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LÄS RÖSTA VINN!
Dags för Bokjuryn 2014!
Alla upp till 19 år har rösträtt. Rösta på dina favoritböcker och ta chansen att vinna fina priser – böcker,
presentkort, läsplattor…
Börja med att läsa
Här i barnbokskatalogen hittar du 280 boktips, och på
barnbokskatalogen.se finns det ännu fler.
Rösta 1 januari till 9 april 2015
När du har bestämt dig för vilka böcker som är dina
favoriter, är det enkelt att rösta via ditt bibliotek eller
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din skola. Det går också att rösta på webben. Se gärna
filmen på bokjuryn.se.
Det går att rösta på ALLA böcker som har kommit
ut under 2014. Du får rösta på upp till fem böcker, men
det går lika bra att rösta på en enda.
Vuxen? Det finns många sätt att jobba med Bokjuryn
på bibliotek, förskolor och skolor. På bokjuryn.se har vi
samlat tips och filmer.
Har du frågor? Ring 0702-57 85 45 eller maila
bokjuryn@barnensbibliotek.se

NÄR BÖCKERNA
BLIR LEVANDE
Varje gång jag gör författarbesök på skolor får
jag frågan hur lång tid det tar att skriva en bok.
Svaret är ungefär ett år. Under den tiden tänker
jag på figurerna jag skriver om hela tiden. Vad de
ska göra i boken såklart, men också massor om
hur de är, pratar, tänker på, rör sig. Allt möjligt.
När året har gått och boken är färdig känns det
nästan som att de har blivit verkliga människor.
I alla fall i mitt huvud. För precis som jag tänker på människor som faktiskt
existerar i verkligheten så tänker jag på sådana jag hittat på; Majken, John, Sara.
Historien om dem är avslutad, men för mig är de som vänner som jag kanske
inte träffar längre men det betyder ju inte att jag har glömt bort dem.
Samma sak händer ibland när jag läser andra författares böcker. John Greens
”Förr eller senare exploderar jag” till exempel. Jag har tänkt på Hazel Grace och
Augustus Waters sedan första gången jag läste om dem. Och Melina Marchettas
karaktärer Jonah Griggs och Taylor Markham i ”Jellicoe Road”! Ojoj. Det är den
bok jag har läst om flest gånger i hela mitt liv. Griggs och Taylor finns.
Det här är den stora magin med böcker, och med kultur i allmänhet. Man
möter något eller någon som berör en och kanske förändrar en. Ibland räcker
det med att läsa en bok och träffa karaktärerna en gång, men ibland vill man
besöka dem igen och igen. Till skillnad från verkliga vänner kan man hälsa på
sin bokliga precis när man vill. Inget behov av att stämma träff, resa till platser,
boka tider. Det är bara att öppna första sidan och där är de. Det är så underbart!
Johanna Lindbäck
Sveriges läsambassadör

INNEHÅLL

4
8
16
20

FÖR DE MINSTA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BILDERBÖCKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BÖRJA LÄSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITELBÖCKER . . . . . . . . . . . . .
6–9 ÅR

28
38
48
50
56

KAPITELBÖCKER . . . . . . . . . . . . .
9–12 ÅR

UNGDOMSBÖCKER . . . . . . . . .

SERIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FAKTABÖCKER . . . . . . . . . . . . . . . .

ANDRA SPRÅK . . . . . . . . . . . . . . . .

FÖRLAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
REGISTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
PAUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Vartannat år utser Kulturrådet Sveriges läsambassadör. Författaren eller illustratören som får uppdraget ska
skapa publicitet och driva debatt om läsning och litteratur för unga. Syftet är att öka medvetenheten om barnoch ungdomslitteraturen och ge läsfrämjandet ett ansikte utåt. Följ Johanna Lindbäcks arbete och lyssna på
poddradion ”Läs för livet” på www.läsambassadören.se.

Barnbokskatalogen hjälper dig att hitta bra böcker i årets bokflod. En grupp barnlitteraturexperter har Kulturrådets uppdrag att göra ett urval ur årets utgivning av barn och ungdomsböcker från alla förlag. Urvalet följer Kulturrådets kvalitetskriterier som du kan läsa mer om
på kulturradet.se
Vill du ha en egen katalog? Gratis!
HÄMTA katalogen på närmaste bibliotek. Förskolor, bibliotek, skolor, BVC, väntrum, affärer,
bokhandlare etc. kan beställa den via barnbokskatalogen.se. Där hittar du också tips på hur man
kan använda katalogen i det läsfrämjande arbetet.
Läsa med öronen! Många böcker finns också som talbok. Talböcker får den låna som har en läsnedsättning, som till exempel dyslexi. Nu kan du också få ladda ner talböcker själv eller läsa
med en app i mobilen. Fråga på ditt bibliotek.
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På barnbokskatalogen.se hittar du mer!

bokslukarsällskapet.se

DET HÄR ÄR FOXXY!
En särdeles nyfiken och bokälskande räv. Listig också, med andra
ord, en bra reporter att skicka iväg för att ta reda på: hur tänker
bokfigurer? Så nu kan du få reda på vad som är deras favoritmat,
varför de busar, om de tror på spöken, vad de är rädda för och vad
tycker de om slutet av den bok de är med i. Spännande va?
PS. När du ser symbolen till höger, med Foxxy som håller i en ”padda” betyder
det att boken också finns som e-bok. DS.

3

Lena Jonsson
Bibliotekarie

RvJu

Alla tre = Vilma, Idde och Valle av Maria Nilsson Thore

In

Te

XXY

Bokurval

Ar

FO

För de
minsta

Glittrig prutt och mamma är fina ord, tycker Valle, Idde och Ester. Kompisarna tycker om att leka rymdraket
och bygga torn. Reportern Foxxy fick en pratstund när de lekte i sandlådan.
Vilken bok vill ni helst att fröknarna
läser för er?

Idde: Klippa och bygga torn. Och att
leka med Valle och Ester.

Till vildingarnas land! Det vill vi alla
tre.

Har ni nåt favoritord?

Vad har ni för gosedjur?
Idde har Grisis, Valle har en enhörning och Ester har Muskot, Muskot
och Muskot.
Vad är roligast att leka?

Valle: Mamma är mitt finaste ord
Idde: Flaggstångsknoppsputsarlärling, Vad är det bästa med förskolan?
för det är världens längsta ord.
Ester: Glittrig och prutt, för det hörs Att få träffa kompisarna.
på de orden hur de är.
Vad är det godaste ni vet?
Leker ni hemma också?

Valle: Leka alla tillsammans är roligast. Ester: Ja! Jag busar med min pappa
Ester: Leka rymdraket eller bebisgris och mamma. Sen somnar jag.
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Idde: Jag klipper ganska mycket. Och
hjälper pappa med att uppfinna grejer.
Valle: Mina systrar brukar leka med mig
när jag är hemma. De leker att jag är deras lillebror, och att de tar hand om mig.

Ester: En sked med honung.
Idde: Jag tycker om allt!
Valle: Jag tror att det är musslor, men jag
har inte provat än.

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

Annabell Olsson

Bygga!

När det blir vila på förskolan får alla ta
med sig sitt gosedjur. Ester får ha tre,
för alla heter Muskot. Schh... nu börjar sagan. Valle somnar snabbt. Idde
efter en stund. Men Esters Muskotar
stökar omkring. Det blir tjorvigt för
Ester som inte kan somna då. När
vilan är slut är Ester fortfarande
vaken, eller?

Annabell sitter och drömmer. Hon
vandrar i trädgården, sjunger och
luktar på blommor. Hon trär pärlor
och dansar förbi i siden och sammet. Hon är inte som andra som
bäddar sängen och torkar disk.
Inte heller bråkar och slåss hon.
Nej, hon är en förtrollad prinsessa
från sagan som gått vilse och bor
här hos oss.

En liten Ärta och en liten Skär
har en låda med många saker i.
De bygger med alla sakerna.
Vad kan det bli? Det blir en bro.
Men bron går sönder och de blir
ledsna. Då måste lilla Ärtan trösta
liten Skär. Sedan måste liten Skär
trösta lilla Ärtan. Så ja!
Sedan bygger de igen. Vad ska
dom göra nu?

Lennart Hellsing /Lena Sjöberg
Rabén & Sjögren. 20 sidor
ISBN 9789129691726

Stina Wirsén
Bonnier Carlsen. 18 sidor
ISBN 9789163882166

Maria Nilsson Thore
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 9789163877728
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Du och jag, min skatt:
Tvååringen
Här kan du läsa Borsta tänder, Fyra
lejon äter middag, Gunga på foten,
Hela dagen, Höstskoj, Katten i säcken, Min lilla kråksång, Måste gå,
Regnet smattrar, Samson bestämmer, Se upp för apor, Titta vad jag
kan och många, många fler ramsor,
sagor och sånger. Nytt och gammalt
i en fin blandning.
Antologi med flera författare
Bonnier Carlsen. 164 sidor
ISBN 9789163877964

Fjädern har tappat en fågel

Glad eller arg, Leo?

Felix är ute och går när han ser en
fjäder lossna från en fågel. Fjädern
har tappat en fågel. Felix tappar
också sin sko. Oj, skon har tappat
en fot. När Felix kommer hem ska
Felix äta. Då tappar maten en tallrik,
mjölken ett glas och stolen tappar
Felix. Mätt! Alla saker tappas, men
hittas igen.

Leo är trött och ska sova. Sedan
blir han pigg. Leo är kladdig när
han äter men blir ren när mamma
torkat. Leo är blyg med de andra
barnen men så blir han modig och
då kan han leka med dem.
Så många känslor man kan ha på
en och samma dag.

Moni Nilsson och Jonatan Brännström /Marianne
Dubuc
Lilla Piratförlaget. 16 sidor
ISBN 9789187707056

Linne Bie
Översättare: Linda Pelenius
Berghs. 18 sidor
ISBN 9789150220599
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Hej och hå kläder på

Lilla frö

Lilla näsan

Kläder har man dagen lång. Trosor
eller en kalsong, tar man först om
man är naken. Sedan allt i tur och
ordning. Man trär, drar och krånglar
med tröja, byxor eller kjol. Genom hål,
runt om magen, över huvet. Det kan
vara svårt. Då får någon stor hjälpa.
När alla kläder är på. Ut och lek,
hej då!

När det lilla fröet faller till marken
ligger det där i alla väder i många
dagar. Masken hälsar på och undrar
vad fröet ska bli när det blir stort.
Fröet vet inte. Till slut somnar fröet
och vaknar igen när snön har smält.
Fröet känner sprattel i benen och
börjar växa. Vad blir det för något
när det vuxit klart?

Nu är det dags för en bok om näsan i
bokserien om Lilla kroppen. Vad kan
en liten näsa göra under en dag tro?
Jo den kan bli petad, blöda näsblod,
nysa atjo, lukta blomma, fräsa snoret
och gnugga gnugg. Kan du tänka
något mer en näsa gör? Sniff, sniff!

Stina Kjellgren /Lotta Geffenblad
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129693669

Sara Gimbergsson
Opal. 32 sidor
ISBN 9789172996526

Emma Adbåge
Rabén & Sjögren. 20 sidor
ISBN 9789129691146
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Mollys traktor

Trycka knappen

Sture är bilmekaniker

Det är mycket att göra på gården
för Molly. Hon plöjer och sår frön,
kör höbalar och matar korna. Sedan
mjölkar hon dem och hämtar tillbaka
lammen till ladugården. Men det
fattas ett lamm. Då får hon köra
tillbaka och leta. Hon hittar lammet
och åker hem igen. Vilken dag! Bra
jobbat, Molly!

Så många knappar det finns att
trycka på i ett hus! Strömbrytare till
lampor. Då blir det ljus. Knappar på
dammsugare, mobiler, micro, radio
och teve. Men det finns knappar
man inte kan trycka på. Vilka då?
På Nallens nos? Och finns det
knapp på napp?

Sture fixar med allt möjligt på sin
bilverkstad. Åkes punktering, tanka
åt Sonja, hälla vatten i Tobbes kylare
och hämta Majas bil som fått motorstopp. Den tar han på släp till verkstaden och fixar i ordning. Efter en
stressig dag tar Sture sedan ett bad
och en kopp te innan det är läggdags. Godnatt Sture!

Lucy Cousins
Översättare: Johanna Ringertz
Natur & Kultur. 16 sidor
ISBN 9789127138414
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Lotta Olsson /Charlotte Ramel
Bonnier Carlsen. 16 sidor
ISBN 9789163879197

William Bee
Översättare: Susanna Hellsing
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129691603
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Svansar runt på bondgården

Toto tittut

Bondgårdens alla djur hjälper
varandra för att... ja vad då? Grisen
drar i kossans svans. Kossan drar i
mössens svansar. Mössen i kattens
och katten i fårets. Fåret hugger i
allt vad han kan i hästens svans.
Men i vems svans drar hästen?

När du läser den här boken får du
vara med och hjälpa Toto. Gunga på
gungan. Låna ut din näsa. Hur ser
Toto ut med din tröja? Genom hålen
ser man och gör olika saker. Till sist
ska Toto vila sig. Hjälp honom att
vinka hej då! Tittut genom alla de
små hålen.

Hanna Albrektson
Lilla Piratförlaget. 16 sidor
ISBN 9789187027598

Emma Virke
Lilla Piratförlaget. 14 sidor
ISBN 9789187027543

Vad ska Lilla Nallen
göra nu?
Vad ska lilla Nallen göra när han
är hungrig? Jo, gå ut i skogen och
plocka blåbär så han kan äta. Han
letar och letar. Till slut hittar han
massor med blåbär. Oj, en myra
kryper på honom. Nallen blir också
smutsig. Vad ska han göra nu? Jo,
gå hem och duscha och torka sig.
Nu är Nallen mätt, ren och torr.
Eva Petrén /Petra Wester Norgren
Opal. 32 sidor
ISBN 9789172996670
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Vem där?

Vi äter

Är det du mämmä?

Röd färg med svarta prickar. Vem
där? Vänd på bladet så ser du en
fin nyckelpiga. Orange färg med
bruna ränder. Vem där? Vänd och
gissa! Vit färg med svarta prickar.
Vem där? Vänd igen och gissa!
Brun färg med orange fläckar. Vem
där? Gissa! Många olika sorters
djur får vi träffa i den här boken.

En fiffig pekbok i skuren kartong.
Känn reliefen i boken när vi äter
jordgubbe, fisk, banan, ärtor, ägg,
päron, avokado och äpple.

Lilla lammet har svårt för att sova.
I morgon ska de släppas ut i hagen.
Det är svårt i början men sedan går
det bättre och lilla lammet träffar på
en humla, en tupp, en ko, en gris, en
mus, en katt och så Thage.
Men var är mamma? Thage hjälper
lilla lammet att hitta henne. Är det
du Mämmä?

Constanze V. Kitzing
Översättare: Björn Eklund
Karneval förlag. 36 sidor
ISBN 9789187207242

Xavier Deneux
Natur & Kultur. 18 sidor
ISBN 9789127139688

Stefan Casta /Mia Maria Güttler
Opal. 32 sidor
ISBN 9789172996847

7

In

Lena Jonsson
Bibliotekarie

RvJu

Findus av Sven Nordqvist.
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Bokurval
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Bilderböcker

Findus är katten som tror att han är fem år, men vi vet att han har ätit födelsedagstårta många gånger.
Foxxy har träffat Findus och fått flera intressanta svar.
Hur gammal är du?
Jag tror jag är fem år. Men jag har
haft födelsedag många fler gånger.

mata och lära konster. Han skulle få
bo i en låda.
Vad är det bästa med Pettson?

Ja. Med köttbullar på.
En hemlighet om dig som du kan avslöja?

Heter du nåt mer än Findus?

Nej. Jag tycker inte man ska avslöja
Han är snäll och jag får alltid vara med. hemligheter.

Gustavsson kallade mig Katt-token
en gång, men det heter jag ju inte.

Vad är det sämsta med Pettson?

Har du nån önskedröm?

Har du något husdjur?

Ibland snarkar han när han sover.
Då lägger jag mig i ett annat rum.

Jag har inget men jag skulle vilja ha
en liten Pettsongubbe som jag skulle

Det skulle vara kul ibland att ha en
kompis som är mer som jag. Lika stor
men som inte kacklar.

Är pannkakstårta din favorittårta?
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Läs mer och lyssna på hela intervjun på barnensbibliotek.se/Foxxy
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Alla tittar på Alfred

Badbomber & simhopp

Alfred är en blyg kille. När någon
tittar på honom krymper han lite.
Varje gång. Hur liten kan han bli?
Men en dag gör han något så alla
skrattar. Då börjar han växa i stället.
Till slut blir han jättestor. Så att han
inte får plats. Hur ska det gå nu?
Kan Alfred bli vanlig igen?

Det kan kännas väldigt pirrigt när
man skall hoppa från trean i den
djupa bassängen. Fast Mertsi har
tränat på att simma under sommaren
blir det svårt när han är i badhuset
med klassen. Tänk om han har glömt
hur man gör? Tur nog har han snälla
kompisar som hjälper honom på
traven. Ska han ändå våga?

Johan Unenge /Maria Nilsson Thore
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 9789163878398

Marin Salto /Marcus Gunnar Pettersson
Olika förlag. 36 sidor
ISBN 9789185845866

Bernard hittar en
papperslapp
Man kan samla på saker. Det har
Bernard gjort. Han har grenar, löv
och stenar. Skruvar, spik och frimärken. Pennor, kulor och gummiband.
Han hittar saker överallt. En dag
flyger en papperslapp förbi. Den vill
jag ha tänker Bernard och börjar
följa den för att fånga den. Undrar
vad det är för en lapp?
Annemie Berebrouck
Översättare: Björn Ekdahl
Turbine forlaget. 40 sidor
ISBN 9789174431155
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Bockarna Bruse
kommer igen

Dagen då jag förlorade
mina superkrafter

Det var en gång en räv
som sprang i mörkret

Det ska bli ännu en semester på
sätern. Men när bockarna kommer
dit är allting stängt och trollet var
inte under bron heller. På bensinmacken får de höra att trollet har
flyttat till äldreboendet. De går för
att hälsa på. Men oj! Där är full
kalabalik. Trollet stökar omkring.
Bockarna får reda ut det.

När jag upptäckte att jag hade superkrafter tränade jag jättemycket. På att
göra mig osynlig, gå genom väggar
och flytta saker utan att ta i dem.
Men en dag ramlade jag och slog
mig. Då försvann krafterna. Men då
var det som om mamma hade superkrafter i stället. Är det verkligen sant?

Det var en gång en räv, en stuga,
en människa, ett moln, en flicka, en
man och ett tåg. Det var en gång ett
barn som såg en svan och en hund
som kunde sjunga. Två människor
och ett skepp, en mus och... en räv.
En himmel full av snö. Bilder och
berättelse hänger ihop med varandra.
Följ ett spår. Men hur då?

Bjørn F. Rørvik /Gry Moursund
Översättare: Pija Lindenbaum
Lilla Piratförlaget. 32 sidor
ISBN 9789187027697

Michaël Escoffier /Kris Di Giacomo
Översättare: Dorothea Hygrell
Opal. 32 sidor
ISBN 9789172996694

Thomas Tidholm /Anna-Clara Tidholm
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 9789150116687
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Dom som är kvar

Du är för liten, Pytte!

Embla mitt i kosmos

När livet är slut då är man död. Finns
inte. Är inte med. Är död. Hur gör
dom som är kvar? Dom fortsätter
finnas och vara med. Dom sörjer och
kanske gråter. Är tysta eller kanske
pratar hela tiden. Kanske behöver
dom tröst och armar som håller om.
Dom som lever lever.

Det är familjefest på hästgården
Granbacken. Det ska vara en hopptävling och alla Pyttes kompisar
skall vara med. Men inte Pytte.
Pytte är shetlandsponny och alldeles för liten. Pytte måste vänta i
stallet. Det är ledsamt och trist att
vara liten. Men när barnen kommer
dit blir det lite roligare.

Embla kan inte somna. Hon är ensam. Mamma är ju där men mamma
förstår inte. Tänk om ingen annan
finns som jag finns. Tänk om det
bara är jag. Mamma berättar att de
var tillsammans från början men sedan blev två, var och en för sig. Man
kan välja om man vill vara ensam,
känna sig ensam eller inte.

Ingrid Flygare
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129693348

Majken Pollack /Sara Lundberg
Alvina förlag och produktion AB. 28 sidor
ISBN 9789186391188

Karin Saler /Siri Ahmed Backström
Urax Förlag. 32 sidor
ISBN 9789187208157
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En dag på fjället
En vinterdag i fjällen blandas långfärdsskidåkare med hoppare och
fartdemoner i puckelpisten. Turturduvor pussas i liften medan Rosa
sätter rekord i backhoppning. Lite
vid sidan av fiskar Roland i ett hål i
isen, Hjalmar fäller träd och några
barn bygger snöskulpturer. Till sist
after ski med dragspelsmusik.
Björn R. Lie
Översättare: Thomas Tidholm
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 9789127137769
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En liten skär och
alla bråkiga brokiga
Här är de igen, alla små brokiga
och en liten skär. Böckerna om
färger, former och läskiga saker i en
samlingsvolym med nya berättelser
och uppslag. Kom, ska vi titta vilka
vi kan hitta. Kanske Liten skär som
rymmer eller Brokiga som blivit
tokiga. Kan du känna ljusets strålar.
Brokigt och roligt blir det.
Carin Wirsén, Stina Wirsén och Anna Hörling
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 9789163879906

En regnig dag
Det är så tråkigt för Victor att vara
inne. Han vill gå ut i regnet och leka
men fröken har sagt att alla ska vara
inne och leka det man vill bli när man
blir stor. Vill man bli doktor, kock,
artist eller journalist? Victor vill inget,
bara gå ut. Då ställer han till med lite
bråk. Hur ska detta sluta?
Sanna Juhlin /Millis Sarri
Idus Förlag. 26 sidor
ISBN 9789175770611
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En sann historia

En stackars liten haj

Färger

Tant Nea har rynkiga öronsnibbar.
För länge sedan dansade hon hos
en Maharadja, var motståndskvinna
och jazzsångerska. Onkel Gunnar har
numera svårt att knyta sina skor. Han
har varit både upptäcktsresande,
konstnär och dockteaterdirektör. En
dag träffas Nea och Gunnar. Familjealbumet kan berätta mer.

Tänk om man vore lika modig som
pojken. Fast han var så rädd för
hajar vågade han hjälpa en bäbishaj
som kommit från sin mamma och
hamnat i pojkens badkar. Pojken tar
honom i en väska med vatten och lite
salt och letar reda på Vattenverket
för att få hjälp att hitta rätt väg hem.
Det är modigt det!

Är du beredd? I den här boken ska
du slå lite lätt på sidan så händer
det att färgerna ändras eller blandas.
Om du lutar boken lite åt höger vad
händer då? Om två färger möts vad
händer då? Gnugga, lek och prova.
Hänger du med? Visst är det lätt att
leka med färger! Och roligt också.

