till undsättning. 
Hunden är täckt med snö. Det är en 
drever. Alma älskar hundar. De tar in 
den och matar den. Det är en snäll 
hund. På halsbandet står ett namn 
och telefonnummer. Kan en bra 
hundägare glömma sin hund?
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Helena Bross /Christel Rönns 
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163875229

Allra bästa kompisen
Grannen Majsan har skaffat hund. 
Melker vill också ha hund. Men det 
kräver ju en del arbete. Inga pro-
blem, säger Melker. Hundvalpen 
Bobo är precis som en bebis, äter, 
dricker, kissar. Men utan blöjor. Och 
på kvällen sitter Melker bredvid 
hundsängen och klappar Bobo tills 
han somnar. Så är det, med kompi-
sar.
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Torsten Bengtsson / 
Jonas Anderson 
Nypon förlag. 20 sidor
ISBN 9789187221880

Erik spökar
Det är kul att klä ut sig till spöke. 
Och lite läskigt, även om det inte 
finns spöken. Erik och Lea gillrar en 
spökfälla i ödehuset för Eriks pappa. 
Fönstren är trasiga och taket läcker. 
Det är kusligt. Huset kanske är 
hemsökt. Men nu är ju Lea och Erik 
spöken. Tänk om det inte är pappa 
som kommer?
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Moni Nilsson /Elin Lindell 
Lilla Piratförlaget. 64 sidor
ISBN 9789187027178

Bästa värsta födelse dagen
En cykel är en drömpresent, tycker 
Kakan. Men på födelsedagsmor-
gonen får hon bara små paket. Så 
kommer ett brev. Med en ledtråd, 
som leder till ett snöre, som ringlar 
genom Paradiset, till, ja just, en cykel. 
Att cykla med en kompis är det bästa 
som finns. Det gör ont att ramla, 
ondare att bli ovänner. 

Fjärde boken om Äventyr i Paradiset.
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Roger Hansson och Dan Höjer /
Anders Nyberg 
Natur & Kultur. 48 sidor
ISBN 9789127134744

Fille och Gonkan hos 
sjörövarna
Mormor och morfar har ett fiskskelett 
i sitt akvarium. Det är läskigt, tycker 
Fille och Gonkan. Mormor och mor-
far förklarar att det är en piratfisk. De 
fick den av jättebläckfisken Matilda, 
under ett av sina äventyr. Är det 
sant? Följ med nerför sopnedkastet 
efter Nordpolspiratens skatt, får du 
se!
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Mats Wänblad /Pelle Forshed 
Rabén & Sjögren. 45 sidor
ISBN 9789129686739

Gamen Polly rymmer
Hos familjen Monstersson finns en 
burfågel. Inte vilken fågel som helst, 
ingen undulat eller papegoja som 
käkar frön och hirskolvar, inte. Nej 
gamen Polly äter kött. Och när Ebba 
öppnar fönstret för att svalka sig 
efter att ha spelat fotboll med Boris, 
så rymmer Polly. En köttätande fågel 
på rymmen!

Fjärde boken om Familjen  
Monstersson.
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Jo Salmson /Veronica Isaksson 
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163874475

Hjälp! Jag hittar ett fusk
Om du hittar en fusklapp på golvet 
efter första provet i rättstavning, vad 
gör du då? Om läraren tror att den 
är din, och du är för chockad för att 
förklara hur det egentligen ligger 
till? Mamma måste hjälpa till med 
missförståndet. Du som pluggade så 
mycket. Vem i klassen kan ha fuskat 
på första provet?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Mats Wänblad /Micaela Favilla 
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 9789129686746

Gå på plankan!
Vardag på piratskeppet Sjöpesten. 
Besättningen sköter sina sysslor, 
halvhjärtat. Varför vara pirat, om inget 
spännande händer. En upphittad 
skattkarta kommer som välkommet 
avbrott i tristessen. Ett äkta piratä-
ventyr! Men besättningen försvinner 
en efter en. Vad är det som händer? 
Vem är Kapten Tveskägg?

Tredje boken om Morgan och  
piraterna.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Oscar K /Teddy Kristiansen
Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel
Bokförlaget Hegas. 35 sidor
ISBN 9789175430188

Hugo och Holger möter 
den hemska snömannen
Närsynta Hugo tror att elefanten 
Holger är en hund. En snöig dag 
upptäcker Hugo konstiga spår 
utanför dörren. Måste komma från 
en hemsk snöman. Tänk, ett monster 
utanför dörren! Holger blir livrädd, 
vågar inte längre gå ut. Tur då att en 
hemlös mus flyttar in som sällskap. 
Hur ser elefantspår ut i snön?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Erika Eklund
Bokförlaget Hegas. 29 sidor
ISBN 9789175430256

Hallon och Svarta katten
Lisa har en ny kompis, Tyra. Tyra är 
en bra kompis. Tillsammans leker 
de med Tyras djur, en hund, katter, 
kaniner, höns, hästen Hallon. Bildar 
djurklubben Svarta katten. Gör tröjor 
med särskilt tryck och en djurtidning. 
Men Lisas gamla kompis Alva retas. 
Det spelar ingen roll, Svarta katten 
är bäst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Camilla Dahlson /Katarina Strömgård
Opal. 28 sidor
ISBN 9789172995901

Jag vill också dansa
Alvas kompisar tränar dans. Men 
Alvas mamma säger att de inte har 
råd. Det kostar mycket pengar. Det 
är pinsamt att stå utanför dansstu-
dion och titta in. Tur att Alvas äldre 
kusin Stina har tränat dans. Stina 
har till och med kläder till Alva. Och 
dansundervisning hemma funkar det 
med, också med kompisar.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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BÖRJA LÄSA

Marie Duedahl /Mette-Kirstine Bak 
Översättare: Hans Peterson
Nypon förlag. 32 sidor
ISBN 9789187221873

Klara och grisen
Att en mamma som är veterinär vill 
flytta till landet är inte konstigt. Att 
Klara måste följa med är inte lika kul. 
Vad finns där annat än koskit och 
dumma grisar. Men grisar är kloka, 
säger mamma. Särskilt den lilla gri-
sen Bullen, som kan spåra försvunna 
husdjur. Kanske inte så dumt ändå, 
med en bondgård.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Pia Hagmar /Maria Källström 
B Wahlströms. 32 sidor
ISBN 9789132162374

Saga och Moses
Alla ska gå på cirkus, utom Sara, 
hennes mamma säger att de inte 
har råd. Men på väg hem från skolan 
räddar Saga en ensam liten häst 
som har tappat bort sig. Hon fäster 
ett hopprep som ett koppel. Ingen 
annan vågar. Det är Moses, säger 
en man som kommer springande, 
cirkushästen. Kanske Saga vill rida?

Första boken om Saga.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lisa Moroni 
Rabén & Sjögren. 72 sidor
ISBN 9789129686715

Lokas monsterglasögon
Vad är det som ylar i garderoben? 
Varför knakar hissen? Hur uppstår 
ljudet vid övergångsställen? Loka 
har många funderingar kring om-
världen. Det finns monster precis i 
utkanten av synfältet. Kanske Loka 
behöver glasögon. Den konstiga 
optikern ger henne ett gammalt par 
gratis. Monsterglasögon!

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Marie Duedal /Lilian Brøgger 
Översättare: Carina Gabrielsson Edling
Bokförlaget Hegas. 35 sidor
ISBN 9789175430164

Titti och den tama kråkan
Att flytta till ett fult hus är inget kul. 
Titti är sur. Och grannen som heter 
Snö verkar konstig. Ligger i sängen 
hela dagarna, blek som ett lakan. 
Det är fel på hennes hjärta. Men Snö 
har tränat en kråka att knäcka nötter. 
Tillsammans på balkongen tittar de 
på kråkans konster. Så länge hjärtat 
orkar. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ellen Holmboe /Bodil Molich 
Översättare: Hans Peterson
Nypon förlag. 28 sidor
ISBN 9789175670065

Ninas nya syster
Ninas mamma har träffat en ny man. 
Han har en dotter som heter Tuva. 
Kanske kan Tuva och Nina bli som 
systrar? Men Tuva verkar mest arg, 
vill varken äta tillsammans med fa-
miljen eller leka. Och ute på tomten 
bråkar Tuva och Nina så de ramlar i 
dammen. Det måste bli en hemlig-
het. En syskonhemlis.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Cecilia Lidbeck /Bettina Johansson 
Lilla Piratförlaget. 64 sidor
ISBN 9789187027192

Vampyrens hemlighet
Det finns en elak tant i kvarteret: 
Vampyren. Vampyren är alltid arg, 
hatar allt och alla, förutom pudeln 
Fifi. Och värst hatar hon barn. Plöts-
ligt en dag händer något. Vampyren 
skrattar, är snäll mot gamla, klappar 
en hund, leker med barn. Nästa dag 
är hon lika arg igen. Vad är det som 
står på?

Fjärde boken om Hemliga Fyran.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Kapitelböcker

6–9 år

20

En läsande klass
23 april 2014 drar kampanjen En 
läsande klass igång. Alla klasser från 
1 till 6 kan vara med. Målet är att 
eleverna börjar ”läsa på raderna, mel-
lan raderna och bortom raderna”, som 
Martin Widmark, initiativtagare till En 
läsande klass, uttrycker det. Att skaffa 
sig läskondis, helt enkelt. Läs mer på 
www.enlasandeklass.se

Apptipset
”Alla barns rätt” är en interaktiv bilder-
bok för stora som små om barns rät-
tigheter. Appen är fylld av roliga bilder, 
animationer och ljud som på ett enkelt 
och humoristiskt sätt förklarar några av 
de viktigaste artiklarna i barnkonven-
tionen.

Appen är gratis och finns både för 
Ipad/Iphone och Android.

Alla barns rätt
av Pernilla Stalfelt

Boktyckare
– Att gå in i ett bibli-
otek och låna böcker 
är som att gå in i 
en godisbutik. Man 
kan välja alla möjliga 
sorters böcker.

Ethel Seyer, 9 år

Bokurval
Urvalet är gjort av Per Israelson som 
också gjort urvalet till Börja Läsa 
och Serier.

– Årets böcker för 6-9 år sätter 
djuret i centrum. Husdjur och säll-
skapsdjur, djuret i dig  
och djuret i mig. Och 
i synnerhet djuret  
på cirkus!

– När mamma eller 
pappa läser för mig 
kan jag mer slappna 
av och ligga och före-
ställa mig bilder i  
huvudet.

Elias Lindberg-Abrahamsson, 10 år
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KAPITELBÖCKER 6–9 ÅR

Rose Lagercrantz / 
Rebecka Lagercrantz 
Berghs. 64 sidor
ISBN 9789150219951

Barnvakten
Hela veckan längtar Nanna efter 
torsdag. På torsdagar är Lussan 
barnvakt. Hon har kläder med hjärtan 
på. Det är det finaste, tycker Nanna. 
Men Lussan vill bara läsa tidningar 
och prata i telefon. Nanna måste 
passa sin lillasyster Dina hela kväl-
len. Hon hinner inte leka med Lus-
san. Det gör ont att bli sviken.

Adam Blade 
Översättare: Birgit Lönn
Berghs. 56 sidor
ISBN 9789150219579

Den magiska kitteln
Spelbok. Trollkarlen Aduros ma-
giska kittel har blivit stulen av den 
onde häxmästaren Marvel. Den finns 
någonstans bland slottets salar, 
katakomber och hemliga gångar. Till-
sammans med Tom och Elenna tar 
du upp jakten, i kamp med Marvels 
monster. Det är du själv som måste 
välja väg genom äventyret.

En Beast Quest-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Alex T. Smith 
Översättare: Helena Stedman
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 9789129686944

Claude på semester
En dag på stranden rymmer många 
överraskningar. Hunden Claude 
och Herr Korvstrumpa hinner med 
allt från glass till makalösa sand-
slottstävlingar och hajbekämpning. 
Och sist och slutligen en skattletar-
expedition tillsammans med Kalle 
Kanonhåls fruktade piratbesättning. 
Efter en sån dag sover man gott!

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Maria Frensborg /Ingrid Flygare 
Bonnier Carlsen. 111 sidor
ISBN 9789163873317

Den ruttna hämnden
Ibland känns det som om det aldrig 
händer något spännande i Dockvik, 
tycker Stella. Inte som den gången för 
längesen då en superhjälte räddade 
staden. Sägs det. Så en dag blir det 
inbrott i affären. All surströmming är 
borta. Stella får en påse med kläder. 
Kan det vara den legendariska super-
hjältens dräkt? 

Första boken om Stål-Stella  
superhjälte. Finns också som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Martin Widmark och Helena Willis 
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 9789163875298

Cykelmysteriet
Årets upplaga av cykeltävlingen Val-
lebyloppet utvecklar sig till en riktig 
härva av lögn och bedrägeri. Med 
tio tusen kronor på spel är konkur-
rensen stenhård. Lasse har legat 
i träning hela sommaren. Men de 
andra deltagarna har inte fokuserat 
på sportsliga förberedelser. Den ena 
fuskar värre än den andra!

Tjugoandra boken om LasseMajas 
Detektivbyrå.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ulf Nilsson /Gitte Spee 
Bonnier Carlsen. 92 sidor
ISBN 9789163869167

Det första fallet
Det är vinter i skogen. Någon stjäl 
ekorrens nötter. En svår nöt att 
knäcka för en padda. Tur att kom-
missarie Gordon får en ny assistent, 
skogsmusen Paddy. Det är annars 
besvärligt att vara polis i skogen. 
Och ensamt. Att äta bakverk och 
dricka te är trevligare om man är två. 
Liksom knäcka gåtor.

Första boken om Kommissarie  
Gordon. Finns också som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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KAPITELBÖCKER 6–9 ÅR

Amanda Hellberg
Bonnier Carlsen. 79 sidor
ISBN 9789163874741

Det osynliga godiset
I Villa Månskugga väntar hela fa-
miljen Skrämsson på att farmor ska 
komma på besök. Farmor har alltid 
med sig en stor säck med godis. 
Hedvig har bäddat det blå gästrum-
met, det om hemsöks av Blå Frun, 
så att farmor ska känna sig extra 
välkommen. Men på morgonen är 
godiset borta. Vad hände?

Första boken om Villa Månskuggas 
mysterier. Finns också som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Anette Eggert /Mia Maria Güettler 
B Wahlströms. 105 sidor
ISBN 9789132162268

Fallet Knubbfisken
Det händer fasliga saker på Valles 
lillasysters dagis. Den nya fröken, 
Malte, verkar oschysst. Inte nog med 
att han har mustasch och inte läser 
böcker på beställning. Han tycks 
också övergöda dagisets akvariefisk. 
Djurplågeri! Ett fall för djurräddar-
klubben. Eller är det? Valle och Vilma 
tycker det. 

Andra boken om Djurräddarklubben.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Bagir Kwiek och Monica Hirsch /
Jonas Rahm 
Kabusa Böcker. 120 sidor
ISBN 9789173553124

Det var en gång det som 
inte var
En tom kruka kan vara mer värdefull 
än en full med blommande frukter. 
Och en magisk häst kan vara en 
ovärderlig hjälp i äktenskapsbekym-
mer, visar det sig. Liksom en för-
slagen tupp är en räddare i nöden. 
Särskilt en som fiser vargar. Denna 
samling fantastiska sagor ur den 
romska berättartraditionen minns det 
som aldrig var.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Martin Widmark /Mats Vänehem 
Bonnier Carlsen. 128 sidor
ISBN 9789163873645

Forsens drottning
Halvdan och Meia följer den enögde 
Grimulf i österled till Miklagård. Kan-
ske är det där Halvdans försvunne 
far finns? Men Grimulf visar sig vara 
en lika klantig som lättlurad kapten. 
Andra rövare än vikingar lurar på 
färden. Halvdan skaldar kväden och 
måste återigen uppvisa sin listiga 
sida. 

Fjärde boken om Halvdan Viking.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Petrus Dahlin /Sofia Falkenhem 
Rabén & Sjögren. 94 sidor
ISBN 9789129687040

Dilsa och den falska  
förälskelsen
Kalle Skavank kan inte följa med 
Dilsa till Gröna Lund. Hans pappa 
måste låna ut pengar till sin nya 
tjej, Yvonne, så hon kan renovera 
sitt sommarhus. Alla älskar Yvonne. 
Kalles pappa verkar nästan lycklig. 
Hon är rolig och trevlig. Men är det 
inte lite skumt att hon inte minns sin 
egen dotters namn? 

Tredje boken om Dilsa.  
Finns också som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Marie Oskarsson / 
Helena Bergendahl 
Bonnier Carlsen. 144 sidor
ISBN 9789163874512

Fråga chans – igen
Det är dags för skolans årliga vår-
konsert. Jack råkar hamna i kören. 
Är det verkligen en så bra idé. Han 
gillar visserligen att sjunga, men inför 
hela skolan? Emilia å sin tur tycker 
att det är jobbigt att Jack tränar sång 
tillsammans med Stella. Hon och 
Jack är ju bästisar. Är Emilia svart-
sjuk? 

Fjärde boken om Jack och kärleken. 
Finns också som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Martin Widmark och Lana Brunell /
Sarah Sheppard
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 9789129684995

Gustava & Tex och den 
heliga cirkusstrutsen
Livet i djurparken förändras för 
Gustava och Tex dagen Don Alonso 
rymmer från cirkusen. Cirkusdirektö-
ren behöver en ny struts, och köper 
Gustava. Vad kan en hare som Tex 
göra åt saken? Ganska mycket, sär-
skilt med behövlig, om än motvillig, 
hjälp från en lika virrig som helig Don 
Alonso. Rena rama popcorn!

