
BARNBOKS 
KATALOGEN

med

2
01

2
 | 2

01
3

www.barnbokskatalogen.se

K
at

al
o

ge
n

 ä
r 

gr
at

is



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

Läsa med öronen
Många böcker finns också som talbok. Talböcker får den som  

har en läsnedsättning låna. Nu kan du också få ladda ner 
talböcker själv eller läsa med en app i mobilen. Fråga på ditt 
bibliotek. Läs mer på: www.tpb.se

Vill du ha en egen katalog?
Hämta katalogen gratis på närmaste bibliotek.
Beställ katalogen på www.barnbokskatalogen.se

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

Slå varandra  
på käften

Det finns två sätt att få som man vill. Det ena är med ord. 
Det andra är att slå på käften. Böcker är en himla massa 
ord. Ju fler man läser desto fler ord har man att välja på 
när man ska övertyga någon. Ju fler att välja på desto 
större är chansen att lyckas hitta rätt. Och chansen ökar 
att man får som man vill.  

”I så fall väljer jag att slå på käften” säjer en kille nöjt 
i klassen jag besöker. Skratt. Han vänder sig till höger och vänster för 
medhåll. ”Okej, men om någon tänker likadant när han vill ha något av 
dig då? Någon större, argare och otåligare.”

Såklart är det inte så enkelt. Men nog är våld något man tar till när 
orden inte räcker. Uppgiften för alla vuxna är att få orden att räcka så 
länge som möjligt. I någon mening tror jag alla böcker som läses av 
unga är instrumentella. Även när författarens syfte inte var det. De fyller 
på barnens ordförråd. Så att orden räcker lite oftare. Så att slå på käften 
inte känns som ett bättre alternativ. 

Att locka till läsning kan vara knepigt. Men katalogen du håller i är ett 
bra försök. Och har man bara gillat en enda bok så är chansen större 
att man kan gilla en till och en till och en till…

Johan Unenge
www.läsambassadören.se
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Var med i Bokjuryn 2012!
Gillar du att läsa? Då ska du vara med i Bokjuryn!

Förra omgången var över 31 000 barn och ungdomar med. Tillsam-
mans röstade de fram 2011 års bästa barn- och ungdomsböcker. 
Nästan 600 av dem som röstade vann något, till exempel en bok, en 
tidningsprenumeration eller till och med en läsplatta! 

Nu är det dags att sätta tänderna i årets nya böcker. Du hittar nästan 
300 av dem här i katalogen. I barnbokskatalogen.se på nätet finns 
det ännu fler - runt 1700!

Så här kommer du igång
Det är enkelt. Läs. Läs ännu mer. Läs sedan lite till.  

Vilka böcker är det som får dig att skratta högt, skrika av skräck, rysa 
längs hela ryggraden eller gråta så att kinderna blir våta? Är det någon 
bok som du svårt att lägga ifrån dig på kvällen? Eller som du längtar 
hem till när du är i skolan? Eller som du önskar aldrig ska ta slut?
Just de böckerna är värda din röst i Bokjuryn!

Rösta i Bokjuryn!
När? Mellan 1 januari och 10 april 2013.
Hur? Du får rösta på upp till fem böcker. Böckerna måste vara utgivna 
under 2012. Gå in på www.bokjuryn.se och titta på instruktionsfilmen så 
får du veta precis hur du ska göra.
Vem? Alla som är upp till 19 år får rösta i Bokjuryn. Utnyttja din rösträtt!

Kom ihåg att varje röst räknas och kan påverka slutresultatet! 23 april 
på Världsbokdagen 2013 får du veta vilka böcker som vann!

Information för vuxna
Du som är vuxen kan bli röstrapportör och rapportera in röster från 
exempelvis en barngrupp, en klass, en skola eller från ett bibliotek.

Gå in på www.bokjuryn.se och titta på instruktionsfilmen så är du 
snart igång. Även du som röstrapporterar har chans att vinna pris! 

Har du frågor?
Ring Tove Eriksson 031-33 35 192 eller Katarina Dorbell  
0708-18 20 02.
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Molorit quati dolupta tuscil explique niet quaspedit doluptatis 
etur, qui omnistrunto bero di unt quibus et haruptatatem dignatem 
et facidebis nis quo in et mo con plit evendunt et aliscil mossus 
event, sam, sus am nimporp orerferatis accatus dolupie turion po-
sam soluptiis repelecabo. Itaquatis aut fugitat iaspernatio. Nem-
poribus dolut mo experati velictas dolor sum reres as cusdam 
quate pero quas adit delendus quiatur? Qui nime si vel modipsum 
voluptae. Acipsunto quostrum qui dis id undanto taecte rem 
exernatur, sequi sae nis est fugitem quoditas ius et hariae eaturis 
ressincti doles dolore officat et am id molupta tiunt, sam et ex es 
que vent quia explam enis eici ut evelisint mod que pre, sed qui 
nulparis aut volent latecta nes dendaese mo to endae prate volor-
rum inisinu lluptasim audi odigenditat debit quias.
Ipsa sequam, to verferit officim volorib uscienihilis explige ndusa-
ped utempor alitatur? Quid que pore la conempost et quaspit 
facepre rovidest, comnis rectota tiaerspidus.

Sed et ma coris eligniminum, to cupta atem fugiatiunt aut eaque 
voluptatem. Tio. Faccat que nos molorum non con rem harum-
quias dist ipsapic totatur, exerovi tatium eictur, ommolup itiorro et 
endae nobitiumenis simusam am int.
Agnime nonsequ iditibus, sam, nimiliqui offictus experum ad qui 
illam untiis escimintem rati aut voloria ectist, te que et aut pre 
comnis ent quo doluptas ex et aut min core ne prem utem harum 
haribusa quam asi nos alitam eumque venimin pa id esenim hic 
tem. Ut occullu mquuntore dolorit facculparum as re aut eos 
as natquis quos experunt earum harumquo quid est, tem fuga. 
Itasped ea doluptiis et odis sin rero bearum rentem aut exerum el 
inis eicti di autem quo ditis magnimi, untis et evelit andaecatiur, 
andignienda asitas mint, santiistibus es ipidunt.
Quam, cus es aut aut at et dolorporunt.
Nusto ist remo dic tem sam fugia nonem duntus et dolupta que 
laccum excearum quunt aut acculle nisciam estiorate.
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Måns Gahrton /Amanda Eriksson
Berghs. 32 sidor
ISBN 9789150219470

Bosse & Bella borstar 
tänder
Nu är Bosse så stor att han vill  
borsta sina tänder själv. Men 
mamma tycker att han borstar för 
lite. Bosse vägrar att gapa. Då vill 
inte lillasyster Bella heller gapa. De 
vill väl inte få hål i tänderna? Pappa 
kommer med ett förslag. Kanske 
gapar Bosse och Bella då?