Lena Frölander-Ulf
Schildts & Söderströms. 20 sidor
ISBN 9789515234537

Mårten Sandén /Per Gustavsson
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129690705
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Gillis & Gunnar
fäller en björk
Gillis och Gunnar är två grävlingar
som kan det mesta. Nu ska de hjälpa Märta att fälla en björk. De sågar
och grejar. De förbereder noga.
Björken fälls och det blir mycket ved.
Men fåglarna som bodde i björken
då? Jo, de får ett nytt fågelhus som
Gillis och Gunnar bygger. Nu blir
det fika!
Eva Vidén /Jens Ahlbom
Berghs. 32 sidor
ISBN 9789150220681

Hervé Tullet
Översättare: Anna Bogaeus
Alfabeta. 64 sidor
ISBN 9789150116779

Hamstern är borta!

Hur börjar allt?

Elliot har en egen hamster som heter
Stoffe. Men Elliot har den bara varannan vecka när han är hos mamma.
Mamma får en lång lista på hur hon
ska sköta om Stoffe när Elliot är
borta. Hur tror ni det går? Inte bra.
Det blir heltokigt. Trots att mamma
gör allt vad hon kan.

Allting börjar med något. En mening börjar med ord, ord med en
bokstav. Vissa börjar inte som sig
själva. En kyckling börjar med ett
ägg. En groda börjar med ett yngel.
Sådant som är svårt börjar med något enkelt. Vissa saker börjar olika
vid olika tillfällen. För att kunna sluta
måste man också börja!

Andreas Palmaer /Ingela P. Arrhenius
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 9789150116878

Silvana Tavano /Elma
Översättare: Sofia von Malmborg
Opal. 36 sidor
ISBN 9789172996724
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Ivar träffar en Stegosaurus

Ivo & Vera går och fiskar

Ivar är expert på dinosaurier. Han har
många i en låda. Det är hans Dinoland. En kväll hör han konstiga ljud
från lådan. Dinosaurierna är levande!
Det snurrar till och plötsligt är Ivar
också inne i Dinolandet. Han hänger
med en Stegosaurus på ett spännande äventyr för att rädda en annan
som har fastnat.

Vilket äventyr! Vera och Ivo fiskar
när Vera dras med av en stor fisk
genom vattnet. Hon kommer till slut
fram till madame Olga, som bjuder
på mosste och en undervattenstur.
Ivo kommer också. Då får de rida
på skalbaggar genom den vackra
undervattensvärlden. Men vem är
den mystiska Olga egentligen?

Lisa Bjärbo /Emma Göthner
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129690071

Kitty Crowther
Översättare: Moa Brunnberg
Rabén & Sjögren. 56 sidor
ISBN 9789129691702

Gemma Merino
Översättare: Marianne Lindfors
Hippo Bokförlag. 32 sidor
ISBN 9789187033278
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Findus har hittat på en lek och gömt
saker på kluriga ställen. Pettson letar
rätt på dem. Första saken finns i ett
hus där det kacklas. Nästa sak finns
där det spikas. Tredje grejen finns där
det växer långa saker under jorden.
Den fjärde i ett rum med spis. Vad
ska de ha alla sakerna till som Pettson hittar?

12

Det var en gång en krokodil som
inte gillade vatten. Han ville mycket
hellre klättra i träd. Han hade ingen
att leka med. Han köpte sig en simring. Kanske skulle det gå bättre då.
Men nej. En dag började hans näsa
klia och han nös. Faktiskt ett stort
eldmoln. Han var en drake – ingen
krokodil.

HAR LÄST

Känner du Pettson
och Findus?

Sven Nordqvist
Opal. 16 sidor
ISBN 9789172996564

Krokodilen som inte
gillade vatten

Mamma Mu simmar
Mamma Mu följer med Lina till
badhuset och simmar 25 meter –
guldfisken! Hon åker rutschkana
och dyker från trampolinen. Kråkan
är inte med. Väl hemma igen ska
Kråkan bli glad igen. Han ska ta
flygfisken och få ett märke för det.
Alla kan inte simma. En del kan bara
flyga. Men de kan ta märke ändå.
Jujja Wieslander /Sven Nordqvist
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 9789127137233

Min pappa är stor
och stark, men…
Så knasigt det blir när pappa inte
vill gå och lägga sig och barnet gör
allt för att pappa ska sova. Du måste
orka i morgon pappa. Nej han vill
inte. Vi läser en saga, och en till,
och en till. Men pappa vill inte sova
i alla fall. Kanske i min säng? Bara
om lyset är tänt. Då kanske…
Coralie Saudo /Kris Di Giacomo
Översättare: Christo Burman
Atrium Förlag. 32 sidor
ISBN 9789186095420
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Mina i vildmarken
Åh, vilken fin koja Mina hittar! Hon är
ute och plockar lingon när hon ser ett
ställe med stora fina bär. Och där på
bergets topp finns kojan. Mina börjar
greja med den så hon kan flytta dit.
Men hur går det då med Kåge?
Minas vildmarksdröm är inte Kåges
dröm. Det blir svårt att vara helt
ensam. För dem båda.
Anna Höglund
Alfabeta. 64 sidor
ISBN 9789150116915

Det killar i magen när jag tänker på
att jag har en hemlighet som bara
jag och Månkan vet. Vi ska gå och
titta på den. Man ska gå lite till
vänster och sen lite rakt. Men vad
är det? Nedrans ungar. Vad händer
med hemligheten? Och vad gör
kråkan? Månkan och jag ska hitta
ett bra gömställe.
Katarina Kieri /Emma Virke
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129686678

Måntornet
Mest av allt vill Sindre till månen.
Han frågar på cirkusen om han kan
bli skjuten ur deras kanon. Han ber
astronauten om att få följa med
rymdraketen. Han kollar med byggmästaren om han kan hjälpa. Alla
säger nej till Sindre. Han bygger till
slut själv av pinnar och börjar klättra.
Ska han nå ända upp?
Per Gustavsson
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 9789127139596
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Nu leker vi den fula
ankungen
Vi kan väl leka den fula ankungen.
Jaa! Åkej, då är jag mamman då.
Hon har många fina barn och så jag
som är grå och ful. Jag är ledsen, så
jag rymmer. Men sen kommer jag tillbaka och är en svan. Då gråter inte
min mamma längre. Å vilket fint barn
piper de andra. Nu är jag finast.
Barbro Lindgren /Eva Lindström
Rabén & Sjögren. 28 sidor
ISBN 9789129691917

Månkan och jag har
en hemlighet

Olivia får veta en hemlis

Rally och Lyra

Tänk vad svårt det kan vara att behålla en hemlis. När Olivia får veta
en hemlis av Molly lovar hon att inte
säga den till någon. Men hur det än
är så vet snart Jack, Oskar, Tilda,
Ludvig, Wilma, Alice. Ja många,
många fler. Alla lovar de att de inte
ska berätta. Men det är svårt att
hålla tyst.

När Rally har varit hos Lyra och lekt
glömde hon kvar sin Nalla. Lyra säger
inte det till Rally. Hon behåller Nalla
för sig själv. Det går flera dagar utan
att hon säger något fastän Rallys
mamma ringer och frågar. Hon undviker Rally hela tiden. Det känns inte
alls bra. Hur ska Lyra göra?

Tor Freeman
Översättare: Gun-Britt Sundström
Berghs. 32 sidor
ISBN 9789150220353

Marie Norin /Emma Adbåge
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 9789150114966
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Skuggbarnen

Små saker

Sovdags för Lydia

Varje kväll berättar flickan sagor för
pojken. Men plötsligt går det inte
längre. Skaparen har sopat bort alla
skuggor. Då försvann alla drömmar.
För sagorna är släkt med drömmarna.
Men kan man leva utan skuggor?
Kan man leva utan sagor? Flickan
måste få skaparen att ändra sig.

Små krokiga vägar, På en perrong,
En sort för sej, Spöket flyttar, Var
bor du lilla råtta, Min arga älskling
och många fler kända och mindre
kända dikter, sånger och verser
finns i denna antologi fint bildsatt av
kända svenska bildkonstnärer. Att
läsa högt, skratta och fundera kring
tillsammans.

Måste man ligga i en säng när
man ska sova? Hästar står ju upp.
Fladdermöss hänger upp och ner
och lemurer sover tätt, tätt ihop.
Tänk vad mysigt. Lydia har svårt
för att sova och provar alla möjliga
sätt. Till slut vill hon prova att sova
i badkaret. Perfekt! Men... kommer
det att gå?

Britt G Hallqvist /Eva Eriksson, Lena Anderson
och Charlotte Ramel m fl.
Bonnier Carlsen. 48 sidor
ISBN 9789163877711

Moa-Lina Croall /Klara Persson
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 9789150116373

Ulf Stark /Anna Höglund
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 9789163877452
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Strandstaden

Tilly som trodde att ...

Tio gorillor

Åh, vad jag bygger och bygger på
stranden. En hel stad! Pinnar, stenar,
gräs och mycket sand. Några figurer
kommer gåendes och vill hjälpa till
för de vill ha egna hus i staden.
Till slut blir det sådant tjat att jag inte
kan tänka längre. Då ryter jag åt alla
att sluta. Jag ska fika i stället.

Tilly vet inte hur det är att vara
någon annan. Tillsammans med
Tage funderar hon på hur olika det
kan vara. Boris har inte någon som
hjälper honom packa badkläder, så
han glömmer dem alltid. Hemma
hos Mimmi tycker de att möglig ost
är den finaste. Och en del vuxna
gillar faktiskt också sockersyltrulladeplättpannkakskorvar. Som tur är
kan man inte veta allt!

Att mandriller gillar pastiller och att
70 spindelapor klättrar i skyskrapor
hade väl ingen kunnat tro. Men att
30 gibboner saknar telefoner och
70 babianer plockar bananer kanske man kunde gissa på i alla fall.
Så vad gör 20 schimpanser, 40
tamariner, 60 makaker och 10
gorillor? Läs så får du se!

Karin Cyrén
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 9789150115833

Eva Staaf /Emma Adbåge
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129687729
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Lidia Blomgren
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 9789150116632
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Utflyktsbok för rim
och ramsare
Det är utflyktsdag och vi går över
stockeristen ända till skogen på
starka ben. Höst - lingonfest. Vinter
- pulkafest. Vår - kvitterfest. Sommar - vattenfest. Alla utflykter kräver
matsäck. Till exempel fyrkantig saft
med sugrör som skaft. Eller ostsmörgås med salladskrås och
långsam lax. Det är härligt i
naturen!
Åsa Lind och Anna Bengtsson
Hippo Bokförlag. 32 sidor
ISBN 9789187033247

Vad säger räven?

Vad är ett barn?

Hunden säger voff. Katten säger
mjau och fågeln säger kvitt. Men
vad säger räven? Är det geringding-ding, eller wa-pa-pa, eller
kanske hati-hati-ho? Nej, det finns
ett ljud som ingen har hört nämligen
rävens. Rävens hemlighet är ett
stort mysterium. Kanske kan man få
höra räven men i så fall djupt inne i
skogen.
Missa inte musikvideon på YouTube
”What Does The Fox Say?”

Alla barn är små människor som en
dag kommer att förändras. Barn har
små händer, små fötter och små
öron, men det betyder inte att deras
tankar är små. Barn har också saker
som är små men de lever i en jättestor värld. Ett barn är en liten människa och det finns alla sorters barn.
Beatrice Alemagna
Översättare: Ida Andersen
Bokförlaget Mirando. 36 sidor
ISBN 9789198139624

Ylvis, Bård Ylvisåker, Vegard Ylvisåker,
Christian Løchstøer /Svein Nyhus
Notfabriken. 24 sidor
ISBN 9789186825720
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Vi är vänner

Världens bästa monster

Även prinsessor pruttar

När Lilly går ut i skogen träffar hon
på Haren och Kopparormen och
de börjar leka. De gör allt möjligt
och ingenting tillsammans. Tills det
är dags för Kopparormen att gå i
ide. Är det säkert att han kommer
upp igen från sitt hål? Han vet inte.
De längtar hela vintern. Men våren
dröjer så länge.

Sidney tycker att han har världens
bästa monster. Därför har han anmält honom till en tävling. Vem har
hårigast vårta? Vem gör den läskigaste flygturen? Vem har den lortigaste pälsen? Vem gör den äckligaste prutten och har den hetaste
andedräkten? Många monster tävlar.
Hur går det för Sidneys monster?

Lauras pappa tar fram en mycket
gammal bok: Prinsessornas hemliga
bok, för att se om de kan få reda på
om prinsessor verkligen pruttar.
I skolan har Laura och hennes kompisar varit oeniga om det. De läser
om Askungen, Snövit och Den lilla
sjöjungfrun. Och vad tror du? Pruttar
verkligen prinsessor?

Eva Lindström
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 9789150116465

William Bee /Kate Hindley
Översättare: Annika Meijer
Rabén & Sjögren. 44 sidor
ISBN 9789129692211

Ilan Brenman /Ionit Zilberman
Översättare: Helena Vermcrantz
Förlaget Hjulet. 28 sidor
ISBN 9789185573394
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Hur klarar man av att vara bästa kompis med någon som är väldigt olik en själv och som inte ens vill vara
vaken på dagen? Ebba och Boris vet. De är bästisar, trots att Boris är ett monster.
Hur gammal är du?

ett slott i Transsylvanien. Det ligger i
Boris: – Vet inte riktigt. Vad jag minns Rumänien. Vi bodde där då.
har jag alltid funnits. Men jag kan ha fel. Ebba: – Sverige. På ett BB.
Ebba: – Nio. Eller, snart nio. Åtta och
ett halvt. Nästan. Men jag är över sju, Är ni rädda för nåt?
i alla fall.
Boris: – Jag tycker att det är jobbigt
att göra bort mig, så att folk stirrar.
Var är du född?
Jag är lite blyg. Så ibland är jag rädd
för att prova saker jag inte kan.
Boris: – Måste kolla med pappa.
(Försvinner ett tag. Kommer tillbaka
med andan i halsen) Jag är född på
16

Om ni skulle ändra nåt i historien om
er - vad skulle det vara?
Boris: – Man kan ju inte ändra nåt
som redan hänt. Men i framtiden
skulle jag vilja åka ut i rymden. Det
kan du hälsa författaren. Om det nu
är han som bestämmer.
Ebba: – Då vill jag åka till djungeln.
Och slå mig fram med en sån där
machete. Det ser roligt ut.

Ebba: – Nej. Faktiskt inte. Fast jag är
inte så förtjust i hissar.
Läs mer och lyssna på hela intervjun på barnensbibliotek.se/Foxxy
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Anden i glaset

Bada i silver

En orm för mycket

Den där Sally är en kaxig trea. Hon
vill leka anden i glaset i skolans källare. Det känns lite otäckt tycker
Greta och Malte. Det spökar ju på
skolan, det vet alla. De provar ändå.
Sally ritar ringar med bokstäver,
väser frågor i glaset. Inget händer.
Men plötsligt hörs andetag i mörkret, nästan som snarkningar.
Andra delen i serien Mystiska
skolan.

Boris tar med Ebba på en badutflykt. Han vet en strand med len
sand och glittrande vatten. Som
silver, säger han. Men en utflykt
med familjen Monstersson är ingen
vanlig utflykt. Gamen Polly och besthunden Mysis ska med. Och ärenden
ska göras på vägen. När de kommer
till stranden är det natt. Ett nattligt
monsterdopp! Del i serien om
familjen Monstersson.

Ibland är det lätt att göra något
oövertänkt. I stället för att planera
en klasspresentation tar Linnea,
Samira och Selma hand om oönskade husdjur. De gör annonser
med telefonnummer och allt! En
massa personer ringer. Vad händer
när någon vill bli av med en orm?
Det kan kanske bli en presentation.

Katarina Genar /Alexander Jansson
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163876622

Mats Wänblad /Pelle Forshed
Rabén & Sjögren. 45 sidor
ISBN 9789129692075

Anna Holmström Degerman /Tomas Nilsson
Opal. 29 sidor
ISBN 9789172996700
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Erik mitt i röken

Gastar och grodyngel

Hemliga nyckeln

Det regnar. Erik bakar tillsammans
kompisen Lea. Egentligen gör de
matteläxor. Kakbaket är bara en
paus. Och sedan spelar de lite på
Leas dator. Plötsligt hörs hundskall
och ylanden. Det är Rex, Leas hund.
Kakan brinner! Huset är fyllt med
rök. Och det finns ingen brandvarnare. Tur att det finns en hund!
Del i serien om Erik den vilde.

Gasten i dammen bubblar ondskefullt. Det blir svårt för Milda att fånga
grodor. Trots att hon slagit vad med
sin bror Malte. Och insatsen är hög,
serietidningar och städning! Men är
det inte Maltes kompis Valle i snåret?
Är det han som blåser bubblorna?
Det går inte att vara säker, i Moster
Ros spökhus. Andra delen i serien
Spökhuset.

Alma och Egon hittar en nyckel. Går
den kanske till något av källarförråden? Ingenstans passar den, inte i
porten eller i tvättstugan. Och alla
förråd har fel slags lås. Förutom ett
som saknar lås. Där luktar det illa,
och någon har lämnat en madrass
efter sig. Skumt. Är det någon som
bor i källaren?
Del i serien om Alma och Egon.

Torsten Bengtsson /Jonas Anderson
Nypon förlag. 20 sidor
ISBN 9789175670829

Ewa Christina Johansson /Jonna Björnstjerna
B Wahlströms. 36 sidor
ISBN 9789132163579

Carin Wirsén /Karin Holmström
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 9789129691382
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Hundtjuven

Häxmästaren

Modigaste killen i Världen

Utanför affären sitter Tove och
gråter. Någon har stulit hennes valp
Ludde. Tur att Tim har deckarprylar.
Med noggranna anteckningar och
ordentlig efterspaning hittar de
Ludde, fastbunden under en stol.
Där sitter en gubbe som säger att
han köpt valpen till sina barn. Då
gäller det att vara listig och slug.
Första boken i serien Detektiverna.

När drottning Krias ohyggliga soldater invaderar finns bara en som kan
rädda riket. Häxmästaren. Synd att
han verkar vara en så konstig typ.
Visst, han dödade en drake för länge
sedan. Men nu håller han sig undan,
hänger med lindormar. Rand och Ella
måste ändå hitta honom. Om det
blir en utmaning? Räkna med det!
Första boken i serien Häxmästaren.

Det finns mycket Einar skulle vilja
göra, om han vågade. Om han inte
blev så där röd i ansiktet. Dansa
och sjunga inför publik, prata med
storasyskonens kompisar och se till
att ingen trängde sig i köer. Särskilt
när Hedvig är i närheten skulle Einar
vara modig. Men behövs det verkligen, Hedvig kanske gillar rött?

Suzanne Mortensen /Lisa Moroni
B Wahlströms. 31 sidor
ISBN 9789132163890

Niklas Krog /Johan Egerkrans
B Wahlströms. 32 sidor
ISBN 9789132163463
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Oj oj Ture

Saga på ridskola

Lasse och Lisa tar hand om grannen Kajsas kanin över sommaren.
Ture är lite tjock och vresig. En dag
är Ture inte längre tjock. I höet,
under ett lager dunig päls ligger tre
nakna kroppar. Och när Ture gräver
sig ut ur buren måste Lasse och
Lisa fostra ungarna själva. Inte lätt
att veta, med kaniner. Del i serien
Djurkompisar.

Saga tycker att Max är feg som
inte vill börja rida. Men ridlärarna är
otäcka, visar det sig. De springer
snabbt när Saga ska trava och hon
tappar kontrollen. Vill de att hon ska
bli rädd, eller? Men lite rädsla är
kanske bra ibland om man handskas med hästar. Och Max är en
bästis, inte en fegis. Andra boken
om Saga och Max.

Margareta Nordqvist
Bonnier Carlsen. 58 sidor
ISBN 9789163877025

Pia Hagmar /Maria Källström
B Wahlströms. 34 sidor
ISBN 9789132162800
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Ingrid Olsson /Matilda Salmén
Opal. 32 sidor
ISBN 9789172996779

Sam och Sigge och
den första julen
Julen närmar sig. Eric och Simon
minns sin första vinter i Sverige.
Mamma berättar om äventyren med
nya huset, när det var så kallt att de
måste ligga i samma säng och möss
sprang i rummen. Om snöstormen
och strömavbrottet och katten som
åt stalltomtens gröt. Och inte minst
slädfärden på juldagen! Femte boken om Sam och Sigge.
Lin Hallberg /Margareta Nordqvist
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163879203
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Skot

Smyga spana snoka

Smyga till Hallon

Skot faller från himlen rakt ner i 3b:s
klassrum. Oklart från var. Läraren är
trött och utarbetad. Skot är den enda
som kan se Kents osynliga kanin.
Då blir det bråk. Kent är inte att leka
med. Men han har en mamma. Det
har inte Skot, vad han vet. En knasigt
kul berättelse om skola, osynlighet
och sånt.

Skoldagen börjar med en genomgång av bokstaven S. På rasten
lånar Maja lärarens ringklocka och
håller lektion. Plötsligt är klockan
försvunnen. Tänk om någon stulit
den? Maja blir orolig och gömmer
sig bakom en gardin. Kanske kan
hon därifrån snoka reda på vem
förövaren är? Om hon spanar
tillräckligt. Första boken i serien
Kompisböckerna.

En dag när Tyra är sjuk leker Lisa
med Alva. De var bästisar förut, men
Alva rangordnar kompisar. Lisa är
nummer fem. Det känns konstigt
att bli rangordnad. Och när Lisa är
sjuk ser Alva till att få rida Hallon.
Det är som att hon tar allt från Lisa,
kompisar, hästar. Då smyger Lisa ut
till Hallon för tröst. Femte boken om
Hallon.

Oscar K. /Dorte Karrebæk
Översättare: Carina Gabrielsson Edling
Bokförlaget Hegas. 47 sidor
ISBN 9789175430171

Pernilla Gesén /Jeanette Milde
Lilla Piratförlaget. 64 sidor
ISBN 9789187027475

Erika Eklund Wilson
Bokförlaget Hegas. 48 sidor
ISBN 9789175430683
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Sälsommar

Ut med domarn!

Vi vinner!

Lo och Levi följer med Tiger Andersson till Fyr-Calles skärgårdsö för att
titta på en sälkut. När de kommer dit
har sälmamman blivit bortskrämd av
en båt med nyfikna turister. Fyr-Calle
är rasande. Om inte mamman vågar
återvända kommer kuten att dö.
Den ligger på stranden och orkar
inte röra sig. Tredje boken om Tiger
Andersson.

Ted tycker att han är bäst i fotbollslaget. Han vill klara allt själv. I matchen mot Sandhem blir det problem.
Han går in för hårt i närkamperna.
Först blir det straff, sen blir han
utvisad. Men när Ted blir tacklad
händer inget. Orättvist, tycker Ted.
Men vad man än tycker, så är det
domarn som dömer! Andra boken
om Fotbolls-Ted.

Axel och Omar är taggade inför
skoljoggen. Axel har nya, fina skor.
Det går riktigt bra, till en början. De
är nästan ikapp treorna när Axel
ramlar och slår i knäna. Då vilar de.
Äter blåbär i skogen. Tar hand om
en bortsprungen hund. Det finns
sånt som är viktigare än att vinna,
viktigare än fina skor.
Del i serien Solgatan 1.