Andra boken om Gustava & Tex.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Anna Holmström Degerman / 
Boel Werner 
Opal. 64 sidor
ISBN 9789172995864

Inte okej!
Jonathan vet inte vad han ska göra. I 
grannhuset har en sur gubbe flyttat 
in. Han tål inte hundar, katter, gran-
nar eller ens barn. Han vill bara tjäna 
pengar. Och när gubbens systerdot-
ter Charlie dyker upp, blir det ännu 
jobbigare i kvarteret. Charlie förstör 
för Jonathan och Bella. Det är inte 
okej. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Andy Stanton /David Tazzyman 
Översättare: Helena Olsson
Argasso bokförlag. 230 sidor
ISBN 9789186579586

Herr Grums och den 
dansande björnen
Björnen Baltazar spatserar en dag 
in i Stora Pimplarby, sätter sig på 
en parkbänk och börjar gråta. Vad 
gör man med en deprimerad björn? 
Polly gör sitt bästa för att hjälpa, herr 
Grums och Wille sitt bästa för att 
stjälpa. En jakt över himmel och hav, 
bland fartyg, öde öar och luftbal-
longer. Knäppt och kul.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Mårten Melin /Malin Ahlin 
Bokförlaget Hegas. 48 sidor
ISBN 9789175430096

Jag är ett litet liv
Dikter är som korta ögonblick av 
livet. En fluga surrar i ditt öra, ett 
litet liv, ett mysterium. Vänskap och 
kärlek, känslan att vara ensam, men 
också att känna att du hör hemma. 
Den enkla glädjen i att gunga. I Mår-
ten Melins och Malin Ahlins bilddik-
ter är språket mjukt som en hamster, 
tungt som en sten.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Anna Ehring /Lotta Geffenblad 
Bonnier Carlsen. 207 sidor
ISBN 9789163871511

Här vill inte hundar bo
Marias föräldrar ska skilja sig. Pappa 
klarar inte att vara pappa, mamma 
längtar bort från Stockholmsförorten 
och betongen. Men Maria lär sig 
cykla, trillar i gödselhögar, träffar 
nya kompisar, tar hand om gubben 
Gustavs hund Skoglund. Lever. Och 
när lillasyster Emmas gris försvinner, 
tar Maria Olof Palme till hjälp.

Finns också som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Frida Nilsson 
Natur & Kultur. 220 sidor
ISBN 9789127136106

Jagger Jagger
Bengt har inga vänner. Barnen på 
gården mobbas. En dag när han är 
instängd i soprummet, träffar Bengt 
hunden Jagger. Jagger är uteliggare, 
han vet hur det är att vara ensam 
och utestängd. Med Jaggers hjälp 
ger Bengt igen. De blir vänner. Men 
vänskap kan vara knepigt, och Jag-
ger är en knepig hund. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Anders Sparring / 
Jonna Björnstjerna 
Natur & Kultur. 206 sidor
ISBN 9789127134652

Karla Brottare och Boris 
Olsson
Att vara förälskad är inte lika enkelt 
som att brottas. För Karla, i varje fall. 
Hon kan ju brotta ner världsmästa-
ren Boris Olsson. Men hur gör hon 
med sina känslor för Josef? Karlas 
pappa och mamma talar aldrig om 
sina känslor. Karla försöker gräva ner 
förälskelsen i en grop i sandlådan. 
Kan det hjälpa?

Andra boken om Karla Brottare.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Kerstin Lundberg Hahn / 
Maria Nilsson Thore 
Rabén & Sjögren. 144 sidor
ISBN 9789129685749

Lyckokakan
Oscars föräldrar är tramsiga. De 
sjunger och dansar hela tiden. När 
Oscar får en lyckokaka på kvarterets 
nya restaurang, önskar han att de 
kunde vara lite mer som han. Men i 
stället är det Oscar som förändras, 
gör bort sig inför Maja, sjunger duett 
i luciaspelet. Och blir förälskad i Bie. 
För en kaka.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jo Salmson /Åsa Ekström
Bonnier Carlsen. 105 sidor
ISBN 9789163871955

Kungen kommer!
Maro ska bli kungens page. Men 
när han bryter mot sin fars vilja och 
försöker rida stridshingsten Skärva, 
händer en olycka. Kungen vill inte 
ha en page som är olydig. Maro 
erbjuds en sista chans: det finns en 
förrädare bland kungens riddare. För 
att avslöja vem måste Maro resa till 
Avons ö.

Första boken om Maros resa.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lotta Olsson och Maria Nilsson Thore 
Bonnier Carlsen. 112 sidor
ISBN 9789163875212

Meningen med livet
Vad är meningen med jättemyrslo-
kar? Hasselmusen gillar att baka 
tårtor och äta godsaker. Och uni-
versums oändlighet, då? Surikaten 
Doris har varit i Indien och sökt in-
sikt, övat yoga och andning. Kanske 
kan det hjälpa jättemyrsloken i sitt 
sökande. Men det är svårt att näsan-
das med en snabel. Alla är olika.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Cecilia Davidsson 
Alfabeta. 96 sidor
ISBN 9789150115758

Lill-Pär och jag
Lill-Pär är sjuk. Det finns ingen 
medicin. Majas familj är fattig. De 
trängs i en liten stuga. De äldsta poj-
karna går i skolan, flickorna behöver 
inte lära sig läsa, de ska ändå bli 
pigor. Tycker far. När Lill-Pär dör blir 
Maja nästan lättad. Hon skäms för 
att känna så. Nästan så att hon inte 
orkar leva.

Finns också som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Mårten Sandén
Rabén & Sjögren. 80 sidor
ISBN 9789129687286

Mitzi i mitten
Mamma och pappa är inget vidare 
på konflikter. De beter sig som barn 
när de bråkar, pratar inte med 
varandra, häckar på balkongen. Helt 
opålitliga. Mitzi vet inte vad hon ska 
göra. Hon går till farfar och spelar 
schack. Schackpjäserna är åtmins-
tone förutsägbara. Farfar tänker ut 
en plan, ett genidrag. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Janet Foxley /Steve Wells 
Översättare: Carina Jansson
Bokförlaget Semic. 192 sidor
ISBN 9789155259020

Monkel Trogg
Monkel Trogg är mobbad. För att 
vara jätte är han jätteliten. Som en 
småtting, ungefär. Småttingarna är 
de farliga små varelser som finns 
utanför jättarnas berg, som har mör-
darpinnar och böcker fulla med ma-
giska tecken. När småttingen Emily 
kidnappas av jättar, är Monkel den 
enda som kan avvärja katastrofen!

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Henrika Andersson /Christel Rönns 
Schildts & Söderströms. 62 sidor
ISBN 9789515231130

Nagu-Nalle, min amour
Efter en tid på hyllan får Nagu-nalle 
följa med när Benjamins familj åker 
på semester till Frankrike. Det blir 
en tid med nya upplevelser, för 
båda två. Bad, fiske, ett romantiskt 
äventyr. Även om Benjamin fyllt tio 
och blivit storebror, behövs en nal-
les hjälpande hand. En nalle är en 
familjemedlem.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ewa Christina Johansson / 
Johan Egerkrans 
B Wahlströms. 96 sidor
ISBN 9789132162022 

Monstermöte
Halloweenfest innebär monster. Åt-
minstone barn i monsterdräkter. Men 
för Axel, som anar att det är något 
lurt på skolan, innebär det problem. 
Hur skilja äkta monster från falska? 
Ingen kommer tro att lärarmötet i 
själva verket består av en häxa, en 
varulv och en vampyr. Eller är det 
bara förklädnad?

Sjunde boken om Axels monsterjakt.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Julia Donaldson /Hannah Shaw
Översättare: Sofia Lindelöf 
Berghs. 80 sidor
ISBN 9789150219678

Pollys djurpensionat
Om mamma inte tillåter dig att ha 
djur, kan du alltid öppna djurpensio-
nat. Det gör Polly. Grannar som ska 
på semester lämnar in sina djur. Mar-
svin, guldfiskar, en fågel som härmar 
ljud, en orm som ömsar skinn. Det 
gäller bara att hålla djuren sorterade 
på varsin kant. Särskilt en orm som 
ömsar skinn.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Mats Jonsson 
Alfabeta. 64 sidor
ISBN 9789150115581

Monstren i skogen
Rotvältor sträcker sig som ohyggliga 
tentakler genom luften. Det tycker 
Mats, som bor i en liten by med sko-
gen runt knuten. När han åker skidor 
med sina föräldrar måste han alltid ta 
omvägar kring de otäcka rotvältorna. 
Hur ska det gå på friluftsdagen? Vad 
händer om klasskamraterna får veta 
Mats rädsla?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Isabelle Halvarsson / 
Margareta Nordqvist 
Bonnier Carlsen. 128 sidor
ISBN 9789163875502

Puzzel på cirkus
Ett cirkusbesök är alltid spännande. 
Särskilt om du är en hund. Underba-
ra dofter att upptäcka, cirkusvagnar 
att utforska, djur att lära känna. Men 
akta för den tjurige trollkarlen Mira-
culus, han kan trolla bort dig. Och 
Madam Balsac har akut tandvärk. 
Hur ska det då gå med cirkusens 
hundshow? 

Fjärde boken om Puzzel.
Finns också som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Ylva Karlsson /Katarina Strömgård 
Hippo Bokförlag. 192 sidor
ISBN 9789187033148

Samuels sällsamma  
kalender
Petronellas julkalender är magisk. 
Redan första luckan som Samuel 
och Ossian öppnar blir ett fantastiskt 
äventyr. Men mamma och pappa har 
fortfarande inte tid, hinner inte till 
simuppvisningen. Vreden och smärtan 
växer till en varm sten i Samuels bröst. 
Kan Petronella hjälpa en upptagen 
förälder?

Andra boken om Samuel och Ossian.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ellen Karlsson /Eva Lindström 
Hippo Bokförlag. 120 sidor
ISBN 9789187033094

Snöret, fågeln och jag
Selma har ingen bästis. En fågel 
pickar hennes hjärta. Hos mormor 
och morfar i skärgården träffar 
Selma Snöret. Snöret ska också bo 
på ön under sommarlovet. En dag 
är hon sorgsen, hennes hamster har 
dött, en annan klättrar de i träd, ba-
dar i regnet, fiskar salamandrar. Med 
Snöret slutar fågeln picka.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Bo R Holmberg /Sofia Malmberg 
Rabén & Sjögren. 128 sidor
ISBN 9789129685756

Sju tusen steg
Mamma och pappa har separerat. 
Siri bor varannan vecka i det gula 
huset, varannan i det grå. Det är 
sjutusen steg emellan, kortare om 
hon tar genvägen. En kväll råkar Siri 
se en annan man med mamma. Hur 
ska det bli? På julafton är pappa 
tomte som vanligt, även om han går 
till sig efteråt. Livet är det som sker.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lin Hallberg och  
Margareta Nordqvist 
Rabén & Sjögren. 124 sidor
ISBN 9789129687750

Teddy på ridläger
Teddy trivs på ridläger, även om 
det kan vara lite knepigt att komma 
i gruppen bland en massa okända 
hästar. Elsa älskar det också. Varje 
dag är det något nytt de får prova 
på. Rida i skogen med naturliga 
hinder, galoppera. Och så förstås 
gymkhana. Det enda dåliga med 
ridlägerdagar är att de går så fort.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Petrus Dahlin /Sofia Falkenhem 
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 9789129687033

Skandalen vid Skanstull
Det försvinner utombordare från 
båtklubben vid Skanstull. Varför vill 
ordföranden så gärna ha kändisar 
i klubben? Hur arg är den portade 
Lisbeth Samander? Somnade små-
barnspappan Johan Mogren verkligen 
under sin vakt? Vem är den smygan-
de tonåringen? Kan Kalle och Dilsa 
nysta ut trådarna. Klart de kan! 

Elfte boken om Kalle Skavank.
Finns också som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ann-Kristin Lundmark / 
Valentin Schönbeck 
Idus Förlag. 98 sidor
ISBN 9789187001536

Tina och Zlatan
Tina vill inte gå till skolan. Hon har 
lovad att skaffa Zlatans autograf till 
klasskompisen Andy. Tina gillar verk-
ligen Andy, och nu säger pappa att 
han slutat jobba som sportjournalist. 
Pinsamt. Tur att mormor förstår hur 
det kan bli. Och vill man spela fot-
boll, kanske man måste gå i skolan. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Michael Morpurgo /Michael Foreman 
Översättare: Barbro Lagergren
B Wahlströms. 120 sidor
ISBN 9789132160967 

Toro! Toro!
Antonio vill inte erkänna att han 
sparkade en boll genom ett fönster. 
Då berättar farfar om sin barndom, 
en hemlighet. Om när han var olydig 
och släppte ut familjens tjurar. Det 
var samma morgon bombplanen 
kom och Francos soldater mördade 
alla i byn. Hade han inte släppt ut 
tjurarna, hade farfar också dödats.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ulf Stark /Mati Lepp 
Bonnier Carlsen. 54 sidor
ISBN 9789163872099

Vill ni se en stjärna?
Att vara bra på det mesta – fisa på 
beställning, busvissla – räcker inte 
alltid. Astor är orolig för sin framtid. 
Det är hans föräldrar också. Kanske 
om kompisen Ruben lär sig hypnos, 
kan det lösa sig. Genom att hypnoti-
sera en spågumma, till exempel. Då 
kan man ju styra framtiden. Bli en 
stjärna. 

Finns också som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Magnus Ljunggren / 
Mats Wänehem 
Bonnier Carlsen. 78 sidor
ISBN 9789163870538

Tufft spel
Fotboll är det bästa som finns, tycker 
Tina. Hon kan trixa till nästan hundra. 
På söndag är det varken match eller 
träning, men Kohällas pojklag be-
höver hjälp. Tina dominerar, passar, 
dribblar, gör mål. Trots Leos skrikiga 
pappa. I slutet råkar hon fälla Leo. 
Pappan tar honom till akuten. Var det 
tufft spel?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Kim Fupz Aakeson /Nils Bo Bojesen 
Översättare: Lena W Henrikson
Berghs. 32 sidor
ISBN 9789150220100

Vitello gör en  
monsterfälla
Det är spännande med monster. Det 
tycker Vitello och hans kompisar. De 
fantiserar om zombier, vampyrer, var ulvar, 
mumier och bloddrypande kyrko gårdar. 
Och låtsas att mellanmålet består av 
människoleverpastej och barn köttkorv. 
Men till läggdags, är det kanske bäst att 
sätta en monsterfälla. Ändå.

Sjätte boken i serien Böckerna om 
Vitello.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Martin Widmark /Christina Alvner 
Bonnier Carlsen. 111 sidor
ISBN 9789163874536

Vampyrernas bal
Vampyrsamfundet har presidentval. 
På ena sidan står den blodtörstiga 
Elena, som vill äta alla människor. 
På den andra Rauf, en vänlig själ 
som vill att vampyrerna ska hålla sig 
på sin kant. Nelly Rapp, monstera-
gent, måste se till att Rauf vinner 
valet. Hon måste infiltrera valmötet. 
Blodigt allvar! 

Tolfte boken om Nelly Rapp –  
monsteragent.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Niklas Krog /Johan Egerkrans 
B Wahlströms. 112 sidor
ISBN 9789132162015

Ömannen
Aina och Tann tänkte ta lite paus från 
äventyren ett slag. Segla lite, bada i 
havet. Plötsligt regnar det stenar från 
en ö i närheten. Aina simmar iland. 
Vem är galningen som kastar sten? 
Tann måste genomsöka ön för att 
finna sin älskade Aina. Sakta avtäcks 
Ömannens fruktansvärda förflutna.

Sjunde boken i serien Legenden om 
Tann.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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App-tipset
Legimus
Legimus heter både en webbplats där 
du hittar dina talböcker och en app 
som du använder för att läsa talböcker 
med i din mobil. Appen är gratis. På 
webbplatsen Legimus finns också sär-
skilda barnsidor där du kan få boktips 
och få veta mer om talböcker. Läs mer 
på: www.legimus.se

Lyssningstips
Några av Sveriges mest populära 
deckarförfattare – Åsa Larsson, Arne 
Dahl och Christina Ohlsson – har 
skrivit varsin spänningsföljetong för 
barnradion i P4. Du hittar dem på  
sverigesradio.se/barn och i appen 
Sveriges Radio Play. Lyssna – om 
du vågar! Sök på ”spänning” för att 
lyssna.

Bokurval
Urvalet är gjort av Grethe Österberg,
mediepedagog på Göteborgs 
Stadsbibliotek.

– Har njutit av alla spökhistorier 
som ges ut under året. 
Jag älskar nämligen 
skräck och över-
naturligt.

Vilken bok får årets  
Barnens Romanpris?
Följ juryn i P1/P4 (sept–okt) eller  
när du vill på webben eller i appen  
SR play.

Hanna Noor Elmi, 12 år:
– Det är roligt att läsa, första gång-

en man läser en bok är det lite tråkigt 
i början, men då kanske det är en för 
svår eller för lätt bok. 

Erik Ekdahl, 11 år:
– Jag är helst själv, annars är det 

svårt att fokusera på boken, jag vill  
ha lugn och ro när jag läser. 

 
Årets jury för Barnens Romanpris 
består av:
Agnes Åkerlund, Moa Gustavsson, 
Sandra Hjärne, Hanna Nur Elmi,  
Emil Olsson och Erik Ekdahl.
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Kapitelböcker

9–12 år

Det här är juryn för 
Barnens romanpris  
– ett gäng som gillar 
att läsa. Under som-
maren har de läst 
fem böcker och nu 
ska de bestämma 
sig för vilken bok 
som är bäst.
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Nina E. Grøntvedt 
Översättare: Karin Nyman
Lilla Piratförlaget. 328 sidor
ISBN 9789187027444

Absolut okysst
Oda fortsätter skriva i sin extremt 
hemliga dagbok. Om att vara tolv 
och snart börja högstadiet. Om 
Helle. De är vänner igen, men ändå 
känns det lite konstigt. Om den där 
killen som flyttar in i huset bredvid, 
som alla gillar, alla utom Oda. Och 
om Stian, fantastiska, underbara 
Stian, som får Odas ben att bli som 
spaghetti. Men som hon själv skriver: 
”OBS! Det här är INTE nån sliskig 
kärlekshistoria!!!” 