Ingela P Arrhenius
Rabén & Sjögren. 18 sidor
ISBN 9789129683615

Jag vet! Vi lägger oss
Räven, apan, björnen, tigern och 
alla de andra ska gå och lägga sig. 
Först måste björnen bada i baljan. 
Grisen måste ha sin napp. Tigern 
vill sova i spjälsängen. Alla måste 
ha sina särskilda saker och göra 
särskilda grejer innan de kan sova. 
Vad gör du?

Sanna Töringe /Kristina Digman
Bonnier Carlsen. 28 sidor
ISBN 9789163869587

Katt kan på morgonen
Det är morgon och katt vaknar. Vill 
ha banan. Det blir frukost. De gör 
sig i ordning. Katt kan så mycket 
själv. Det blir livligt när katt kladdar 
med maten och klättrar högt efter 
lampan. Mamma blir alldeles trött. 
Men de kommer till slut i ordning 
och går ut till parken.

4

God natt och
somna gott!
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Du har säkert en speciell rutin för nattning hemma 
med ditt barn precis som många av dessa böcker 
berättar om. Lite kvällsmat, ett bad, en pyjamas, 

pussa på gosedjuren. En del av den rutinen kanske 
också är en sång, en ramsa och en saga. Att läsa på 
kvällen är ett bra sätt att komma ner i varv. Det blir en 
mysig stund tillsammans. 

I Sov! berättas om alla små brokiga som har svårt för 
att varva ner och somna. De behöver ju busa lite först. 
Det kan också vara svårt och tråkigt att somna om man 
är ensam i sitt rum. Då kanske det kan hjälpa med en 
lillasyster även om hon verkar vara ett monster som i  
Lillasyster är ett monster. 

Innan det är dags att sova behöver man kanske ta på 
blöja och äta välling. Lilla godnattboken beskriver allt 

det allra minsta barnet kan behöva göra precis som Jag 
vet vi lägger oss. Med tydliga bilder, klara kontraster och 
starka färger blir det välbekant för ditt lilla barn, som 
kanske också vill prova att peka och säga orden. 

Men allra viktigast tycker nog vi föräldrar det är att 
borsta tänderna. När man borstar själv blir det kanske 
för lite. Så i Bosse & Bella borstar tänderna får vi också 
lära oss varför det är bra med tandborstning. 

Så nu kanske du och ditt barn kan somna gott och 
säga god natt till varandra. När det sedan är dags att 
stiga upp som i Katt kan på morgonen, ska lika mycket 
ska göras innan ni kan gå ut till parken. God morgon 
pussunge.
     Lena Jonsson

Kenneth Andersson
Alfabeta. 12 sidor
ISBN 9789150114546

Lilla godnattboken
Nu är det dags att sova och göra 
allt man måste. Ta på blöja och 
pyjamas. Äta välling och leta fram 
snuttefilten. Sedan läser vi lite. 
Dags att släcka lampan och säga 
godnatt. Vem ska sova nu?

Linda Pelenius /Lena Forsman
Berghs. 32 sidor
ISBN 9789150219425

Lillasyster är ett monster
Jag har fått ett eget rum. Det är  
tråkigt att sova ensam. Så jag  
smyger in till mamma eller pappa. 
En dag får jag inte det. Det har 
kommit ett monster till oss som de 
måste ta hand om. Hon skriker hela 
natten och dagen. Var kommer hon 
ifrån? Det är ju min lillasyster. Hon 
kan få sova i mitt rum.

Carin Wirsén /Stina Wirsén
Bonnier Carlsen. 18 sidor
ISBN 9789163871528

Sov!
Alla små brokiga hoppar i sängen. 
Men nu är det dags att sova. Nä! Jo, 
jo. Släck lampan. Men brak, skvojnk, 
fniss. Ni sover ju inte. Släck lampan. 
Går inte att sova i alla fall. Men 
kanske ändå? Nej någon tänder. Så 
håller det på. Men kanske nu. Nu 
är det tyst. Tänd så får du se om de 
sover.
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God natt och
somna gott!
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Lotta Olsson /Charlotte Ramel
Bonnier Carlsen. 18 sidor
ISBN 9789163869556

Alla kläder på
Först ska första strumpan på. Andra 
strumpan: det ska gå. På med 
tröjan. Känns den trång? Ärmen är 
nog lite lång... bra då tar vi byxan 
nu. Heja du är duktig du. En rytmiskt 
rolig ramsa hjälper till att få på alla 
kläderna. Det är inte så lätt alla 
gånger. Men till slut blir det bra.

Marianne Dubuc
Översättare: Susanna Hellsing
Rabén & Sjögren. 119 sidor
ISBN 9789129679120

Djurens maskerad
Alla djuren ska på maskerad. Då 
måste de klä ut sig. Det blir så 
galet när noshörningen klär ut sig 
till kyckling, kycklingen till spindel, 
spindeln till skunk och alla blir nå-
gon annan. Men inte blomman, nej 
blommor klär aldrig ut sig och inte 
hönan. Hon är lite korkad. Det blir 
en fest minsann!

Ulf Stark /Linda Bondestam
Berghs. 22 sidor
ISBN 9789150219548

Allt det här
Träd där frukt och fåglar bor, och så 
kor, dom som man får mjölken från 
och gräs och gris och lilla tån och 
alla ord att lära sej: Mamma, pappa 
HEJ - HEJ - HEJ! Om allt som finns 
i hela världen att njuta av hela livet i 
en enda lång vers. Korv och blåbär 
och en flod, berg och sjöar, var så 
god! 

Julia Donaldson /Axel Scheffler
Översättare: Anna Bogaeus
Alfabeta. 10 sidor
ISBN 9789150114393

Gruffalons bok om  
skogens djur
Åtta av skogens djur presenteras 
här. Fladdra som en fjäril, pipa som 
en mus, rusa som en räv eller flaxa 
som en fågel. Gör som djuren! Kryp, 
hoa, slingra, flaxa, hoppa och... gör 
som Gruffalon. Vaddå? En bok som 
vill bli lekt!