Lin Hallberg /Karin Åström Bengtsson
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163878435

Malin Stehn /Elin Fahlstedt
Opal. 31 sidor
ISBN 9789172996502

Helena Bross /Kadri Ilves
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163876134
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Litteraturvetare
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Sigge och Elina i serien BUS. Bild Margareta Nordqvist. Text Lin Hallberg.
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Bokurval
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KApitelböcker
XXY
6-9 år
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Foxxy är reportern som kan prata med hästar. Tur det, för vi undrade nämligen en hel del om shetlandsponnyn Sigge och hans ryttare Elina.
Hur gamla är ni?
Sigge: I verkliga livet så är jag 26 år.
Elina: Jag är tio år.
Var är du född, Sigge?
Jag är född ute på Dartmoorheden i
England.
Sigge, vad är det roligaste du vet?
Det roligaste jag vet är när jag och
Sam och Navigator får tokspel och
20

leker i hagen. Då rusar vi runt och
låtsas vara rädda och galopperar så
snabbt vi bara kan. Vi tävlar i vem
som är snabbast på att vända och vem
som kan bocka mest. Efteråt blir vi
jättetrötta och står och flåsar.
Elina, vad tycker du är det bästa med
hästar?

Har ni några önskedrömmar?
Sigge: Min önskedröm är att det ska
växa morötter i träden och Lin inte
ska märka det och så ska jag gå där
och mumsa.
Elina: Min önskedröm är att Sigge
ska bli min på riktigt och att jag aldrig ska bli för stor för att rida honom
och att han aldrig ska dö.

Det bästa med hästar är att de är bäst
och att det går att rida på dem och
prata och mysa.
Läs mer och lyssna på hela intervjun på barnensbibliotek.se/Foxxy
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Bergtroll på slottet

Bobo i apskolan

Den fruktansvärda Sankt Göran
jagar nyfödda draken Silvertass.
Och Jack har bråkat med sina föräldrar. Han och Silvertass är ensamma, dömda av en fasansfull
profetia. Det kan bara gå illa. Om
det inte vore för de trogna vännerna
Rurik och Betty som anar en lösning. Spåren leder till de hemliga
rummen under Kungliga slottet.
Andra boken i serien Spådomen
om Jack.

I apskolan lär sig bonobo-aporna
bokstaven A, räkna till ett och att
räcka upp foten. Det räcker för de
flesta. Men Bobo anar att det finns
mer. Enligt en vresig babian finns
det bibliotek fulla med böcker. Som
bananer ungefär, fast fyrkantiga,
och med bokstäver i om man skalar
dem. Men färden dit är kantad av
faror, för både kropp och själ.

Martin Olczak /Anna Sandler
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 9789129690248

Malte Persson /Mattias Adolfsson
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163876608

Borttappat : katt, kompis,
kalsong
Jördis hatar allt med H. Halsfluss,
hästar och Harry. Till och med H:et
i sitt eget namn. Det har hon gett
till Judith. Och inte blir det bättre
när Hermione kommer till klassen.
Hon är kul, cool och bättre på fotboll. Plötsligt är det inte lika självklart att Judith alltid finns där.
Kanske är Harry inte så illa, ändå.
Inte H heller. Första delen i serien
Jördis.
Elin Lindell
Alfabeta. 109 sidor
ISBN 9789150116403
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Brandkårsmysteriet

Djurfiket

Dvärgarna

Det brinner på museet och i
Muhammed Karats butik. Ingen
kommer till skada, men när elden
släckts uppdagas stölder. Ett guldhalsband och en värdefull vas. Kan
brandmännen vara inblandade? Här
räcker inte vanlig deckarlogik. Lasse
och Maja måste ta till andra sinnen
för att sniffa ut boven.
Tjugotredje boken om Lasse-Majas
detektivbyrå.

Djur är det bästa Sally vet. Men
pappa är allergisk. Näst bäst är att
handla med mamma, då kan det bli
fika. Att leka med Nadja är också
kul, hon har flera djur. Men djur får
inte fika. Varför inte ordna ett fik
för djur, med speciellt anpassade
rätter? Det vore perfekt! Om inte
lillebror Sixten stör planerna.
Första boken i serien Sally, djurens
vän.

I Hindusbergen beter sig dvärgarna galet. Här finns inget av den
välkomnande vänlighet som Tann
är van vid hemifrån. Istället blir han
och vännerna Aina och Bladhus
bortdrivna med vapen och hot.
Men Tann ger inte upp så lätt. Alla
har rätt till gästfrihet, och det är en
rättighet värd att kämpa för!
Nionde boken i serien Legenden
om Tann.

Martin Widmark /Helena Willis
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 9789163878947

Camilla Ceder /Sanna Mander
Bonnier Carlsen. 112 sidor
ISBN 9789163874734

Niklas Krog /Johan Egerkrans
B Wahlströms. 135 sidor
ISBN 9789132162473

21

HAR LÄST

HAR LÄST

HAR LÄST

VILL LÄSA

VILL LÄSA

VILL LÄSA

MITT BETYG

MITT BETYG

MITT BETYG

Elliot och den mystiska
lappen
Elliot är ett loppisproffs. När han
kommer hem med sina senaste
fynd hittar han något mystiskt. En
lapp och ett fotografi på en hund.
Lappen är en bön om hjälp. Någon
är i knipa! Elliot och lillebror följer
skarpsinnigt mysteriets ledtrådar.
Det blir ett tankekrävande äventyr
med oväntat glädjande utgång!
Andra boken om Elliot.
Hillevi Wahl /Mia Nilsson
Rabén & Sjögren. 64 sidor
ISBN 9789129689501

En fisk som heter Fabian

En mördarkatts dagbok

Selma träffar en ny kompis i skolan,
Fabian. Han gillar stenar och har
koll på stjärntecken. Fågeln som
inte längre sitter i hennes bröst blir
deprimerad och känner sig ensam.
Och hur går det med Snöret, kompisen Selma träffade i somras?
En del säger att man inte kan ha
flera bästisar. Men vad är det för
vänskap?
Fristående uppföljare
till Snöret, fågeln och jag.

Fluffy är en katt. Katter tar hem
döda djur och lägger på mattan.
Möss och fåglar. Det bara är så.
Men när Fluffy släpar hem grannens
kanin får hans familj nog. Men hur
ska de ställa allt tillrätta? Är det
ens säkert att Fluffy är skyldig? En
mördarkatts dagbok är en outtömlig
källa till förundran och glädje.
Anne Fine /Emma Göthner
Översättare: Caroline Bruce
Lilla Piratförlaget. 46 sidor
ISBN 9789187027437

Ellen Karlsson /Eva Lindström
Hippo Bokförlag. 146 sidor
ISBN 9789187033223
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Ett hjärta av is

Ett väldigt bra litet djur

Fallet Bus och Balotelli

Efter att ha räddat Unda ur Skuggmästarens grepp, har Maro kommit
till den svåraste delen av sitt uppdrag. Han måste trotsa isfälten och
vinterns bin för den magiska ishonungen. Ett stick och du förvandlas
till is! Det verkar som om Unda har
fler hemligheter än Maro anat. Även
kungen tycks ha dolda planer.
Tredje boken om Maros resa.

Simon önskar sig ett djur i födelsedagspresent. Det är det enda han
vill ha. Vilket som helst: hamster,
katt, bäver, orm, hund. Helst hund.
Helst labrador. Men djur är mycket
arbete, tycker mamma och pappa,
och mormor är allergisk mot pälsdjur. En köttätande växt kan han
kanske fixa. Om den inte vore så
dyr.

Marsvin kan dö om de inte har
sällskap. Det vet alla, hävdar Valle.
Vilmas granne Manfred har ett marsvin, som bor helt ensam. Ett fall för
djurräddarklubben! Men att ordna
ett nytt marsvin är dyrt och en vuxen
måste vara med. Då räcker inte enkla lösningar som loppis och sånt.
Här krävs list och förslagenhet.
Tredje boken om Djurräddarklubben.

Jo Salmson /Åsa Ekström
Bonnier Carlsen. 168 sidor
ISBN 9789163877544

Emi Gunér
Rabén & Sjögren. 128 sidor
ISBN 9789129689266

Anette Eggert /Mia Maria Güettler
B Wahlströms. 110 sidor
ISBN 9789132164125
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ISBN 978-91-502-1967-8

Frida Nilsson /Maria Nilsson Thore
Rabén & Sjögren. 108 sidor
ISBN 9789129689334

VILL LÄSA
MITT BETYG
BERGHS

Harry, Gunnar och
presenten

Herr Fågelbo i
huset bredvid

Under friluftsdagen visar sig Harrys
mamma vara en mästare på klättervägg, en riktig ninja. En ordentlig
klätterutrustning skulle vara den
perfekta födelsedagspresenten.
Men Harrys familj har ont om pengar.
Harry och storebror Gunnar sliter i
veckor med barnpassning, biltvätt
och hundrastning. Ibland räcker inte
schysta medel till.

Elmo och hans syster leker i det
övergivna grannhuset, där trädgården växer igen och det finns
djungeltapeter och fågelspindlar i
garderoberna. Men en dag flyttar en
skäggig gubbe in. Han sågar i träd
och har skumma möbler. Och vad
gör deras förvirrade mormor inne
hos honom egentligen? Har han
fågelbon i skägget?

Sofia Nordin och Kajsa Gordan
Rabén & Sjögren. 71 sidor
ISBN 9789129689235

Julia Donaldson
Översättare: Sofia Lindelöf
Berghs. 77 sidor
ISBN 9789150220346
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Herr Grums och
körsbärsträdet
Det är vår i Pimplarby. Alla är så där
som man är om våren, lite spralliga
och sugna på bakverk. Men gammelfarmor vrålar något om de gamla
sederna, och skumma saker sker i
Runtusskogen. En röst från körsbärsträdet påstår sig vara skogsandarnas konung. Alla ska lyda rösten.
Polly anar en Grums i mossen.
Sjunde boken om Herr Grums.
Andy Stanton /David Tazzyman
Översättare: Helena Olsson
Argasso bokförlag. 227 sidor
ISBN 9789186579975

i huse t bredvid

789150 219678

BERGHS

Lilla Lök har ingen pappa. Eller, hans
pappa heter Joppe och bor på en
lång gata i Stockholm. De har aldrig
träffats. Och Lilla Lök heter egentligen Stig. En del kallar honom Stigge.
En del retar honom för pappan. Och
mamma har inte råd att köpa cykeln
i julklapp. Men hos Karl på bilverstan
lär sig Lilla Lök att lyfta höns.

Herr Fågelbo

HAR LÄST

9

God jul, Lilla Lök

Julia Donaldson

BERGHS

HAR LÄST

VILL LÄSA

Pollys djurpensionat

HAR LÄST

Julia Donaldson

”Oouuiii” ”Tssss” ”Rrring”
Polly ska öppna ett djurpensionat under
sommaren där grannarna kan lämna in
sina kelgrisar när de själva reser bort.
Ett efter ett yttar djuren in – staren,
majsormen och marsvinen. Men en dag
har majsormen rymt från sin bur. Polly
får en hemsk tanke. Ormar äter ju möss.
Tänk om marsvinen är i fara …

Judit och tant Harriet

Julius och pusskalaset

Pappa snickrar på sommarhuset
och Judit har tråkigt. Men en dag
träffar hon tant Harriet på torpet
i Långkärr. Harriet är på rymmen,
från ålderdomshemmet. Hon har
återvänt till sin barndomstrakt för att
dö i lugn och ro. Full av klokhet och
galna historier från ett minst sagt
äventyrligt liv.

Vid förälskelser kan det lätt bli
knasigt. Som för Julius. Han är kär i
Linn, men det enda han lyckas fråga
är om hon gillar köttbullar. Inte riktigt
vad han tänkt sig. Och att kompisen
Isak kastar en köttbulle i huvet på
Linn underlättar inte. Nu ska Linn
ha kalas. Det ryktas om pusskalas.
Pirrigt och spännande.
Första delen om Julius.

Charlotta Lannebo /Bettina Johansson
Rabén & Sjögren. 181 sidor
ISBN 9789129689044

Martin Svensson /Henrik Lange
B Wahlströms. 110 sidor
ISBN 9789132162619
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Kanuld på mammutslätten

Kapten Blåskägg

Lillebror försvunnen

Neanderthalaren Kanuld är hungrig.
Pappa Grabonk är uppfinnare och
har aldrig tid att jaga. Uroxarna och
mammutarna är dessutom rätt stora
och läbbiga tycker han. Dessutom är
jakt plågsamt för djuren. Men magarna mullrar. När sen stora vulkanen får
ett utbrott visar det sig att det är bra
med uppfinningar.
Första delen i serien Kanuld.

Nelly Rapp och Valle är på seglarläger. Inför sista dagens tävling kan
de inte sova. De seglar ut i månskenet för att undersöka ryktena om
den osaliga Kapten Blåskägg. Från
havets botten stiger plötsligt ett
enormt piratskepp. Snart är de i en
faslig knipa. Men Nelly har kommit
en lösning på spåren. En mordgåta
och piratkomplott!
Fjortonde boken om Nelly Rapp –
monsteragent.

Det är jobbigt med syskon, tycker
Emil och Alva. När de avslöjar kärlekshemligheter, till exempel. Men
när Alvas lillebror Jonte försvinner
är det allvar. Sist sågs han stiga in
i en bil. Spåren leder ända till Lummelundagrottorna och den
obehagliga familjen Grottman.
Otäck spänning på Gotland!
Elfte boken om Emil Wern –
detektiv.

Cato Thau-Jensen
Översättare: Barbro Lagergren
B Wahlströms. 123 sidor
ISBN 9789132163456

Martin Widmark /Christina Alvner
Bonnier Carlsen. 112 sidor
ISBN 9789163878602

Anna Jansson /Mimmi Tollerup
Rabén & Sjögren. 78 sidor
ISBN 9789129691467
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Loka och monsterspegeln

Majsans mysterium

Min bästa ovän

Genom sina glasögon ser Loka
monster. Familjen ovanför hissen,
till exempel. Eller lilla Esmeralda i
sladdskåpet. Men när Loka får en
antik spegel i födelsedagspresent
av mormor och morfar händer något
verkligt konstigt. Ett monsteransikte
framträder i spegeln. Monster som
inte ens har någon spegelbild!
Andra boken om Loka.

Bakom knuten i radhusområdet lurar
mysteriet. Det är Majsan säker på.
Man måste bara vara uppmärksam
och kunna analysera detaljer som
en riktig detektiv. Efter en grundlig
genomsökning av grannskapet, där
igelkottar och skator plötsligt pratar,
är Majsan ett brott på spåren. Eller
är det tvärtom?

När Malva berättar i sin nya klass att
hon samlar på autografer tar Marius
genast efter. Plötsligt är det en tävling. Hur mycket Malva än anstränger
sig, lyckas Marius få fler och bättre
namnteckningar.
Men när fotbollsstjärnan Goran
Gombrovic är i stan, går de båda
bet. Här krävs samlade krafter! Första delen i serien Autografjägarna.

Lisa Moroni
Rabén & Sjögren. 67 sidor
ISBN 9789129691351

24

Annika Giannini
Opal. 96 sidor
ISBN 9789172996717

Andreas Palmaer /Ola Skogäng
Alfabeta.95 sidor
ISBN 9789150116427
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Mingla och Errol

Mitzi, Iggy och Pop

Mamma jobbar när fritids har planeringsdag. Mingla går hem själv från
skolan. Men i porten upptäcker hon
att hon tappat nyckeln. Katastrof!
Och mamma som jobbar sent.
Grannen Lundberg hjälper till. Mingla
följer med till hans jobb. Lundberg
är ljusmästare på en teater. Han
heter Errol efter en känd skådespelare.
Andra boken om Mingla.

När pappa Johan åker på festivalturné med sitt band, måste Mitzi
följa med. Festivalen är stökig och
låter mycket. Men hon träffar Kevin,
som är där med sin pappa för att
sälja tröjor. Tillsammans räddar de
några föräldralösa igelkottsungar
undan festivalpublikens stampande fötter. Oväntade känslor väcks.
Tredje boken om Mitzi.

Åsa Storck /Anna Helal
Bokförlaget Hegas. 47 sidor
ISBN 9789175430461

Monkel Trogg och den
flygande åsnan
Världens minsta jätte Monkel Trogg
har blivit utnämnd till kungens vise
man. Grummelberget mullrar om
natten, det är varmt och rökigt.
Monkel anar det värsta. Men jättar
lyssnar inte på kloka råd. Om de inte
kommer från mirakelåsnan, förstås.
Tillsammans med småttingen Emily
planerar Monkel en snillrik räddning!
Andra boken om Monkel Trogg.

Mårten Sandén/Åsa Arnehed
Rabén & Sjögren. 80 sidor
ISBN 9789129687644

Janet Foxley
Översättare: Carina Jansson
Bokförlaget Semic. 194 sidor
ISBN 9789155259037

Morten Dürr

Morten Dürr

När FATIMA
blev fågel
Peter Bay Alexandersen

När FATIMA blev fågel

Fatimas pappa kommer från Egypten.
Han har berättat historien om
gudinnan Isis för Fatima.
Isis har gyllene vingar och kan
beskydda och trösta dem det är synd
om.
Fatima vill också ha gyllene vingar, så
att hon kan ta hand om dem det är
synd om.
Det är bra att kunna om det är någon
som retas.
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Monstersystern
Noras lillasyster Agnes tränger sig
alltid på. Tar hennes saker, äter hennes godis. Och alltid ska hon störa
när Nora leker med Ina. Mamma förväntar sig ändå att Nora ska ställa
upp. Om hon och Ina gömmer sig i
trapphuset, eller i hissen, eller på ute
gården, räknas det fortfarande som
en lek?
Ingrid Olsson /Johanna Kristiansson
Rabén & Sjögren. 72 sidor
ISBN 9789129692990

2013-05-15 21:21

Ninja Timmy och resan
till Sansoria

När Fatima blev fågel
(Bok + CD)

Ett nytt uppdrag för kampsportskatten Timmy och ninja-gänget.
Uppfinnaren Alfred får ett kryptiskt
meddelande från sin gamla magilärare miss Vinderfelt på ön Sansoria.
Något fruktansvärt har skett, och
vänlige kejsaren Istradius är som förbytt. Men bara att ta sig över det vida
Kettelhavet kräver såväl heroiska
insatser som vännernas samlade
förslagenhet. Pannbanden på!
Andra boken om Ninja Timmy.

En dag efter skolan kan Fatima
flyga. Hennes pappa har berättat
historien om den egyptiska gudinnan Isis. Hon skyddar människan
med sina vingar och genom att lista
ut solguden Ras hemliga namn.
I skolan är Fatimas gamla kompis
Jeppe taskig, mobbar alla tjejer.
Kanske har han ett hemligt namn
att lista ut?

Henrik Tamm
Bonnier Carlsen. 224 sidor
ISBN 9789163877582

Morten Dürr /Peter Bay Alexandersen
Översättare: Carina Gabrielsson Edling
Uppläsare: Kerstin Andersson
Bokförlaget Hegas. 42 sidor
ISBN 9789175430409
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När jag reste till jordens
medelpunkt och andra
sanna eller falska historier
Världen är full av fantastiska livsöden.
En del tror på spöken, andra reser
till platser som ingen trodde fanns.
Kan det stämma att läkare förr i tiden
drack kiss, eller att trollkarlar trollar
bort sig själva, eller att jordens mitt
är ihålig? En del historier är sanna,
en del falska, du får själv ta reda på
vilket.
Andreas Palmaer /Peter Bergting
Alfabeta. 64 sidor
ISBN 9789150116953

Puts väck!

Puzzel i skolan

Ibland är det kämpigt att ha en
skrikande bebis till syrra. Det tycker
både Oscar och Lasse. Men det
är nog ändå bäst att vara försiktig
med trolleritricket Oscar köpte av
den mystiska Mr. Fisto. Eller var det
Mefisto? Hur som helst: det är äkta
magi, en näsduk som trollar bort.
Går det att trolla tillbaka?

På Mimmis skola blir det bråkigt
när Sofis mobiltelefon försvinner.
Anklagelser och elaka öknamn
kastas runt bland eleverna. Bara för
en telefon, som Puzzel hittar under
en bänk. Puzzel får stanna i klassen
ett tag. Då lugnar allt ner sig. Högläsning blir mycket roligare om en
hund lyssnar.
Femte boken om Puzzel.

Ellen Holmboe /Teddy Kristiansen
Översättare: Sofia Lindelöf
Berghs. 40 sidor
ISBN 9789150220322

Isabelle Halvarsson /Margareta Nordqvist
Bonnier Carlsen. 128 sidor
ISBN 9789163878930

HAR LÄST

HAR LÄST

HAR LÄST

VILL LÄSA

VILL LÄSA

VILL LÄSA

MITT BETYG

MITT BETYG

MITT BETYG

Siri reser inte till Japan

Sist jag var som lyckligast

Sommaren med Sigge

Siri har en pappa hon aldrig har
träffat. Han bor i Japan. Nu plötsligt
vill han att hon hälsar på. Hon har
fått en lillasyster, tydligen. Varför
tror föräldrar att de kan göra som
det passar? Siri vill inte åka till
Japan. Men hon vill träffa sin pappa.
Och systern. Om inte annat, för att
visa att någon vågar ta ansvar för
familjen.

Det är snart skolavslutning. Dunne
funderar på hur hon ska avsluta
boken om sitt lyckliga liv. De nya
kompisarna i skolan är snälla, för
det mesta. Ibland saknar hon Ella
Frida. Men inte så mycket, längre.
Då hämtar mormor Dunne i skolan.
Det har hänt en olycka. Kanske är
detta slutet på det lyckliga livet.
Tredje boken om Dunne.
Finns också som ljudbok.

Det är som en dröm. En vecka på
landet med ponnyerna Sam och
Sigge. När ägaren Ingela åker på
semester blir Elina ensam skötare.
Men ansvar för två ponnyer är också
krävande. De måste motioneras och
lära sig vem som bestämmer. En
skötare måste vara uppfinningsrik
och uppmärksam. Ett riktigt sommaräventyr!
Tolfte boken om Sigge.

Rose Lagercrantz /Eva Eriksson
Bonnier Carlsen. 120 sidor
ISBN 9789163877513

Lin Hallberg /Margareta Nordqvist
Bonnier Carlsen. 160 sidor
ISBN 9789163877537

Kajsa Gordan /Anders Westerberg
Berghs. 64 sidor
ISBN 9789150220780
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Stjärnklart, Sally!

Stolpe in

Två hus och sju tusen steg

Mamma och pappa har bestämt att
det ska bli en jul utan klappar. I stället
har de en hemlig upplevelse planerad. Illa. Sally måste ha en stjärnkikare. Om hon kan visa hur snäll hon är,
kanske. Städa hamsterburen, gå på
utflykt med mamma, hjälpa pappa i
affären. Men det är mycket som kan
gå på tok, i en snällaktion.