 Andra boken  
 om Andrea  
 Stokkheim.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Cecilia Lidbeck /Robert Vallmark 
Lilla Piratförlaget. 170 sidor
ISBN 9789187027505

Barnhemmet
Till Edgar & Tekla Bjelkes skolhem 
för vanartiga barn skickas de som 
ingen vill ha. Barn utan föräldrar eller 
som på olika sätt inte passar in. Att 
fly verkar vara en omöjlighet; det har 
Fransceska fått bevis för gång på 
gång. Men plötsligt börjar de som 
bor där försvinna, en efter en. Har 
de lyckats rymma eller har de råkat 
ut för något hemskt? Det återstår för 
Fransceska och hennes vänner att ta 
reda på den saken.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Maud Mangold
Rabén & Sjögren. 127 sidor
ISBN 9789129687255

Augustinatt
Nora och Alfons är ensamma hemma 
en varm sommarvecka. Katten Felix 
försvinner utan spår, istället hittar de 
ett litet bylte i trädgården. Vid första 
anblicken verkar det vara ett späd-
barn, men så upptäcker de att det är 
något mycket märkligt med det lilla 
knyttet... Vad är det de har fått att ta 
hand om? Och vem är kvinnan som 
dyker upp på foton från när Nora 
var liten? Mysterierna hopar sig, och 

inget är som 
det verkar.

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ida Pyk 
Rabén & Sjögren. 156 sidor
ISBN 9789129688245

Bättre snart
Mitt i allt kaos av att vara tolv, snart 
tretton, berättar Sofias föräldrar att 
de ska skilja sig. Nu blir det otryggt 
både i skolan och hemma. Sofia för-
väntas vara stor och förstå vad som 
händer, trots att hon håller på att 
gå sönder. Tur att hon träffar coola 
Ofelia som också har skilda föräld-
rar. Och Leo, som får henne att bli 
alldeles varm. Som kallar henne för 
”kexet”. Kan det kanske ändå bli bra 

igen? På ett 
nytt sätt?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Arne Svingen 
Översättare: Sofia Nordin
Bonnier Carlsen. 252 sidor
ISBN 9789163873539

Balladen om en  
bruten näsa
Livet kan vara rätt tufft för en tret-
tonårig kille som bor i en sunkig 
lägenhet med sin fattiga mamma. 
Bart tränar boxning, mest för att 
han tror att mamman önskar sig en 
tuffare son. Han kan sjunga opera, 
men inte när någon hör på. Så börjar 
han umgås med populära, schyssta 
Ada. Hon får reda på hans hemlig-
het, men är inte bäst i världen på att 

hålla tyst. Om 
att våga vara 
den man är 
och om att se 
det ljusa mitt 
i allt mörker.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Gareth P. Jones 
Översättare: Carla Wiberg
Bonnier Carlsen. 350 sidor
ISBN 9789163875120

Constables och Toops  
kistor och kransar
Sams pappa jobbar som begrav-
ningsentreprenör. Medan han 
begraver de döda, försöker Sam 
hantera att de hela tiden vill ha hans 
uppmärksamhet. Han har nämligen 
förmågan att se och höra spöken. 
När spökena mystiskt börjar spär-
ras in i de levandes hus, hamnar 
Sam mitt upp i alltihop. Kommer han 
klara av att hjälpa dem? En blodig 

blandning av 
spöken och 
humor.

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Cilla Jackert 
Rabén & Sjögren. 150 sidor
ISBN 9789129688238

Dagens katastrofer
Majken oroar sig över väldigt mycket: 
t.ex. miljöförstöring, baciller och sjuk-
domar. Faktum är att hon tänker på 
katastrofer nästan jämt. Hon anteck-
nar alla tänkbara hemskheter, med 
olika färg för sjukdomar, olyckor och 
naturkatastrofer. Så släpar mamma 
till råga på allt hem en drägglande 
hund. För att hon inte ska bli ledsen 
tar Majken emot Blunder, men all-
varligt talat, hur ska hon kunna älska 

någon som 
äter bajs? 

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Pippa Goodhart 
Översättare: Nike Bengtzelius
Argasso bokförlag. 66 sidor
ISBN 9789186579739

Det ensamma huset
Mitt ute på landet ligger ett hus som 
stått övergivet sedan en person dog 
där, i en explosion för länge sedan. 
Nu ska Jamie och hans pappa flytta 
in, men någonting känns väldigt, 
väldigt fel. Ofta får Jamie en kuslig 
känsla av att vara iakttagen. Och 
vem är egentligen Colin, killen som 
dyker upp då och då och som säger 
så många konstiga saker. En riktigt 
kuslig bok om sorg, skuld och att 

våga släppa 
taget. 

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Katie Davies 
Översättare: Gösta Svenn 
Alfabeta. 224 sidor
ISBN 9789150115321

Den stora hundhysterin
När Suzanne äntligen lyckas övertala 
pappa att de ska ta emot hunden 
de ärvt av gammelmoster Deidra, 
blir det inte riktigt som hon tänkt 
sig. Beatrice (hunden alltså) är rätt 
gammal, luktar äckligt och tycker det 
är seriöst överskattat med promena-
der och att springa efter pinnar. Nu 
gäller det för Suzanne och kompisen 
Anna att göra Beatrice till en riktig 
hund, innan pappa gör sig av med 
henne! Är det ens möjligt?

 Fjärde boken  
 om Suzanne,  
 Tom och Joe- 
 på-vår-gata.
 Finns också   
 som e-bok.

Katarina von Bredow 
Rabén & Sjögren. 228 sidor
ISBN 9789129686777

Du & jag
Alicia... När Andreas är ensam med 
henne är det fantastiskt. Det känns 
som om de kommer nära varandra. 
Men i skolan är hon en annan, någon 
som inte ser honom. Och vad är det 
som händer med Andreas mamma 
och pappa? Vem är det som skickar 
sms till pappas mobiltelefon, och kan 
han verkligen berätta om det för sin 
mamma? Det verkar som om alla har 
hemligheter, och snart har Andreas 

så många 
att det börjar 
kännas riktigt 
jobbigt. 

Första boken 
av tre.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

David Walliams /Quentin Blake 
Översättare: Barbro Lagergren
B Wahlströms. 192 sidor
ISBN 9789132162145 

Dennis hemlighet
Dennis gillar fotboll. Fotboll och 
modemagasin. Allt han har kvar efter 
sin mamma, som stack för ett par 
år sen och inte har hörts av sådan 
dess, är ett foto på henne i en gul, 
fantastisk klänning. Nu får han inte 
nog av svepande tyger, starka färger 
och broderier. Hans pappa är inte 
nöjd. Dennis blir vän med tuffa Lisa 
och för henne vågar han avslöja sina 
drömmar. Tillsammans med henne 

vågar han 
vara den han 
verkligen är.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Håkan Jaensson 
Alfabeta. 144 sidor
ISBN 9789150115499

Dödsknäpp
Vad skulle du göra med ditt liv om du 
visste att du bara har två veckor kvar 
att leva? För Totte är den frågan väl-
digt aktuell. Han vågar inte berätta 
för sina föräldrar att han är sjuk, och 
nu är han alldeles ensam med sina 
tankar om livet, döden och vad som 
händer sen. Samtidigt som han är 
rädd blir han också modig. Plöts-
ligt vägrar han ta skit, han står upp 
för den han är och ger igen. Ibland 

kanske lite 
väl hårt...

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

30

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG



KAPITELBÖCKER 9–12 ÅR

Thomas Halling 
Alfabeta. 128 sidor
ISBN 9789150115017

Eddie 12 och hon som 
heter Elsa : Elsa 12 och 
han som heter Eddie
Två böcker i en. För Eddie är livet rätt 
tufft. Hemma är det stökigt och dess-
utom har han fått tag på en stulen 
mobil och förväntas nu betala för den 
till ett gäng värstingar. Elsa är nyinflyt-
tad och har precis fått sin mobil stulen 
och har dessutom hamnat i en klass 
med en jäkligt strulig kille som heter 
Eddie. En berättelse om brottslighet, 

mobbing och 
grupptryck, 
sedd ur två 
personers 
perspektiv.

Finns också 
som e-bok.
HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Kathryn Littlewood 
Översättare: Caroline Bruce
Alfabeta. 270 sidor
ISBN 9789150115918

Familjen Bliss och den för-
trollade kokboken
Familjen Bliss är tillbaka, men utan den 
magiska kokboken som stals av mos-
ter Lily. För att få tillbaka den utmanar 
Rosemary sin moster på en baktävling. 
Men hur ska hon kunna vinna när Lily 
fuskar med magi? Enda chansen är att 
hitta egna magiska ingredienser och 
försöka överlista Lily på så sätt. Till sin 
hjälp har hon bl.a. sina bröder, sin åter-
funna morfar och dennes sarkastiska, 
talande katt! Spelet kan börja! 
 
 Andra boken  
 om Familjen   
 Bliss. Finns
 också som 
 e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Beth Bracken och Kay Fraser /
Odessa Sawyer 
Översättare: Hans Peterson
Nypon förlag. 100 sidor

En farlig önskan
Det ryktas om att det finns feer i Svarta 
Skogen och att man ska vara försiktig 
med vad man önskar sig där. Soli och 
Lucy går genom skogen varje dag till 
och från skolan. När de en dag blir 
osams hamnar de båda två inne i den 
mörka och mystiska skogen. Då råkar 
Soli göra något hon kommer att ångra 
bittert; hon önskar något fruktansvärt, 
och det går i uppfyllelse. Vad händer 
med Lucy, och går det att ångra en 

önskan till 
feerna? 

Del ett av fyra 
om Svarta sko-
gens hemlig-
het.
Lättläst.
HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Rebecka Åhlund 
Rabén & Sjögren. 140 sidor
ISBN 9789129687293

Flickan på tavlan
Ellas föräldrar envisas med att släpa 
ut henne till det nyinköpta som-
marstället, när hon hellre vill vara 
kvar i stan med sina kompisar. Det 
händer mystiska saker i torpet. Vem 
är flickan på tavlan? En granne kan 
berätta mörka minnen om Nelly som 
bodde där för länge sen. Kan man 
lindra skulden över något som hände 
när man var barn? Vad kan Ella göra 
för att förhindra att någon råkar lika 

illa ut som 
Nelly?

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Per Nilsson 
Alfabeta. 172 sidor
ISBN 9789150115604

Extra – Stanna, bli kvar
Allt verkade ju så bra. Pim-Pim och 
Hanni var vänner igen och äntligen var 
allt som förr. Men plötsligt börjar Hanni 
bete sig konstigt, hon blir sjuk och 
kommer inte riktigt ihåg vad som hänt. 
Och så det hemskaste av allt; Hanni 
och Extra försvinner. Pim-Pim måste 
hitta dem, och tillsammans med Ma-
laki, Pizarro och Mavro ger han sig iväg 
in i en annan värld. Men vem är god 
och vem är ond? Vem är fiende och 

vem är vän? 

Sjätte och sista 
delen i serien 
om Pim-Pim 
och Extra.
Finns också 
som e-bok.
HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Simon Scarrow 
Översättare: Ingmar Wennerberg
B Wahlströms. 300 sidor
ISBN 9789132160776

Gatans lag
Marcus tränas till gladiator i Rom. 
På stadens gator skapar våldsamma 
gäng oroligheter. Marcus herre, Juli-
us Ceasar, får veta att någon vill låta 
mörda honom och nu behöver han 
en infiltratör. Marcus måste nästla 
sig in i ett gäng under falsk identitet. 
Hans liv hänger på att ingen upp-
täcker vem han verkligen är och vem 
han arbetar för. Samtidigt kämpar 
han hela tiden för att rädda sin mor 

som också 
sålts som 
slav.

Andra boken 
om Gladiator.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Kristina Ohlsson 
Lilla Piratförlaget. 242 sidor
ISBN 9789187027321

Glasbarnen
Efter att hennes pappa dött flyttar 
Billie och hennes mamma, trots att 
Billie helst vill stanna kvar i Kristian-
stad. De förra ägarna till deras nya 
hus har lämnat alla saker och det 
börjar hända mystiska och läskiga 
saker. Föremål flyttar på sig, taklam-
pan i vardagsrummet rör sig av sig 
själv, och det känns som om huset 
vill bli av med dem. Billie känner att 
de snabbt måste därifrån om de ska 

komma un-
dan med livet 
i behåll.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Douglas Foley 
Bonnier Carlsen. 300 sidor
ISBN 9789163874420

Habib. Slutet är nära
Åhmygod, hur ska man hinna skriva 
dagbok, spela fotboll och hänga med 
sin tjej?! Snart är det sommarlov och 
Habib har fullt upp att samla in pengar 
till klassresan till Gotland och fixa allt 
som behöver fixas innan skolavslut-
ningen. Tiden räcker helt enkelt inte 
till. något måste offras, men vad? 
Och så den där läskiga varelsen som 
smyger omkring på morfars koloni-
lott... Fett otäckt! Vad kan det vara för 

något? 

Nionde och 
sista boken 
om Habib. 
Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Suzanne Collins 
Översättare: Lottie Eriksson
Bonnier Carlsen. 328 sidor
ISBN 9789163874352

Gregor från Ovanjord
Gregor och hans tvååriga lillasyster 
Boots ramlar ner i ett hål i tvättstu-
gan. Efter att ha fallit i något som 
upplevs som en evighet befinner de 
sig i Underjord. Här möter de bl.a. 
gigantiska kackerlackor och likbleka 
människor med lila ögon. Det rustas 
för krig mellan Underjords invånare 
och enligt en profetia är Gregor den 
som ska rädda dem. Men Gregor 
vill bara en sak: ta sig och sin syster 

hem igen!

Första boken 
om Gregor 
från Ovan-
jord.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Sarah Lean 
Översättare: Carla Wiberg
B Wahlströms. 112 sidor
ISBN 9789132161681 

Hemlös
Cally har börjat se sin döda mamma, 
men när hon berättar om det är det 
så klart ingen som tror henne. Hen-
nes pappa och storebror orkar inte 
prata om mamma alls, och när ingen 
vill lyssna slutar Cally prata helt 
och hållet. Och den stora, hemlösa 
varghunden som alla är så rädda 
för, vart hör den? Cally är säker på 
att hennes mamma vill att den ska 
bo hos henne, men hur ska hon få 

sin familj att 
förstå att den 
hör hemma 
hos dem?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Martin Jonols 
Berghs. 120 sidor
ISBN 9789150220025

Gör något Ville!
När Markus börjar i Villes och Rebins 
klass bestämmer de sig för att ta 
hand om honom. Han verkar ha haft 
det svårt och det blir inte bättre när 
skolans värsting börjar ge sig på 
honom. Markus börjar hänga med 
några äldre killar som backar upp 
honom mot mobbaren. Snart trappas 
bråken upp och blir allvarliga. Ville 
får ont i magen av att gå till skolan, 
men vågar han göra det som krävs 

för att stoppa 
att någon 
skadas på 
riktigt? 

Tredje boken 
om Ville.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Martin Widmark / 
Katarina Strömgård 
Bonnier Carlsen. 224 sidor
ISBN 9789163875137

Kleopatras trädgård
Stora marmorblock med delar av en 
karta över det antika Rom har upp-
täckts. David och Larissa åker till Rom 
tillsammans med Melkior för att be-
söka forskaren som gjort upptäckten. 
På plats finns även medlemmar ur en 
fanatisk sekt, på jakt efter guld som 
Kleopatra en gång ska ha grävt ner. 
De är beredda att gå nästan hur långt 
som helst för att uppnå sitt mål, och 
nu dras David, Larissa och Melkior in i 

deras planer. 

Sjätte boken 
om David & 
Larissa.
Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Benni Bødker /Lars  Gabel 
Översättare:  
Marie Helleday Ekwurtzel
Bokförlaget Hegas. 80 sidor
ISBN 9789175430287

Kroppstjuvarna
Monster från planeten Merkur dyker 
upp på jorden. Då tillkallas Kapten 
Prometeus, hjälten från yttre kolo-
nikrigen, för att lösa problemet. Han 
och medhjälparen Mats, bokens hu-
vudperson, befinner sig plötsligt mitt 
bland varelser som tar över männis-
kors kroppar, och dessutom verkar 
det som om deras ärkefiende doktor 
Calamari är inblandad. Du kan räkna 
med action i den här steampunkiga 

äventyrsbe-
rättelsen!

Andra boken 
om Kapten 
Prometeus.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Kerstin Gavander 
Alfabeta. 176 sidor
ISBN 9789150115338

Lyckosnurran
Sanna och hennes pappa är i New 
York över sportlovet. Fantastiskt roligt, 
tänkte hon till en början. Nu känns det 
mest jobbigt och osäkert. Dels längtar 
hon hem, dels börjar bästisen Liv 
umgås med andra vänner, och pojk-
vännen Laban verkar spendera lite väl 
mycket tid med sin förra flickvän, Mai. 
När Sanna kommer tillbaks vill Liv att 
de ordnar en fest, men det som borde 
vara en rolig grej gör bara saken ännu 

värre. 

Andra boken 
om Sanna. 
Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Johan Rundberg 
Natur & Kultur. 160 sidor
ISBN 9789127135239

Kärlekspizzan
När Movits ser Beata skejta första 
gången bestämmer han sig. Han 
ska bli skejtare. Egentligen gillar han 
schack och rymden men för att impa 
på Beata kan han göra vad som 
helst. När han på ren nybörjartur 
lyckas genomföra ett svårt trick är 
det någon som filmar och lägger ut 
det på nätet. Nu vill ett tv-program 
göra ett reportage där han gör 
tricket igen. Hur ska han klara det 

utan att slå 
ihjäl sig eller 
göra bort sig 
totalt?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Siri Spont /Jonna Björnstjerna 
Hippo Bokförlag. 144 sidor
ISBN 9789187033100

Längtar så jag spricker
Tilda fortsätter skriva sina listor, 
både hemliga och mindre hemliga. 
Nu är hon kär. Kär i Samin. Gulliga 
Samin som rider hennes ponny. 
Men det är inte alltid lätt att vara kär. 
Särskilt inte i någon som är yngre. 
Särskilt inte när det verkar som om 
personen ifråga är ihop med någon 
annan. Och när det inte finns någon 
att prata med om allt detta, för att en 
bästis bara vill vara med sin kille, blir 

det liksom 
ännu svårare. 