Ann Forslind
Alfabeta. 20 sidor
ISBN 9789150114461

Bäbis kan
Bäbis ser något spännande på 
diskbänken. Där står en degbunke 
på jäsning. Bäbis smakar, kladdar 
och häller på mer mjöl. Hela köket 
blir alldeles kladdigt. Pappa städar 
upp. Bullarna kommer snart in i 
ugnen. Mums! Bäbis vill smaka.

Annika Thore /Maria Nilsson Thore
Bonnier Carlsen. 28 sidor
ISBN 9789163870446

Hille hungrig
Hille sitter och väntar på att maten 
skall bli klar. Hon är hungrig och 
vill äta. Men det dröjer. Åh, hur 
länge måste man vänta egentligen? 
Någon dukar fram det ena efter det 
andra men när kommer maten? Till 
slut så, Varsågod! 
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Pija Lindenbaum
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 9789163870026

Jag älskar Manne
Tre killar leker i sandlådan. Fast det 
är Manne som är favoritkompis. Han 
har så fint burrigt hår och en grön 
fin hink. Den andra killen stör lite 
för Manne vill bara leka med honom 
hela tiden. Det är svårt att vara tre. 

Finns också som e-bok.

Åsa Mendel-Hartvig / 
Ane Gustavsson
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 9789127132672

Otis tröstar
Otis är snäll och tröstar så bra. Han 
tröstar pappa som glömt sin väska, 
storebror som klämmer sig, lilla-
syster som tappat nappen, farmor 
som förstört glasögonen och några 
fler. När Otis blir ledsen själv för att 
han vill ha Stinas traktor tröstas han 
också. Alla är glada!

Hanna Albrektsson
Gilla Böcker. 16 sidor
ISBN 9789186634261

Känslornas pekbok
Har du någon gång tänkt på hur en 
fågel visar att den är arg, blyg, cool, 
glad, mätt eller lycklig? Eller på hur 
du själv kanske ser ut? Om du inte 
har det så spana in här. Olika fåglar 
visar med olika färger och kropps-
hållning hur det kan kännas när man 
är på ett speciellt sätt. Prova med 
dig själv.

Ramona Badescu /Benjamin Chaud
Översättare: Birgitta Westin
Rabén & Sjögren. 120 sidor
ISBN 9789129680676

Pomelo och motsats
orden
När Pomelo var liten var han väldigt 
liten, och han visste inte skillnaden 
mellan vänster - höger, rätt - fel, 
suddigt - klart, ensam - tillsammans, 
här - där, lätt - svårt, lite - mycket, 
full - tom, stängd - öppen och en 
mängd andra saker. Nu har Pomelo 
blivit stor och allt har klarnat - eller?

Lena och Olof Landström
Lilla Piratförlaget. 32 sidor
ISBN 9789187027260

Pom och Pim
Vilken tur att solen skiner när Pom 
och Pim går ut. Men oj och aj! De 
ramlar. Vilken otur. Sen hittar de en 
peng och köper något som är gott 
när solen skiner - en glass! Smas-
kens! Oj, vad mätt man blir. Måste 
vila. Otur helt enkelt. Till slut är det 
tur att det regnar, faktiskt!

Anna Ribbing /Maria Nilsson Thore
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129684148

Titta här
Titta fågeln. Fågeln flyger... i luften. 
Titta fisken. Fisken simmar... i vatt-
net. Loppan hoppar, men vad gör 
hunden och masken? Precis som 
barnet blir man nyfiken att titta  
vidare och undersöka vad alla  
djuren gör runt omkring.
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Anna Gullichsen /Cara Knuutinen 
Schildts & Söderströms. 34 sidor
ISBN 9789515228918

Betty är en speciell  
sorts ko
Uno är busschaufför. Han kör gröna 
linjen varje dag. Han måste få fler 
att åka, säger chefen. Uno blir 
orolig. Men när han fyller år kommer 
ett stort paket. Det är en ko! Uno 
och kossan Betty trivs bra ihop. En 
dag får Uno ryggskott och kan inte 
jobba. Då kör Betty bussen. Gissa 
om det blir succé!

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Bjørn F. Rørvik /Gry Moursund
Översättare: Pija Lindenbaum
Lilla piratförlaget. 48 sidor
ISBN 9789187027147

Bockarna Bruse på  
badhuset
När bockarna Bruse är på väg mot 
vallen ser de en ny skylt. Badhus 
står det. De går dit och vill prova 
den stora rutschkanan. Snart hörs 
ett förfärligt oväsen. Trollet kommer 
också. Då måste bockarna gå förbi 
honom för att komma till rutsch-
kanan. Men bockarna är lika listiga 
som vanligt och lyckas lura trollet.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Johan Rundberg /Per Karlén 
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 9789127131156

Ester Fransson och  
djurbytardagen
Ester önskar sig ett husdjur. Hon 
brukar gå till Love och leka med 
hans gamla, slöa kanin. Hon hittar 
på att det är stora Djurbytardagen, 
så de går till Fabian och byter. Djur 
behöver omväxling. Sedan byter 
Fabian med Judit, som byter med 
Teo. Oj, många djur som byts. Det 
blir hur tokigt som helst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Det härligaste som finns är att skratta och fnissa 
tillsammans. När du läser för ditt barn kan du få 
många sådana stunder. Ni kommer nära varandra, 

kan samtala och fundera kring boken. Om både du och 
ditt barn tycker om en bok blir det något alldeles extra.

Man kan lätt förstå det knasiga i att en Highland 
Cattle-ko, vid namn Betty, kör den Gröna busslinjen och 
väcker stor uppståndelse i Betty är en speciell sorts ko. 

Stor fantasi och mycket humor finns det i Monster 
finns faktiskt! eller?  Skratta åt de tokiga monstren och 
hitta på egna ännu roligare. När Kurt och Kio vill ha kul 
provar de allt möjligt. Gillar´t! säger Kurt om det mesta. 
Vad gillar du? 

I Supernyckelpigan är på väg får man många exempel 
på att vara snäll och hjälpsam. Att känna medkänsla med 

någon annan är en viktig egenskap att ha. Och det har 
den fenomenala, effektiva, otroliga Supernyckelpigan.  
Den klassiska sagan om bockarna Bruse blir en annan 
när bockarna väljer att vika av från vägen till vallen och i 
stället gå och bada i Bockarna Bruse på badhuset.  
Hur tokig som helst och lite läskigt ibland och många 
detaljer i bilderna att samtala och fnissa kring. Tripp, 
trapp, tripp, trapp. 