Derbycupen närmar sig. Revanschlusten stiger för tjejerna och killarna i
ABK. Men också nerver. Tänk om de
åker ut mot Ekeby, som förra året.
När det väl gäller blir allt fel, känslorna svallar. Ekeby betedde sig kanske osportsligt, men de bröt inte
mot reglerna, varken fotbollens eller
samhällets.
Tredje boken om Bästa klubben.

Veckorna hos mamma har Siri och
Björn sällskap till skolan. Han bor
granne. Då hinner de ses på kvällarna också. Kanske titta på iPad i
hans säng. Och kyssas. För nog är
de tillsammans nu? Veckorna hos
pappa är det annorlunda. Vad innebär det att separera på prov? Vad
händer med kärleken, tar den slut?

Anna Ehn och Mia Öström /Jenny Karlsson
Opal. 64 sidor
ISBN 9789172996977

Magnus Ljunggren /Mats Vänehem
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 9789163876967

Bo R Holmberg
Rabén & Sjögren. 137 sidor
ISBN 9789129693300
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Vampyrvarning

Världens räddaste katt

Åska på Solsidan

När en ny granne flyttar in lagom till
Halloween känns det misstänkt. På
kvällen också! Jonas berättar vampyrsagor i skolan och Irma vill läsa
spökisar när hon sover över. Klart
Titti måste spana på nya grannen.
Är inte mamma ovanligt trött? Vissnar blommorna? Surnar mjölken?
Varför smyger grannen omkring på
natten?

I Stensätter finns inte så många
barn. Mats får en katt, Rosa Jansson. Hon är rädd för nästan alla.
Men Rosa är Mats bästa vän, även
om han vet att hon är mer än bara
mysigast i världen. Katter är magiska
varelser, de tillhör familjen men också
skogen, de bär på en hemlighet som
aldrig kan avslöjas.

Kalle och Dilsa är inte bara detektiver. De är goda människokännare,
också. Under ett uppdrag på Solsidan hamnar de mitt i en arvskonflikt. Det gäller att ha sinne för detaljer och att förstå de känslor som
uppstår när en familj drabbas av
sorg. Då är det inte givet vem som
är skurk.
Tolfte boken om Kalle Skavank.

Anna Holmström Degerman /Christel Rönns
Opal. 80 sidor
ISBN 9789172996960

Mats Jonsson
Alfabeta. 64 sidor
ISBN 9789150116991

Petrus Dahlin /Sofia Falkenhem
Rabén & Sjögren. 92 sidor
ISBN 9789129691399
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Greg i bokserien Dagbok för alla mina fans av Jeff Kinney. Översättning: Thomas Grundberg

Te

Bokurval

Ar

KApitelböcker
XXY
9-12 år
FO

Foxxy åkte till USA för att få ett samtal med 13-åringen Greg som skriver loggbok över sitt liv. Han vill allra
helst bli rik och berömd, eller äta två jätteglassar efter varandra.
Hur gammal är du?

Hur ofta skriver du i din dagbok?

Vilken är din önskedröm?

– Det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag
går i middle school, så då måste jag
väl vara mellan 11 och 13.

– Loggbok, inte dagbok. Varje dag,
om jag inte glömmer bort det.

– Att bli rik och berömd, så klart.
Eller att äta två jätteglassar på raken.
Vilket som än kommer först.

Var är du född?

Om du skulle ändra nåt i historien
om dig – vad skulle det vara?

– Jag är inte alldeles säker på det hel- – Jag önskar jag kunde snabbspola
ler. Det här börjar bli konstigt. Jag ska fram till high school-åren. Att sitta
leta rätt på mitt födelsecertifikat och
fast i middle school suger.
så hör jag av mig igen.

28

Om du fick byta namn, vad skulle du
då vilja heta?
– Garg Harfley. Det får mig att låta
som en viking.

Läs mer och lyssna på hela intervjun på barnensbibliotek.se/Foxxy
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20 över 7

Astrid Baros genialiska plan

Bit ihop nu!

Ludvigs kusiner saknas efter en eldsvåda men han vägrar ge upp hoppet
om att de fortfarande lever. När han
börjar undersöka saken stöter han på
riktigt obehagliga typer men också
mystiska ledtrådar. Vad är det egentligen som hänt hans kusiner?
Ludvigs farbror beter sig dessutom
väldigt konstigt, men han kan väl inte
ha något att göra med sina egna
barns försvinnande?

Astrid är seriöst trött på sina skilda
föräldrars nya partners. Så trött att
hon rymmer till en öde ö och får
mamma och pappa att följa efter.
Tanken är att de ska fatta att de hör
ihop. Men de är inte ensamma på ön
och allt går inte enligt Astrids plan.
Kommer alla ens hem med livet i
behåll?

Robins pappa och storebror älskar
att jaga. De tycker Robin är en fegis
som inte vill hänga med ut och skjuta.
Men när hunden Dimma försvinner är
plötsligt Robin den som ger allt. Han
visar att mod handlar om något helt
annat än pappa och brorsan tror.
En bok om att våga vara och stå upp
för den man är, och om att acceptera
att alla inte är lika.

Ewa Christina Johansson/
Cecilia Danneker Engström
B Wahlströms. 137 sidor
ISBN 9789132162756

Levi Henriksen
Översättare: Ylva Kempe
Opal. 208 sidor
ISBN 9789172996090

Martina Ericson
Nypon förlag. 48 sidor
ISBN 9789175672083
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Coolt med ADHD
Alice har så svårt att koncentrera sig;
det är som om tiden går mycket fortare för henne än för alla andra i klassen. Hon kommer ofta försent, och
alltid är det någon som blir arg på
henne - som mamma eller fröken.
På BUP görs en utredning, men
Alice vet inte riktigt vad den ska vara
bra för. Om de kommer fram till något,
vad spelar det då för roll för henne?
Malin Roca Ahlgren och Susanne Israelsson
Stenberg /Carl-Marcus Ramstedt
Kikkuli Förlag. 108 sidor
ISBN 9789189610842

De hundra hästarnas
hemlighet

Den hungriga hamsterns
återkomst

Istället för att åka till sin mormor
som vanligt, åker Nell till sin moster
på lovet. Kusinerna Gem och Alfie
berättar myten om de hundra hästarna; hur den hundrade hästen alltid blir magisk. På något sätt hänger
det ihop med den mystiska flickan
som dyker upp ibland och som stulit
det enda Nell har kvar efter sin pappa.
Hon som är så arg nästan hela tiden,
men som när man minst anar det
finns där som en räddande ängel.

När Joe får en Anubis-amulett med
förmågan att uppfylla EN önskan blir
hans liv plötsligt lite problematiskt.
När man önskar sig ett husdjur av
den egyptiske dödsguden kanske
djuret i fråga inte alltid är fullt så levande som man skulle kunna önska.
Plötsligt har han en odöd och extremt
hungrig hamster som behöver hans
hjälp. Bäddat för pinsamt trubbel!

Sarah Lean
Översättare: Ylva Kempe
B Wahlströms. 160 sidor
ISBN 9789132163654

Sam Hay
Översättare: Carla Wiberg
Berghs. 100 sidor
ISBN 9789150220254
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Den skrikande trappan

Det är jag som är Juni

Drakhjärta & Hamnskiftare

I en värld full av ondsinta spöken är
det barnen som får föra kampen mot
ondskan, eftersom de vuxna inte kan
se de döda. Lockwood & co består
av tre unga agenter. Då deras första
uppdrag går fruktansvärt fel, tvingas
de ge sig i kast med det mest fruktansvärda av alla spökinvaderade
hus. De kommer dessutom dit utan
nödvändig utrustning...
Första boken om Lockwood & Co.

Efter att ha testat en himla massa
sporter, allt från segling till isdans,
har Juni kommit fram till att hon
egentligen mest gillar att slappa.
Men så kommer bästisen Alba med
den strålande (not!) idén att de ska
börja rida. Juni är skeptisk men Alba
kan vara väldigt övertygande och
plötsligt sitter Juni där. På en häst.
Livrädd. Men hon har lovat sina
föräldrar att hålla ut hela terminen,
så det är bara att bita ihop...

I en gammal borg strax utanför en by
i Nordanländerna bor syskonen Vera
och Albin med sina föräldrar.
När Vera tar hem en familj drakar
uppstår bråk i byn. Alla vet ju att
drakar är livsfarliga bestar som dödar
och plundrar... Albin upptäcker att
han kan förvandla sig till vilket djur
han vill. Det kommer väl till pass, då
syskonen dras in i en kamp mellan
mörker och ljus där hela deras värld
riskerar att förgöras. Första boken i
serien Drakhjärta & Hamnskiftare.

Jonathan Stroud
Översättare: Carina Jansson
B Wahlströms. 400 sidor
ISBN 9789132162916

Lin Hallberg /Lovisa Lesse
Rabén & Sjögren. 136 sidor
ISBN 9789129690040

Jerker Hultén
Idus Förlag. 360 sidor
ISBN 9789175770338
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Drömbärarna

Dug eller dö

Dömd

När nyinflyttade Malva lär känna
grannkvinnan Veronica förs hon in
i en värld där drömmar spelar en
avgörande roll. Någonstans i havet,
insvept i dimma, finns en mystisk ö.
Dit fördes Veronicas bror en gång
då någon eller några ville komma
åt hans drömkraft. Eller är allt bara
en gammal kvinnas fantasier?
När Malva får en lillebror börjar
saker och ting upprepa sig.

Det ockulta sällskapet Black Whisper
fortsätter att utforska det övernaturliga. Den här gången försöker de
få kontakt med en död murare i ett
hemsökt hus. I skolan har Malinda
fortfarande svårt att passa in, och
hon är dessutom för blyg för att våga
säga till fantastiskt söta Puke att hon
är kär i honom. När hon försöker påverka kärlekens vägar på olika sätt,
går det oftast helt fel.
Andra boken i serien Black Whisper.

Tre barn är inlåsta på fosterhemmet
Himmelsfrid, en plats lika hemsk som
namnet är vackert. De är där för att
deras föräldrar brutit mot lagen och
det verkar inte som att de någonsin
kommer därifrån. Hur ska de kunna
ta sig förbi elstängslet, bort från de
som vaktar dem? Kan de lita på varandra och kan de få hjälp av de mystiska djur som dyker upp och ger dem
visioner om en helig plats och råd
om att ”beväpna sig med vingar”?
Första boken i serien Amargi.

Charlotta Björnulfson
Alfabeta. 206 sidor
ISBN 9789150116434

Pascale Vallin Johansson
Rabén & Sjögren. 182 sidor
ISBN 9789129689051

Kerstin Lundberg Hahn
Rabén & Sjögren. 198 sidor
ISBN 9789129691610
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Elden

Eldhäxan

Septimus och hans vänner står inför
sin svåraste utmaning någonsin.
Den onda ringen-bak-och-fram är i
säkra händer, men måste förgöras
för gott genom att kastas i den
alkemiska elden. Men i och med det
möter Septimus magins ursprungliga källa och får utstå svåra prövningar både gällande förmågor och
lojalitet.
Sjunde och sista delen om Septimus Heap.

Mördade och försvunna lärare på
Trolldomsakademien i Morwhayle.
Demonprinsessan Malda kallas in för
att undersöka saken. Samtidigt har
tre elever hittat en mystisk vattenvarelse som verkar ha med saken att
göra. De vågar inte berätta om sin
upptäckt för lärarna, men hur ska
de undgå att själva drabbas av de
mörka krafterna som är i rörelse
när de kommer närmre och närmre
sanningen? Första boken i serien
om Trolldomsakademin.

Angie Sage
Översättare: Lisbeth Holst
B Wahlströms. 530 sidor
ISBN 9789132161025

Peter Bergting
Bokförlaget Semic. 224 sidor
ISBN 9789155260477

En världsomsegling
under havet
Följ med på en klassisk undervattensfärd i den fantastiska ubåten Nautilus.
Den mystiske kapten Nemo räddar
professor Arronax och hans betjänt
Charles från en säker död. Nu är de
hans fångar eftersom Nemo inte vill
att någon ska avslöja hans hemligheter. Tillsammans upplever de storslagna och farliga äventyr. Kommer
de någonsin tillbaka hem igen?
Jules Verne och Peter Gotthardt /Sussi Bech
Översättare: Carina Gabrielsson Edling
Bokförlaget Hegas. 145 sidor
ISBN 9789175430690
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Ett spöke på köpet

Fjärilslejonet

När Mos adoptivmamma, miss Lana,
köper det gamla fallfärdiga värdshuset med ett livs levande (nåja...)
spöke i, ser Mo hela sitt sociala liv
gå i spillror. Men när klassen får i
uppgift att intervjua en så gammal
invånare som möjligt, inser hon och
Dale att de har chansen att få rejält
med pluspoäng! Ingen är väl äldre
än ett spöke?
Andra boken med Desperadodetektiverna.

En pojke rymmer från sin skola och
hittar ett monument över ett lejon.
I huset intill träffar han en gammal
kvinna som berättar historien om sin
döde man, Bertie, och den föräldralösa, vita lejonunge han räddade livet
på som barn. När Bertie skickas från
Afrika till en engelsk internatskola
skiljs de åt. Hans lejon säljs till en
fransk cirkus och det dröjer många
år innan de ses igen. Vackert om
kärleken till ett djur.

Sheila Turnage
Översättare: Cecilia Falk
Rabén & Sjögren. 340 sidor
ISBN 9789129691061

Michael Morpurgo / Katarina Strömgård
Översättare: Barbro Lagergren
B Wahlströms. 107 sidor

Flickan i de
vindlande gångarna
Hanna är tillbaks i Rydsjöbruk för att
träffa vännerna Jonna och Sabina.
Det är ett år sedan Linda Palm hittades mördad, och nu har Olivia i volleybollaget försökt ta livet av sig. Finns
det en koppling mellan Linda och
Olivia? Hanna känner sig iakttagen
och spöklika saker sker. Hanna vill
även gärna träffa Janek, men vem är
den snygga tjejen han hänger med?
Fristående fortsättning på Den
första flicka skogen möter.
Moa Eriksson Sandberg
Rabén & Sjögren. 180 sidor
ISBN 9789129690873
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Flickan i drömfångaren
Tess har flyttat från storstaden till en
liten ort, och hon har svårt att hitta
kompisar. Det gäller ju att hamna
i rätt gäng, inte med några losers.
När hennes mamma hänger en
drömfångare i Tess fönster börjar
plötsligt märkliga saker hända.
Kan den lilla indianflickan i dess
mitt verkligen uppfylla ens innersta
önskningar? Frågan Tess borde
ställa sig är kanske snarare HUR
hon tänker uppfylla dem...
Ingrid Jönsson /Marta Leonhardt
Beta Pedagog. 147 sidor
ISBN 9789186213565

Flora & Ulysses
förtrollade äventyr

Gunga åt Väster mot vädrets furste

Ekorren såg aldrig dammsugaren
komma, och vips så var han uppsugen och död. Som tur är återuppväckts han till livet av cynikern
Flora som kan allt om oförutsedda
händelser med dödlig följd. Efter
detta blir ingenting sig likt. Ekorren
Ulysses har förvandlats till en poesiskrivande superhjälte, och tack vare
hans makalösa livsglädje kanske även
den dystra Flora kan förändras.

Det är något märkligt med vädret.
Det är för varmt och det åskar
mycket. En natt när det blixtrar som
värst, ser Aina en liten flicka gunga
i morfars gungstol, men när hon
kommer närmre är den tom. Den här
gången förs Aina till Väster, landet
där solen går ner. Något ondskefullt
har tagit makten över årstiderna och
Aina är den som måste återställa
balansen. Andra boken i serien
Gunga åt…

Kate DiCamillo
Översättare: Ulla Roseen
Kabusa Böcker. 240 sidor
ISBN 9789173553292

Anna-Klara Mehlich /Sofia Falkenhem
Hoi förlag AB. 253 sidor
ISBN 9789186775742
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Hjärnpunka

Hjärta av damm

Hjärtlös

Kan det verkligen vara så att perfekta,
vackra, populära Isabella är intresserad av just Leo? Snart är det skolresa, kanske är det då det händer?!
Tyvärr är det också så att Kricke ska
med på resan, Kricke som hotat att
skära av Leo en väldigt viktig kroppsdel om han inte slutar i fotbollslaget.
Å andra sidan har han lovat sin bästa
kompis att fortsätta... Det är mycket
på gång, inte konstigt att Leo får total
hjärnpunka!

Vad är det som händer på den gamla
teatern där Bella, Henning och andra
barn är på dramakurs? Mystiska
knackningar, lampor som tänds och
släcks, någon som skriver på toalettspegeln. Kan det vara dramapedagogen som försöker skrämma dem,
eller finns det verkligen ett spöke i
huset, som de hört? Vem kan man
lita på? Och vad finns uppe på den
låsta vinden?

I en lägenhet i New York spenderar
Maia långa, ensamma dagar medan
föräldrarna jobbar. Hon får en hamster som sällskap, men den rymmer
och när hon letar efter den måste
hon gå in i det förbjudna rummet.
Då börjar otäcka saker hända. Det
blir verkligen läskigt på riktigt, när vi
undan för undan börjar förstå vem/
vad det är som finns inne i det där
rummet. Maia har väckt någonting
som borde ha fått ligga ostört för
alltid.

Staffan Cederborg
Opal. 144 sidor
ISBN 9789172996540
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Ingelin Angerborn
Rabén & Sjögren. 232 sidor
ISBN 978912960101

Petrus Dahlin
Rabén & Sjögren. 207 sidor
ISBN 9789129690866
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Hon & han

Hur grymt som helst

Ibland blir skogen vred

Andreas kanske tror att de är ihop,
men allvarligt talat, han är ju inte
direkt någon man blir kär i. Alicia blir
sjukt irriterad på att han hela tiden
är så töntig. Killen som tagit kontakt
med henne på FB däremot är 17
och skitsnygg! Det är lite märkligt
att han skickat vänförfrågan till just
henne, men blir hon ihop med honom
kommer alla tycka att hon är ascool!
De bestämmer att de ska ses i parken nästa kväll... Fristående fortsättning på Du & Jag.

Yes! Fille och Sacke har fått lov att
använda en grannes jordtag för att
köra sina BMX. Perfekt plats, med
massor av backar och hopp. Men så
plötsligt får de dela banan med två
andra, varav den ena är galet bra på
sin cykel och heter Maja. Måste de
verkligen dela med sig? Det är inte
upplagt för vänskap direkt, men på
något sätt måste de lära sig komma
överens, vilket till en början inte går
något vidare... Första boken i serien
BMX Gripen.

Ella är på kollo tillsammans med
Dylan. Hon får dela rum med Lo,
coola Lo med det rosa håret. Med
på lägret är även snygga Michel, som
oftast är trevlig men ibland ruggigt
dryg, och som får det att bubbla som
sockerdricka i Ella. Lo tar med dem
alla ut i skogen på natten trots att det
är absolut förbjudet. Det ryktas om
att det spökar där ute, och sakta men
säkert börjar alla inse att så kanske
verkligen är fallet...

Katarina von Bredow
Rabén & Sjögren. 300 sidor
ISBN 9789129690682

Leif Jacobsen /Anders Backlund
Bokförlaget Hegas. 89 sidor
ISBN 9789175430676

Rebecka Åhlund
Rabén & Sjögren. 156 sidor
ISBN 9789129691634
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Imorgon är allt som vanligt

Ingen vanlig tjuv

Inmurade

Lilians mamma dricker för mycket.
Bara ibland, men när hon gör det är
det som om något går sönder inne
i Lilian. Tack och lov har hon sina
syskon, men hur ska hon kunna hålla
deras hemlighet säker från lärare och
vänner? Och hur handskas man med
alla känslor som slåss om utrymmet
inom en - ilska, oro, skam...

Det är sommarlov och fyra vänner
som kallar sig Ödeckarna, träffas
igen. När det börjar försvinna pengar, både från bion och från Oskars
pappa, får de börja göra skäl för
sitt namn. Kan det vara den lokala
värstingen som är tjuven? Eller
kanske mannen med motorcykeln,
han som kommit direkt ur fängelset? Det blir ett klurigt fall att lösa
och någon hjälp från polisen, Englas
pappa, kan de inte räkna med.
Första boken i serien Ödeckarna.

När källaren i den gamla Firnskolan
renoveras, hittar man ett igenmurat
rum. En av byggarbetarna tar med
sig några föremål därifrån och efter
det börjar både kusliga och farliga
saker hända. Nyinflyttade Leo dras
in i något som alltför mycket påminner honom om anledningen till
att han tvingats byta skola. Tillsammans med Natta och Teddy tvingas
han undersöka det ondskefulla som
gömmer sig i källaren.
Första boken i serien Firnbarnen.

Linda Åkerström
Idus Förlag. 178 sidor
ISBN 9789175770055

Lena Ollmark
B Wahlströms. 200 sidor
ISBN 9789132163982

Lina Stoltz
FINNS OCKSÅ PÅ FINSKA
– Huomena uusi päivä.
Rabén & Sjögren. 160 sidor
ISBN 9789129690545
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Kriget

Kungens barn

Liksom helt magiskt

Det finns olika sorters krig. Det finns
krig mellan länder, oftast långt bort.
Men hemma hos Inga är det en annan sorts krig. Ett krig mellan mamma och pappa. Om föräldrar som
skiljer sig, att tvingas flytta mellan
olika hem, ta hand om sina bröder,
alltid vara stark... Och om hur det
kan gå för långt. Som när ingen ser
att hela Inga känns som ett krig och
hon vill göra illa sig själv för att stå
ut med mörkret inombords.

Andra världskriget härjar i Europa. Syskonen Jeremy och Cecily,
och den omhändertagna May, har
evakuerats från London. Deras liv
blandas samman med berättelsen
om två pojkar som för länge sedan
levde i Snöslottet, nu endast en
ruin i närheten. En berättelse full av
ondska och maktkamp. När kriget
kommer närmre blir allt verkligare,
för dem alla.

12 lagom långa berättelser om
sådant som kanske finns i våra
mardrömmar och i sagorna, men
nu är de här i vår vanliga värld. Vad
skulle hända om du träffade på en
övernaturlig varelse? Skulle du bli
rädd, eller skulle du vilja kyssa hen?
Fast några av de som finns med i
den här boken skulle jag hålla mig
undan från om jag var du... de är
nämligen allt annat än snälla.

Sonya Hartnett /Mick Wiggins
Översättare: Helena Ridelberg
Atrium Förlag. 285 sidor
ISBN 9789186095413

Mårten Melin
Rabén & Sjögren. 148 sidor
ISBN 9789129689297

Gro Dahle /Kaia Dahle Nyhus
Översättare: Nils-Aage Larsson
Bokförlaget Daidalos. 56 sidor
ISBN 9789171734297
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Lita på Dunder

Lite mer än en kram

Lova att jag får

Vilken vinter för Frossan och de andra i Kona-klubben! Stallet köper en
ny häst för handikappridning. Äntligen får deras skolkompis Karen testa
att rida. Men kan de övertala hennes
rädda pappa att det inte är farligt?
Tjuvar stryker runt på gårdsplanen
och dessutom sliter sig en häst och
springer ner till den isbelagda sjön,
som inte håller...
Femte boken i serien Kona-klubben.