Tredje boken 
om Tilda.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Johanna Lindbäck 
Lilla Piratförlaget. 200 sidor
ISBN 9789187027529

Lite ihop
Majken är trött på att känna sig tön-
tig och fel. Mest är hon trött på bäs-
tisen Tessan, som bara vill snacka 
killar och som fräser åt henne stup 
i kvarten. För att slippa vara den 
enda utan pojkvän sluter Majken en 
pakt med Ivan, den nya killen; de 
ska låtsas vara ihop så att hennes 
kompisar tycker att hon är normal. 
Men hur låtsas man vara ihop? Hur 
får man det att verka trovärdigt? 

Och tänk om 
det plötsligt 
börjar pirra 
lite? 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Peder Langenskiöld 
Bokförlaget Langenskiöld.  
224 sidor
ISBN 9789187007354

Månskensklockan
När Lukas fyller 14 får han en klocka 
i present. Inget märkligt med det, 
om det inte vore så att han kan 
stanna tiden med den... Tillsammans 
med vännen Felicia beger han sig 
ut på ett äventyr som för dem till 
Greklands huvudstad Athen. Är det 
egentligen av eget val, eller styrs de 
av någonting utanför dem själva? 
Grekisk filosofi och mytologi spelar 
stor roll i denna berättelse om tid 

och vad den 
betyder för 
oss.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Alan Gibbons /Dylan Gibbons 
Översättare: Martin Jonols
Berghs. 64 sidor
ISBN 9789150220070

Mästaren
Han heter Ali, precis som sin hjälte, 
Muhammed Ali. Boxaren. Nu ska han 
själv gå en boxningsmatch mot Chris 
Keane, killen som snodde hans cykel 
och som kallar honom ”blatte” och 
”Usama”. När man boxas gäller det 
att inte tappa humöret, då är det 
kört. Klarar Ali att hålla sig kall i figh-
ten mot sin mobbare? Till sin hjälp 
har han sin tränare och allt det han 
läst om Muhammed Ali. Räcker det 

hela vägen?

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Tove Berggren /Marcus Olsson 
Bonnier Carlsen. 192 sidor
ISBN 9789163874390

Nödsignal från horisonten
Lennart, även kallad Lordi, får en ny 
dag... jag menar loggbok skickad till 
sig från klasskompisen Maria, när 
hon är i Kenya. Maria, som får det 
att pirra i hela kroppen... Men pirrar 
det lika mycket i henne? I skolan 
ska det skrivas kärleksdikter: otroligt 
pinsamt! Det ska röstas till lucia, 
och Lordi har ju ett fantastiskt långt, 
lockigt hår... Och så den där mob-
baren Bobban, hur sätter man stopp 

för honom?

Lennart 
Lordis andra 
loggbok.
Finns också 
som e-bok. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lena Ollmark och Mats Wänblad 
Natur & Kultur. 210 sidor
ISBN 9789127135857

Nattmannen
Vad är det som händer på äldreboen-
det Silverräven? Karls morfar funde-
rar på att flytta dit, men en av de bo-
ende berättar att det händer märkliga 
och otäcka saker där. Många av de 
gamla har dött på sista tiden och det 
går rykten om en varelse som kallas 
Nattmannen, som hämtar de gamla i 
sin gnisslande vagn. Finns nattman-
nen på riktigt, och vad är han ute 
efter? Det är upp till Karl och Sara 

att ta reda på 
det. 

Sjätte boken 
om Karl och 
Sara i Krabb-
sjögrund.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Mårten Sandén 
Rabén & Sjögren. 224 sidor
ISBN 9789129686760

Pajazzo
Hela familjen Petrini åker till Stock-
holm för att fira jul. Det snöar, och 
allt är fantastiskt. På plats finns även 
en clownliknande amerikan vid namn 
Pajazzo. Peter, Petra och Lucy upp-
täcker snart att det är något väldigt 
konstigt med honom. Det verkar som 
om han har kontakt med brottslingar 
som är efterlysta av Interpol för 
mord. Deckarklubben Hemliga Ögat 
får ett riktigt klurigt fall att lösa den 

här gången.

Femtonde 
boken om 
Petrinideck-
arna.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Siri Kolu 
Översättare: Camilla Frostell
Bonnier Carlsen. 288 sidor
ISBN 9789163872877

När jag blev stulen andra 
veckan i juni
Viljas familj vill inte göra något annat än 
att hälsa på mormor på lovet. Supertrist! 
På vägen dit händer dock något ovän-
tat; de blir stoppade av vägpirater som 
stjäl deras saker och kidnappar Vilda! 
Nu dras hon in i ett helt annat sorts liv, 
där det inte är tråkigt en sekund. Nu är 
det dags för stölder och polisjakter, men 
också att bada, sova i tält och äta unge-
fär hur mycket godis som helst. Varför 
skulle Vilja längta hem då? 

 Första boken om  
 Jag och Rövar- 
 gänget. 
 Finns också som  
 e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Mårten Melin /Emma Adbåge 
Rabén & Sjögren. 144 sidor
ISBN 9789129687026

Pixis bok
Hur känns det att dö, hamna i himlen 
och sedan bli återupplivad mot sin 
vilja? Pixi vet. Det känns fruktansvärt. 
I sin nya skepnad är hon vansinnigt 
vacker och fantastiskt stark, men vad 
spelar det för roll när allt hon vill är 
att se sina föräldrar igen? När hon 
försöker återvända är det hela tiden 
en tjej som hindrar henne. Vem är 
hon och varför vill hon inte att Pixi 
ska komma tillbaks till himlen? 

Tredje boken 
om Skogs-
bingelskolan. 
Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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John Boyne /Oliver Jeffers
Översättare: Anna Strandberg
B Wahlströms. 208 sidor
ISBN 9789132161964 

Pojken som svävade
Barnaby är lite ovanlig. Han svävar. 
Kan vara jättejobbigt... Särskilt med 
föräldrar som är rädda för allt som 
inte är normalt och därför inte drar 
sig för att låta sin son sväva iväg. 
På en lång, äventyrlig resa för att 
komma tillbaks till sin familj träffar 
han nya vänner, men även fiender. 
Vem kan han lita på? Och hur blir 
man som man blir?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

George Johansson / 
Stefan Lindblad 
Berghs. 150 sidor
ISBN 9789150219333

Rizzo racerförare
Vad tusan, en råtta som vill köra ra-
cerbil? Alla vet ju att det är ekorrarna 
som kör racer. Råttor, de gillar ju golf 
och segling... Men inte Rizzo. Han 
har spionerat utanför Ramirez Ra-
cing i tre års tid innan han vågar sig 
fram. Ramirez Racing har ekonomis-
ka problem och måste vinna nästa 
tävling. Trots att de är skeptiska tar 
de hjälp av Rizzo. Han visar dem att 
det är intresset och inte vad man är 

född till som 
spelar roll. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Heidi Linde 
Översättare: Helena Stedman
Rabén & Sjögren. 224 sidor
ISBN 9789129687620

Pym Pettersons  
misslyckade familj
Det är ju fullkomligt hopplöst att få 
som uppgift i skolan att skriva en 
spännande, och dessutom sann, 
historia om sin familj när man har en 
sådan totalt hopplös familj som Pym 
Pettersson har. Hennes klasskompi-
sar berättar den ena fantastiska his-
torien efter den andra om betydel-
sefulla släktingar. Men Pyms familj 
bara bråkar och misslyckas med allt 

de tar sig för. 
Finns det nå-
got som kan 
få dem sams 
över huvud 
taget?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Fabrizio Silei / 
Maurizio A. C. Quarello 
Översättare: Olov Hyllienmark
Alvina förlag och produktion AB. 

Rosas buss
Hur förändrar vi världen? Vad krävs 
för att sätta stopp för orättvisor? Hur 
mycket kan en människa ta innan 
hon antingen går under eller säger 
stopp? Var går din gräns? Bens 
morfar tar med honom till ett mu-
seum där dessa frågor ställs på sin 
spets. De färdas till en tid då man 
trodde att vissa var mer värda än 
andra, och vi får möta en kvinna som 
vägrade acceptera det och därige-

nom föränd-
rade hur vi 
ser på andra 
människor.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Erika Vallin /Jonna Björnstjerna
B Wahlströms. 240 sidor
ISBN 9789132161445 

Resan till tidens slut
Den galna drottningen härskar fortfa-
rande i Eunomia, landet bakom speg-
larna. Väktarrådet har skickat Asrin, 
Lima och Max till Limas morföräldrar i 
England för att hålla dem ur vägen för 
alla farligheter. Naturligtvis hjälper det 
inte, utan de tre vännerna dras snart 
in på en livsfarlig resa genom London, 
vidare till Paris. Under tiden kommer 
Asrin allt närmare sanningen bakom 
sina föräldrars försvinnande. 

Andra boken 
om Speglar-
nas hemlighet.
Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Janina Kastevik  
Bonnier Carlsen. 224 sidor
ISBN 9789163873720

Slottet av is
Minnas pappa växlar snabbt i humö-
ret. Det gäller att inte reta honom, 
för då kan han bli riktigt våldsam. På 
flykt undan ett av pappans vredesut-
brott hittar Minna en mystisk knapp 
i hissen, som för henne ner till en 
annan värld – Undrien. Till en början 
verkar det vara ett paradis, men 
även här finns en grym härskare. 
Minna måste nu ta upp kampen 
mot förtryckarna i båda världarna, 

och hennes 
lillasysters liv 
står på spel.

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Jan Henrik Nielsen 
Översättare: Melinda Hoelstad
Opal. 288 sidor
ISBN 9789172995802

Som om hösten kom  
på sommaren
Nanna och Frida bor i en bunker 
med sin pappa. De har inte varit 
utomhus sedan en fruktansvärd sjuk-
dom slog ut nästan hela mänsklig-
heten på en gång. När deras pappa 
en dag blir sjuk tvingas de lämna sin 
tillflyktsort för att söka sig in till stan 
efter medicin och mer mat. I stan 
träffar de en pojke som kallar sig 
Fågel, men det verkar även finnas de 

som vill dem 
illa. Finns det 
möjlighet till 
ett nytt liv 
efter kata-
strofen? 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jennifer E. Smith 
Översättare: Carina Jansson
B Wahlströms. 336 sidor
ISBN 9789132161704 

Stormskaparna
Oberäkneligt väder är bara förnam-
net. Ena dagen torka, nästa hällregn 
följt av tornados. Kan Rubys tvilling-
bror Simon ha något med saken att 
göra? Vädret verkar nämligen följa 
hans humörsvängningar. Vilka är 
Stormskaparna, det hemliga sällska-
pet som plötsligt dyker upp? Och 
hur stoppar man en av deras mäk-
tigaste medlemmar från att utkräva 
hämnd på mänskligheten? Nu krävs 

övning och 
samarbete.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Kelly Barnhill 
Översättare: Sanna Näsling
Rabén & Sjögren. 288 sidor
ISBN 9789129685350

Spegeln – en skräcksaga
Jacks föräldrar ska skiljas, och nu 
tvingas han spendera sommaren hos 
sin faster och farbror i deras märk-
liga, lila hus. Jack hatar stället. I hela 
sitt liv har han önskat att människor 
ska lägga märke till honom, men i 
Hazelwood får han lite väl mycket 
uppmärksamhet. Det verkar som om 
alla har väntat på att han ska komma 
dit. Det märkliga är också att det ver-
kar helt omöjligt att komma i kontakt 

med världen 
utanför... 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Charlotta Björnulfson 
Alfabeta. 176 sidor
ISBN 9789150114898

Svartkonst för opiercade
Det är mitt i natten. Malinda sitter 
ensam på en kyrkogård. Varför? För 
att hon väldigt gärna vill vara med i 
det hemliga sällskapet Black Whis-
per där Puke, en av killarna i sjuan 
är med. Malinda vill vara någon som 
folk lägger märke till men som ändå 
passar in. Det är dock inte alltid 
lätt att försöka vara som andra. För 
Malinda leder det till att hon trasslar 
in sig i ett nät av lögner, som kan bli 

riktigt svårt 
att ta sig ur.

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Guy Bass /Pete Williamson 
Översättare: Helena Stedman
Rabén & Sjögren. 208 sidor
ISBN 9789129684681

Stickan
I slottet Grotteskog skapar en galen 
vetenskapsman det ena blodtörstiga 
monstret efter det andra. Som tur är 
ser hans första skapelse, Stickan, till 
att göra monstren mindre farliga med 
hjälp av trolldrycker. Detta hjälper 
dock inte för att hålla människorna 
som bor i närmsta staden Bökehåla 
lugna. När en arg folkhop är på väg 
för att bränna ner Grotteskog, gör 
Stickan allt han kan för att rädda sin 

skapare. 

Första boken 
om Stickan.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Susanna Nissinen / 
Katarina Strömgård 
Bonnier Carlsen. 260 sidor
ISBN 9789163873812

Tom och den Blå fågeln
Tom och hans föräldrar har flyttat till 
Stockholm. Ingen har frågat Tom vad 
han vill. Hade han fått bestämma 
hade de bott kvar på landet. Han vill 
inte bli en stadsunge. Däremot vill 
han vara mer som andra. Men Tom är 
speciell. Han kan se sådant som inte 
andra ser. Underliga varelser rör sig 
under staden och när Toms vän blir 
tillfångatagen tvingas han in i en an-
nan värld, där det krävs mycket mod 

och list.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Ingelin Angerborn 
Rabén & Sjögren. 176 sidor
ISBN 9789129687309

Tredje tecknet
Olivia är adopterad och drömmer 
om ett syskon, men det verkar vara 
något som får förbli en dröm. En 
mystisk nyckel dyker plötsligt upp, 
och i och med det börjar det hända 
läskiga saker. Hissen åker ner i den 
mörka källaren oavsett vilken knapp 
Olivia trycker på, hon skriver märk-
liga meddelanden i sömnen och 
katten Smilla vägrar plötsligt vara i 
hennes rum. Vad är det som händer, 

och vart går 
nyckeln? 

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Arne Norlin och Andreas Palmaer 
Alfabeta. 208 sidor
ISBN 9789150114959

Uppgörelsen
Tove och Noel har inte fått det lättare. 
De gillar varandra, men den ena håller 
på AIK och den andra på Hammarby 
i fotboll. Lag som är ärkefiender. Nu 
planerar dessutom Noels storebror 
och några andra i Hammarbyklacken, 
att göra något hemskt mot Toves 
pappa, AIKs stjärnspelare. Tove och 
Noel måste sätta stopp för planerna. 
För att få veta exakt vad som ska 
ske måste Noel få sin bror att lita på 

honom igen. 

Tredje och 
sista delen i 
serien Fans.
Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Sheila Turnage 
Översättare: Cecilia Falk
Rabén & Sjögren. 268 sidor
ISBN 9789129687651

Tur gånger tre
Som bebis hittades Mo uppsköljd på 
en flodstrand efter en storm och har 
sedan dess tagits om hand av miss 
Lana och översten, en man som 
tappade minnet under samma storm. 
Mo kastar ut flaskpost efter flaskpost 
för att försöka få kontakt med sin 
okända mamma. När ett mord sker 
i den lilla stad där hon bor, börjar 
hon och hennes vän Dale undersöka 
mysteriet. Då kommer många hem-

ligheter upp 
till ytan.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Magnus Nordin /Lars Gabel
Berghs. 80 sidor
ISBN 9789150220094

Varelserna
Zombies. Överallt! Elias och Emma 
kämpar för att överleva i en värld full 
av blodtörstiga varelser. De söker 
efter skydd, mat och andra överle-
vande. När ryktet om en båt som 
ska samla ihop överlevande och föra 
dem till en säker plats når dem bör-
jar de bege sig mot havet. Men finns 
det verkligen ett lyckligt slut i en 
värld full av vassa tänder och klor?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Tone Almhjell 
Översättare: Nina Östlund
Bonnier Carlsen. 280 sidor
ISBN 9789163876363

Törnrosens nyckel
Lin Rosenquist får en dag ett 
mystiskt paket med två nycklar. Den 
ena leder till källaren och den andra 
leder vidare in i en annan värld, 
vinterriket Sylver där hon återser sitt 
döda husdjur, sorken Rufus. Bara lite 
större och med förmågan att tala... 
För att kunna ta sig hem måste Lin 
nu hitta den försvunne vinterprinsen 
innan klockan slår midnatt. Men det 
är långt ifrån alla i Sylver som vill att 

hon ska hitta 
honom... 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Mette Vedsö /Maria Bramsen 
Nypon förlag. 60 sidor
ISBN 9789187221491

Varning för tanter
Men ååååh, Kamals mormor flyttar 
in i hans rum så att han tvingas dela 
rum med lillbrorsan. Dessutom fylls 
lägenheten snart av tanter som fikar, 
babblar och inte låter honom vara 
ifred. Det är katastrofläge och något 
måste göras! Men hur får man iväg 
en älskad mormor på ett bra sätt, 
utan att göra henne ledsen? Tur att 
han har Joel och Klara, de hjälper 
honom hitta på en lysande lösning 

på proble-
met! 

Andra boken 
om Kamal.
Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Nu är Tova 15 år och skriver fortfaran-
de.  I år är hon utsedd till bloggambas-
sadör på Bokmässan och ordnar en 
träff där för bokbloggare. 

Tova läser för att se hur andra har 
det – se världen ur olika perspektiv.
Och så är det skönt att bara ta det 
lugnt och läsa. Men man måste tänka 
lite när man läser. Ge tid åt det.

Hon gillar mest verklighetstrogna 
ungdomsböcker. Lisa Bjärbo tillhör 
favoritförfattarna. 

– Det blir lite så att vissa böcker blir 
stora i bloggvärlden. Alla läser och 
skriver om samma bok. Jag, En av Da-
vid Leviathan är en sådan.  Den gillade 
jag mycket.