Ganska tokig kan man säga att Ester Fransson och 
djurbytardagen är. Kan man ens komma på att byta djur 
med varandra för att djuren behöver omväxling. Ja, Ester 
gör det i alla fall och då blir det många förvecklingar och 
risk för skratt. 

Så läs och njut tillsammans med ditt barn, kanske med 
hjälp av lite fniss och humor.
     Lena Jonsson

Lisen Adbåge
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 9789163870354

Kurt och Kio vill ha kul
Alla har kul, utom Kurt och Kio. De 
har tråkigt. Om de provar att åka 
skateboard? Nej, hjälmarna passar 
inte. Flyga med drakar? Nej, Kio far 
iväg och ramlar ner i en rabatt. Gå 
på danskurs? Funkar inte heller. 
Spela golf då? Nej då. Vad de än 
hittar på lyckas de inte. Det blir i alla 
fall knasigt.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Manuela Olten 
Översättare: Dorothea Hygrell
Opal. 36 sidor
ISBN 9789172995291

Monster finns faktiskt! 
Eller?
Den som påstår att monstren har 
dött ut har fel! Här får vi träffa 14 
olika sorter och se roliga bilder. Hur 
bråkar ett skrattmonster? Hur luktar 
ett pruttmonster? Visste du att 
slemmonster är duktiga och noga 
eller att undervattenmonster gärna 
ordnar kafferep? Helt klart är att 
monster finns faktiskt!

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Guido van Genechten
Översättare:  
Emelie Hullegård Jacob
Turbine förlaget. 32 sidor
ISBN 9789174430448

Supernyckelpigan är  
på väg!
Nyckelpigan är en riktig superhjälte. 
Hon räddar djur runt om i hela 
världen med sina superdupereffek-
tiva grejer. Med en elefantsugkopp 
drar hon upp en elefant ur dyngan. 
Med en knutdragare rätar hon ut 
en hoptrasslad orm. Till och med 
en uggla som har svårt att sova kan 
supernyckelpigan rädda.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Anna Höglund
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129684131

ABC och alla de andra 
gökarna
Roliga och busiga bokstäver med 
verser på rim. Kluriga och fan-
tasifulla bilder gör det också kul 
att öva och lära känna bokstäver 
som till exempel stora E slåss med 
eltandborsten, lilla e klättrar upp på 
skorsten. Stora F åt en fettisdags-
bulle med grädde, lilla f var den som 
grädde på bullarna bredde.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Maria Nilsson Thore
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 9789163872143

Bus och Frö på varsin ö
När man längtar efter att få vara 
med en vän kan livet kännas förfär-
ligt ensamt. Bus och Frö vill gärna 
träffas men havet är emellan dem. 
De bor på varsin ö. Hur ska de 
kunna komma till varandra? Kanske 
är det bara besvärligt och krångligt 
och enklast att låta bli? Men det 
löser sig till slut ändå.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Benjamin Chaud 
Översättare: Birgitta Westin
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129681161

Björnens sång
Lilla Björn jagar efter ett bi för att 
kanske få honung. Pappa Björn 
jagar efter. De hamnar i staden 
och inne i ett stort hus. Det gnist-
rar vackert och kryllar av folk. De 
är på operan. Plötsligt står pappa 
Björn på scenen. Han vill sjunga 
GROOOOAAARR! Alla blir rädda 
och flyr, men inte Lilla Björn.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Marie Oskarsson / 
Lisa Kleinschmidt
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129680331

Buster vill inte sova
Buster vill inte sova för han har så 
mycket fantasi och vill leka mera. 
Men katter måste också sova 
eftersom de har varit ute hela dagen 
och lekt med sina kompisar. Buster 
försöker. Men då blir han en liten 
kyckling, och sedan en liten säl. 
Och en tiger. Hur ska det gå att 
somna?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lene Due Jensen 
Alfabeta. 28 sidor
ISBN 9789150114706

Bodils kalas
Bodil vill inte ha kalas fast mamma 
säger att man måste. Allt är ordnat 
med ballonger och tårta. När det 
ringer på dörren går Bodil och göm-
mer sig. Men det låter roligt när alla 
leker och har kul, så Bodil kommer 
fram till slut. Nu kommer föräldrarna 
och det är dags att gå hem. Redan?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Erika Hedman 
Kabusa Böcker. 44 sidor
ISBN 9789173552486

Den finaste skatten
Om en sommar när Marta åker till 
farmor. Men när det inte blir som 
vanligt. Marta smiter ut i skogen 
och går på skattjakt som hon gjorde 
förra sommaren med farfar. Men 
nu är hon ensam. Plötsligt står han 
ändå där, som om han var levande 
igen. Åh, vi letar efter skatten farfar!

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Johanna Thydell /Charlotte Ramel 
Alfabeta. 28 sidor
ISBN 9789150114164

Det är en gris på dagis
En gris är världens ensammaste. 
Han smiter till dagiset. Barnen släp-
per in honom och klär ut honom så 
fröknarna inte ska förstå. Hela da-
gen blir jätterolig tills fröken ser att 
DET ÄR EN GRIS PÅ DAGIS! Hon 
drar ut honom. Så blir han ensam 
igen. Men barnen kan komma till 
grisen och leka i stället.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Sven Nordqvist 
Opal. 32 sidor
ISBN 9789172995543

Findus flyttar ut
En katt kan vara väldigt besvärlig 
när den hoppar i sängen klockan 
fyra på morgonen. Det tycker 
Pettson om Findus i alla fall. Findus 
måste flytta. Så de bygger om 
utedasset. Först trivs Findus jätte-
bra fast det är lite läskigt. Pettson 
längtar också efter sin katt. Hur ska 
de göra då?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ulf Nilsson /Eva Eriksson 
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 9789163868566

Ensam mullvad på en 
scen
Det ska bli föreställning i skolan 
och jag ska vara mullvad. På kvällen 
före kan jag inte sova alls. Jag är så 
nervös. Tänk om jag gör bort mig. 
När dagen kommer har jag ont i 
magen. Jag vill bara försvinna. Men 
så kommer min lillebror och hjälper 
mig med ett litet PIP!