Manne är 13 år och vansinnigt kåt.
Aya i klassen, syrrans kompis Lea,
bilderna som kompisen Alvin visar...
Överallt är det tjejer och bröst.
Snoppen blir hård mest hela tiden.
Och så dyker hon upp - Amanda.
Nyinflyttad, kompis med syrran,
nästan 15. När de är ensamma rör
de vid varandra och det är upphetsande men samtidigt läskigt.
Vad skulle syrran säga? Vad händer
när Amanda blir 15? Är det de gör
förbjudet då?

Tilda och Thea är fortfarande bästisar och Samin är fortfarande världens
sötaste. Men det blir lite komplicerat
när de börjar leka mer i gäng. Vem är
vän med vem, och vem är kär i vem?
Det blir svartsjukt både här och där.
Jag menar, det är ju typ det värsta
som kan hända om killen man gillar
blir kär i ens kompis... Dessutom tvingas de sälja äckliga korvar för att få
ihop till klassresan - inte kul när man
älskar djur.
Fjärde boken i serien Tilda.

Mårten Melin
Rabén & Sjögren. 140 sidor
ISBN 9789129692570

Siri Spont /Jonna Björnstjerna
Hippo Bokförlag. 151 sidor
ISBN 9789187033216

Inger Frimansson /Åsa Ekström
Bonnier Carlsen. 214 sidor
ISBN 9789163878619
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Nidstången

Passa!

Alrik och Viggo är två bröder som
flyttar runt mellan olika fosterhem.
De kan inte bo hos sin alkoholiserade mamma och de har vant sig
vid att vara oönskade var de än
hamnar. När de kommer till Mariefred springer de rakt in i en profetia,
där de förväntas delta i en strid mot
ondskan. De mörka krafterna skyr
inga medel för att få iväg bröderna
från stan.
Första delen i serien PAX.
Finns också som ljudbok.

Wille är trött på fotboll, särskilt när
Christian bara är taskig hela tiden.
Samtidigt tycker han synd om den
bråkige Christian med sin stränga
pappa. Får Wille välja spelar han
helst schack. När klassen gör uppror mot en sexistisk lärare och får
med Moa i fotbollslaget inför fyrornas turnering händer plötsligt något
med hierarkin. Kan Willes intresse
för schack plötsligt komma till nytta
även i fotbollen? Första delen i
serien Wille och hans kompisar.

Åsa Larsson och Ingela Korsell / Henrik Jonsson
Bonnier Carlsen. 144 sidor
ISBN 9789163879135

Thomas Halling
Alfabeta. 96 sidor
ISBN 9789150116786

Pym Pettersons
misslyckade skolresa
När Pyms lärare hamnar på sjukhus
blir den utlovade campingutflykten
med klassen inte som de tänkt sig.
Med på resan följer nämligen Glefsdal, vikarien som kallas Gläfset då
han mest påminner om en rabiessmittad hund. Dessutom måste
Pym hitta presenter till sina syskon.
Vad ger man någon som är extremt
religiös? Eller den som bara vill ha
en äkta katana?
Heidi Linde
Översättare: Helena Stedman
Rabén & Sjögren. 179 sidor
ISBN 9789129692112
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Röda spår

Silverpojken

Skuggor över Svavelköping

Samuels kompisar försvinner iväg på
en gemensam semester direkt efter
skolavslutningen. Han känner sig
ensam och det blir inte bättre av att
han och hans pappa åker iväg till ett
ödsligt hus långt ut i skogen. Där försvann en flicka en gång i tiden och
hennes far blev galen av sorg. Men
vad var det egentligen som hände
henne, och vad är det som fortfarande lever kvar i höga torn och djupa
sjöar?

Aladdins familj har svårt att få sin
restaurang att gå ihop och dessutom är det någon som stjäl mat.
Flera gånger ser Aladdin en pojke
smyga runt utan att lämna några
spår efter sig. Hör pojken till flyktingbåten i hamnen? Eller har han
kanske något att göra med silvret
som försvann från kyrkan för flera
hundra år sedan? Tur att Aladdin
får hjälp av Billie och Simona för
att undersöka mysteriet. Fristående
fortsättning på Glasbarnen.

Miriam, Dante och Elton driver
Svavelköpings Byrå för Underliga
Undersökningar. När de får en ny
vikarie i sin klass, magister Sephirot,
får de äntligen en uppgift att bita i.
Vad är det gyllene klotet de hittar i
den mörka skogstjärnen? Vad ska
Sephirot göra med det? Och allvarligt talat, kan den svarta katten som
kallas för Baffe verkligen prata?
Första boken om Demondeckarna.

Katarina Genar
Bonnier Carlsen. 144 sidor
ISBN 9789163879425

Kristina Ohlsson
Lilla Piratförlaget. 272 sidor
ISBN 9789187027628

Johan Sjöberg och Johan Egerkrans
B Wahlströms. 200 sidor
ISBN 9789132164408
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Spår i sanden

Stanna kvar och ge dig av

Stora mekaniska mirakel

Sanna, Kim, Nelly och Kristian
spenderar som vanligt sommarlovet i
Falsterbo. Sent en natt ser de piratbåten som brukar sälja glass, lägga
ankar vid stranden intill det avspärrade militärområdet. Någonting
väldigt skumt är i görningen. Till och
med Kristians konfirmationspräst
beter sig underligt, hon är märkligt
intresserad av ett mystiskt mynt Kim
hittat i sanden.

Alfie bor i London med sin mamma
under första världskriget. Mamman
jobbar nästan dygnet runt för att
få det att gå ihop, och Alfie putsar
skor istället för att gå i skolan, för att
tjäna extra pengar. Pappan är soldat
men har inte hörts av på länge. Alfie
är övertygad om att han är död, men
av en slump får han information som
tyder på att han trots allt forfarande
lever. Nu gör Alfie allt för att samla
ihop sin familj igen.

I förra boken hittade Peter sin döde
farbrors gömda trolleriverkstad, men
nu är frågan om han får behålla den.
Vår nyfikne, smarta hjälte måste försöka hitta testamentet som visar att
han är den rätte arvingen. Tillsammans med vännen April står han åter
inför kluriga mysterier som måste
lösas och livsfarliga illusioner som
ska genomskådas. Äventyr, magi,
gåtor och ondskefulla motståndare
utlovas!
Andra boken om Peter Lutten.

Nora Flygt och Torbjörn Flygt
Rabén & Sjögren. 206 sidor
ISBN 9789129692297

John Boyne
Översättare: Anna Strandberg
B Wahlströms. 200 sidor
ISBN 9789132163524

HAR LÄST

HAR LÄST

HAR LÄST

VILL LÄSA

VILL LÄSA

VILL LÄSA

MITT BETYG

MITT BETYG

MITT BETYG

Stranden där
fladdermössen dör
På Fårö börjar fladdermössen dö och
Robins pappa ska undersöka varför.
Robin hänger på, men känner sig väldigt ensam. Hon träffar en surfar-kille
som heter likadant som hon själv,
och hon blir alldeles pirrig. Han är
väldigt fin, men umgås med Sandra
som bara är taskig. Robin vill ge igen
genom att surfa bättre än Sandra
någonsin kunnat drömma om.
Jesper Tillberg
Rabén & Sjögren. 202 sidor
ISBN 9789129690538
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Lissa Evans
Översättare: Ylva Kempe
Rabén & Sjögren. 350 sidor
ISBN 9789129692105

Teslas vind

Trettons sällskap

Ett hus med en vind som är en del
av en farlig plan utvecklad av geniet
Nicola Tesla. Där flyttar Nick in med
sin familj. Efter att de sålt alla märkliga
prylar de hittat på vinden, får Nick
reda på att samtliga besitter makalösa egenskaper. Han måste nu försöka få tag på alltihop igen. Som tur
är har han hjälp av vännerna, för det
finns ett hemligt sällskap som vill
hindra honom till varje pris. Första
boken i serien Accelerati-trilogin.

I ett England som länge saknat
magi, dyker plötsligt en märklig bok
upp. Den är oförstörbar och skriven
på ett okänt språk. Några experter
på det ockulta slår sig samman för
att undersöka den. Esther och Tom,
två gatubarn, blir inblandade och
plötsligt byter boken ägare... Vem
kan tyda den mystiska texten? Vem
kan ta del av den magi som slumrat
och bara väntat på att få vakna till liv
igen? Och hur bemästrar man den?

Neil Shusterman och Eric Elfman
Översättare: Jan Risheden
Rabén & Sjögren. 331 sidor
ISBN 9789129691627

Gareth P. Jones
Översättare: Nina Östlund
Bonnier Carlsen. 374 sidor
ISBN 9789163878688
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Två städer

Under ägget

Uppdrag Stjärnväktarna

Efter en naturkatastrof har världen
blivit till en jättelik öken och nästan
alla människor är döda. Leon och
Anja möts i ödemarken och blir förälskade, men när de äntligen hittar
andra människor skiljs de åt i varsin
stadsdel, som slavar. Kommer de
någonsin mötas igen? Och finns
det någon framtid för ett samhälle
styrt av en ondskefull diktator.

När Theos morfar dör lämnas hon
att ta hand om sin förvirrade mamma. Det saknas alltid pengar och
Theo är väldigt ensam tills hon lär
känna grannen Bohdi. Tillsammans
undersöker de om morfars gamla
tavla i själva verket är en ovärderlig
konstskatt. Samtidigt får de ta del
av hans mörka historia om det som
hände under kriget.

Eva Susso
Rabén & Sjögren. 307 sidor
ISBN 9789129688993

Laura Marx Fitzgerald
Översättare: Helena Stedman
Rabén & Sjögren. 225 sidor
ISBN 9789129689174

Arena Trexo står inför ytterligare utmaningar när elektriciteten på det
jättelika rymdskeppet Voya plötsligt
slås ut. Dess passagerare befinner
sig nu i en jättelik dödsfälla där syret
långsamt börjar ta slut. Kommer Arena och hennes vänner hitta vad som
är fel, och går det att göra något åt
det? I sitt sökande upptäcker de en
viktig del av Voyas ursprung. Kan
det hjälpa dem på deras uppdrag?
Andra boken i serien Arena Trexo.
Peter Ekberg
Berghs. 186 sidor
ISBN 9789150220414
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Uppdraget

Vi ses i Obsan

Vindhäxans hämnd

Det är sommaren 1943 i en liten
värmländsk by nära norska gränsen.
13-åriga Maja får två jämnåriga kamrater den sommaren. Båda har flytt
från det tyskockuperade Norge, men
av helt olika anledningar. Kriget kryper
närmare inpå, vänskap sätts på prov
och det finns nazister där man minst
anar det. Tänk att leva med kriget så
nära, och att aldrig veta vem av dina
grannar som står på din eller fiendens
sida. Första delen i serien Svarta
rosorna.

”Hellre en rolig historia än en tråkig
sanning.” Så resonerar Annika.
När hennes nya kompisar vill leka
sanning eller konsekvens, fast utan
sanning, låter det som en strålande
idé; det är bara det att konsekvenserna blir värre och värre... Och på
sjukhuset väntar mamma och en
alldeles för tidigt född lillebror. Att
möta dem kräver riktigt mod.

När syskonen Walkers föräldrar
köper det magnifika Kristoff House
för en struntsumma, anar barnen
att allt kanske inte står rätt till. Men
aldrig kunde de ana exakt hur illa
det är. Inte förrän Vindhäxan dyker
upp och ställer hela världen på
ända. Skräckberättelser blir verkliga
i syskonens livsfarliga sökande efter
sina försvunna föräldrar.
Första delen i serien Hemligheternas hus.

Camilla Lagerqvist
B Wahlströms. 158 sidor
ISBN 9789132162602

Cilla Jackert
Rabén & Sjögren. 182 sidor
ISBN 9789129691641

Chris Columbus och Ned Vizzini
Översättare: Ylva Kempe
B Wahlströms. 450 sidor
ISBN 9789132161896
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Emma i serien Varelserna. Bild Lars Gabel. Text Magnus Nordin.

Te

Bokurval
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KApitelböcker
XXY
Ungdom
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Emma, heter tjejen som har huvudrollen i serien Varelserna, där hon flyr från zombies på ett framtida Gotland. Hur blir man så där modig och vad är det viktigaste att ha med sig när man flyr för sitt liv?
Hur gammal är du?
Jag har precis fyllt fjorton år.
Var är du född?
– Jag föddes i Stockholm men växte
upp hos mina fosterföräldrar Eddy
och Petra som hade en gård på södra
Gotland. Jag har inga minnen av min
riktiga mamma och pappa.
Hur blir man så stark och modig att
man klarar av det du måste klara?
38

– Jag tycker inte att jag är så modig.
Men sen Elias försvann har jag varit
tvungen att klara mig själv. Jag är också
en ganska envis person, ger inte upp
så lätt.
Hur dödar man en zombie bäst?

Vad är viktigast att få med sig när man
flyr för sitt liv?
– De tre V: na: vatten, vapen, vän. Du
måste dricka vatten för att orka slåss.
Du behöver ett vapen att slåss med.
Och du behöver en vän som håller
vakt medan du sover.

– Det bästa sättet att döda döingar är
att hugga eller skjuta dem i hjärtat.
Men det funkar också att bränna dem
eller krossa deras huvuden.
Läs mer och lyssna på hela intervjun på barnensbibliotek.se/Foxxy
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8 saker du aldrig skulle våga

Allt och lite till

Fredrik, Billie, Mathilda, Carl-Henrik
och Saga går i samma klass på högstadiet. Fem olika berättelser som
alla utspelar sig under en helg. Fem
händelser som snuddar vid varandra.
Obehagliga och mörka händelser
som förändrar deras liv. En skogsutflykt som går fel, ett syskon som
skriker, en äldre kille som smickrar
och en dröm om något annat, samt
saknaden efter en pappa som inte
finns.

Sista året på högstadiet. För att
något spännande ska hända ger de
fyra vännerna Kay, Lisa, Vicks och
Jamila varandra utmaningar. Pinsamma saker som att: handla sexiga
underkläder, handla kondomer, bära
kjol utan trosor i skolan och att sno
snygga Daniels kalsonger. Jobbigt!
Men de klarar det. Uppmuntrade av
de lyckade utmaningarna får de fyra
ännu värre utmaningar och nu börjar
det gå illa.

Emaline ser fram emot en sista sommar hemma i Colby innan det är dags
att åka till college. Jobb på familjens
företag och att umgås med pojkvännen Luke ger inrutade dagar. En rad
händelser efter varandra vänder dock
upp och ner på hela Emalines tillvaro.
Hennes riktiga pappa dyker upp och
det gör även en snygg kille vid namn
Theo. Även jakten på en lokal konstnär bidrar till en händelsefull sommar.

Alexandra-Therese Keining
Lilla Piratförlaget. 232 sidor
ISBN 9789187027567

Eva Susso och Moa Eriksson Sandberg
Gilla Böcker. 256 sidor
ISBN 9789186634520

Sarah Dessen
Översättare: Johanna Lindbäck
Rabén & Sjögren. 430 sidor
ISBN 9789129691405
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Allt som är

Avblattefieringsprocessen

Bandet som inte får brista

Vad får en människa att hoppa på
en annan människas huvud? Ytterligare en att som turist ta med sig
fördomar till landet man besöker?
Eller vad gör att en annan rånar
och utsätter andra för övergrepp?
Författaren återkommer ofta i sina
böcker till människor och vår relation till varandra. Här har hon skrivit
åtta noveller på temat extremism,
intolerans, fördomar och integration.

I Sverige har det varit val och Partiet
har kommit till makten. De börjar införa en rad förändringar där en av de
största heter avblattefieringsprocessen. Alen är 15 år och född i Sverige. Hans pappa flydde på 1990talet från Bosnien Hercegovina.
Partiet tycker därför att Alen inte att
är svensk. Dags för processen! Alla
blattar ska bli svenska. Men hur är
man egentligen svensk?

Janne Teller
Översättare: Karin Nyman
Lilla Piratförlaget. 150 sidor
ISBN 9789187027673

Zulmir Bečević
Alfabeta. 208 sidor
ISBN 9789150116984

Miriam är med Milan i drömmarnas
värld. I hennes försök att komma hem
hamnar de i en rad äventyr tillsammans. Äventyr som håller på att gå
riktigt illa. Hemma finns Linda kvar.
Hon närmar sig Miriams föräldrar och
berättar för dem om Milans anteckningsböcker. Tillsammans försöker de
hitta ett sätt att hämta hem Miriam,
men det verkar omöjligt.
Fristående fortsättning på Tornrummets hemlighet.
Niklas Janz
Alfabeta. 405 sidor
ISBN 9789150116083
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Blandband

Bortgift - Det nya landet

Det handlar om dig

Efter sina föräldrars död måste
Ameliah flytta till sin mormor. Hon
hittar där massor av kassettband
efter sin mamma och pappa. På ett
av banden är det en pojke som pratar, nästan som att han vänder sig
till Ameliah. 20 år tidigare pratade
Ryan in sin dagbok på kassettband.
Han funderar över livet, döden och
den vackra Eve han är kär i.
Ameliah och Ryans liv vävs ihop
med en överraskande twist.

Alin och Jino är nu gifta och flyttar
till Sverige. De ska bo hos Jinos
mamma som med en gång tar hand
om Alin. Livet i Sverige blir inte lätt.
Jino är nästan aldrig hemma utan
ute med sina kompisar och, visar
det sig, sin före detta flickvän. Alin
börjar läsa på SFI och hon börjar
även rida på en ridskola. Hon känner
sig ändå ensam och bråken med
Jino blir bara värre. Fristående fortsättning på Bortgift.

Den namnlösa jag-berättaren drabbas av en kraftig förälskelse. De
träffas på en fest, båda är femton
år och vägen till varandra är inte
lätt. Sommaren kommer, full med
förälskade tankar. Fester avlöser
varandra. Hångel med andra, hångel
med varandra. En annan flickvän tar
plats. Klasskompisar berättar vad
som händer. Känslorna svallar och
kanske kan det ändå bli de två till
slut. 15+

Steven Camden
Översättare: Helena Ridelberg
Atrium Förlag. 350 sidor
ISBN 9789186095451

Simonette Schwartz
LL-förlaget. 115 sidor
ISBN 9789170534881

Sandra Beijer
Rabén & Sjögren. 198 sidor
ISBN 9789129689747
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Dogboy är död

Drömtjuvarna

Eleanor & Park

Samling med femton noveller om lika
många barn och ungdomar från olika
delar av världen. Gemensamt för barnen är att de alla haft det svårt på
olika sätt. Den första novellen handlar
om Alex Dogboy som nu blivit vuxen
och själv fått barn. De andra novellerna handlar bland annat om en barnsoldat i Guatemala, Sandra som bor
på en soptipp i Peru och en flicka på
Grönland som råkar ut för övergrepp.

Adam, Gansey, Noah, Ronan och
Blue står inför nya utmaningar. Leylinjerna runt den förtrollade skogen
Cabeswater har vaknat. Magin tätnar
och påverkar dem. Ronan drömmer
fruktansvärda mardrömmar som sakta kryper in i verkligheten. Han måste
lära sig att hantera drömmarna och
sina krafter annars kommer det att
gå illa. En märklig man dyker upp,
en man som verkar vara ute efter
någon av vännerna.
Andra delen i serien Kretsen. 15+

Varken Eleanor eller Park passar in
i mallen för hur en populär elev på
high school i mitten av 1980-talet
ska vara. Eleanor råkar värst ut för
mobbarna på skolbussen. Park
lyckas för det mesta komma undan.
Med ett gemensamt intresse i tecknade serier lär de känna varandra.
Motvilligt erkänner de också att de
är förälskade i varandra. Motgångarna följer slag i slag och inget blir
som de tänkt sig.

Monica Zak
Opal. 220 sidor
ISBN 9789172996809
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Maggie Stiefvater
Översättare: Carina Jansson
B Wahlströms. 376 sidor
ISBN 9789132162169

Rainbow Rowell
Översättare: Carla Wiberg
Berghs. 329 sidor
ISBN 9789150220339
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Emmas bok

En skärva av själen

Ett regn av bomber

Äventyret på det zombiedrabbade
Gotland fortsätter. Emma kämpar
för att överleva tillsammans med
Sebbe. Hennes mål är också att hitta
sin bror Elias, som är försvunnen.
Emma och Sebbe får en tillfällig fristad hos en kvinna som barrikerat
sig i sitt hus. Det går aldrig att
slappna av, zombierna myllrar fram
över ön. Men zombierna är inte det
enda hotet mot deras säkerhet.
Andra delen i serien Varelserna.
Läs intervjun med Emma på sid 38.

Muriel har flyttat till Frankrike med
sin familj. Lillebror Ben är svårt sjuk
och kan nu få specialistvård. Muriel
privatundervisas hos sin pappas
gamla lärare, professor Duvet.
Undervisningen är underlig men
med tiden märker Muriel att det
finns mer bakom professorns förvirrade yta. Hon träffar Luc och blir
kär. Han väcker funderingar om själen
och satan. Är han till och med övernaturlig?

Fjortonårige Hans bor i Köln. Året
är 1944 och familjer lever under
ständiga hot om flygbombsanfall.
Hans storebror är medlem i motståndsrörelsen Edelweisspiraterna.
Någon skvallrar om det och brodern
blir dödad av nazisterna. I skolan får
Hans utstå spott och spe från Karl,
ledaren i Hitlerjugend. Som tur är
har han vännen Max. Bombanfallen
ökar och livet i Köln blir allt farligare.

Magnus Nordin /Lars Gabel
Berghs. 107 sidor
ISBN 9789150220452

Henrika Andersson
Schildts & Söderströms. 250 sidor
ISBN 9789515234728

Torsten Bengtsson
LL-förlaget. 86 sidor
ISBN 9789170534890
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Frostskymning

Fångad

Färgen på drömmar

Det är dags för Wulfs och Sunias
sista strid mot Kylan. Efter tio år i
underjorden återvänder tvillingarna.
Galgmännen samlar sina krafter
och krig har utbrutit. För att hindra
Kylans framfart beger sig Wulf och
Sunia ut på en vandring för att hitta
Blodets gamla regalier. Till sin hjälp
har de en märklig varelse med karta
istället för ansikte, Sommarynglet.
Fjärde och sista boken i serien
Berättelsen om blodet. 15+

En fruktansvärd dimma omsluter
syskonen Grace, Adam och Ruby.
När dimman lättar förstår de att
de hamnat i en värld som är exakt
som vår, med ett stort undantag. En
hemsk översvämning har orsakat en
katastrof som ödelagt och dödat allt
i sin väg. Syskonen träffar en enda
överlevande, David. Måste syskonen
vänja sig vid den nya världen eller
kan de ta sig tillbaka till sin vanliga?