Tova är med i en bokcirkel på bib-
lioteket. Gänget klarar sig bra själva 
numera. De ber bara bibliotekarien att 
köpa in böckerna de vill läsa.

Vill du också bokblogga?  
Tove har några tips: 

•  Blogga om det du själv gillar.
•  Blogga regelbundet, inte flera inlägg 

på en dag och sen paus i två veckor. 
Sprid ut inläggen istället.

•  Var så unik som möjligt, antingen 
med skrivsättet, innehållet eller 
designen.

Apropå
Apropå Lisa Bjärbo… missa inte Allt 
vi säger är sant – en podcast om ung-
domsböcker som Lisa gör ihop med 
Per Bengtsson.
www.alltvisager.se

Bokurval
Urvalet är gjort av Niklas Hedquist, 
ungdomsbibliotekarie på Alingsås 
bibliotek.

– Jag är otroligt glad för alla nya 
vänner jag hittat i årets ungdoms-
böcker: Linnea, Lex, Augustus, 
Alexia och Marcelo för  
att nämna några. Ta  
chansen att lära  
känna dem du  
också!

Ungdomsböcker

Tova Larsson har  
bokbloggat sedan  
hon var 10 år.
– Jag såg en intervju 
med en bloggare,  
blev intresserad och 
startade bloggen 
Bokugglan. 
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Jean Philippe Blondel 
Översättare: Sofia Lindelöf
Opal. 128 sidor
ISBN 9789172995321

(Re)play
Benjamin och Mathieu är inte vänner 
längre. Deras coverband Frontlights 
har splittrats. Men nu går ryktet att 
Frankrikes mest kända musikkritiker 
ska komma till skolan för att upp-
täcka nya band. Kanske är det läge 
att återförena bandet och skriva 
egna låtar. Men efter allt som hänt 
blir det inte lätt att hitta tillbaka till 
varandra.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Magnus Nordin 
Bonnier Carlsen. 300 sidor
ISBN 9789163875182

Avgrundens änglar
En dag får polisen en videoinspel-
ning som visar när den kända 
körledaren antastar en ung tjej. 
Inspelningen är gjord av några som 
kallar sig Avgrundens änglar. Alice 
flyttar med sin mamma från stad till 
stad, de lever med ständiga hot från 
Alice pappa. De lever med skyddad 
identitet. Alice har tröttnat på att fly 
och söker efter ett riktigt hem, en 
gemenskap. Då hittar hon Avgrun-

dens änglar.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Helena Karlsson /Elin Fahlstedt 
Bokförlaget Hegas. 56 sidor
ISBN 9789186625948

Aldrig mer
Det började som ett skämt i sjuan. 
Men nu är det inte roligt längre. Elias 
skrattar åt Olle och kallar honom 
för Bögen bara för att han gillar att 
dansa. Nu skrattar alla åt Olle.  
Simon också, fast han egentligen 
inte vill. Egentligen vill Simon att 
allt ska vara som förut när han och 
Olle var bästa vänner Men nu är allt 
annorlunda. Det är bara Sabrin som 
inte skrattar. Hon är modig.

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Kerstin Lundberg Hahn 
Rabén & Sjögren. 240 sidor
ISBN 9789129687279

Barnkolonin
Familjen Frid har köpt ett gammalt 
hus som förr i tiden användes som 
barnkoloni. Där ska de öppna ett 
vandrarhem. 14-årige Joel är till en 
början ganska nöjd och ser fram 
emot en skön sommar. Men snart 
börjar han uppleva konstiga saker. 
Han hör barngråt från källaren och 
hittar en otäck djurskalle i skogen. 
När Joel träffar mannen i den rutiga 
skjortan börjar han ana att något är 

väldigt fel. 

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Carin Svensson /Erica Jacobson 
LL-förlaget. 150 sidor
ISBN 9789170534355

Av samma blod
”Skriv din släkthistoria om du vill 
höja dina betyg”. 
Oscar Casale bestämmer sig för att 
prata med sin äldsta släkting Lucia. 
Hon berättar att släkten kom till 
Sverige från den lilla byn Casale på 
Sicilien. Oscar får veta att hans släkt 
tillhörde maffian. Till att börja med 
tycker Oscar att det är tufft. Han 
ändrar sig dock när Lucia berättar 
om vad hans släktingar gjort för att 

få respekt. 

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Kami Garcia och Margaret Stohl 
Översättare: Carina Jansson
Bokförlaget Semic. 528 sidor
ISBN 9789155258986

Beautiful Creatures – Mörka 
drömmar, livsfarlig kärlek
Staden Gatlin ruvar på mörka hemlig-
heter. Händelser från inbördeskriget 
hemsöker den lilla orten. En dag börjar 
Lena Duchannes i Ethan Wates klass. 
Hon liknar ingen annan tjej i Gatlin. Det 
visar sig snart också att hon är allt an-
nat än vanlig. En helt ny värld uppdagas 
för både Ethan och Lena. En värld där 
deras förbjudna kärlek innebär en fara 
för alla. 

Första boken 
om Beautiful 
Creatures.
Finns också 
som ljudbok 
från Earbooks.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Liz Coley 
Översättare: Carina Jansson
B Wahlströms. 304 sidor
ISBN 9789132161520

Berövad
Efter tre år i fångenskap är Angie 
hemma igen. Alla säger att hon blev 
bortrövad på scoutlägret. Problemet 
är bara att Angie inte har något min-
ne av händelsen. Hon är övertygad 
om att hon precis kommit hem från 
scoutlägret och att hon är tretton år, 
inte sexton. Men det finns en del sa-
ker som hon inte kan förklara. Vad är 
det för ring hon har på fingret? Steg 
för steg inser Angie sanningen.

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Patrik Stigsson 
Uppläsare: Patrik Stigsson
Förlag Universum Noll. 490 sidor
ISBN 978-91-980316-1-4 

Cirkoli
Människorna i stan säger att Cirkoli 
bara är en gammal legend. Och skulle 
det finnas så är det ändå ingen som 
kan ta sig dit. Ingen tror att Filko finns 
heller. Ändå flyger Gusten och Sofia 
med honom över ogrässkogen till Cir-
koli. Vad finns i det stora ägget som 
de hittar? Och de två männen som 
kommer till Gustens rum, vad är de 
egentligen ute efter? Och viktigaste 
av allt: var gömmer sig odjuren som 

har rymt från 
Cirkoli? 

Ljudbok. Finns 
också som 
bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Sarah Dessen 
Översättare: Johanna Lindbäck
Rabén & Sjögren. 435 sidor
ISBN 9789129687057

Blunda och hoppa
Den egensinniga Remy har bestämt 
sig för att vara helt fri på sommarlo-
vet innan hon börjar college. Därför 
tänker hon göra slut med sin kille. 
Men vad ska hon göra med den 
envisa musikern Dexter, han är ju 
verkligen inte hennes typ. Till råga på 
allt måste Remy också förbereda sin 
mammas fjärde bröllop och ta hand 
om sin bästa kompis Lissa som blivit 
dumpad av sitt livs kärlek.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

David Wiberg 
Lilla Piratförlaget. 330 sidor
ISBN 9789187027055

Dagboksanteckningar 
från ett källarhål
Linnea skriver dagbok om första året 
på gymnasiet. Hon analyserar sitt 
förhållande med bästa vännen Ja-
nine, som kanske inte alls är en vän 
längre. Hon räknar ner till somma-
rens Peace & Love. Men framför allt 
spanar Linnea på A. Hon vet precis 
när han jobbar och att han kallas A 
efter Antony i gruppen Antony and 
the Johnsons. De ska bli ihop på 

Peace and 
Love. Det 
har Linnea 
bestämt.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Mary Arrigan 
Översättare: Helena Olsson
Argasso bokförlag. 85 sidor
ISBN 9789186579760

Chokladmåne
Chris föräldrar vill att han ska ta 
tag i sitt liv, utbilda sig och skaffa 
ett bra jobb. Helst vill Chris ut och 
resa. Han umgås mycket med sin 
farmor som håller med honom. När 
hon börjar glömma saker och gå 
vilse på natten lägger Chris föräldrar 
in henne på sjukhus. Men det finns 
saker som hon aldrig glömmer. Chris 
bara måste få reda på vad det är för 
chokladmåne som hon pratar om.

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Rick Yancey 
Översättare: Jan Risheden
Rabén & Sjögren. 390 sidor
ISBN 9789129686791

Den femte vågen
Det var inte alls som i filmerna. Inga 
gröna män med fredliga avsikter. De 
kom i vågor. Den ena mer fasansfull 
än den andra. De attackerade med 
ljudvågor, sjukdomar och naturkata-
strofer. Kanske är Cassie den enda 
som fortfarande är vid liv. Men hon 
får inte ge upp. Löftet sporrar henne, 
tvingar henne att ta ett steg i taget. 
Samtidigt kommer förföljarna när-
mare. Bara hoppet kan rädda henne.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

40



UNGDOMSBÖCKER

Carrie Ryan 
Översättare: Lisbeth Holst
Styxx fantasy. 392 sidor
ISBN 9789173553025

Den mörka staden
Den mörka staden är på väg att 
falla. Trots att protektoratet är borta 
terroriserar rekryterarna fortfarande 
befolkningen. Överallt stryker de 
oheliga omkring och sprider sin 
dödliga smitta. Annah ger sig av 
mot de vassa tändernas skog för att 
hitta Elias. På väg ut ur staden ser 
hon sin tvillingsyster tas tillfånga. Nu 
måste hon stanna och kämpa men 
hon är åtminstone inte ensam längre. 

Tredje boken 
om De ohe-
liga.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Tamara Bach 
Översättare: Sofia Lindelöf
Berghs. 150 sidor
ISBN 9789150219791

Det sista av sommaren
Sommarlov. Louise är 17 år, i som-
mar ska hon jobba på bageriet och 
ta körkort. Jana fyller 13 år, hennes 
föräldrar ser henne inte, glömmer 
till och med hennes födelsedag. De 
sitter bara hos hennes bror Tom som 
ligger i koma på sjukhuset. Deras 
vägar korsas och även om Louise 
vill så kan hon inte glömma Jana. 
Snart har de utvecklat en osannolik 
vänskap som de inte kan vara utan. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Camilla Jönsson 
B Wahlströms. 262 sidor
ISBN 9789132161728

Det går bara inte
Emelie är en musikälskande tjej 
som går i ettan på gymnasiet. En 
dag frågar Viktor om de ska gå på 
lördagens minifestival tillsammans. 
Emelie undrar om de kanske kan bli 
mer än vänner, en inte helt otrevlig 
tanke. Dagen innan festivalen är det 
fest hemma hos Per. Så fort Emelie 
kommer innanför dörren får hon syn 
på Sander. Kan man vara kär i två 
personer samtidigt eller måste man 

välja bort 
någon?

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Per Alexandersson 
Nypon förlag. 36 sidor
ISBN 9789187221422

Ditt äckel
Jonas kan inte ta ögonen från Eddy. 
När de är hemma hos Eddy och 
spelar tv-spel kommer Jonas nära, 
för nära. Eddy blir arg. Jonas skäms 
och springer därifrån. Tänk om alla i 
skolan får veta vad som hände. Kom-
mer han att bli kallad bögjävel igen? 
På vägen hem funderar han om det 
är värt att gå tillbaka till skolan eller 
om han lika gärna kan hoppa framför 
tunnelbanan. Då händer det!

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Staffan Cederborg 
Opal. 128 sidor
ISBN 9789172995468

Det här är ingen film med 
lyckligt slut
Nya inställningar, en omstart. Nypon 
har förlorat sin mormor och ändrar 
sina grundinställningar. De andra 
i klassen tycker att han har blivit 
konstig. Alla utom Hanna som ser 
en själsfrände. Hanna mailar Nypon 
och berättar att hon mår dåligt, kan 
han hjälpa henne? Nypon svarar 
inte. Han tänker bara på Ramona. 
Hur kan han få henne att förstå? Hur 

kan han få 
henne att se 
honom?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jenny Valentine 
Översättare: Helena Ridelberg
Atrium Förlag. 250 sidor
ISBN 9789186095376

Dubbelgångare
Chap är på ett tillfälligt boende 
för struliga ungdomar. Han vill inte 
avslöja sitt namn. När han får se ett 
foto på en kille som ser ut precis 
som honom tar han chansen. Chap 
byter identitet. På ett ögonblick blir 
han Cassiel Roadnight. Helt plötsligt 
har han en perfekt familj som älskar 
honom. Hans nya liv är en idyll. Men 
det går inte att skaka av sig det 
förflutna.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

41



UNGDOMSBÖCKER

Sofia Nordin 
Rabén & Sjögren. 224 sidor
ISBN 9789129686500

En sekund i taget
Hedvig är ensam kvar. Alla andra har 
dött i en mystisk febersjukdom. Hon 
kan inte längre stanna kvar hemma i 
lägenheten med sina döda föräldrar 
och lillebror. Staden är öde, övergiv-
na bilar och orörliga människor kan-
tar gatorna. I skolan hämtar Hedvig 
utrustning och proviant för sin resa. 
Hon inser att hon aldrig kommer att 
känna vänskap igen. Hon kommer 
aldrig hitta någon att älska. 

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ingrid Olsson 
Rabén & Sjögren. 160 sidor
ISBN 9789129688061

Fulast i världen
Hur slutar man egentligen älska 
någon? Hur många smällar klarar ett 
hjärta? Simon kan inte sluta titta på 
Siw. Siw kan inte glömma Simon. 
Efter träffen på bryggan i somras 
borde de vara oskiljaktiga. Om det 
inte varit för Siws kompis Evelina. 
Det är hon som bestämmer på sko-
lan. Evelina bestämmer vem som är 
inne och vem som är ute. Nu har hon 
bestämt att Simon är ful och Siw vå-

gar inte säga 
emot. 

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jessica Spotswood 
Översättare: Jan Risheden
Rabén & Sjögren. 312 sidor
ISBN 9789129685381

Farlig förmåga
Tre systrar ska återupprätta häxornas 
heder, så säger profetian. Systrarna 
Cahill har alla ärvt sin mors över-
naturliga förmågor. Men det måste 
hållas hemligt till varje pris annars 
riskerar de att bli fängslade av 
brödraskapet. När Cate Cahill hittar 
sin mors gamla dagbok inser hon att 
profetian gäller hennes egen familj. 
Nu måste Cate skydda sina systrar 
och ta striden med brödraskapet.

Första boken 
om Systrarna 
Cahill.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Christin Ljungqvist 
Gilla Böcker. 283 sidor
ISBN 9789186634346

Fågelbarn
Det enda som kan lugna Jens är 
blod. Hannas fingrar dras till gömda 
och glömda ting, suger historier ur 
dem. Samuel följer efter och skyddar 
Hanna. De är alla syskon. En dag 
är olyckan framme, Samuel faller 
från klippan. Den enda som vet vad 
som egentligen hände är Hanna. 
Men ingen tror på henne. Som tur är 
kommer Samuel tillbaka till henne. 
För nu behöver hon skyddas mer än 

någonsin.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Elin Nilsson 
Alfabeta. 224 sidor
ISBN 9789150115529

Flyt som en fjäril, stick 
som ett bi
Mirandas storebror är datorspelsbe-
roende och föräldrarna utmattade. 
Bästa kompisen Johanna är bara 
intresserad av mode, blogga och sin 
kille. All bekräftelse Miranda behöver 
söker hon i simningen och hos trä-
narna. Hon tränar nio gånger i veckan 
och är besatt av att vara bäst och 
starkast. Ibland måste man lyssna på 
kroppen när den säger ifrån, men hur 

ska Miranda 
kunna göra det 
när simningen 
är det enda 
hon har?

Finns också 
som e-bok.
HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

John Green 
Översättare: Ylva Stålmarck
Bonnier Carlsen. 307 sidor
ISBN 9789163873669

Förr eller senare  
exploderar jag
Hazel Grace är 16 år och har cancer. 
Hon borde egentligen inte vara i livet. 
I en stödgrupp träffar hon Augustus 
Waters som också är en canceröver-
levare. De är båda obotliga romantiker 
och blir blixtförälskade. Tillsammans 
ger de sig ut på en resa till Amsterdam 
för att söka upp författaren till Hazels 
favoritbok. Dessvärre blir inte mötet 
med Peter van Houten alls vad de har 

tänkt sig. 

Finns också 
som ljudbok 
från Bonnier 
Audio och som 
e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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UNGDOMSBÖCKER

Klara Krantz 
Alfabeta. 240 sidor
ISBN 9789150114997

Ge mig arsenik
Det var pantern som fick henne att 
göra det. Fick Elisabeth att smyga 
ner skrivboken i jackfickan, byta 
namn till Elsa och börja skriva om sin 
genialitet. I skrivboken är allt själv-
klart. I verkligheten är allt annorlunda. 
Katarina kan hon inte vara vän med 
längre och flytten från Öland är svår 
att smälta. Vilken tur att det finns 
andra som förstår henne. Vilken tur 
att hon har Håkan Hellström. 

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Malin Stehn 
Opal. 204 sidor
ISBN 9789172995871

Ibland vill man inte gärna 
gå in fast regnet öser ner
Vad gör man när ens mamma får 
ett sammanbrott, det går sämre 
och sämre i skolan och man tvingas 
spendera allt mer tid med sin far-
mor? Lovisa bestämmer sig för att 
inte berätta för någon att hennes 
mamma ligger i sängen hela dagar-
na. Hon hittar på ursäkter för att inte 
behöva träffa sina vänner. De enda 
hon kan vända sig till är Idol-Ricky 

och kanske 
grannen 
Simon.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Gail Carriger 
Översättare: Lena Karlin
Styxx fantasy. 362 sidor
ISBN 9789173553049

Hemlös
Alexia Tarabotti är hemlös. Hennes 
man, varulvslorden Maccon, har 
kastat ut henne eftersom barnet hon 
bär på omöjligtvis kan vara hans. Det 
innebär också att hon inte längre 
står under hans beskydd. Inom kort 
anfaller mördarnyckelpigor, utsända 
av vampyrer, hennes droska. Alexia 
finner det bäst att fly till Italien. Hon 
äntrar luftskeppet med bagaget fullt 
med te och parasollet i handen. 