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Linda Skugge /Kristina Digman 
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 9789163853647

God natt min katt
Katten Sebbe var bara tolv veckor 
när hon kom till flickan. I början var 
hon jätteblyg men sedan blev hon 
modigare. De lekte med allt möjligt 
och Sebbe blev en väldigt smart 
katt. Hon tröstade också flickan när 
hon var ledsen. En dag blev katten 
sjuk. Nu finns inte Sebbe längre. 
God natt min katt.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Anna Platt /Maria Källström 
Alvina förlag. 24 sidor
ISBN 9789186391126

Ester Arg och Daisy Galej
Ester och Daisy är grannar och 
bästa vänner. De brukar spela 
krocket, åka till badhuset eller ha 
bananfrossa. Daisy älskar att baka 
så de fikar ofta. Ester blir alltid arg, 
men Daisy börjar dansa i stället. Då 
blir Ester ännu argare. Tänk att man 
kan vara bästa vänner trots att man 
är så olika.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Tore Renberg och Øyvind Torseter 
Översättare: Ebba Berg
Kabusa Böcker. 32 sidor
ISBN 9789173552493

He he, Hasse
Hasse och Ina har en plan. Att 
spränga bort stora stenen i skogen. 
Då behöver de dynamit. De frågar 
älgen, björnen och ugglan men ing-
en har. Kanske grävling? Tja, säger 
han. Jippi! säger Ina. He he, säger 
Hasse. Nu gäller det! Kanske tusen 
miljoner stenbitar flyger i luften?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Marianne Bugge och  
Kamilla Wichmann 
Översättare: Hanna Semerson
Turbine förlaget. 36 sidor
ISBN 9789174430493

Ibrahims gosedjur
Åh, vad nervöst det kan vara första 
dagen i skolan. Ibrahim känner sig 
orolig. Tur att han har med sig gose-
djuret Dino. För Dino pratar både 
med fröken och de andra barnen 
när inte Ibrahim vågar själv. Nästa 
dag får Dino träffa Hilda, en rosa 
tyghund. De börjar leka. Snart leker 
alla med varandra.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Emma Adbåge 
Rabén & Sjögren. 40 sidor
ISBN 9789129680843

Lenis Olle
När Leni kommer till Olle för att leka 
är redan Kiran där. Då vill inte Leni 
leka längre. Hon blir så arg att hon 
lägger sin slajm och kladdhand i 
Kirans skor. Dumma Kiran! tänker 
hon. Men kan man verkligen inte 
leka alla tre? Med lite fniss och 
skratt och en slajmhand blir allt bra 
till slut.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jon Klassen 
Översättare: Lotta Olsson
Hippo Bokförlag. 40 sidor
ISBN 9789187033063

Jag vill ha min hatt
Björnen undrar var hans hatt har ta-
git vägen. Han saknar den så. Han 
frågar djuren om de har sett den. 
Men ingen verkar ha gjort det. För-
utom kanske kaninen? Ja just det, 
tänker björnen. Han går tillbaka och 
tar både hatten och...? Nej björnen 
skulle väl aldrig äta en kanin!

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Urval av Annika Lundeberg
Bonnier Carlsen. 42 sidor
ISBN 9789163869747

Lilla barnkammarboken:  
Grodor, prinsar och 
prinsessor
Det var en gång sju sagor om 
grodor, prinsar och prinsessor. De 
illustrerades av kända barnboks-
makare och spelades in av kända 
artister och skådespelare. Barnen 
fick höra på Askungen, Snövit, Lilla 
sjöjungfrun, Prinsessan på ärten, 
Törnrosa, Grodkungen och Rapun-
zel. Så levde de lyckliga i alla sina 
dagar. 

Innehåller 1 CD.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ulf Stark /Charlotte Ramel 
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129672688

Kanel och Kanin och alla 
känslorna
Kanel och Kanin ska på picnic när 
Kanin ramlar och slår sig. Hon blir 
arg. Kanel tycker synd om henne. 
Så mycket det kan kännas i en tå! 
De fortsätter upptäcka, klättra och 
leka. En ekorre gör Kanin både led-
sen och svartsjuk. Tänk så många 
känslor det finns i fjorton rimmade 
verser!

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Camilla Kuhn 
Översättare: Sofia Lindelöf 
Berghs. 32 sidor
ISBN 9789150219319

Lös tand
Tim har en lös tand. När den ramlar 
ut kan tandfén få den. Då kanske 
Tim får en peng. Det är bra för han 
sparar till en cykel. Men Tim har 
otur. Han råkar svälja tanden när 
den lossnar. Hur ska det nu gå med 
cykeln? Mamma kommer på en 
smart lösning.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Per Gustavsson 
Alfabeta. 28 sidor
ISBN 9789150114355

Maskrosdagen
Pappa rensar bort alla maskrosor. 
Men pojken vill att de ska vara kvar. 
De är så fina. Maskrosorna får åka 
med pojken i trampbilen runt i träd-
gården. De får gunga och klättra i 
träd. När dagen går blir de mer och 
mer ledsna. De vissnar ju. Kan han 
rädda dem med medicin? Hallon-
saft kanske?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Åsa Lind /Joanna Hellgren 
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129684186

Mormors sjal
Jag och Biliam är kusiner. Vi gillar 
att tänka och att vara tillsammans. 
Det är familjefest för mormor. 
Mormor sitter mest och sover. Vi 
gömmer oss under hennes sjal och 
fantiserar om allt möjligt och om 
mormor som är så gammal. Sedan 
pratar vi med mormor om livet och 
döden och om blomkrukor.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jill Moursund
Översättare: Gunnar Ardelius
Hippo Bokförlag. 48 sidor
ISBN 9789187033056

Min vän räven och jag
Det är så bråttom att Hanna inte 
hinner med. Mamma kliver på bus-
sen utan henne. Åh, hur ska jag nu 
ta mig till dagis? Det börjar pirra 
och spraka på magen. Räven på 
tröjan sliter sig loss och berättar hur 
hon ska göra. Gå med fötterna! De 
hjälps åt, leker och skojar. Kommer 
närmare och närmare dagis.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Anna-Clara Tidholm 
Alfabeta. 36 sidor
ISBN 9789150114270

Nilla och jag
Nilla och jag bor nära varandra, i 
granskogen långt från andra. Det 
känns svårt att vara med Nilla. Hon 
är så annorlunda. När hon vill leka 
säger jag nej. En dag säger Nilla att 
de ska flytta. Då kan vi ju inte leka 
alls. Allting blir så dumt. Nilla är ju 
min bästa vän!