Josie drömmer om att komma bort.
Bort från New Orleans där hon bor
och bort från sin dysfunktionella
mamma som arbetar på en bordell.
Bort från alla förutfattade meningar
som finns om henne. Varje krona
Josie tjänar sparar hon och hoppas
att det ska räcka till college. Men
så sätter ett mystiskt dödsfall och
mammans samröre med maffian
käppar i hjulet för Josie. 15+

Mary Chapman
Översättare: Carina Gabrielsson Edling
Bokförlaget Hegas. 64 sidor
ISBN 9789175430713

Ruta Sepetys
Översättare: Lina Erkelius
B Wahlströms. 350 sidor
ISBN 9789132162961

Anders Björkelid
Natur & Kultur. 760 sidor
ISBN 9789127137226
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Färglös

Född fenomenal

Hanna Mendels chans

I en nära framtid kan de döda få ett
serum som väcker dem till liv igen.
Problemet är bara att de blir helt färglösa. Jed och hans kompisar hatar de
färglösa. De och många andra tycker
att de färglösa ska hållas borta från
övriga samhället. Jeds största fasa
är att bli en färglös. När han råkar ut
för en bilolycka är det precis vad som
händer. Han är nu en av de utstötta.

Rut, 15 år, har två stora intressen:
Anne Frank och andra världskriget.
Rut tycker att hon själv är riktigt fenomenal, särskilt när hon får chansen
att driva igenom en skolresa till Amsterdam. Hon ser här chansen att få
besöka Anne Franks hus. I mejl med
storebror Robert ventilerar Rut deras
pinsamma föräldrar, övriga i klassens
ointresse för Amsterdam och förälskelsen i klasskompisen Abbe.

Ungern 1944, andra världskriget
pågår. Hanna och hennes familj befinner sig i ett ghetto för judar i Budapest. När de blir förda till koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau blir
deras liv en riktig mardröm där våld
och hunger hör till vardagen. Hanna
drömmer om att bli pianist. Hon blir uttagen att vara en otäck kommendants pianospelare och underhålla
honom. Kanske kan det rädda livet
på Hanna.

Chris Wooding
Översättare: Helena Olsson
Argasso bokförlag. 85 sidor
ISBN 9789186579944

Josephine Bornebusch
Bonnier Carlsen. 260 sidor
ISBN 9789163878626

Suzy Zail
Översättare: Kersti Wittbom
Berghs. 250 sidor
ISBN 9789150220742
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I huvudet på Colin Fischer

Inte vem som helst

Jag ger dig solen

Colin avskyr kontakt med människor
och har svårt att förstå sig på dem.
Särskilt svårt har han för Wayne,
mobbaren som trycker ner Colins
huvud i toaletten första dagen på
high school. Wayne som blir anklagad
för att ta med en pistol till skolan.
En pistol som avlossats i matsalen
och som Colin vet inte tillhör Wayne.
Kan Colins extraordinära slutledningsförmåga lista ut vem den
skyldiga är?

Colby, Bev och Meg har slutat high
school. Bev och Meg har tillsammans med Megs lillasyster Alexa ett
band och nu väntar en veckolång
turné runt i Kalifornien. Colby är
frivilligt anmäld som chaufför och
roadie. Efter turnén ska Colby och
Bev åka till Europa ett helt år. Men
Bev vill inte köpa biljett och erkänner till slut att hon inte vill åka. Hon
har kommit in på college. För Colby
rasar allt. 15+

Tvillingarna Jude och Noah har alltid
stått varandra nära. Men i trettonårsåldern glider de isär. Jude är den
sociala. Noah blir mer isolerad och
använder sin tid till att rita. Deras
mamma pushar dem att söka till en
konstskola. Något som för dem ännu
längre från varandra. Några år senare talar de knappt med varandra. Ett
oväntat möte för Jude leder till att
hemligheter kommer upp till ytan.

Ashley Edward Miller och Zack Stentz
Översättare: Nina Östlund
Bonnier Carlsen. 224 sidor
ISBN 9789163872860

Nina LaCour
Översättare: Helena Stedman
Rabén & Sjögren. 320 sidor
ISBN 9789129687545
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Jandy Nelson
Översättare: Emö Malmberg
Gilla Böcker. 320 sidor
ISBN 9789186634575
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Jägaren
Vem är vän och vem är fiende? Mystiska poliser och mystiska personer
förföljer Mickey. Hans vän Ema uppför sig märkligt och vill inte visa var
hon bor. Vad har hon för hemlighet?
En rad ledtrådar för Mickey närmare
sanningen om sin pappas död. Ett
fotografi ställer till det för honom, lika
så en förödande brand.
Andra delen i serien om Mickey
Bolitar.
Harlan Coben
Översättare: Lina Erkelius
Bonnier Carlsen. 334 sidor
ISBN 9789163871757

Kanske är det allt du
behöver veta

Konsten att ha sjukt
låga förväntningar

Cady är född in i en rik familj. Somrarna har hon tillbringat på familjens
ö. Härliga somrar med kusinerna
Johnny och Mirren samt deras vän
Gat. Den femtonde sommaren
händer en olycka. Cady drabbas
av minnesförlust. Ingen vill berätta
vad som hänt utan hon måste själv
försöka pussla ihop fragment. När
hon väl kommer ihåg olyckan vill
hon bara glömma allt. 15+

Emanuel angriper världen genom att
ha låga förväntningar. Då blir man i
alla fall inte besviken. Men hans syster säger att han har potential. Är det
dags att försöka hitta den under sista
året på högstadiet? När Emanuels
enda vän, Tore, försvinner från skolan
ser Emanuel sin chans. Han ska bli
någon ny, någon bättre. En som är
populär och som inte gör bort sig.
Det misslyckas katastrofalt. Eller?

E. Lockhart
Översättare: Carina Jansson
Lavender Lit. 165 sidor
ISBN 9789187879012

Åsa Asptjärn
Bonnier Carlsen. 224 sidor
ISBN 9789163877377
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Maja och döden

Miriam om natten

Trettonåriga Maja är svårt sjuk i
leukemi. Majas mamma uppmuntrar
henne att skriva dagbok. Med svart
humor beskriver hon läkare, sköterskor, mamma, mormor och Evalena,
som ska byta av mamma att vaka
över Maja. Evalena som bara ligger
i sängen bredvid och läser veckotidningar och pratar om pojkvänner.
I åttan får Maja chansen att gå i
skolan igen. Det är nästan svårare
än att vara sjuk.

Miriam är ny student i Uppsala. På
en nation ser hon den fantastiska
Sofia de Ron. Miriam blir besatt av
Sofia och börjar söka efter henne.
En natt ser hon Sofia hoppa i ån för
att begå självmord. Miriam räddar
henne men Sofia är i koma. Sofias
familj tror att Miriam är en vän till
Sofia och Miriam säger inte nej.
Hon nästlar sig in i familjen vilket
leder till att dolda saker avslöjas.
15+

Ann-Marie Ljungberg
Kabusa Böcker. 333 sidor
ISBN 9789173553681

Maria Nygren
Bonnier Carlsen. 248 sidor
ISBN 9789163879029

Mördaren i parken och
andra skräckberättelser
Fem skräcknoveller som börjar med
en mördare i en park. Sedan handlar
det om Fredrik som drömmer om att
bli stjärnkock och lyckas när han råkar
använda en speciell ingrediens.
En flicka som sörjer sin döde bror
och en pojke som måste gå över en
kyrkogård, får också plats i boken.
Precis som en mycket obehaglig
sandstrand, där det inte är bra att
bygga sandslott.
Lena Ollmark
LL-förlaget. 80 sidor
ISBN 9789170534812
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Mördarens apa

Nu är jag kär i dig

Nyckeln

Gorillan Sally och hennes kompanjon
kaptenen Chiefen befinner sig i Lissabon. Efter ett skumt uppdrag och
en mans död anklagas Chiefen för
mord och hamnar i fängelse. Sally vet
att han är oskyldig och försöker nu
göra allt för att rentvå Chiefen. Sallys
räddningsförsök för henne på en
odyssé över stora delar av världen.
Fristående fortsättning på Legenden
om Sally.

Det anonyma jaget berättar om den
pirriga kärleken till en klasskamrat.
I skolan är det stökigt och berättaren drar sig undan i matsalen till
det bord där klasskamraten sitter.
De börjar trevande umgås med
varandra, fortsätter med luncherna,
åker till biblioteket och bestämmer
så småningom att de ska ta följe till
skolan. Känslorna kommer upp till
ytan och snart är förälskelsen ett
faktum.

Efter katastrofen i gymnastiksalen går
det bara en månad innan nya hot närmar sig Engelsfors. De utvalda häxorna måste nu tänja både på sin magi
och på sin vänskap för att hejda
den kommande apokalypsen. Minoo
måste spela ett dubbelspel och samtidigt finns ett dimmigt gränsland
som kommer att spela en stor roll i
den kommande slutstriden.
Tredje och sista boken i serien
Engelsfors-trilogin.

Jessika Berglund
Nypon förlag. 20 sidor
ISBN 9789175670980

Sara Bergmark Elfgren
och Mats Strandberg
Rabén & Sjögren. 868 sidor
ISBN 9789129677812

Jakob Wegelius
Bonnier Carlsen. 617 sidor
ISBN 9789163877384
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Oceanen vid vägens slut

Onanisterna

Otopia

Året när han var sju år hände en rad
saker som påverkade pojkens värld.
En man begår självmord i familjens
bil. Pojken lär känna Lettie, hennes
mamma och mormor som bor längst
bort där vägen slutar och som kan
se saker hända innan de sker. En
mask pojken drar ur foten förvandlas
till en elak barnflicka. Pengar dyker
upp på märkliga ställen. Inget blir
sig mer likt. 15+

Kim och hans kompisar drar runt i
Sölvesborg. Gymnasiet är precis
slut men med sina dåliga betyg
måste Kim läsa på Komvux. Han fixar
också ett jobb som tidningsutdelare
på natten. De gamla kompisarna och
det gamla livet med fotboll i fokus
finns kvar. Men samtidigt lär Kim
känna en rad andra människor och
får nya infallsvinklar. Om drömmar
och om vad man ska ta sig till med
livet. 15+

Miqi bor i Otopia, en värld som
byggs upp från grunden för att vara
så bra som möjligt. Ingen bor med
sina rätta föräldrar och alla lever
efter exakta regler. En dag träffar
Miqi en kvinna som visar sig vara
hennes biologiska syster. De börjar
träffas i smyg och Miqi tror att hon
får tillgång till en annan värld än
Otopia. Men inget är som hon tror
och snart är Miqi på flykt.

Neil Gaiman
Översättare: Kristoffer Leandoer
Bonnier Carlsen. 218 sidor
ISBN 9789163878374
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Patrik Lundberg
Rabén & Sjögren. 220 sidor
ISBN 9789129691658

Per Nilsson
Rabén & Sjögren. 228 sidor
ISBN 9789129691054
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Pappersstäder

Pinsamt eller?

Rävsång

Quentin är en lite nördig kille som
bor granne med snygga Margo. De
brukade vara vänner men har glidit
ifrån varandra. En natt knackar Margo
på Quentins fönster. Hon tar med
honom på ett uppdrag och Quentin
upptäcker hur mycket han gillar Margo. Dagen efter är Margo spårlöst
försvunnen. Hon har lämnat efter sig
ledtrådar som bara Quentin förstår.
Sökandet efter Margo kan börja. 15+

Måns och Emma ligger i samma säng
fast de sagt till Måns mamma att
Emma ska sova på en madrass på
golvet. Nyfiket känner de på varandra.
Så åker dörren till Måns rum upp. Där
står Måns mamma. Pinsamt! Hon vill
prata med Måns. På darrande ben går
han ner i köket och väntar på en utskällning. Men där blir han överraskad.
Sjunde delen om Måns och Emma.

Finn återvänder efter en långresa
i Asien. Hemma stod han inte ut
längre efter pappans död. Åter i
Sverige måste han ta itu med sina
och även andras känslor. Lillasyster
Ester är urförbannad på honom för
att han stack. Kompisarna har gått
vidare men välkomnar Finn tillbaka.
Pappans närvaro är fortfarande
stark och när Finn får kontakt med
klärvoajanta Hanna förstår han att
pappans ande finns kvar. 15+

John Green
Översättare: Ylva Stålmarck
Bonnier Carlsen. 367 sidor
ISBN 9789163877360

Mårten Melin / Helena Bergendahl
Nypon förlag. 28 sidor
ISBN 9789175670836

Christin Ljungqvist
Gilla Böcker. 288 sidor
ISBN 9789186634605

HAR LÄST

HAR LÄST

HAR LÄST

VILL LÄSA

VILL LÄSA

VILL LÄSA

MITT BETYG

MITT BETYG

MITT BETYG

Skuggan av Anna

Skärvor av J

Spring så fort du kan

Slackern Tim hyr ett rum i ett gigantiskt hus i en fin stadsdel i Sydney.
I huset bor Anna som aldrig lämnar
huset. Hon säger sig lida av fobi att
vistas bland människor. Fobin är orsakad av hennes föräldrars död.
Det som för Tim till en början verkade vara ett bra boende blir allt mer
konstigt. Märkliga saker börjar hända
och en natt vaknar Tim av att någon
betraktar honom. Överraskande
thriller. 15+

Saras före detta bästis Julia är
mördad. Sorgen drabbar det lilla
samhället där Sara bor och sökandet efter mördaren påverkar alla.
Flera misstänkta tas in till förhör
däribland Julias pojkvän Liam och
Saras pojkvän Erik. Världen rasar för
Sara när till och med hennes pappa
anklagas för att vara mördaren. Vänner vänder Sara ryggen. Hon söker
tröst i dansen och hoppet om att
komma in på dansskola. 15+

Rebecca James
Översättare: Ulrika Jannert Kallenberg
Alfabeta. 349 sidor
ISBN 9789150112573

Magnus Ljunggren
Bonnier Carlsen. 288 sidor
ISBN 9789163877742

Ante tror inte det är sant. Han har
blivit hittad av två tjejer, Hedvig och
Ella. Kall och hungrig trodde han att
han skulle dö i skogen. Dö där, efter
att ha överlevt febern som dödat
alla andra. Ante får komma med
Hedvig och Ella till gården. Tillsammans kämpar de för att leva. Ante
har dåligt samvete för att han stack
när febern kom. En sådan som
sticker kan väl ingen tycka om?
Fristående fortsättning på En sekund i taget.
Sofia Nordin
Rabén & Sjögren. 208 sidor
ISBN 9789129690552
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Spökstaden

Svarta tornet

Sveket

De besynnerliga barnen är på flykt.
Miss Peregrine har blivit en fågel
och barnen försöker rädda henne.
De kommer till ett märkligt menageri
med talande djur. Där får de veta att
de ska åka till London för att ha en
chans att hjälpa miss Peregrine. Resan blir ett äventyr med tidsloopar,
farliga tomgastar och ett underjordiskt tåg. Ett hot finns mot barnen
som endast Jacob kan avvärja.
Andra boken i serien Miss Peregrine.

Robin är sur. Hans föräldrar har bestämt att han ska bo hela sommaren hos släktingar som äger ett slott
och jobba där. Väl framme får han
bo i den del av slottet som kallas
Svarta tornet. För länge sedan brann
tornet och länge stod det oanvänt.
Snart börjar mystiska saker att hända.
Robin känner brandrök, en svart
katt som bara han kan se dyker upp
och han har konstiga drömmar.

Ria och hennes vänner är välutbildade och välanpassade. De lever ett
skyddat liv i sfären, en värld där invånarna tas omhand och det finns
regler för allt. Enligt ledarna hotar en
konspiration sfären. Några ungdomar,
däribland Ria, väljs ut för att dödas
för att hindra konspirationen. De anklagas även för att vara en del av
hotet. I ett försök att undkomma flyr
de ut i en värld där fler faror väntar.

Malin Stehn
Opal. 253 sidor
ISBN 9789172996892

Ursula Poznanski
Översättare: Sofia Lindelöf
Opal. 430 sidor
ISBN 9789172996434

Ransom Riggs
Översättare: Jan Risheden
Rabén & Sjögren. 429 sidor
ISBN 9789129686807
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Svensk synd

Tusen och en chans

Täcknamn Mattias

I fyra år har Otto och hans mamma
varit på flykt undan Ottos pappa.
Det lilla idylliska samhället Ryda
mitt ute i ingenstans verkar vara det
perfekta stället att bo på om man
inte vill bli hittad. Men idyllen finns
bara på ytan. Under ytan bubblar
hemligheter varav flera är kopplade
till den religiösa församlingen Evigheten som styr Ryda. Otto dras in i
en thrillerliknande tillvaro. 15+

I tre månader har Zoe burit på en
hemsk hemlighet. Hon dödade en
kille och kom undan med det. Skulden tynger henne och för att berätta
för någon bestämmer hon sig för att
skriva brev till en dödsdömd fånge,
Mr. Harris. Under falskt namn och
med falsk adress skriver hon ner sin
berättelse om bröderna Max och
Aaron, kärleken till en av dem och
vad som egentligen hände där vid ån.

Martin Jern
Rabén & Sjögren. 361 sidor
ISBN 9789129688085

Annabel Pitcher
Översättare: Helena Stedman
Rabén & Sjögren. 336 sidor
ISBN 9789129690828

Rasmus väcks mitt i natten av sin
pappa. De måste åka långt bort,
säger pappa. Det har polisen bestämt. Rasmus pappa är före detta
medlem i ett mc-gäng. Nu vill gänget honom illa. En månad tidigare
sprängdes deras bil med Rasmus
mamma inuti. Saknaden efter henne
är stor. Till en hemlig ort ska Rasmus
och pappa flytta. Rasmus måste också
byta namn till Mattias. Ingen får veta
var de finns.
Första boken i serien Spårlöst borta.
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Jørn Jensen,
Översättare: Lars Ahlström
Nypon förlag. 104 sidor
ISBN 9789175671048

L ÄT T L Ä S T

HAR LÄST

HAR LÄST

HAR LÄST

VILL LÄSA

VILL LÄSA

VILL LÄSA

MITT BETYG

MITT BETYG

MITT BETYG

Vildfågel

Vill ha dig så illa

Välkommen till LA, baby

Anna lever på en isolerad ö utanför
Skottlands kust. På ön, i ett slott, bor
endast hon, hennes pappa, pappans
assistent Max och två tjänare. En dag
spolas en pojke i Annas ålder iland
på ön. Pojken har brutit benet och får
tillfriskna på slottet. Anna förbjuds
att träffa pojken. Men nyfikenheten
tar över och i mötena med pojken
förstår Anna att världen och andra
människor inte är som hon trott.

Vännerna Lea, Beata, Roozbeh,
Jeppe, Olof och Channa har precis
slutat gymnasiet. Channa har åkt till
Paris medan de andra är kvar hemma. Planer smids, förverkligas och
går i krasch. Relationerna mellan
vännerna tänjs. Kärlek uppstår och
slocknar. Gamla händelser ligger
och maler. Borde de prata om det
som varit eller gäller det att släppa
taget och gå vidare? 15+

Doris och Ottilia är på väg till San
Francisco på en drömsemester.
Inget blir som Doris tänkt sig när
Ottilias odräglige pojkvän Hampus
dyker upp. När Ottilia och Hampus
åker hem till Sverige bestämmer sig
Doris för att åka till Los Angeles.
Där finns gymnasievännen Shirin och
kanske finns där chansen att komma
över svekfulla Niklas hemma i Sverige.
Där kanske Doris kan bli som ny. 15+

Jane Eagland
Översättare: Helena Olsson
Argasso bokförlag. 92 sidor
ISBN 9789186579968

Gunnar Ardelius
Rabén & Sjögren. 208 sidor
ISBN 9789129690095

Moa Eriksson Sandberg
Rabén & Sjögren. 192 sidor
ISBN 9789129689280
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Världens viktigaste kyss

Växla mord

Överlevarna

Berättarna är döda, homosexuella
män. Alla har de dött i aids. Nu betraktar de ett gäng unga killar som
har sina speciella historier. Harry
och Craig har bestämt sig för att slå
rekord med världens längsta kyss.
Avery föddes i en tjejs kropp men
känner sig som en kille. Cooper är
ensammast i världen med föräldrar
som inte kan acceptera vem han
här. I sin ensamhet försöker han
begå självmord. 15+

Hur långt är du beredd att gå för
att rädda din familj? Jack och hans
mamma har en gangster efter sig.
Gangstern är ute efter hämnd då
Jacks pappa lånat pengar av honom. Men pappan är försvunnen.
Kvar är Jack och hans mamma, utsatta för hot. Så får Jack en chans
som kan rädda dem. Chansen
innebär dock att Jack måste begå
ett fruktansvärt brott.

En postapokalyptisk thriller där alla
små barn och alla över 18 år har dött.
I New York har ungdomar bildat olika
gäng som slåss mot varandra. Donna
och Jeff tillhör samma gäng. I vartannat kapitel berättar de om livet där
inget är sig likt från före sjukdomen.
Kompisen Brainbox får nys om en
artikel om ett botemedel mot sjukdomen. Tillsammans ger de sig iväg
för att kanske kunna rädda världen.
Första boken i serien The Young
World.

David Levithan
Översättare: Helena Hansson
Gilla Böcker. 200 sidor
ISBN 9789186634582

James Lovegrove
Översättare: Maria Fröberg
Argasso bokförlag. 76 sidor
ISBN 9789186579869

Chris Weitz
Översättare: Carina Jansson
B Wahlströms. 330 sidor
ISBN 9789132162282
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Amulett : Älvprinsen

Deus Ex Machina: Sonen

Linda och Valentin

Väktarrådet har återuppstått, Emily
och Vigo leder nu Celis soldater i
jakten på Max Griffin, som stulit
moderstenen. Men Max visar sig ha
en bakgrund i väktarakademin, där
han tränade tillsammans med Vigo.
Ändå är han fortfarande ett barn.
Mörka krafter vaknar. Älvprinsen
Trellis anar Al-Kungens hemlighet.
Femte delen i serien Amulett.
Från 6 år.

Jakten på den mystiska gudsmaskinen fortsätter. Ledtrådarna för Theo
genom Stockholms ockulta skuggvärld, och sakta avtäcks en historia
med rötter i stadens medeltida mörker. Samtidigt upptäcker Max kopplingar mellan sin mordutredning och
ett femtio år gammalt mord. Kanske
är han en massmördare på spåren.
Finns det ett samband till gudsmaskinen? Femte boken i serien Theos
ockulta kuriositeter. Från 15 år.

Här är historien om rumtidsagenterna Linda och Valentin från början,
för första gången på svenska. I ett
antal hisnande och tankeväckande
äventyr förs läsaren genom tid och
rum, från ett översvämmat postapokalyptiskt New York, till medeltida
källarvalv och avlägsna galaxer.
Alltid med samma smittande humor.
Första delen i serien Samlade äventyr.
Från 9 år.