Tredje boken 
om Alexia 
Tarabotti.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Nina LaCour 
Översättare: Helena Stedman
Rabén & Sjögren. 320 sidor
ISBN 9789129687064

Jag går dit du går
Sedan Ingrid begick självmord har 
Caitlins tillvaro slagits i spillror. Hon 
sover i bilen, lyssnar på blandband 
från Ingrids bror och anstränger sig 
att göra dåliga fotoprojekt. Caitlin 
hittar Ingrids dagbok där hon skriver 
saker som Caitlin inte hade en aning 
om fast de delade alla hemligheter. 
Dagboken är ett sista farväl till Cait-
lin och samtidigt en påminnelse om 
att livet måste fortsätta.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lin Hallberg 
Rabén & Sjögren. 256 sidor
ISBN 9789129687262

Hemma kanske inte är  
en plats
Olyckan blir ett uppvaknande. Efter 
att hon blivit biten och sparkad av sin 
häst måste Sara börja om från början. 
Hon vill ta itu med sorgen och ilskan 
efter sin mors död. Sara bestäm-
mer sig för att åka till Argentina 
och hästgården där hon växte upp. 
Kanske finns Nube, hennes häst, 
kvar. Men paradiset hon drömmer om 
är borta. Vännerna från barndomen är 

nu rivaler och 
lever på olika 
villkor.

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Kerstin Erlandsson-Svevar 
Bokförlaget Hegas. 144 sidor
ISBN 9789175430263

Jag vet vem du är 
Mystiska mejl börjar dyka upp i 
Agnes inkorg. Korta dikter från en 
hemlig beundrare som kallar sig 
Enni. Agnes blir nyfiken men vill helst 
inte berätta för någon. Samtidigt 
har hennes mamma fått ett nytt jobb 
och flyttar till Berlin. Till slut pratar 
Agnes med sin kompis Kim om 
dikterna. Tillsammans bestämmer de 
att Agnes ska ta reda på vem Enni 
egentligen är. Kanske kan de bli vän-

ner eller mer!

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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UNGDOMSBÖCKER

Christina Wahldén 
Nypon förlag. 36 sidor
ISBN 9789187221514

Jag vill inte!
Dina och Isak blev tillsammans på 
högstadiet. Nu är de vuxna och har 
precis flyttat ihop. De är verkligen 
kära i varandra. Men Isak beter sig 
konstigt. Han frågar hela tiden Dina 
vem hon träffar. Dina blir osäker, äls-
kar Isak henne inte? En dag när Dina 
kommer hem senare än bestämt blir 
Isak arg och har sex med henne fast 
hon inte vill. Dina vet inte vad hon 
ska göra. Ska hon polisanmäla Isak?

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Maria Björn och Niklas Krog 
LL-förlaget. 140 sidor
ISBN 9789170534263

Kickboxaren
En kväll blir Eremias misshandlad 
och rånad på sin nya mobiltelefon. 
Han lyckas ta reda på att rånaren 
heter Robin och bestämmer sig för 
att slå tillbaka. Men det leder först 
bara till att han får stryk igen. Kanske 
finns det ett sätt att hämnas utan att 
slåss. Med hjälp av sina nya vänner 
får Eremias lära sig att försvara sig 
utan att skada någon annan.

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jenny Jägerfeld 
Gilla Böcker. 256 sidor
ISBN 9789186634414

Jag är ju så jävla easy  
going
Joanna går på gymnasiet, har 
ADHD, säljer kondomer från sitt 
skåp och blir alldeles varm när hon 
möter Audrey. Hemma är det fattigt, 
hon får se till att äta sig mätt i sko-
lan. Mamma sitter och skriver på ett 
manus dömt att refuseras och pappa 
är djupt deprimerad. Joanna behöver 
pengar till sin medicin och kanske 
har hon äntligen hittat lösningen på 

sina problem.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ally Condie 
Översättare: Katarina Falk
Rabén & Sjögren. 368 sidor
ISBN 9789129685367

Korsad
Cassia och Ky kämpar för att hitta 
tillbaka till varandra. Med hjälp av sin 
vän Vick lyckas Ky fly från fånglägret. 
Cassia planerar sin flykt i ensamhet 
men får hjälp från oväntat håll. Snart 
har hon spårat upp Ky. Cassia är 
övertygad om att hon vill engagera 
sig i motståndsrörelsen. Men Ky 
verkar ha andra planer. För att nå 
sina mål måste Cassia vara beredd 
att offra kärleken till Ky.

Andra boken 
i Matchad-
trilogin.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

David Levithan 
Översättare: Helena Hansson
X Publishing. 250 sidor
ISBN 9789185763306

Jag, En
Varje dag vaknar En upp i en ny 
kropp. Varje dag lever En någon 
annans liv. Den här dagen tillhör 
kroppen Justin, det här är Justins liv. 
När En kommer till skolan träffar hen 
Justins flickvän Rhiannon. Kärleken 
är omedelbar. Frågan är bara hur En 
ska få henne att känna samma sak. 
Varje ny dag blir en utmaning för att 
komma närmare. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Sara Kadefors 
Lilla Piratförlaget. 320 sidor
ISBN 9789187027512

Lex bok
Sista året på gymnasiet. Lex hänger 
med Jonatan som designar unisex-
kläder, undviker Miranda och Afnan 
som bloggar om coola klubbar och 
gamla ätstörningar. Bruno är mam-
mas nya pojkvän från zumban. Han 
flyttar in hos Lex och mamma. Drar 
ur Lex halvsanna historier om barn-
domen till sin nya ungdomsroman 
och lämnar äckligt hår i duschen. Lex 
vill ha hämnd.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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UNGDOMSBÖCKER

Francisco X. Stork 
Översättare: Lina Erkelius
B Wahlströms. 350 sidor
ISBN 9789132160950 

Marcelo i den verkliga 
världen
I flera år har Marcelo gått i en spe-
cialskola där han kan vara sig själv. 
Nu vill hans pappa att han ska lära 
sig att leva i den verkliga världen. 
Marcelo jobbar på sin pappa Arturos 
advokatbyrå under sommarlovet för 
att själv få välja vilken skola han vill 
gå i. När Marcelo hittar ett foto som 
kan ställa till det för Arturo tvingas 
han välja. Ska han hjälpa Arturo eller 

säga san-
ningen?

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Elin Bengtsson 
Natur & Kultur. 156 sidor
ISBN 9789127133716

Mellan vinter och himmel
Två bröder som inte känner varan-
dra längre. Andreas är dödligt sjuk. 
Martin flyr från ångesten in i musi-
ken. Strängarna på gitarren gråter 
när han själv inte orkar. Andreas vill 
i sin tur helst av allt vara som Martin 
som har en flickvän, är utåtriktad och 
populär. För att de ska nå varandra 
innan det är för sent måste någon av 
dem våga öppna ett fönster! 

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Emma Andersson 
Opal. 426 sidor
ISBN 9789172996199

Mardrömmar
Olivia är tillbaka i Enderra. Den 
Svarta rosen har besegrat Simon 
Tara och kontrollerar nu landet. 
Olivia får äntligen återse Johnny. 
Men under festligheterna blir lägret 
attackerat. Simon Tara är tillbaka och 
hans ondska går ut över grannlandet 
Scorpionia. Till sin hjälp har han en 
ondskefull ande. Olivia, Ana, Johnny 
och Benjamin måste återigen riskera 
sina liv för det goda och för kärleken. 

Andra boken 
om Olivia 
och Enderra.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jeff Norton 
Översättare: Carla Wiberg
Berghs. 370 sidor
ISBN 9789150219999

Metawars – kampen för 
framtiden
I ett framtida London strider Millenia-
ler och Väktare om kontrollen över 
Metasfären, en digital värld där man 
lever genom en avatar. Jonah ärver 
sin döda pappas avatar. Med hjälp 
av en vän kan han även komma åt 
sin pappas minnen. På ett ögonblick 
förändras allt. Jonah upptäcker att 
hans pappa var en ledande Väktare 
och förstår att han själv nu är indra-

gen i striden. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Catherine Johnson 
Översättare: Maria Fröberg
Argasso bokförlag. 60 sidor
ISBN 9789186579579

Mardrömskortet
Sara har fått en tarotkortlek av sin 
moster. Hon och Mina börjar spå 
sina vänner utan att egentligen tro 
på korten. Men när korten avslöjar 
Minas framtid börjar de inse allvaret, 
de kan inte stoppa framtiden. Sara 
blir mer och mer besatt av korten, 
hon kommer alltmer sällan till skolan 
och en dag är hon försvunnen. Mina 
vet vad som ligger bakom. Nu måste 
hon hitta Sara. 

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ann Gomér /Cecilia Höglund 
Landskrona Vision AB. 16 sidor
Köps direkt från förlaget

Moa går på disco
Moa är 15 år och har Downs syndrom.
Nu ska Moa gå på disco.
Hon hoppas att Linus också kommer.
Moa gillar att dansa med Linus.
Men först måste Moa ha en ny klänning.

Målgruppen för boken är barn och ung-
domar i grundsärskolan, träningsskolan 
och gymnasiesärskolan som använder 
TAKK – Tecken som Alternativ och  
Kompletterande Kommunikation.

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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UNGDOMSBÖCKER

Johanna Wester 
Natur & Kultur. 272 sidor
ISBN 9789127135246

Nattsagor för sömnlösa
Olivia känner sig fram. Hon är ohjälp-
ligt kär i Josef, men kan inte få honom 
på grund av Henne. Ändå fortsätter 
de att träffas. Olivias bästa vänner, 
Pascal och Chris, kommer inte över-
ens men hon väljer inte bort någon. 
De är det enda hon har. Tillsam-
mans går de ut och festar, dansar 
och växer. Olivia och Chris åker till 
Amsterdam, när de kommer hem har 
ingenting och allting förändrats.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Emmy Abrahamson 
Rabén & Sjögren. 316 sidor
ISBN 9789129686470

Stjäla the show
Livet i London leker. Filippa Karls-
son står på randen till berömmelse. 
Hon har kommit in på världens bästa 
scenskola, hon blir intervjuad av 
kvällstidningar. De tre åren på The 
Royal Drama School fylls av repeti-
tioner, vänskap och fester. Kärleken 
kommer och går, konkurrensen om 
de bästa rollerna är hård och sko-
ningslös. Filippa drömmer om dagen 
då hon står på scen inför en fullsatt 

salong.

Andra boken 
om Filippa 
Karlsson.
Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lauren Oliver 
Översättare: Helena Ridelberg
Bonnier Carlsen. 399 sidor
ISBN 9789163873676

Pandemonium
Efter flykten från Portland har Lena 
äntligen hittat fram till de ogiltiga 
i vildmarken. Men priset hon fått 
betala är högt. Alex är död och ännu 
har hon inget spår efter sin mamma. 
I vildmarken är allt annorlunda, 
män och kvinnor lever tillsammans, 
obotade. Men tiden i vildmarken blir 
kortvarig, Lena skickas snart iväg på 
ett viktigt uppdrag i New York. Ett 
uppdrag som förändrar allt. 

Andra boken 
i Delirium-
trilogin.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Pete Johnson /Julia Page 
Översättare: Helena Olsson
Argasso bokförlag. 60 sidor
ISBN 9789186579562

Svek
Ryan och Dave har alltid varit bästa 
vänner. En dag råkar Ryan knuffa 
ut Dave i gatan och han blir nästan 
påkörd. När föraren blir arg och 
söker upp Dave lägger han skulden 
på Ryan som blir bestraffad av sina 
föräldrar. Ryan bestämmer sig för att 
hämnas. Det leder till en ond spiral 
där de före detta vännerna tävlar om 
att ställa till det för varandra. Kan de 
någonsin lita på varandra igen?

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ursula Poznanski 
Översättare:  
Christine Bredenkamp
Opal. 448 sidor
ISBN 9789172995437

Saeculum
Saeculum är ett rollspelssällskap 
som anordnar medeltida lajv. Bastian 
tar en paus i sina studier för att följa 
med sin flickvän Sandra på ett lajv-
konvent. Innan de reser iväg ringer 
en okänd person och varnar Bastian 
för att åka. Väl framme får gruppen 
mystiska meddelanden och tolkar 
det som en del av spelet. Men när 
deltagare börjar försvinna spårlöst 
förstår Bastian att det är blodigt 

allvar.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Pia Hagmar 
B Wahlströms. 144 sidor
ISBN 9789132161995 

Sveket
Millan har äntligen fått en häst. 
Inte den häst hon ville ha utan en 
Shetlandsponny som är för liten för 
henne att rida på och för dyr för att 
ha kvar. Hemma är det kaos. Famil-
jen har knappt pengar till mat. Pappa 
dricker och mamma lämnar sällan 
sängen. Ansvaret för lillebror Josef 
faller på Millan. När hon får chansen 
att vara med i en dressyrtävling får 
Millan kämpa för att förverkliga sin 

dröm. 

Andra boken 
om Millan.
Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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UNGDOMSBÖCKER

Joyce Carol Oates 
Översättare: Helena Ridelberg
Bonnier Carlsen. 314 sidor
ISBN 9789163873546

Två eller tre saker jag 
glömde berätta för dig
Alla vill gratulera Marissa efter att 
hon kommit in på det prestigefyllda 
Brown-universitetet. Själv är hon inte 
lika entusiastisk. Marissa har svårt 
att se meningen med tillvaron efter 
bästa vännen Tinks självmord. När 
hennes föräldrar berättar att de ska 
separera ser hon ingen anledning 
att hålla uppe fasaden. Hon varken 
pluggar eller tränar längre och det 

är bara Tink 
som kan för-
stå varför. 

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Stephen Chbosky 
Översättare: Göran Fagerström
Gilla Böcker. 268 sidor
ISBN 9789186634391

Wallflower
Charlie går första året på high-
school. Han är tillbakadragen och 
håller sig helst för sig själv, iakttar 
hellre än deltar. Men så får han upp 
ögonen för Patrick och Samantha, 
ett syskonpar som går sin egen väg. 
De bjuder med honom på fester, ger 
honom fantastiska blandband och 
låter honom vara sig själv. Så länge 
Sam är med är han trygg. Men inget 
varar för evigt. 

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Mårten Melin 
Bokförlaget Hegas. 41 sidor
ISBN 9789175430102

Unga poeters sällskap
En lapp på biblioteket fångar Ellas 
och Max uppmärksamhet. De be-
stämmer sig för att gå på träffen för 
Unga poeters sällskap. Där träffar de 
Ira och Emil som verkar vara ett par. 
De fyra börjar umgås och Emil vill att 
de ska starta en egen poesigrupp 
och ta över världen. Men varför flör-
tar Ira så mycket med Max om hon 
redan är upptagen?

Finns också 
med ljudbok.
Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lina Forss 
Bonnier Carlsen. 285 sidor
ISBN 9789163874710

Vem kan segla förutan 
vind?
Sommaren närmar sig och Timotej 
har bestämt sig för att inte bli kär 
igen. Men det är svårt när hon hela 
tiden träffar så oemotståndliga killar. 
Hon pendlar mellan internatskolan 
i London och familjelivet på Öster-
malm. På sin storebrors studentfest 
träffar hon Prinsen. Trots varningar 
från sina vänner befinner hon sig 
snart i hans armar. 

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Judy Blundell 
Översättare: Carina Jansson
B Wahlströms. 256 sidor
ISBN 9789132160905

Vad jag såg och  
när jag ljög
New York 1947. Efter kriget har Joe 
Spooner varit en lyckosam affärsman 
och äger nu tre butiker. När famil-
jen Spooner bestämmer sig för att 
åka på semester till Florida dyker 
23-årige Peter Colridge upp. Joes 
16-åriga styvdotter Evie inser direkt 
att de är ämnade för varandra. Det 
visar sig dock snart att Peter och Joe 
har ouppklarade affärer. Vad var det 

egentligen 
som hände 
under kriget?

Finns också 
som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Anne Cassidy 
Översättare: Ylva Kempe
Rabén & Sjögren. 287 sidor
ISBN 9789129685497

Vid din sida
Rose och Joshua söker efter ledtrå-
dar till sina föräldrars försvinnande. 
De hittar en bok, The Butterfly pro-
ject, som de tror kan innehålla nyck-
eln till mysteriet. Samtidigt får Rose 
flera oroväckande brev från sin före 
detta vän Rachel men bryr sig inte 
om att svara. Några dagar senare 
är Rachel död och Rose bestäm-
mer sig för att undersöka vad som 
egentligen hände på hennes gamla 

internatskola.

Andra boken 
om En 
mördares 
anteckningar.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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SERIER

Kazu Kibuishi
Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel 
Bokförlaget Hegas. 190 sidor
ISBN 9789175430072

Amulett – Molnsökarna
Emilys och motståndsrörelsens 
kamp mot den onda Älvkungen 
fortsätter. Hoppet ställs till väktar-
rådets hemliga stad Celis. Men 
kungens hemliga agenter använder 
sina fruktansvärda teknologier för 
att nosa upp vartenda spår, till och 
med i minnen. Och i himlarna lurar 
monster och ohyggliga naturkrafter. 
Emily måste lära sig stenens skyd-
dande kraft. 

Från 9 år.
Tredje boken 
i serien  
Amulett.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Sara Bergmark Elfgren, Mats Strandberg,  
Kim W Andersson,  Lina Neidestam och  
Karl Johnsson
Rabén & Sjögren. 112 sidor
ISBN 9789129685770

Berättelser från  
Engelsfors
För den som redan är bekant med 
de mystiska händelserna i Engels-
fors, är detta ett fint komplement. 
I korta seriehistorietter, historiska 
tillbakablickar och utvikningar i sido-
händelser, breddas förståelsen för 
några av häxcirkelns huvudpersoner. 