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Klara Persson 
Urax Förlag. 32 sidor
ISBN 9789187208027

Molly & Sus
Tvillingarna Molly och Sus gjorde 
allt tillsammans, för deras flätor 
satt ihop. De lärde sig saker i tur 
och ordning och allt flöt ihop. Ingen 
kunde höra eller veta skillnad. Till 
slut blev det så krångligt att borsta 
tänder och allt så Molly klippte av 
flätan. Nu kunde de äntligen gunga 
gungbräda.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Nasrin Siege /Barbara  Nascimbeni 
Översättare: Ulla Forsén
Hjulet. 40 sidor
ISBN 9789185573226

När lejonet ryter
Emanuel och Bilali är nästan alltid 
hungriga. Varje dag får de kämpa 
för att få tag på mat. De tvättar bilar 
men måste också tigga ibland. Det 
är svårt för de behöver se upp för 
tjuvar också. De leker och har kul 
precis som alla barn. Men längtar 
efter att få tyst på lejonet som ryter 
– i magen.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Eva Lindström 
Alfabeta. 28 sidor
ISBN 9789150114492

Olli och Mo
Det blir ett äventyr när Olli och 
Mo åker på utflykt. För de kan inte 
betala när de har köpt fika. Då får 
de stanna och diska jättemycket. 
Sedan hittar de inte hem, fastän 
Olli läser kartan och pekar. Men de 
kommer fram till Maud som bjuder 
på fiskpinnar. Och så får de sova 
över där.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Eva Vidén /Jens Ahlbom 
Berghs. 32 sidor
ISBN 9789150219487

Sigges traktor
Sigge leker med sin traktor men 
nu är det dags att gå. På vägen till 
dagis går de förbi en traktor som 
lastar grus, en traktor som bogse-
rar en bil, en traktor som plöjer, en 
traktor som sopar löv och några till 
traktorer. Till och med på dagis ar-
betar en traktor utanför. Vilken härlig 
traktordag!

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Helena Davidsson Neppelberg 
Alfabeta. 28 sidor
ISBN 9789150114515

Prinsen och önskestenen
Prinsen sitter under ett träd i slot-
tets trädgård. Han har en liten sten 
i en ask. Den gör att prinsen minns 
en vän som han lekte med på en 
strand en gång. Prinsen önskar så 
att de kunde leka igen. Han håller i 
stenen, minns och önskar så mycket 
att stenen blir alldeles varm. Tänk 
om önskan slår in.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Gunilla Bergström
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129680874

Skratta lagom!  
sa pappa Åberg
Alfons och Milla bygger och fixar. 
Det ska bli stjärnornas krig, fast på 
riddartiden. Storkusinerna har en 
radiostyrd robot. Den åker rakt in i 
lekbygget. Krasch! De blir osams 
och pappa Åberg blir jättearg! Men 
man kan lösa alla konflikter om man 
pratar med varandra. Då blir det 
skratt också! 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Malte Persson /Rui Tenreiro 
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 9789163869594

Resan till världens  
farligaste land
Om du seglar över världens största 
hav kommer du till världens farligas-
te land. Följ bara med om du vågar 
möta bortrövade barn, vattenmons-
ter, drakar, jätten Bengt och fler 
läskiga varelser. Håll dig bara tyst, 
och snäll så kan du kanske ta dig 
igenom hela landet ända hem igen. 
Det är kusligt!

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Inger Lindahl /Sara Gimbergsson 
Alvina förlag. 24 sidor
ISBN 9789186391102

Spinderella Tarantella
En cool och kaxig spindel är Spin-
derella. Hon älskar flugor men inte 
barn. För barnen drar henne i benen 
och sjunger så förfärligt, Imse vimse 
spindel. Spinderella gillar att skräm-
mas, särskilt tanter. Hon tänker gifta 
sig och kollar på nätet efter en man. 
En smaskens gubbe faktiskt.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Christine Nöstlinger / 
Stefanie Reich 
Översättare: Rebecka Wolff
Turbine förlaget. 38 sidor
ISBN 9789174430769

Spökgubben
Mamma skrämmer Anton med att 
Spökgubben kommer om inte Anton 
uppför sig. Anton tänker mycket på 
Spökgubben och undrar hur han 
ser ut. Stor och läskig är han säkert. 
Men så kommer han en dag och är 
alldeles liten, grå och jättegammal 
fast snäll. Nu skrämmer de mamma 
i stället.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lena Sjöberg 
Rabén & Sjögren. 40 sidor
ISBN 9789129680225

Vad har du bakom 
ryggen?
Kan du gissa rätt? Vad tror du Elsa 
Larsson har bakom ryggen? Jo, 
en banan. Men vad har matrosen 
bakom ryggen? Jo, en ros. Björnen, 
drottningen, trollkarlen, dagis-
barnet och alla de andra. Vad har 
de bakom ryggen? Gissa. Det blir 
många överraskningar.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Kim Fupz Aakeson /Eva Eriksson 
Översättare: Melinda Hoelstad
Opal. 48 sidor
ISBN 9789172995123

Söndag
Torsten funderar på hur det skall 
bli att få ett syskon. Tänk om inte 
mammas och pappas kärlek räcker? 
Och varför skall de få en bebis? 
Kompisen Wille berättar att det 
nog är för att bebisar luktar så gott. 
Torsten gör en lista på allt han vet 
om kärlek. Då är han inte så orolig 
längre. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Laurent Moreau
Översättare: Moa Brunnberg
Rabén & Sjögren. 44 sidor
ISBN 9789129683943

Vad tänker du på?
Axel, Helen, Hugo och flera andra 
går omkring på en gata i en stad 
och tänker. De tänker på olika 
saker: drömmar - känslor - jobbet - 
sommaren - en sång. Någon är arg, 
någon är orolig och någon tänker 
på alla andra. Om du lyfter på fliken 
kan du också se vad de tänker.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

H. C. Andersen /Charlotte Gastaut 
Översättare: Kerstin Lennerthson
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129681192

Tummelisa
Lilla Tummelisa föddes i en tulpan. 
En dag blir hon bortrövad av en 
padda och hamnar på ett näckros-
blad. Paddan vill gifta bort henne. 
Hon lyckas fly men har det svårt, 
speciellt på vintern. En svala hjälper 
henne till ett varmt land. Där finns 
en prins, som är lika liten och fin 
som hon. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Justin Richardson och  
Peter Parnell /Henry Cole
Översättare: Kerstin Aronsson 
Kabusa Böcker. 32 sidor
ISBN 9789173552356