Kazu Kibuishi
Översättare: Marie Helleday Ekwurzel
Bokförlaget Hegas. 224 sidor
ISBN 9789186625986
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Ola Skogäng och Daniel Thollin
Pagina förlag. 112 sidor
ISBN 9789163610622

Pierre Christin /Jean-Claude Mézières
Översättare: Björn Wahlberg
Cobolt Förlag AB. 156 sidor
ISBN 9789187861000
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Mulleboken 2014
Människor har ingen aning om vad
hästar egentligen har för sig. Så fort
man vänder ryggen till hittar de på
något galet. Men så är det ju, en
ponnys hjärna är specialiserad för
njutning och överlevnad. För Mulle
är de två samma sak. Som vanligt
kretsar livet kring att käka havre och
att undvika arbete. Allt inramat av
Mollys och Mulles fantastiska vänskap. Fjärde delen om Mulle.
Från 9 år.
Lena Furberg
Egmont Kids Media Nordic. 64 sidor
ISBN 9789174059441

Sherlock Holmes:
En studie i rött

Skräcken i Dunwich och
andra berättelser

Berättelsen om hur Sherlock Holmes,
världens mest berömda detektiv, träffade sin kompanjon Dr. Watson har
berättats många gånger genom åren.
Inte konstigt, när det är en så stark
berättelse om vänskap, samtidigt
som det handlar om ett av de mest
spännande och gäckande mordfall
man kan tänka. Som tecknad serie
blir det extra spännande för läsaren
att lösa gåtan. Från 12 år.

Ett råttlikt skrapande i väggarna kan
göra vem som helst galen. Och varför beter sig katterna i Ulthar så underligt? Vilka hemligheter ruvar den
förbjudna boken Necronomicon på?
Vågar du besöka Innsmouth, där invånarna är kusligt lika fiskar. H P
Lovecrafts underbara skräckberättelser är oemotståndligt fascinerande.
I serieformatet kommer de verkligen
till sin rätt. Från 12 år.

Arthur Conan Doyle och Ian Edginton
/I.N.J. Culbard
Apart Förlag AB. 120 sidor
ISBN 9789187877018

H. P. Lovecraft/Peter Bergting, Marcus Ivarsson,
Alvaro Tapia och Emelie Östergren
LL-förlaget. 88 sidor
ISBN 9789170534874

HAR LÄST

HAR LÄST

HAR LÄST

VILL LÄSA

VILL LÄSA

VILL LÄSA

MITT BETYG

MITT BETYG

MITT BETYG

Sword princess Amaltea 2

Tecken i skyn

Amaltheas värld styrs av drottningar.
Här är det prinsar som trånar efter
prinsessor, och inte tvärtom.
Amalthea är en svärdsprinsessa,
bepansrad till tänderna. Efter en tid
på rymmen med prins Ossian börjar
dock pengarna tryta. Det är ovant,
för en som är van att göra som hon
vill. Ett dopp i en magisk tjärn kastar
om rollerna fullständigt!
Andra delen i serien Amalthea.
Från 12 år.

Skogsrået Lin har återvänt efter sitt
sökande efter krigaren Milo i dödsriket. Världen de räddade undan den
ondskefulla Alkuin är förstörd. Urskogen nedbrunnen och varelserna
där förvandlade till hemsökande demonskuggor. Tre magiker strider om
makten i dalen. Men den verkliga
fasan ligger mycket djupare än så.
Lin konfronteras med sitt förflutna
på sätt som ingen trodde var möjliga.
Andra delen i serien The Portent.
Från 14 år.

Natalia Batista
Kolik Förlag. 171 sidor
ISBN 9789186509422

Peter Bergting
Kartago Förlag. 132 sidor
ISBN 9789175150468

The Walking Dead
- Att vara eller inte vara
Prövningarna och strapatserna börjar
gå hårt åt Ricks grupp. Desperation
och uppgivenhet sätter allt mer sina
spår. Allt det fasansfulla, allt våld och
all grymhet har förändrat alla. Inte bara
kampen mot strykarna, utan särskilt
den mot andra överlevare. Var går
egentligen gränsen för att överleva, som människa? Tionde delen i
serien The Walking Dead.
Från 15 år.
Robert Kirkman /Charlie Adlard, Cliff Rathburn,
Natalia Batista
Översättare: Sara Årestedt
Apart Förlag AB. 144 sidor
ISBN 9789198073461
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Är du sugen på att pyssla med garn, men tvekar för att det verkar svårt? Tuva vet
hur man stickar, virkar och gör andra roliga saker och hon visar hur enkelt det är.
Foxxy har träffat henne.
Hur gammal är du?
Åtta och ett halvt.
Vem har lärt dig allt du kan göra med
garn?
Mest mormor och farmor men morfar har lärt mig makramé.
Hur lång tid tog det för dig att lära dig
att sticka och virka?
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Virka gick fortast för det tog en dag.
Sticka tog längre tid för då måste
man ju hålla reda på två stickor och
koncentrera sig mycket mer.
Händer det att du tappar tålamodet
när du garnar?
Ja, ibland blir jag sur och tappar tålamodet. Då är det bäst att ta en lååång
paus.

Vad gillar du bäst, leka ensam, med en
kompis eller med många på en gång?
Alla tre! När jag pysslar brukar jag
vara ensam. Min kusin och jag brukar
leka tillsammans bara vi två och när
jag är med mina fotbollskompisar är
vi flera.
Har du någon favoritbok?
Harry Potter.

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

En bok om att berätta

En hundvalp i stallet

Följ djuren i skogen under ett år.
Haren kan springa 70 kilometer i
timmen och skogsmusen kan hoppa
en meter. Rådjur varnar sin flock med
rumpan och igelkotten har dåligt
bordsskick. Varför sover paddan med
fienden och varför kallas den spanska skogssnigeln för mördarsnigel?
I årets roligaste djurbok får du veta
massor som du inte visste innan.
Från 3 år.

Vill du berätta en historia? Hur
kommer du igång? Här får du en
massa roliga knep. Använd text,
bild och pratbubblor, serierutor och
ansiktsuttryck. En berättelse kan
handla om vardagen eller om något
helt fantastiskt. I din egen berättelse
kan faktiskt allt hända!
Från 5 år.

Det är mycket att tänka på när man
har en hundvalp. Man får aldrig gräla på den och man ska ge mycket
beröm. En valp måste vaccineras
och vänja sig vid att få både tänder
och päls borstade. Hur lär man en
valp att sitta och gå i koppel? Varför
nosar hundar varandra i baken? Hur
ser du om hunden är nervös, rädd
eller förargad? Här får du alla svar.
Från 6 år.

Sarah Sheppard
Rabén & Sjögren. 40 sidor
ISBN 9789129691092

Pernilla Stalfelt
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129691931

Reetta Niemelä /Salla Savolainen
Översättare: Agneta Wirberg
Bonnier Carlsen. 40 sidor
ISBN 9789163877599
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Första fiskeboken

Garna med Tuva

Att fiska är spännande! Du vet aldrig vad som kommer att hända. Kanske drar du upp en jättefisk. Visste
du att gäddan slukar fiskar hälften
så stora som den själv? Eller att
fiskare har fått öringar med magen
full av sorkar? För att bli en duktig
fiskare är det mycket du behöver
lära. Här kan du läsa allt om olika
tekniker, redskap och fiskar.
Från 6 år.

Bollar att jonglera med, marsvinstunnlar, bläckfiskar och
mobilfodral. Detta är bara några av
de grejer som du enkelt kan tillverka
med garn. Låter det svårt? Det är
det inte! Tuva visar dig hur man gör
och lär dig till exempel att sticka
och virka.
Från 6 år.

Arne Henning Grønlien
Översättare: Martin Jonols
Berghs. 83 sidor
ISBN 9789150220438

Sofi Hjort /Lisa Moroni
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 9789129690996

Hallå hallå! Från röksignal
till smarta telefoner
Visst är det konstigt att tänka sig en
värld utan telefoner? Hur pratade
man med någon långt borta? För
länge sedan använde man röksignaler. Hur funkade det? När dina
föräldrar var små satt telefonen fast
i väggen med en sladd. Mycket har
hänt sedan dess! Är telefonen kanske världens viktigaste uppfinning?
Från 8 år.
Per Demervall
Bonnier Carlsen. 48 sidor
ISBN 9789163876431
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Havsvidunder
I havets djup finns fiskar som ser ut
som monster. Där simmar djur som
ingen människa någonsin har sett.
Havsvidunder finns! Vad sägs om
jättebläckfisken, den gigantiska blåvalen, havsgetingen och drakfisken?
Från 7 år.
Bengt-Erik Engholm /Jojo Falk
Natur & Kultur. 48 sidor
ISBN 9789127139442

Historien om Leon
- Schindlers yngste arbetare
Leon var pojken som undkom döden under andra världskriget. Han
var inlåst i ett getto och i nazisternas arbetsläger. Han svalt, familjen
splittrades, vänner dog. Utan en
man som hette Schindler hade
han inte överlevt sin barndom. Här
berättar Leon själv sin historia.
Från 12 år.
Leon Leyson
Översättare: Carina Jansson
B Wahlströms. 189 sidor
ISBN 9789132163487

Hur görs bebisar?
Vissa människor har spermier, andra
har ägg och livmoder. Om dessa
tre får mötas kan någon fantastiskt
börja växa, men ibland händer det
ingenting alls. Växer det blir det en
bebis, du! Det här är en bok om
hur alla bebisar blir till i alla sorters
familjer.
Från 3 år.
Cory Silverberg/Fiona Smyth
Olika förlag. 46 sidor
ISBN 9789185845750
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Här kommer robotarna!

Kartor

Konst - titta, upptäck, gör

Robotar som jobbar på rymdstation,
som slår världsmästare i schack och
arbetar i djuphaven, det låter som
hämtat från en film eller som något
i framtiden. De här robotarna finns
faktiskt redan! Det gör även dammsugarroboten och roboten som
räddar liv på sjukhuset. Vad tror du
att dessa smarta maskiner kommer
att kunna göra i framtiden?
Från 4 år.

Sugen på äventyr? Bege dig ut
på en resa som sträcker sig över
nästan hela jordklotet. Varje kartsida
har massor av spännande detaljer
om världsdelar och länder. När du
slår igen boken är du fylld av nya
kunskaper om vår fantastiska värld.
Du kommer antagligen att vilja återvända till boken igen och igen, för
det finns så mycket att upptäcka.
Från 9 år.

Konst kan vara mycket! Lekfull och
vardaglig, sagolik och mystisk. Vad
tycker du om konst? Här kan du
hämta inspiration från kända konstnärer och konstverk. Skapa själv!
Gör en egen skissbok och använd
den varje dag. Tillverka konst av
skrot och lera, vik den av papper
eller varför inte testa textil- eller
blomstergraffiti?
Från 10 år.

Peter Ekberg / Kjell Thorsson
Berghs. 32 sidor
ISBN 9789150220650

Aleksandra Mizielinska och Daniel Mizielinski
Översättare: Gunnar Palmgren
Alfabeta. 112 sidor
ISBN 9789150116670

Ylva Hillström
Alfabeta. 64 sidor
ISBN 9789150116663
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Lindbergh

Lätta sexboken

Min fjärilsbok

Varje dag gömmer sig musen i människornas bibliotek. En kväll när hon
kommer ut är alla möss borta. Överallt finns musfällor. Kanske hennes
vänner har flytt med båt till Amerika?
Båtarna vaktas av katter, hon kan inte
gå ombord. Om hon ändå vore en
fladdermus! Hur gör man när man inte
har vingar och vill ta sig över havet?
Man tillverkar egna!
Från 5 år.

Allt du vill veta och inte visste att
du behöver veta om sex. Här finns
fakta och tips för alla som någon
gång tänkt på sex, vill eller inte vill
ha sex. En bok som vill förändra
vårt samhälle där det finns många
fördomar om olika sorters kroppar.
Genom kunskap får du makt över
din egen kropp och tar lättare bra
beslut nu och i framtiden.
Från 15 år.

Somliga är jättevackra, andra ser ut
som vissna löv. En nykläckt fjärilslarv
liknar fågelbajs, en annan övervintrar
i myrstackar där den blir matad av
myror. Men varför flyger de nästan
bara när solen skiner och hur kan
det komma sig att vi kan tacka fjärilarna för var tredje tugga mat vi tar?
Sommarlovet är den perfekta tiden
för fjärilsskådning!
Från 7 år.

Torben Kuhlmann
Översättare: Carina Göransson Edling
ABC forlag. 96 sidor
ISBN 9789176270004

Inti Chavez Perez /Sara Teleman
LL-förlaget. 250 sidor
ISBN 9789170534973

Stefan Casta /Emma Tinnert
Opal. 64 sidor
ISBN 9789172996427

HAR LÄST

HAR LÄST

HAR LÄST

VILL LÄSA

VILL LÄSA

VILL LÄSA

MITT BETYG

MITT BETYG

MITT BETYG

Min första fågelbok
En fågel kvittrar, en annan skriker.
Vissa bajsar på det som skrämmer
dem. Andra kräks upp mat till sina
ungar. Så många fåglar det finns i
skogen, vid vattnet och i våra städer
och parker! Men hur ser man skillnad på dem? Många gömmer sig
när löven kommit, men sjöfåglarna
syns lätt på vattnet. Kan du hitta alla
fåglar som finns i boken?
Från 6 år.
Anja Baklien
B Wahlströms. 96 sidor
ISBN 9789132163067

Minecraft
- Nybörjarens handbok
En dag i spelet Minecraft är över på
tio minuter. När solen går ner dyker
monstren upp. Hur överlever du din
första dag? Lär dig hur du skapar
ett hem och bygger vapen för att
kunna försvara dig. Du får mängder av bra överlevnadstips både
från spelare och från Minecrafts
skapare. Läs den här boken och bli
expert!
Från 7 år.
Stephanie Milton, Paul Soares JR och Jordan
Maron /James Burlinson m fl
Egmont Kids Media Nordic. 79 sidor
ISBN 9789174058475

Minimonster i naturen
En bajsätande tordyvel och en spyfluga som kräks på maten. Det är
några av de insekter Bruno upptäcker. Han lockar till sig en fjäril med
hjälp av honungsvatten och hittar
fem sorters nyckelpigor. Bilderna är
tagna på så nära håll att insekterna
ser ut som monster. Håll ett förstoringsglas framför kameran, så kan
du själv ta lika coola foton!
Från 5 år.
Hanna Hallmén
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129688504
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Möt fjällräven

Nelson Mandela

Nyfiken på dinosaurier

Fjällrävens päls är vit som snön på
fjället där den bor. Det är världens
varmaste päls. Inte ens isbjörnens är
så varm. Men fjällräven har dödats
för sin päls och det finns bara några
hundra kvar. Därför är det nästan
omöjligt att få se en. Det finns risk
att den dör ut i Sverige, så vi måste
skydda den.
Från 6 år.

Nelson Mandela växte upp i en hydda
i en liten sydafrikansk by. Hans jobb
var att vakta boskap. Ändå blev han
landets första färgade president.
Hur gick det till? I Sydafrika hade
färgade inga rättigheter. Mandela
bestämde sig för att strida för alla
människors lika möjligheter. För det
fick han sitta i fängelse i 27 år.
Från 10 år.

Nina E. Eide, Terje Borg och Camilla Naess /
Inger Lise Belsvik
Opal. 43 sidor
ISBN 9789172996397

Katie Daynes
Översättare: Kersti Wittbom
Berghs. 64 sidor
ISBN 9789150220704

Dinosaurier tröttnar man aldrig på!
Tänk att en sort var lika lång som fyra
bussar, medan en annan inte vägde
mer än en halv banan! Här får du möta
en mängd olika dinosaurier, lära dig
varför de har så krångliga namn, vad
som egentligen hände när de försvann från jorden och en massa
annat. När du lägger ifrån dig boken
är du expert.
Från 5 år.
Pascale Hédelin / Didier Balicevic m fl
Översättare: Björn Wahlberg
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 9789163876080
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HAR LÄST
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VILL LÄSA

MITT BETYG

MITT BETYG

MITT BETYG

Otroligt men sant om djur

På väg! Jag lär mig trafik

Visste du att lejon kan ryta så högt
att det hörs åtta kilometer? Geparden
ryter inte, den kan bara spinna. Isbjörnar är oftare för varma än för kalla
och deras päls är egentligen inte vit.
Vilket djur är snabbast i världen?
Vad heter djuret som bajsar ut världens dyraste kaffe? I denna bok finns
mycket rolig kunskap att skryta med.
Från 5 år.

Lina och Leo ska börja skolan. Då
är man väl så stor att man kan cykla
dit själv? Det tycker Lina, men pappa
håller inte med. Därför ger de sig ut
i trafiken tillsammans. Har du tänkt
på hur många olika vägmärken vi har,
särskilt i staden? Överallt finns regler
att följa. Här får du lära dig allt du behöver veta för att vara säker i trafiken.
Från 5 år.

Emma Dods /Marc Aspinall
Översättare: Marianne Lindfors och
Maria Skymne
Hippo Bokförlag. 40 sidor
ISBN 9789187033193

Peter Arrhenius /Ingela P. Arrhenius
Rabén & Sjögren. 28 sidor
ISBN 9789129690514
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Roliga fakta och otroliga
myter om kroppen
Det finns många otroliga myter om
kroppen. Är det sant eller falskt att
man kan dö av skräck, att människor
kan ta eld av sig själva och att myggor
gillar vissa personers blod mer än
andras? Utforska de knäppaste myterna om kroppen i en bok som kommer att ge dig mycket ny och knasig
kunskap. Bajs kan vara värt mycket
pengar. Det är sant.
Från 7 år.
Paul Mason
Översättare: Carla Wiberg
Berghs. 94 sidor
ISBN 9789150220407
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Runt om i fotbollens värld
Fotboll, hur gör man? Vilka regler
måste man följa? Vilken utrustning
behövs? Vad gör egentligen domaren och målvakten, och vem ritar upp
de vita linjerna på planen? Här får du
svar på alla dina frågor. Redan Sydamerikas första invånare, indianerna,
spelade fotboll. Fotboll finns i hela
världen.
Från 7 år.
Peter Nieländer
Översättare: Anita Rambaldi
Texicon. 16 sidor
ISBN 9789197774550

Vad händer om man får ett bär i
näsan? Varför tappar man egentligen mjölktänderna? Vad är en
smak, vad är en doft och varför har
vi hår? Dessa och alla möjliga viktiga
frågor om kroppen får du svar på här.
Testa kroppstrix som fingerkorv,
dubbel nästipp och armbågsnyp.
Från 4 år.
Antologi
Rabén & Sjögren. 144 sidor
ISBN 9789129689440

STHLM - Av unga för unga
Ska du till Stockholm, eller bor du
kanske där? Oavsett är det här boken för dig. Stockholm är så mycket
mer än Vasaskeppet och Slottet.
Här har unga människor valt ut sina
pärlor bland kaféer, parker, butiker
och aktiviteter. Kanske vill du kolla
utsikten från toppen av Globen, gå
på gratis utomhusbio eller besöka
landets enda seriebibliotek?
Från 12 år.
Antologi
B Wahlströms. 143 sidor
ISBN 9789132163791
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Teckna vilda djur
Tänk om man kunde teckna riktigt
snygga djur. Det kan du! Den här
boken visar steg för steg hur du
skissar och tecknar en mängd olika
djur, allt från vargar till näsapor. Du
får lära dig varför hjälplinjer är bra
och hur du fixar ditt eget ljusbord.
Varför ska du tänka på komposition
och proportioner, och vad är värt att
veta om horisontlinjen?
Från 12 år.
Esbjörn Jorsäter/Jonas Jansson
Bonnier Carlsen. 48 sidor
ISBN 9789163876103

Smarta små upptäcker
kroppen

Vilda stadsboken - pyssla,
busa och lek i stan!
Naturen finns i staden. Det gäller
bara att titta noga! Du anar inte vad
mycket du kan hitta på i stadens
grönområden. Lek, skapa, upptäck!
Kanske vill du tillverka ett småkrypshotell, måla vattengraffiti, jobba som
naturdeckare eller mata fjärilar? På
vintern kan du göra isgirlanger och
totempålar av snö. Är du redo för
äventyr?
Från 6 år.
Jo Schofield och Fiona Danks
Översättare: Carina Jansson
B Wahlströms. 128 sidor
ISBN 9789132164187

Väsen i vår tid
Väsen sägs finnas mitt ibland oss.
Som rymdvarelserna som experimenterar på människor i sina skepp,
eller Bloody Mary som bara visar sig
i spegeln och berättar om framtiden.
Förbered dig på att försvara dig mot
levande döda och lär dig känna igen
mutanter. Kanske är din granne en
robot?
Från 10 år.
Jan Jäger och Tor Jäger
Berghs. 64 sidor
ISBN 9789150220667
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Bokurval
Nina Suatan
Bokspindeln
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Prinsessan av Per Gustavsson.

Te

Ar

Här presenteras ett urval titlar som är utgivna i Sverige på andra språk än svenska.

Hur många kronor har Prinsessan, egentligen? Och vad har hon för önskedrömmar? Vår hovreporter
Foxxy tar pulsen på Prinsessan.
Hur många kronor har du?

Vad heter du egentligen?

Har du nån bästis?

Hm...jag tror att jag kanske hette
Eulalia eller Beatrice nångång. Men
nu heter jag bara Prinsessan.

Ja verkligen. Prinsen!...och skelettet
…och draken!...och trollkarlen!...
jag har ju många bästisar!

Hur gammal är du?

Har du använt ditt svärd nån gång?

11 prinsessår. Och dom åren kan se
lite olika ut.

Har du nån önskedröm?
Man kan göra massa bra saker med
ett prinsessvärd, jaga rövare, skära tårta Att alla sätter på sig en prinsesskrona
och ta bort saker som fastnat under
och har lite skoj.
tån. Jag har skrivit en låt om det där.
Prinsessans svärdsång.

Vad vill du bli när du blir stor?
En ännu större prinsessa.
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Jag vet faktiskt inte! Det verkar som
att någon gör dom medan jag sover.
Kommer jag hem med en trasig så
finns där en ny när jag vaknar!

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

Engelska/
Arabiska/
Svenska

WHO ARE YOU?
WHO ARE YOU?

A B OO K AB O UT TOLE R ANC E

من أنت؟

كتابٌ عن التسامح

من أنت؟

HAR LÄST
VILL LÄSA
MITT BETYG

knees and toes” and ”Brother John”.
Quirky illustrations by Åsa Wikman.
All lyrics and 2 CDs are included.

Hur det kom sig att hon kom till
Sverige och hur hon har det nu.

22 välkända barnsånger som sjungs
på både engelska och svenska t. ex.
”Huvud axlar knä och tå” och ”Broder
Jakob”. Alla texter samt 2 CD skivor
medföljer.

This is the story of Felicia, the Romanian beggar women who became friend with Sara. Felicia’s story
is told through Sara Olausson’s
cartoon drawings. Why she came to
Sweden and how she´s doing now.

Producent Kristin Hellberg /Åsa Wikman
Bilingual By Music Ltd. 22 sidor + 2 CD
ISBN: 7340065005972

Sara Olausson och Felicia Iosif
Pioner Press. 16 sidor
ISBN: 78919812622 (sv), 9789198126235 (eng)
Spanska/
Svenska

Amhariska/
Svenska

Who Are You?
Vem är du?