Från 15 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ola Skogäng /Daniel Tholin 
Ekholm & Tegebjer förlags AB. 110 sidor
ISBN 9789186048372

Deus Ex Machina: Fadern
I bottensedimentet på en torrlagd sjö 
utanför Ludvika blottas en okänd py-
ramid. Spåren leder till den försvun-
na Atlantis. Theo och hans vänner 
tvingas konfrontera sina värsta fasor. 
Christopher Polhems ande och 
Swedenborgs odöda huvud tycks 
vara inblandade, liksom några antika 
robotar. Sakta avslöjas ockultismens 
bäst bevarade hemlighet: Gudsma-
skinen! 
 Från 15 år. 
 Fjärde serien om 
 Theos ockulta
 kuriositeter.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Årets julkalender 
Årets julkalender i SVT 
heter ”Barna Hedenhös 
uppfinner julen”.

Bertil Almqvist har  
skrivit och ritat många  
serier om familjen Hedenhös. I den 
här är nyskrivna historien åker familjen 
Hedenhös på en hisnande resa till 
Stockholm år 2013.

Stora boken om Barna Hedenhös har 
kommit ut på Bonnier Carlsen.

Serier

Bokurval
Urvalet är gjort av Per Israelson som också  
gjort urvalet till Börja Läsa och 6–9 år.

Serier är  
värda en  
festival
Seriefrämjandet 
ordnar seriefestival 
för barn och unga, 
från 24 oktober till  
3 november i 
Malmö. Seriemässa, 
utställningar, work-
shops och massa 
annat! Läs mer på 
isv.se



SERIER

Nancy Pena 
Översättare: Oskar Sjölander
Kolik Förlag. 101 sidor
ISBN 9789186509262

Havets Gille
I Det stora havet har invånarna 
isolerat sig på sina öar. Fiendskap 
och misstänksamhet råder mel-
lan de olika djurlika folkslagen, de 
råttlika Muriderna förtrycker katt-
folket Sinojer, medan Tigrissernas 
kejsardöme hägrar i fjärran och de 
utstötta Reptanterna föraktas av alla. 
Endast Havets gille erbjuder en väg 
ut ur förtrycket. Men gillet drabbas 
av förräderi. 
 Från 9 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lena Furberg
Egmont Kärnan. 64 sidor
ISBN 9789174058185

Mulleboken – de bästa  
serierna från 2004-2005
Man skulle kunna tro att Mulle är lat. 
I själva verket är han en filosof i stal-
let. Han kan hjälpa utarbetade hopp-
hästar att finna livsglädje och han 
förstår hur det är att vara människa. 
Och han har en ponnys orubbliga 
lojalitet. 

Från 9 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Julien Neel 
Översättare: Lotta Riad
Wibom books. 48 sidor
ISBN 9789197821384

Kristallåldern
Det händer skumma grejer i stan. 
Lou jobbar med att dokumen-
tera radiovågor från några mystiska 
kristaller. Hennes mamma ska göra 
ismusikal, och skriver en bok om 
parallella verkligheter. Tiden tycks gå 
i oregelbundna loopar. Kristallerna 
drar till sig kaniner, öppnar luckor i 
historien. Lou dansar hela natten, 
träffar samma snygging om och om 
igen.  

Från 15 år. 
Sjätte boken  
om Lou. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Arthur Conan Doyle,  
Jens Andersson, Loka Kanarp  
och Knut Larsson
LL-förlaget. 78 sidor
ISBN 9789170534300

Sherlock Holmes
Tre klassiska historier ur Sherlock 
Holmes digra arkiv. Den mästerlige 
detektiven visar här prov på sin 
makalösa slutledningsförmåga, ställd 
inför såväl den gäckande Irene Adler 
som ärkefienden Moriarty. Hjärngo-
dis! 

Från 15 år. Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lisa Medin
Kolik Förlag. 225 sidor
ISBN 9789186509255

Medley – En ny våg
Efter de stora genrekrigen råder 
spänd fred i det totalitära riket 
Symfonia. De olika musikstilarna 
hålls strikt åtskilda av musikpolisen 
Wave. En del genrer har till och med 
utrotats. Spridda rövarband av mu-
siker härjar landsbygden. En ensam 
synthpopare söker en lösning på 
stridigheterna – det mytomspunna 
Medley, landet där alla stilar möts. 
Tonsäker musikfantasy! 

Från 15 år.
Första boken 
i serien  
Medley.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Emily Brontë, Seán M. Wilson / 
John M. Burns 
Översättare: Maria Fröberg
Argasso bokförlag. 155 sidor
ISBN 9789186579777

Svindlande höjder
På det ensligt belägna godset 
Svindlande höjder råder tryckt 
stämning. Den koleriske godsher-
ren Heathcliff ruvar på ett dunkelt 
förflutet. I lager efter lager blottas en 
fruktansvärd historia, fylld av vilda 
passioner, ungdomliga nycker och 
hänsynslös hämnd. 

Från 12 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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– Det är kul att läsa 
och man kan lära sig 
nya ord och nya saker 
i faktaböcker. Ju mer 
man läser desto mer 
spännande blir det.

Moa Gustavsson 
Jurymedlem i Barnens romanpris

4 frågor till Smilla, 15 år, 
författare till boken  
Smilla bakar glutenfritt

Hur är det att vara debutant?
Det är helt galet, för som debutant vet 
man ingenting om hur det går till när 
man skriver en bok. Man liksom sätter 
sig i en evighetslång karusell i början 
av processen, utan att ha någon aning 
om vare sig hastigheten eller antalet 
loopar. Sedan är det bara att njuta när 
det går så fort att fartvinden får håret 
att stå rakt bakåt.
 
Hur har du hunnit med allt?
Helt ärligt har jag ingen aning, jag 
antar att sömn varit lågprioriterat ;) 
Nej, men när man får göra något man 
drömt om i hela sitt liv, då skapar man 
sig tid, även om schemat ser helt 
fullspäckat ut. 

Dessutom satsade jag sjukt mycket 
på skolan och pluggade upp mina be-
tyg i åttan, så att jag inte skulle behöva 
oroa mig för dem under året jag skrev 
boken. 
 
Vilket är ditt favoritrecept?
Antingen är det receptet på choklad-
rutor med hasselnötter, eller så är det 
receptet på kärleksmums.

App-tipset

Appen innehåller 37 olika småkryp, 
beskrivna i text och bild. För varje 
småkryp som beskrivs kan du själv 
lägga in ett foto, datum och en liten 
anteckning om var du sett den någon-
stans.

Du kan skicka dina egna småkryps-
bilder som e-post.

För varje småkryp du hittar får du 
poäng. När du samlat alla småkryp  
blir du en Småkrypsmästare.

Min första småkrypsapp
Anja Baklien
Forma Books AB
För Iphone och Ipad

Bokurval
För urvalet står Åsa Roswall,  
bibliotekarie.
– Glömda skatter, rymdfärder och 
kartor till världens  
hemligaste hörn. Det  
är mycket äventyr  
bland årets fakta- 
böcker! 

Faktaböcker
 

Ska du bli bagare och öppna café – 
som du drömde om som liten?
Ja. Fast först ska jag skriva fler böcker 
och ha ett eget matlagnings-/bak-tv-
program. Sedan ska jag öppna mitt 
drömcafé. 
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Bengt Fredrikson /Ivar Martinsson 
LL-förlaget. 168 sidor
ISBN 9789170534409

Alfred Nobel
För längesedan levde en fattig pojke, 
som ofta var sjuk. Han var blyg och 
lekte inte så mycket med andra barn. 
Pojken skulle komma att bli en av 
världens rikaste män och en viktig 
uppfinnare. Idag är han nog världens 
mest berömde svensk och skapare 
av ett av de finaste priser man kan 
få. Det handlar om Alfred Nobel och 
den han var. 

Från 10 år. Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Peter Ekberg /Mattias Olsson 
Berghs. 32 sidor
ISBN 9789150219616

En biljett till stjärnorna
Det finns redan planer på att resa till 
Mars. Kanske längre än så. Vi kan 
inte använda raketer. För mycket 
bränsle skulle gå åt. Men det finns 
andra sätt. Skulle du kunna tänka 
dig att åka med ett generations-
skepp? Du skulle få leva hela ditt liv 
ombord och förmodligen aldrig upp-
leva en ny planet. Men det kanske 
dina barn eller barnbarn får! 

Från 9 år.

Émilie Beaumont /Pierre Bon 
Översättare: Eva Sjöström
Hippo Bokförlag. 128 sidor
ISBN 9789187033087

Barnen frågar om rymden
Hur är det att bo på en rymdstation? 
Hur rakar man sig? Hur kissar man? 
Vad händer med kroppen efter en 
rymdresa? Skulle huvudet bli större 
om man bodde i rymden länge? 
Finns det verkligen hav på månen? 
Är det varmt eller kallt på Mars? Det 
finns många frågor om rymden. Men 
här finns också många svar! 

Från 9 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Patrik Lundberg 
Rabén & Sjögren. 177 sidor
ISBN 9789129685763

Gul utanpå
Uppvuxen i Sverige, ändå kallad ki-
nesjävel. Aldrig helt accepterad, all-
tid en utböling. Någon vars utseende 
man skojade om. Patrik är adopte-
rad. Han är inte ensam och han talar 
inte för alla. Det här är hans historia. 
Om uppväxten och om frågorna. Hur 
skulle det vara att återvända dit han 
en gång föddes? Skulle han hitta sin 
biologiska familj? 

Från 14 år. Finns också som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jan Jäger och Tor Jäger
Berghs. 64 sidor
ISBN 9789150219944

Bestar – möt myternas 
djur
Möt bestar och vidunder. Hydran 
med alla sina huvuden eller Basi-
lisken med det giftiga slemmet och 
andedräkten som dödar. Vi reser jor-
den runt, kanske till Japan och den 
livsfarliga men mycket artiga Kappan. 
Den älskar gurkor och människokött. 
Visst, de finns inte på riktigt men 
man ryser ändå av att läsa om bestar 
från jordens alla hörn. 

Från 9 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lena Sjöberg 
Opal. 45 sidor
ISBN 9789172995963

Hårdkokta fakta om ägg
De flesta känner säkert redan till 
en del om ägg. Att de är goda och 
nyttiga att äta och att de kommer 
från höns förstås. Men här finns 
garanterat en del som många inte 
har en aning om. Som, om man kan 
äta strutsägg? Eller om det bara är 
hönan som ruvar och exakt hur litet 
världens minsta fågelägg är egent-
ligen? 

Från 6 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Martin Nauclér 
LL-förlaget. 87 sidor
ISBN 9789170534447

Jeffrey Ige
Jeffrey Ige är kulstötare och har varit 
med i landslaget för funktionshin-
drade länge. Han tränar fem kvällar i 
veckan för att bli den bästa kulstöta-
ren i världen. Han har vunnit många 
tävlingar. EM, SM och till och med 
VM. Men nu återstår den viktigaste 
tävlingen av dem alla – Paralympics.

Från 9 år. Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Inger Källander /Anna Helldorff 
Pärspektiv förlag. 32 sidor
ISBN 9789198016642

Livet i ett nötskal
Kokosnöten seglar iväg mot en ny 
strand. När den når land slår den rot 
och då finns allt den behöver inuti. 
Andra frön sprids av vinden som 
maskrosens eller lönnens. Några 
flyger iväg som en liten raket eller 
fastnar i pälsen på hunden, när den 
går sin kvällspromenad. Men det 
finns fler finurliga sätt för ett litet frö 
att spridas. 

Från 5 år. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jens Hansegård /Anders Nyberg 
Bonnier Carlsen. 42 sidor
ISBN 9789163874161

Jordens försvunna skatter
Inkaguldet, Kapten Svartskäggs pi-
ratskatt eller Djingis Khans gigantis-
ka begravningsskatt! Historien är full 
av spännande legender om jordens 
gömda skatter. Finns de kvar där ute 
någonstans? Kanske i en grotta, i 
hemliga gångar under marken eller i 
en kista på havets botten! 

Från 7 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Elise Gravel 
Översättare: Gunilla Halkjaer Olofsson
Lilla Piratförlaget. 32 sidor
ISBN 9789187027406

Masken
Vissa är långa, andra så små att de 
knappast syns. Några lever i jorden 
och andra i magen på ett djur. De 
kan verka oansenliga men gör stor 
nytta. Här på jorden har de funnits i 
väldigt många år. En liten, rolig bok 
om slingriga slemmiga saker. Det 
handlar om maskar så klart! 

Från 3 år. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Björn Bergenholtz 
Rabén & Sjögren. 27 sidor
ISBN 9789129687019

Känn igen 25 myror och 
andra småkryp
Vilka myror trivs i hus, vilka bygger 
gärna en stack, vilka kan bitas och 
vilka är störst? Här träffas både 
myror och andra småkryp. I bärkor-
gen finns en bärfis, på rosenbusken 
en bladlus. I sitt eget spott gömmer 
sig en larv. Gräshoppornas öron 
sitter inte där man tror och fästingen 
hatar sol, men gillar högt gräs och 
människor i shorts! 

Från 5 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Susanne Hamilton och Caroline 
Karlström /Carl Larsson 
Bokförlaget Langenskiöld. 26 sidor
ISBN 9789187007316

Min första bok om  
Carl Larsson
Det var en gång en konstnär. Han 
tyckte mycket om att måla sin familj 
och sitt vardagsliv. Det var födel-
sedagar som firades, kräftfiske och 
badande barn en sommardag. Det 
var längesedan nu. En del var an-
norlunda, men mycket nu är precis 
samma som då. Kanske är det därför 
som många gillar tavlorna än idag. 
Vad tror du? 

Från 3 år. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Johanna Westman och Svante 
Gandini /Eva Ankarvall 
Rabén & Sjögren. 93 sidor
ISBN 9789129687101

Minsta bakboken
Dröm sött om fina vaniljdrömmar. 
Fika fint med godistoppade muffins 
av choklad. Eller fixa lunchen med 
en fantastisk Foccacia. Här finns 
också hårda kakor, mjuka kakor och 
recept på gott bröd. Men vad ska 
man tänka på för att kakan ska bli 
fluffig och hur bär man sig åt för att 
få smeten i formen? Här finns hjälp 
för nybörjaren! 

Från 6 år. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jo Salmson /Ola Skogäng 
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163875526

Om pyttesmå partiklar
Allt runt omkring oss består av väl-
digt små saker. Mindre än atomerna. 
Men vad är de för något? Fysikerna 
själva vet knappt. Det handlar om 
märkliga saker som inte kan förkla-
ras med varken bilder eller ord. Man 
måste använda ett annat språk. Inte 
franska eller engelska. Ett univer-
salspråk som man till och med kan 
prata med utomjordingar med. 

Från 7 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Meredith Costain /Stuart Jackson-Carter 
Översättare: Hanna Semerson
Massolit Förlag. 36 sidor
ISBN 9789174430783

Mitt liv i naturen. Gorilla
Jag är en gorilla! Följ med till mitt 
hem i Afrikas djungel. Som nyfödd 
höll jag mig fast i min mammas päls. 
Men jag växte och blev större. Jag 
lekte med mina kompisar, de andra 
små gorillorna. Om vi var för busiga 
kom vår pappa, den stora silverryg-
gen och stirrade argt på oss. Nu är 
det jag som är störst med en egen 
familj att ta hand om. 

Från 3 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jo Schofield och Fiona Danks 
Översättare: Carina Jansson
B Wahlströms. 128 sidor
ISBN 9789132161889 

Pinnboken
Alla har väl lekt med pinnar någon 
gång! Kanske har du redan en 
favoritpinne? Ett svärd, en magisk 
trollstav eller en egen häxkvast. Om 
inte, får du både inspiration och 
idéer här. En minivärld till leksakerna, 
en borg eller en djurpark. Kanske en 
Drömfångare eller en Årstidsväv. Det 
finns mycket du kan göra med helt 
vanliga pinnar! 

Från 6 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Sofi Hjort /Lisa Moroni 
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 9789129687200

Odla med Tuva
Odla med det som finns hemma. 
Man kan använda frön från paprikan 
i kylskåpet eller torkade bönor från 
skafferiet. Tänk att man kan få nya 
blommor, bara genom att sätta ett 
litet blad i jorden! Hur gör man för 
att plantera om? Tuva visar hur det 
går till! 

Från 6 år. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Andreas Palmaer och Peter Bergting 
Alfabeta. 64 sidor
ISBN 9789150112603

Sant eller falskt
Nakna brottare, en pruttande Mozart, 
foton på sjömonster eller någon som 
kan räkna till en miljard. Vad är sant 
och vad är falskt? Här finns histo-
rierna du både ska och inte ska tro 
på. Som hunden som väntade i 10 år 
på sin husse, eller upptäckarna som 
dog av faraons förbannelse. 

Från 7 år. Finns också som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Ulf Nilsson /Oskar Jonsson 
Bonnier Carlsen. 109 sidor
ISBN 9789163873096

Se fåglar
Titta ut genom fönstret. Vilka djur 
kan man se flest av på kortast tid? 
Alla fåglar förstås! Vilken är smar-
tast och vilken lever hela sitt liv i 
luften? Är skatan verkligen tjuvaktig 
och varför sjunger fåglarna? Hur 
får nykläckta ungar i sig vatten och 
kissar fåglar aldrig? Här finns många 
svar för den som vill bli klok som en 
uggla. 

Från 9 år. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Stefan Casta /Bo Mossberg 
Opal. 48 sidor
ISBN 9789172996038

Sofis upptäcktsfärd
Har du sett en fejad gran, en liten 
spyboll eller fjädrar från en nyruggad 
uggla? Då är du som Sofi, nyfiken 
på naturen. Höst och vinter. Vår och 
sommar. Vad händer i naturen och 
vad hittar man bland stubbar, mos-
sar, på ängen och vid sjön? Följ med 
på upptäcktsfärd i naturen! 