Välkommen Tango
Pingvinerna Roy och Silo bor på 
zoo. De gnuggar sina halsar mot 
varandra för de är kära. De gör som 
de andra pingvinparen och bygger 
sig ett bo. Men de kan inte lägga 
ägg för de är pojkar båda två. Djur-
skötaren hittar ett ägg som behöver 
tas om hand. Då kan de ruva de 
också.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Torsten Bengtsson / 
Jonas Anderson 
Nypon förlag. 20 sidor
ISBN 9789187061004

Erik dyker
En dag på badhuset är alltid spän-
nande och kul. Men den här dagen 
är något alldeles extra. Idag ska 
Erik ta Guldfisken. Det är bara dyka 
och simma. Erik kan det där. Men 
efteråt blir det knasigt. Distraherad 
av sin medalj går Erik till fel omkläd-
ningsrum. Så kan det gå, en dag på 
badhuset.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Mats Wänblad /Pelle Forshed 
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 9789129683448

Ett monster sover över
Boris är orolig. Han ska sova över 
hos Ebba. Hur gör man? Det är 
mycket som är annorlunda hos 
Ebba. Övernattningsgodis, tecknad 
film, chips och läsk, till exempel. 
Ett otäckt kuddkrig. För att inte tala 
om sagan om en prins som Ebbas 
pappa läser. Den är jätteläskig. Hur 
ska man kunna sova då?

Del i serien Familjen Monstersson.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jo Salmson /Veronica Isaksson
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163871726

Hjälp! Jag tappar bort en 
hund
Att passa grannens hund Milla är 
spännande. Milla måste rastas på 
skoltid. Det är bara att smyga iväg. 
Men så springer hon bort under 
lunchrasten. Rakt ner i källarlokalen 
där femmorna brukar hålla till. De 
vill inte bli störda, det vet alla. Men 
när man har en hund på sitt ansvar, 
måste man. Så är det.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Den minsta lilla händelse räcker ibland för att en 
helt vanlig dag ska förvandlas till ett äventyr. Det 
behöver inte handla om att några kaxiga ungar 

jagar dig, som när Kakan och Slatten ska köpa kakor. 
Kanske har din kompis bara svårt att sova över, för att 
allt är ovant och skrämmande. För att han är ett monster 
och är van att sova i en garderob. Till exempel. Eller så 
är det första gången i livet du gör någonting, och du 
förstår att det är precis så som det alltid är. Att varje dag 
egentligen alltid är en ny upplevelse. Som den dag Erik 
dyker och får medalj.

De små händelserna kan först verka betydelselösa. 
Men efterhand märker du hur viktiga de var. Det var de 
som gjorde dig annorlunda. Det var då du började bli en 
ny människa.

Små detaljer i vardagen finns alltid där som skiljer 
varje ögonblick från det föregående. Det gäller bara att 

våga titta. Och visst, det kanske låter lite löjligt att påstå 
att häxor har flyttat in i trapphuset. Och alla nya män-
niskor är förstås inte häxor. Men om du inte letar efter 
häxorna, som Alma och Egon gör, går du kanske miste 
om nya vänner. Och du får definitivt inte äta häxsoppa.

När något oväntat och ovanligt händer blir hur du 
agerar avgörande. Det handlar om att ta ansvar, även om 
det är svårt. Månstråles ryttare är skadad, annars skulle 
hon aldrig komma tillbaka med tom sadel. Det vet Märta 
och Maja. Och hundar gör som de vill, om man låter 
dem. Rymmer till exempel. När det händer, det där som 
gör dagen annorlunda, kan det verka läskigt. Men jag 
lovar, det är just det som du kommer att minnas efteråt. 
Det som gör dagen betydelsefull. Att våga gå ner till 
femmorna i källaren.
     Per Israelson

Carin Wirsén /Karin Holmström 
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 9789129680355

Häxläxa
Häxor finns. Egon hittar tecken på 
att det finns en i trapphuset. Svart 
katt, sopkvast, en tant med konstig 
hatt. Men Alma är inte så säker. Det 
har kommit en ny tjej till klassen. 
Hon är trevlig. Tanten är hennes 
farmor. Hon bjuder på häxsoppa. 
Kanske finns det häxor, ändå. Fast 
annorlunda. 

Del i serien Alma och Egon.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Erika Eklund Wilson 
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163870057

Märta och Silverhästen
Hästen Månstråle kommer tillbaka 
till stallet med tom sadel. Hästen 
är alldeles galen. Märta och Maja 
förstår att tjejen som red Månstråle 
är skadad. Är hon kanske död, 
någonstans i skogen? Märta och 
Maja måste lugna ner Månstråle. 
De måste leta i skogen. Det blir en 
utmaning, ett riktigt äventyr.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Moni Nilsson /Elin Lindell 
Lilla piratförlaget. 64 sidor
ISBN 9789187027017

Änglar, kakor och  
tappade tänder
I Paradiset härjar Änglarna, ett 
cykelgäng med smattrande hjul. När 
Kakan och Slatten ska köpa kakor 
blir de jagade av Änglarna. De är 
inte särskilt rädda, men springer 
ändå. Hos Ali köper de kakor för 
Kakans tjuga och Slattens tappade 
tand. En tand är värd en tia. Och en 
kaka med en vän är bäst i världen.

Andra boken i serien Äventyr i 
Paradiset.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Moni Nilsson /Elin Lindell 
Lilla piratförlaget. 64 sidor
ISBN 9789187027000

Bästa vänner
Slatten gillar inte fotboll, trots att 
han är döpt efter Zlatan. En dag 
råkar han få en boll i skallen. Han 
svimmar nästan. Då kommer Kakan 
till undsättning. Hon är nästan en 
ängel, tänker Slatten först. Men hon 
är bara nyinflyttad i Paradiset, på 
Paradisvägen 227. De blir grannar, 
och bästa vänner.

Första boken i serien  
Äventyr i Paradiset.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Mats Wänblad /Micaela Favilla 
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 9789129683769

Havens fasa
Faster Gullan har en båt. Den heter 
Sjöhästen. Det kan nog bli ett skönt 
sommarlov hos Gullan, tänker 
Morgan, mycket sol och bad. Men 
Gullan är pirat. Och båten heter 
visst Sjöpesten. Hon har en besätt-
ning också. De ska ut och röva. Men 
ingen kan segla, förutom Morgan. 
Det blir ett annorlunda sommarlov.