HAR LÄST
VILL LÄSA
MITT BETYG

HAR LÄST
VILL LÄSA

Who are you? is a book about tolerance. About similarities and differences. Can things that seem different
and puzzling actually be positive and
exciting? What do you think?
Vem är du? är en bok om tolerans.
Om likheter och om olikheter. Kan
det som känns annorlunda och obegripligt kanske vara något positivt
och spännande? Vad tror du?
6-9 år.
Teskedsorden distribuerar den trespråkiga
upplagan till samtliga skolbibliotek i grundskolan
höstterminen 2014. Grundskolelärare som vill
använda boken i sin undervisning kan beställa den
kostnadsfritt genom Teskedsorden - info@teskedsorden.se. Boken säljs inte i butik utan är endast
tänkt att användas i undervisningssyfte.
Pernilla Stalfelt
Översättare: Eva Apelquist (engelska) och
Jasim Mohamed (arabiska)
Rabén och Sjögren,
utgivare Teskedsorden. 76 sidor
ISBN 9789163754579

MITT BETYG

Vem vinkar Ines till?

Pappa och Ines handlar mat. Men
matlistan försvinner. Vad var det de
skulle köpa? Och vem är det Ines
vinkar till? Bilderbok 0-3 år.
Denna bok finns även på följande
språk: arabiska/svenska, somaliska/
svenska, tigrinska/svenska
Maria Pettersson /Petra Szabo
Översättare: Azeb Binega
Vivlio Förlag. 28 sidor
ISBN 9789186899516

Engelska/
Svenska

Engelska
och
Svenska

¡Abre bien la boca, Adán!
Gapa stort, Adam!
A la abuela de Adán le encantan
los caramelos. Igual que a Adán.
¡Uy, pero! ¿Qué pasó con el diente
de la abuela? ¡Ella tiene que ir a la
dentista! Adán la acompaña.
La dentista quiere ver sus dientes
también. “¡Abre bien la boca, Adán!”
Adams farmor älskar kolor. Det gör
Adam också. Men hoppsan, vad
hände med farmors tand? Hon måste
gå till tandläkaren! Adam följer med.
Tandläkaren vill titta på hans tänder
också. “Gapa stort, Adam!”
Bilderbok 3-6 år.
Denna bok finns även på följande
språk: arabiska/svenska, finska/
svenska, somaliska/svenska
Annelie Drewsen /Markku Huovila
Översättare: Claudia Olsson
Vivlio Förlag. 32 sidor
ISBN 9789186899448
Dari/
Svenska

HAR LÄST

HAR LÄST

VILL LÄSA

VILL LÄSA

HAR LÄST

MITT BETYG

MITT BETYG

VILL LÄSA

Kids songs - English and
Swedish children’s favorites
Kids songs - Engelska och
svenska barnfavoriter
22 well known children’s songs
that are sung in both English and
Swedish such as ”Head shoulders

MITT BETYG

Felicia

Bort alla spöken

Det här är historien om Felicia, en
romsk tiggarkvinna som blev vän
med illustratören Sara. Här får hon
berätta sin historia som en serie.
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Tigrinja

Det vimlar av spöken på förskolans
gård. Spöken kan vara både roliga
och läskiga. Till och med jätteläskiga.
Bilderbok 3-6 år.
Denna bok finns även på följande
språk: arabiska/svenska
somaliska/svenska
spanska/svenska

HAR LÄST
VILL LÄSA
MITT BETYG

Kristina Murray Brodin /Jessica Lindholm
Översättare: Rahim Ghafori
Vivlio Förlag. 36 sidor
ISBN 9789186899462

När prinsessor går på zoo

Ikal och hans vänner, en brokig skara
med smeknamnet Regnbågstrupperna,
kämpar för att få behålla sin skola, sina
lärare och hoppet om ett bättre liv.
Men hoten är många och kommer från
flera håll. Barnen kommer från öns
fattigaste familjer och att få gå i skola
är långt ifrån självklart.
Ungdomsbok.
Andrea Hirata
Översättare: Sukaina Ibrahim
Dar al muna. 274 sidor
ISBN 9789187333170

Tigrinja /
Svenska

Arabiska

HAR LÄST

HAR LÄST

VILL LÄSA
MITT BETYG

När prinsessor vaknar
om natten

VILL LÄSA

Prinsessan ska inviga stadens zoo.
Eftersom det är den stora maskeraddagen gäller det att piffa till sig lite
extra. Men någonting går galet.
Alla djuren har sluppit ut ur sina burar! Nu måste prinsessan använda allt
sitt mod och all sin list för att fånga
in dem. Men det visar sig snart att
ingenting, absolut ingenting, är vad
det verkar. Bilderbok 3-6 år.
Per Gustavsson
Översättare: Isac Teame
Eritrean Enlightenment. 32 sidor
ISBN 9789198034257

Arabiska

När prinsessor vaknar om natten
av konstiga ljud från källaren är det
svårt att somna om. Kan det vara det
stora, farliga källartrollet som låter,
han som äter prinsessor? På sin väg
genom slottet, ner i källaren, möter
prinsessan en spindel, en vaktmästare, en groda och ett skelett. Alla
varnar de för källartrollet, men till och
med troll kan besegras, det vet prinsessor.
Bilderbok 3-6 år.
Per Gustavsson
Översättare: Isac Teame
Eritrean Enlightenment. 32 sidor
ISBN: 9789198034240
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MITT BETYG

Familjehemligheten

En morgon vaknar flickan i den här
historien tidigare än vanligt. Hon upptäcker då en hemlighet som hennes
i vanliga fall mycket välvårdade mamma lyckats dölja. Hur ska hon bete
sig nu, efter att hon avslöjat denna
osannolika familjehemlighet?
Bilderbok 3-6 år.
Isol
Översättare: Mona Henning
Dar al muna, 42 sidor
ISBN 9789187333118

HAR LÄST
VILL LÄSA
MITT BETYG

Regnbågstrupperna

Arabiska

katten Maja på språken romani arli
och svenska.
Bilderbok 3-6 år.

Somaliska

Fatima Bergendahl /Josef Pinter
Skolverket. 20 sidor
ISBN 9789175590639

HAR LÄST
VILL LÄSA

Boken kan beställas, eller laddas ner som PDF,
via Skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/
publikationer?id=3115

Romska (Romaní Chib)
kelderash

Temästarens bok
HAR LÄST
VILL LÄSA
MITT BETYG

Emmi Itäranta
Översättare: Ala Eddin Abu Zeineh
Översättning av finsk originaltitel.
Dar al muna. 258 sidor
ISBN 9789187333194

Romska
(Romaní
Chib)
arli/
Svenska
HAR LÄST
VILL LÄSA
MITT BETYG

I maca Maja
Katten Maja
O Leo mangela e maca Maja iako
oj nae mirno. Ko lil ka pratina e Leo
hem e maca Maja ki arlikani hem ki
švedikani èhib.

VILL LÄSA
MITT BETYG

MITT BETYG

Sjuttonåriga Noria övar sig för att
bli temästare som sin far. Endast
temästarna känner till de gömda
vattenkällorna. Vatten är en akut
bristvara och både det och människorna styrs av armén. Finland är ett
av få säkra ställen kvar att leva på,
men Noria måste välja mellan säkerhet och strid, mellan kunskap och
släktband i en allt hårdare tillvaro.
Ungdomsbok.

HAR LÄST

O Django
Djangon
O jean ovol zungalo pala sa e
Djangoske problemora so kerel.
Khoni shaj te dikhel e Django sem o
jean shaj te dikhel les. O Jean ci kamel te dikhel e django thaj te nasel
lestar te shaj te ovel leskoro zivoto
pal palem nornalno. Ka vol leske
lace pe cacimos? Akava bufari shaj
te malaves pe o dialekto Arli.
Jean får skulden för alla upptåg som
den besvärlige Djangon ställer till
med. Det är ju ingen annan än han
som kan se Djangon. Han önskar
att Djangon försvann och att livet
blev som vanligt igen. Men kommer
han verkligen att bli gladare av det?
Denna bok och CD finns även på
romani arli.
6-9 år.
Levi Pinfold
Översättare: Fred Taikon
Inläsare: Hans Caldaras
Érg förlag. 34 sidor + 1 CD.
ISBN 9789197932813

Hooyo ii hees
Sjung för mig mamma
Buuggani waxaan ku soo ururiyey
30 heesood, oo ah heesaha carruurta aad loo xiseeyo. Heesaha iyo
gabayada aad ayaa dalka Soomaaliya looga xiseeyaa. Haseyeeshe,
maadaama da’da qoraalka af-soomaaliga aysan sidaasi u waynayn
ayaa heesahaan berri hore la qorin.
Heesaha buuggan ku jira waxa ka
mid ah: – Heesta balanbaalis iyo
Hooyo macaan.
I denna bok finns 30 populära
barnsånger samlade. Sång och
poesi är mycket omtyckt i Somalia,
men eftersom skriftspråket är ungt
så har de inte varit nedtecknade
tidigare. Sånger som ingår är bland
andra Fjärilen, och Kära mamma.
För alla åldrar.
Youssuf H. Abdullahi Hassan			
Omhassan Bokförlag. 32 sidor + 1 CD
ISBN 9789187223235

Somaliska

HAR LÄST
VILL LÄSA
MITT BETYG

Sheeko xariirooyinka
soomaalida 1
Somaliska sagor 1
Reer - aakhiraadow naga taga!,
Ester iyo Plomia-dii sirta ahayd, Iska
eeg Bahalka caraysan!, Waa xaaggee Dalka Debeddiisu?, Minaaraaddii ugu wacnayd adduunka.

Leo gillar katten Maja även fast hon
är busig. I boken får vi följa Leo och
59

Innehåller - Bort alla spöken!, Ester
och hemliga Plomia, Se upp för Argmonstret!, Var ligger Utomlands?
och Världens finaste torn.
För 3-6 år

Rumänska

Kristina Murray Brodin, Caroline Säfstrand, Maria
Edgren och Malin Roca Ahlgren
Översättare: Abdibashir Hirsiguled
Uppläsare: Elias Hassan Mohamed
Vivlio Förlag. 1 Mp3 CD. 40 minuter.
ISBN 9789186899820

HAR LÄST
VILL LÄSA
MITT BETYG

.
Somaliska/
Engelska

Miskati intervine
Miskati ingriper

HAR LÄST

Hallå där…

VILL LÄSA
MITT BETYG

… Lovisa Fhager Havdelin på Teskeds-

Khudaar
Fruits & vegetables
Frukt & Grönsaker
Liin dhannaan, avokaado, liin macaan iyo qajaar. Fiiri kaddib farta ku
fiiq masawirrada miraha & khudaarta
kaddib af-soomaali iyo af-ingriisi ku
layli magacyadooda.
Lemon, avocado, mandarin and cucumber. Look and point at fruits and
vegetables to practice what they
are called in Somali and English.
Citron, avokado, mandarin och
gurka. Titta och peka på frukter och
grönsaker och träna vad de heter
på somaliska och engelska.
Bilderbok 0-3 år.
Idil Hassan			
Scansom Publishers. 27 sidor		
ISBN 9789185945931

orden.
Varför har ni gett ut en trespråkig upplaga
av Pernilla Stalfelts bok ”Vem är du”?

Tvillingarna Misu och Kati bestämmer sig för att hjälpa Askungen att
snabbare få sin prins. De träder in
i ett kungadöme som påminner om
diktatorn Nicolae Ceausescus Rumänien och det visar sig att det blir
mycket svårare än de ha de trott.
Miskati ingriper är skriven och ritad
av Livia Rusz, en av Rumäniens
flitigaste och mycket uppskattade
tecknare som lämnade landet av
politiska skäl i slutet av 80-talet då
hon också gav ut denna serie.
Från 7 år.
Livia Rusz
Översättare: Györfi-Deák György
Pionier Press. 53 sidor
ISBN 9789198126204

Vi vill att boken ska kunna läsas av så många
barn som möjligt, även de som ännu inte
kan svenska.
Teskedsorden arbetar för tolerans och mångfald. Varför arbetar ni med böcker som verktyg?
Vi tror att böckerna och berättelserna gör
så att läsaren kan känna förståelse och respekt för andra människor.
Ni ger bort böcker till bibliotek, lärare och
skolbarn. På vilka andra sätt arbetar ni?
Vi arbetar med kultur på flera olika sätt,
film, musik och teater till exempel, för att
sätta igång samtal om tolerans.
Om Teskedsorden:
Teskedsorden arbetar genom samtal med
barn och ungdomar för ökad tolerans och
respekt människor emellan. Intolerans är ett
växande hot i dagens samhälle. Stiftelsens
målsättning är att nå unga människor och
få dem att tänka kring dessa viktiga frågor.
Mer info på teskedsorden.se
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för bidrag till läsfrämjandeprojekt mellan idrottsföreningar
och bibliotek. Tillsammans kan vi väcka läslusten hos fler
barn och unga!
Vill du att din idrottsförening ska vara med i Paus? Så
kul! Berätta om satsningen för din idrottsledare och läs om
hur ni kommer igång på Paus-webben: duochenbok.se

Du kan vara med i Paus redan nu!
Läslusten sprider sig hos unga idrottare!

Paus är för dig som redan läser och för dig som vill börja
läsa. Du som läser – visa det så väcker du läslusten hos andra.
Du blir en förebild, en läshjälte. Du som vill bli en läsare –
säg det till någon som läser och be om ett boktips. Tillsammans blir ni läsvänner. Berätta om din läsning genom att
ta en bild på dig och din favoritbok eller din favoritplats
att läsa på. Instagramma med #duochenbok och följ dina
läsvänner där. Paus användarnamn är @duochenbok

Paus – du och en bok är en satsning för att få fler idrottande
barn och unga att läsa böcker på sin fritid. Över hela landet
jobbar idrottsföreningar och bibliotek tillsammans för att väcka
läslusten hos barn och unga. Du kan också vara med!
Bakom satsningen står Kulturrådet och idrottsrörelsen.
Målet är att vända den negativa trenden; färska undersökningar visar att många unga i Sverige läser sällan och har svårt
att förstå lite svårare texter. Att läsa av lust – och utan krav – Viktigt: Du måste vara 13 år för att använda Instagram.
ger dig ett rikare språk, en större förståelse för världen – och en Ett råd är att du har ett privat konto – då bestämmer du
bättre chans att förstå olika typer av texter. Kulturrådet ger där- vem som får se dina bilder.

Öva dina läsmuskler
Det är fotbollsturnering i Marbäck. Ulricehamns bibliotek är på plats med en stor filt utbredd i gräset, några
saccosäckar och gröna plastkorgar med böcker och
tidningar.
– Vi åker dit ungarna finns. Barnen läser uppenbarligen
så fort de kommer åt, skrattar Vicki Klaiber, som ansvarar
för projektet Läsmuskler. Nästa gång får ledarna ta med
sig läsningen. De kommer till biblioteket och väljer ut
böcker, ljudböcker, tidskrifter och ordnar själva en liten
läshörna på turneringen eller lägret. Projektet har också
köpt en gammal husvagn som kan rulla runt till olika
idrottsevenemang.
Valter tar en paus med LasseMajas Detektivbyrå i öronen.
När Ulricehamns ridhus ordnar ridläger får barnen rida,
greja och mysa i stallet. Men ledarna har också lagt in ett
Läsmuskler-pass varje dag. Då pratar de om vad de gillar
att läsa, har skrivövningar och så kan man låna böcker. I
höst ska ett hörn i ridhuset bli läshörna.
Projektet Läsmuskler har också köpt en husvagn
från 1972. Den är fylld med böcker och körs runt till
olika idrottsevenemang.
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– Jag har lånat Julia djurdoktorn. Jag vill läsa veterinärböcker för jag ska bli veterinär. Helst för hundar, grisar och
åsnor, säger nioåriga Tove.

Idrott + läsning = Sant
Vad är egentligen en
vinnarskalle?
av: johan unenge
skejtare, författare och läs-coach Paus

Men det är ju en sådan som aldrig ger sig, kanske du säjer. Jag har träffat på
många som aldrig ger sig. Som kämpar ända till slutsignalen. Och när den
ljuder blir de jättearga (om de förlorat). Eller när en vinnarskalle inte kommer
först i mål. Ja, då blir hen också jättearg. I skateparken ser jag hur någon misslyckas med ett trick. Vad händer? Ilska. Svärord.
Om du själv fått höra att du är en vinnarskalle kanske du känner igen dig.
Envishet.
Men om du tänkt dig att leva på din idrott (och det är klart att du ska)
behöver du använda vinnarskallen på ett nytt sätt. Då måste du
koppla på den lite tidigare. Alltså, långt innan du utövar
din idrott. Typ vid åtta på morgonen. Mäh? Då går du
ju i skolan. Precis. Och det är där du verkligen behöver
vinnarskalle. För där finns en massa saker som inte
funkar om du inte ger dig sjutton på att klara av
dem.
Egentligen är det bara en sak som du verkligen behöver. Du måste proppa din vinnarskalle full med allt du kan tänka dig. Du
måste förbereda ditt huvud på att vad
som helst kan hända. Du måste vara
beredd på att möta människor som
du inte känner och komma överens
med dem.
Du måste förstå varför det går
dåligt ibland. Du måste våga gå
själv. Du måste våga säja förlåt.
Du måste fundera över vem du är.
Varför du är den du är. Och du måste
gilla dig själv. Du måste gymnastisera
hjärnan så den kan ta snabba beslut när det
verkligen gäller. När ribban ligger på 1:60 eller
när du är fri i straff området. Men hur gör man det?
Det finns flera tusen träningsredskap i din skola. I biblioteket står de. Hylla efter hylla. Att läsa böcker är det enskilt mest effektiva sättet att träna sin hjärna till att tänka
bättre, snabbare, smartare, snällare.
Men läsa är ju jättejobbigt och svårt kanske du invänder. Jag säjer:
”Är du en vinnarskalle eller inte…?”
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Foxxy
Tipsar

Många av årets böcker kommer också som e-bok.
Härligt! Då kan du lätt fylla din platta eller mobil
med böcker.
Här tipsar jag om e-böcker som innehåller lite mer
än bara texten eller som du abonnerar på.

Utökad e-bok. Gastar och grodyngel av Eva Christina Johansson
från B Wahlströms förlag är en Börja läsa-bok. Du kan lyssna på texten
eller läsa själv. Texten kan du göra
om till STORA bokstäver. Lyssnar
du så blir ordet som läses upp rött.
Böckerna finns i iBooks affär på din
Ipad eller i itunes på din Mac.

E-bilderbok med ljud. Tio vilda
hästar av Grethe Rottböll och Lisen
Adbåge från Rabén & Sjögren är en
i raden med ”e-bilderböcker med
ljud” och fler är på väg. Författaren
själv eller kända skådespelare läser
för dig. Vill du hellre läsa själv går
ljudet att stänga av.
På www.rabensjogren.se/ebilderbocker finns en lista över titlarna.
Med den blir det lättare att hitta
e-bilderböckerna i iBooks affär på
din Ipad eller i Itunes på din Mac.

Abonnera på ljudböcker. Vill du
helst lyssna på böckerna? Då kan
du t.ex. abonnera på Storytel.
Storytel har också börjat med
e-böcker, så har du tur finns boken
du vill läsa båda som ljudbok och
e-bok på samma ställe. Storytel funkar på iPhone, iPad och Android.
Värre än vanligt av Jeff Kinney och
Skräcken på vinden av Anders
Jacobsson (Bonnier Audio/Bonnier
Carlsen) är två exempel.

Bonusmaterial. E-boksversionerna
av de två första böckerna i serien
Pax av Åsa Larsson och Ingela Korsell, Nidstången och Grimmen, från
BonnierCarlsen, har bonusmaterial
som berättar mer
om karaktärerna och om väsen i
världen. De här böckerna kan du
köpa i en nätbokhandel.

Digital bilderbok. Andra bilderboken om världens snällaste krokodil
Hugo, Hugo – vilken cirkus! av Mia
Nilsson, från Bonnier Carlsen, har
förutom uppläsning av texten också
rörliga bilder.
Boken köper du i iBooks affär.

Abonnera på böcker. På tidskriftstjänsten Readly finns t.ex. serien
The Walking Dead av Robert
Kirkman, men också böcker numera.
Readly går att ha på flera enheter
så hela familjen kan dela på ett
abonnemang. Readly kan användas på alla sorters surfplattor och
smartmobiler.
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ANDERS OCH SÖRENS
SKRIVARVERKSTAD
För trettio år sedan kom första Sune-boken och
sedan dess har vi fått följa familjen Anderssons liv.
Nu har Sören Olsson och Anders Jacobsson skapat
en skrivarverkstad och utlyser dessutom en tävling
där du får döpa nästa Sune-bok och hitta på bokens
handling.
– De berättelser, idéer eller uppslag vi tycker är bäst,
kommer vi att förvalta och använda i nästa Sune-bok,
på vårt sätt, berättar Anders Jacobsson.
I Sunes skrivarverkstad, som är ett samarbete med
Barnens bibliotek, kommer Anders och Sören att ge tips
på hur man kan tänka när man vill skriva.
– Det handlar mycket om att visa hur man kan förvalta sin kreativitet och vad man kan göra av sina idéer,
säger Anders.
Anders och Sören har varit ute i skolor en hel del och
de upplever att barn många gånger sviktar i tilltro till
sitt eget berättande.

– Många barn upplever att de inte har någon fantasi
och vi vill uppmuntra dem till att se sitt eget liv. I varje
människas liv finns det mängder av saker att berätta,
säger Sören Olsson.
Alla ska kunna få uttrycka sig
Det handlar om demokrati. Om vi kan uppmuntra våra
barn att bli producenter och inte bara konsumenter, så
bidrar det i förlängningen till hela samhällets väl.
– Det handlar om att skapa läslust och att uppmuntra
föräldrar till att förstå att barn inte ska läsa för att pedagogen i skolan har sagt det, utan för att det är en hel värld
därute bland böckerna att upptäcka, säger Sören Olsson.
Anders och Sören var Bokjuryns första ambassadörer.
Bland de viktigaste uppgifterna som ambassadör är att
avdramatisera både författarrollen och läsandet, tycker de.
Tävlingen och skrivarverkstaden hittar du på
barnensbibliotek.se
67

..
Vad ska nasta
SUNE-bok handla om?
Nu vill författarna veta vad just du vill läsa om i nästa Sune-bok. Det bästa förslaget får inte bara
döpa nästa Sune-bok, du vinner också ett författarbesök av Sören & Anders, massor av Sune-böcker,
ljudböcker OCH alla tre DVD-filmerna med Sune! Dessutom delar vi ut extra uppsättningar med
Sune-böcker under hela tävlingsperioden bland de som tävlar.

..
Tavla och vinn!

DV
FILM DER!

LJUDBÖCK
ER!

BIO!
BILJETTER

VINNARBOKEN!

TÄVLA OM MEGAFINA PRISER! Gör så här:
Gå in på barnensbibliotek.se. Där hittar du Sunes skrivarverkstad med Anders och Sörens
bästa tips på vad du ska tänka på när du vill skriva en bok. Där finns också arbetsblad som
du kan skriva ut och öva på, innan du skickar in ditt bidrag. Du skickar in ditt förslag på
titel och handling digitalt. Sista tävlingsdag är 31 december 2014.
En jury väljer tillsammans med Sören och Anders ut det vinnande bidraget. Den färdiga
boken släpps på Bok & Bibliotek 2015. Läs fullständiga tävlingsvillkor på:

barnensbibliotek.se/tavling
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FÖRFATTARBESÖK!