Från 6 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Agneta Slonawski / 
Carolin Freiholtz 
LL-förlaget. 96 sidor
ISBN 9789170534348

Shakiba – ny i Sverige
När Shakiba flydde till Sverige var 
hon 16 år och helt ensam. Resan hit 
var lång och svår, via Turkiet, Grek-
land, Danmark och slutligen Sverige. 
I Sverige fick hon stanna. Hur skulle 
det vara att lämna sin familj och 
sina vänner? Hur skulle det vara att 
komma till ett helt nytt land där man 
inte känner någon? Shakiba kan 
berätta! 

Från 10 år. Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Reetta Niemelä /Salla Savolainen 
Översättare: Agneta Wirberg
Bonnier Carlsen. 38 sidor
ISBN 9789163873102

Stallet på kullen
Det är mycket att hålla reda på när 
man är i stallet! Kom ihåg att prata 
lugnt och inte för högt. Sitt rak i 
ryggen och trampa ner med hälen. 
Klappa hästen mjukt och beröm den 
fint när den varit duktig. Hur ska man 
komma ihåg allt? Första gången i 
stallet känns nervös och pirrig, men 
snart kan man både rida lätt och 
galoppera. 

Från 6 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Bengt-Erik Engholm /Jojo Falk
Natur & Kultur. 48 sidor
ISBN 9789127135901

Skelett 
Skelett kan vara läskiga, men ganska 
bra att ha. För tänk hur vi skulle se ut 
utan skelett. En hög med hud, inget 
mer. För en del är skelett heliga. De 
samlar och sparar benen efter de 
döda. För att hedra. Andra har fester 
med dansande benrangel. Men har 
ni hört att vissa har skelettet utanpå 
kroppen? 

Från 7 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Stefan Casta /Staffan Ullström 
Opal. 53 sidor
ISBN 9789172995031

Stora mesboken
Mesarna är de påhittigaste och tuf-
faste fåglarna. Det behövs eftersom 
de stannar här hela vintern. Det finns 
hundra sätt att klara sig. Tofsmesen 
är en samlare. Talltitan låter de små 
skydda de äldre. Blåmeshonan har 
många pappor till sina ungar. Ändå 
dör miljontals. Det finns ju ingen 
mat! Men här finns recept, som är 
smaskens för små fågelmagar. 

Från 9 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Dan Höjer /Per Demervall 
Bonnier Carlsen. 46 sidor
ISBN 9789163874376

Supersmart
Einstein var så smart att han fick 
Nobelpriset, men han hade svårt att 
läsa och skriva. Carl Benz var också 
smart. Han uppfann bilen. Men att 
bilarna är dåliga för miljön visste han 
inte. Det finns de som har låg IQ, 
men som är duktiga på att förstå hur 
andra tänker och känner – känslo-
smart. Om att vara supersmart på 
många olika sätt helt enkelt! 

Från 6 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Håkan Borgström
Borgströms förlag. 48 sidor
ISBN 9789198056716

Vattnets mysterier
Livet för många börjar i en säck 
med vatten. Vi föds ut till torra land, 
men fiskarna lever i havsdjupen. Vi 
människor behöver ändå vatten för 
att överleva, för att våra celler ska 
fungera. Är man törstig är ett glas 
vatten bland det godaste som finns. 
Men kan man dricka 100 år gammalt 
vatten? Här finns allt och lite till om 
vatten! 

Från 8 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Alan Snow 
Översättare: Helena Rundgren
Alfabeta. 28 sidor
ISBN 9789150115031

Så funkar dinosaurier
Dinosauriernas tid varade länge! 
Faktiskt 800 gånger längre än vad 
vi människor funnits. Trots att ingen 
människa levde under den tiden vet 
vi att vissa dinosar hade fjädrar. Att 
T-rex kunde ta 250 kilos tuggor och 
att tänderna var stora som fötter 
i storlek 45! Det finns dinosaurier 
idag med och några andra som 
också var med på den tiden. 

Från 3 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Sarah Sheppard 
Bonnier Carlsen. 48 sidor
ISBN 9789163870361

Viktiga kartor: för dag-
drömmare och äventyrare
Vår planet Jorden är en riktig skatt-
kista! Någonstans djupt nere under 
ytan finns både diamanter och andra 
ädelstenar. På ytan lurar fler fan-
tastiska saker. Giftigaste ormarna, 
djupaste haven, farligaste piratplat-
serna och största vulkanerna. Här är 
viktigaste kartboken för den nyfik-
naste äventyraren! 

Från 5 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Klas Fresk och Lasse Levemark 
Alfabeta. 48 sidor
ISBN 9789150115314

Tom Tits roliga tricks
Hur starkt är ett hårstrå? Kan man 
räkna klyftorna i en apelsin utan att 
skala den? Eller vända på ett vatten-
glas utan att vattnet rinner ut? Klart 
man kan! Tom Tit visar dig hur. Mas-
sor av experiment för att imponera, 
förklara eller bara för att det är kul! 

Från 7 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Helen Rundgren /Ingela P Arrhenius 
Alfabeta. 24 sidor
ISBN 9789150115512

Världens bästa näsa
Hajen har världens bästa näsa! 
Den kan känna en liten droppe 
blod i ett stort hav. Nej, elefantens 
är bättre! Den kan både peta, lukta 
och duscha med sin. Men isbjörnen 
då? Den kan ju känna doften av en 
säl på en halv mils avstånd! Vänta! 
Här finns många fler som också har 
världens bästa näsa. 

Från 3 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Andra
språk

Henriette Barkow
Översättning: Karin Sohlgren
Mantra Lingua/Ndio. 24 sidor
ISBN 98033755

Engelska/Svenska – Bilderbok 3–6 år

The Three Billy Goats Gruff
Would you dare trip trap across a 
bridge guarded by a hungry troll? The 
three Billy Goats Gruff are about to try 
their luck …  

Bockarna Bruse
Skulle du våga trippa över en bro som 
vaktas av ett hungrigt troll? De tre 
bockarna Bruse tänker i vart fall pröva 
sin lycka …

Boken finns även på följande språk:
Amhariska/Svenska, Arabiska/Svenska,
Kurdiska/Svenska, Mandarin/Svenska, 
Mongoliska/Svenska, Somaliska/Svenska 
Spanska/Svenska, Tigrinska/Svenska 
Wolof/Svenska, Östassyriska/Svenska 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Malin Roca Ahlgren /Mats Molid
Översättning: Xavier Roca
Vivlio. 28 sidor
ISBN 9789186899325

Spanska/Svenska – Bilderbok 3–6 år

¿Cuándo empieza después?
Cuando uno quiere hacer algo 
divertido, a veces los mayores dicen: 
Ahora no. ¡Después!
Pero, ¿por qué no ahora?
Y, ¿cuándo empieza después?
¿Es después otro día, o es hoy de 
todas formas?
¿Sabes cuando empieza después?

När börjar sen?
När man vill göra något roligt så 
säger de vuxna ibland: Inte nu. Sen!
Varför kan man inte göra det nu? 
Och när börjar egentligen sen?
Är sen någon annan gång eller är 
det kanske i dag i alla fall?
Vet du när sen börjar?

Boken finns även på följande språk:
Arabiska/Svenska
Bosniska/Svenska
Finska/Svenska

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Kristina Murray Brodin /Petra Szabo
Översättning: Minya Tseggay
Vivlio. 28 sidor
ISBN 9789186899363

Tigrinska/Svenska – Bilderbok 3–6 år

Världens finaste torn 
Medan tornet blir allt högre finns 
mycket att fundera på. Som stora 
hundar, småsyskon, pappor som 
sticks och döda akvariefiskar.

Boken finns även på följande språk:
Arabiska/Svenska
Franska/Svenska
Somaliska/Svenska

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

56

Nästan 20 procent av alla barn upp 
till 18 år i Sverige, är antingen födda 
utomlands eller har föräldrar som kom-
mer från ett annat land. Det är över 
380 000 barn som kanske talar ett 
annat språk förutom svenska.
Därför presenterar vi också barn- och 
ungdomsböcker på andra språk än 
svenska.

Idag är det lättare att över internet 
hitta och köpa böcker som kanske 
finns på andra sidan jorden. Men även 
i vårt land finns ett stort utbud av både 
utgivare och bokhandlare – Dar al 
Muna ger ut böcker på arabiska, Vivlio 
ger ut tvåspråkiga böcker. Ferdosi 
(Ferdosi.com), som är en bokhandel, 
har ett stort utbud av media från Mel-
lanöstern.

Vart femte barn 
har utländsk bakgrund
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Seija Silvennoinen
Compania Comder. 34 sidor
ISBN 9789187185151

Finska/Svenska – Bilderbok 3–6 år

Eppu 2
Eppu syö puuroa isoisän polvella. Se 
on vaikeaa. Kissat leikkivät isoisän 
jalkojen kanssa. Eppu läikyttää.

Eppu 2
Eppu äter gröt i farfars knä. Det är 
svårt. Katterna busar med farfars föt-
ter. Eppu spiller.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Rizah Sheqiri
De små fiskarna
Bokförlaget: Rizah Sheqiri. 28 sidor

Albanska/Svenska – Bilderbok 3–6 år

Peshq të vegjël
Beni nuk është i kënaqur me anët e 
këqija të botës. Ai do t’i ndryshoj ato 
me fantazinë e tij të pasur.  Në këtë 
libër Beni lufton për lirinë e peshqëve 
të vegjël.

De små fiskarna
Benny är inte nöjd med livets onda 
sidor. Han vill förändra dem med 
hjälp av sin rika fantasi. I den här  
 boken kämpar  
 Benny för de  
 små fiskarnas  
 frihet.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Mohammed Sh. Hassan
Scansom Publisher. Ljudbok cd.
ISSN 5060114364011

Somaliska

Qarad iyo Qori-Ismaris
Waa sheekaxariir ku saabsan Qarad 
oo ah gabar reer guuraa ah, iyo 
kulankii ay khayaanooleha sixirooleha 
ah la yeelatay, kaasoo wax kasta isku 
rogi kara. Oona dadyoowga cunna.

Qarad och förvandlaren
En folksaga om nomadflickan Qarad 
och hennes möte med den bedräg-
lige magikern som kan förvandla sig 
till vad som helst. Och som dessutom  
 äter människor.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

57

– Jag har fått mina 
gamla barnböcker 
på tyska från min 
mamma, nu läser 
jag dem för min 
son. Vår tanke är 
att han ska bli två-
språkig. Böckerna 
hjälper till, gör att 
vi får in tyskan i vår 
vardag på ett natur-
ligt och roligt sätt.

Peter Krahl, pappa till Oskar 
18 månader
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Sally Altschuler 
Översättning: Sakinah Ibrahim
Dar Al Muna. 32 sidor
ISBN 9789185365968 

Arabiska – Bilderbok 3–6 år

Noas Skepp
Det spöregnar och Noa skyndar på 
alla djuren som ska ombord. Herr 
Noshörning är vresig och ingen 
verkar gilla honom. Men när hack-
spetten hackar hål i skrovet får Herr 
Noshörning chansen att bli hjälte.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lena Stiessel 
Översättning: Jassim Walai
Dar Al Muna. 26 sidor
ISBN 9789185365982 

Arabiska – Faktabok från 5 år

Albert mus berättar om den  
fantastiska atomen 
Vad är en atom och vad gör dom? 
Albert Mus vet och förklarar för nyck-
elpigan hur de ser ut, hur de ändrar 
form och hur de hänger ihop.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Maria Aminoff /Nathalie Uppström
Aminoff Creative. 24 sidor
ISBN 9789197883726

Engelska – Bilderbok 3–6 år 

Oliver, Lynn and the  
chinese cousins
Oliver’s friend Lynn is adopted from 
China. Coming to her new home in 
England was overwhelming. At first, 
home was an orphanage in China, 
and now home is Mummy and Dad-
dy, her nursery school, Oliver and all 
the Chinese cousins. Amongst other 
things.

Oliver, Lynn och de kinesiska 
kusinerna
Olivers vän Lynn är adopterad från 
Kina. Att komma till sitt nya hem 
i England var en stor förändring. 
Först var hennes hem ett barnhem 
i Kina och nu är hemma mamma 
och pappa, dagis, Oliver och alla de 
kinesiska kusinerna. Bland annat.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

ANDRA SPRÅK
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Bokspindeln – en bok-
handel för alla barn
På Bokspindeln finns bara barn- och 
ungdomsböcker. Där finns böcker 
på ett 40-tal språk förutom svenska.  
Största språken är arabiska och span-
ska. 

– Det finns många fina pekböcker 
och ungdomsböcker på arabiska nu-
mera, säger Nina Suatan på Bokspin-
deln.

Drömmen är att kunna erbjuda både 
svenska klassiska barnböcker i över-
sättning och motsvarande böcker på 
originalspråk. 

– Är man barn i Sverige har man 
en bild av hur en bok ska se ut och vi 
letar efter böcker som liknar svenska. 
Men i vissa länder skulle ingen ha råd 

att köpa böcker med hårda pärmar 
och färgtryck så då får man ta det som 
finns.

– Vi vill gärna ha tips från dig vilka 
språk och vilka böcker du vill ha. Om 
många frågar kan vi köpa in ett lager, 
fortsätter Nina.

Bor du inte i Stockholm kan du söka 
böcker och handla i Bokspindelns 
webshop: www.bokspindeln.se



Astrid Johnskareng
Davvi Girji. 32 sidor
ISBN 9788273745651
Ljudbok ISBN 9788273745460

Nordsamiska – Ungdom

Suoivanat
Dán girjjis beasat lohkat guhfihtarnie-
idda juonalašvuođa birra, imaš ártegis 
girdi diŋgga birra, issoras luomemátki 
birra ja oaggunmátki birra mii no-
gai hui fáhkka ja vel guođoheaddji 
gándda birra gii oaidná oainnáhusa. 
Gávdno maiddái sierra jietnagirji mii 
lea ráhkaduvvon dán girjji vuođul, 
mas don sáhtát gullat muitalusaid, 
luđiid ja lávlagiid.

Skuggor
I boken kan du bekanta dig med 
huldrans listiga påhitt, konstiga och 
mystiska flygande objekt, en skräm-
mande hjortronplockning, en fisketur 
som plötsligt får ett brått slut och 
sist men inte minst om vallpojken 
som ser i syner. Det finns även en 
särskild ljudbok till boken där du själv 

kan lyssna på 
berättelserna, 
på joiken och 
på sångerna.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Thomas Marainen
Davvi Girji. 54 sidor
ISBN 9788273741400

Nordsamiska – 10–15 år

Háldi lonuhus
Girji lea guovtti gándda, Biehte ja Nilssa, 
birra. Soai leaba ohcamin čorvviid 
áhččaseaskka, gii lea duojár. Guhkkin 
meahcis deaivaba guokte hálddi. Hálddit 
váldiba gánddaid gitta. Biehtes lea silba-
boallu, Nilssas fas ii leat. 

Bortbytningen
Boken handlar om två pojkar, Biehte og 
Nilsa, som är ute och letar efter renhorn 
åt sin far som är slöjdare. Långt hemifrån 
möter pojkarna två underjordiska väsen 
som tar dem tillfånga. Biehte har en 
silverknapp som skydd mot onda väsen 
men det har inte Nilsa. En spännande 
läsning om hur det kan gå i möten med 
de underjordiska.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Astrid Lindgren
Översättning: Sarah Death
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129687576

Engelska – Bilderbok 3–6 år

That boy Emil
That boy Emil got up to mischief al-
most every day. He hoisted his little 
sister Ida up the flagpole. He rode 
his horse Lukas right into the grand 
hall where the Mayor was giving a 
party. His head got stuck in the soup 
tureen. And almost every day he 
had to spend time in the woodwork 
shed.

Den där Emil
Den där pojken Emil gjorde hyss 
nästan varje dag. Han hissade upp 
sin lillasyster Ida i flaggstången. 
Han red på sin häst Lukas rakt in i 
stora salen, där borgmästaren höll 
kalas. Han fastnade med huvudet i 
soppskålen. Och nästan varje dag 

fick han sitta 
i snickarbo-
den.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

ANDRA SPRÅK
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App-tipset
Med Räkna Djuren! lär du dig räkna 
från 1 till 20. Peta på en envis ponny, 
trolla fram 3 kaniner ur en svart hatt el-
ler rädda en körsbärspaj från 20 väldigt 
hungriga myror…

Språk: Svenska, Arabiska, Engelska, 
Franska, Förenklad kinesiska, Grekiska, 
Italienska, Japanska, Litauiska, Neder-
ländska, Polska, Portugisiska, Slova-
kiska, Spanska, Swiss German, Tyska

Bokurval
Urvalet är gjort av Ingela Engman 
Sköld.
– Jag önskar att jag kunde läsa alla 
böcker på alla språk men jag kan 
bara läsa på 
svenska, engelska  
och hyggligt på 
spanska. Tur att  
det finns över- 
sättare!

Bamse på nordsamiska

Tidningen BAMSE finns nu på nord-
samiska! Beställ på www.e-skuvla.no

Räkna djuren!
Illustrationer av Caroline Ellerbeck
Produktion: Appracadabra.com
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Litet spöke

Kallas den  
som är bäst

Habibs vän men 
också en stad

Kalle … jobbar i kiosk 
och löser mysterier

Rövardotter

Nelly Rapps 
hund

Evas bästa 
kompis

Pettsons katt

Spyflugan

Vilket ord blir det i den gula raden? 
KRYSSET

HITTA BOKSTÄVERNA
Runt om i den här katalogen gömmer sig bokstäver. Kan du hitta dem? Tillsammans blir de en mening.
Vi har fyllt i den första bokstaven. 

–

Skicka in svaren innan 1 februari 2014 på barnensbibliotek.se/tavling eller skicka hela sidan till:  
Tävling, Barnens bibliotek, Box 856, 501 15 Borås. Glöm inte att fylla i ditt namn och adress på nästa sida.
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bok!



Lös rebusarna och tävla
Skicka in svaren innan 1 februari 2014 på  
barnensbibliotek.se/tavling eller skicka 
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Namn

Adress

Postnummer

Postadress

GISSA TITELN
  Svar:

  Svar:

  Svar:

  Svar:

  Svar:

Vinn en bok!