Del i serien Morgan och piraterna.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Erika Eklund Wilson  
Bokförlaget Hegas. 27 sidor
ISBN 9789186625405

Farligt Hallon
I skolan är Lisas gamla kompis Alva 
taskig. Hon sprider rykten. Då är 
det tur att Lisa har Tyra. Och att 
de har Hallon, Tyras häst. Men när 
Tyra och Lisa leder Hallon ut ur 
hagen händer något förskräckligt. 
En bil kommer i hög fart. Hallon blir 
vild och sliter sig. Tänk om Hallon 
skadar sig.

Boken finns också med CD.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Magnus Ljunggren och  
Mats Vänehem 
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163869228

Jättarna anfaller!
Bergen får liv. Egon, Fiona och 
Urban leker i skogen utanför riddar-
borgen när marken plötsligt reser 
sig. Jättarna vaknar! De tänker inta 
borgen och äta upp alla invånare. 
En av dem fångar Fiona. Varken 
pilar, kanoner eller katapulter biter. 
Egon och Urban måste ta till list för 
att rädda sin vän. 

Åttonde boken i serien Riddarskolan.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Carin Wirsén /Karin Holmström 
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 9789129683455

Glassmaskinen
Alma och Egon gillar glass. Med en 
glassmaskin kan man göra glass, 
säger Egon. Men en glassmaskin är 
dyr. Bra att det är loppis på lördag. 
Då kan de sälja sina gamla saker. 
Alma tar med en lila kanin med dia-
mantögon. Den är egentligen Elsas, 
Alma hittade den på gården. Kan 
man sälja någon annans kanin?

Del i serien Alma och Egon.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Helena Bross /Mattias Olsson 
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163867422

Katt försvunnen
Katten Tussan har sprungit bort. 
Det blir ett fall för Kevin och Dina. 
En gammal man brukade prata med 
Tussan i parken. I mataffären finns 
lappar om fler bortsprungna katter. 
De ser en äldre herre som handlar 
kattmat. Han verkar förvirrad.  
Kanske han också behöver räddas. 
En hjälteinsats krävs.

Tredje boken i serien Minimysterierna.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Linn  T. Sunne /Erik Ødegård 
Översättare: Solveig Rasmussen
Berghs. 32 sidor
ISBN 9789150219449

Källaren
Ola och Isak har flyttat till ett nytt 
hus. Där finns en mörk källare. Efter 
att ha besökt källaren drömmer 
pojkarna mardrömmar om över-
givna barn. En granne berättar att 
huset varit ett barnhem. Och att det 
spökar. Men mamma och pappa är 
bara intresserade av att renovera. 
Spökena behöver hjälp.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Helena Bross /Christel Rönns 
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163869273

Småkrypsjakten
Klass 1b samlar insekter i skogen. 
Det finns småkryp överallt. Elev-
erna får luppar att titta med. Det är 
viktigt att sortera, myror kan äta upp 
larver. Efter skolan kliar det på Maja, 
överallt, i håret till och med. Lova 
ser i luppen att det är löss. Löss är 
också småkryp, men inte så kul att 
samla på.

Femtonde boken om Klass 1b.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Mats Wänblad /Pelle Forshed 
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 9789129680362

Monstermaskerad
När det bjuds på maskerad hos 
familjen Monstersson vet man aldrig 
vad som väntar. Ebba klär ut sig till 
häxa. Hon siktar på pris för läskigast 
förklädnad. Men ingen förstår att 
hon är utklädd. Bara hennes vän 
Boris. Monster klär förstås inte ut 
sig till monster. Vad är då läskigt, 
egentligen?

Del i serien Familjen Monstersson.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Cecilia Lidbeck /Bettina Johansson 
Lilla piratförlaget. 64 sidor
ISBN 9789187027031

Spökjakt!
Ett skumt ylande håller Hamid vaken 
om nätterna. Kan det vara ett spöke, 
en varulv? Eller ett skadat djur? 
Hemliga fyran gör efterforskningar. 
Ljudet verkar komma från huset på 
andra sidan gatan. Men det finns 
ingen där. Huset är tomt. En riktig 
gåta. Kanske kan spårhunden  
Prutten hjälpa till. 

Andra boken om Hemliga fyran.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Mats Wänblad /Micaela Favilla 
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 9789129683752

Sjöodjuret
Äntligen dags för piraterna på  
Sjöpesten. Jakten har varit lång. 
Och nu har det jagade fartyget 
stannat. Något måste ha hänt. 
Kapten Gullan Råskinn beordrar alle 
man till bordning. Här ska tas guld 
och pärlor. Men sjöodjuret under 
lastfartyget har andra planer. Pirat-
överfallet blir ett räddningsuppdrag.

Del i serien Morgan och piraterna.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Erika Eklund-Wilson 
Opal. 32 sidor
ISBN 9789172995376

Stora mörka Skuggan
Hästar är stora och luktar konstigt,  
tycker Gunnar. Han vill vara hemma, 
greja med datorn, rita lite. Men för-
äldrarna säger att han måste göra 
saker. Träna, ha aktiviteter, få frisk 
luft. På stallet finns Skuggan, den 
största, svartaste hästen han sett. 
Skräcken förbyts snart i glädje. 

Del i serien Stall lilla stjärnan.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Shaun Tan
Översättare: Ulla Roseen
Kabusa Böcker. 36 sidor
ISBN 9789173552240

Borttappad
Vi omger oss med saker som inte längre 
används. Gamla saker, bortglömda och 
bortsorterade saker. Våra städer växer 
fram ovanpå gamla städer. Alla saker 
berättar något, men det är inte alltid 
vi förstår vad. Som den borttappade 
saken på stranden. Den tycks inte höra 
hemma någonstans. Ändå finns den där.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Mary Pope Osborne 
Översättare: Rebecca Manieri
B Wahlströms. 67 sidor
ISBN 9789132160479

Dinosaurierna kommer
I en trädkoja hittar Hanna och Viktor en 
massa övergivna böcker. Viktor börjar 
genast läsa om dinosaurier. Plötsligt är 
det som om världen snurrar. Trädet och 
boken har blivit en portal till en annan 
tid. Hanna och Viktor utforskar dino-
sauriernas värld och finner spår efter en 
mystisk tidsresenär. 

Första boken i serien Den magiska 
trädkojan.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Stefan Casta /Staffan Gnosspelius 
Opal. 160 sidor
ISBN 9789172995154

Huset där humlorna bor
Myra är oftast ensam med sin mamma. 
Pappa jobbar på oljeplattform. Hon 
leker med sin osynliga hund Morgon. 
En kväll märker hon att någon har flyttat 
in i Jungfruhuset på Svartholmen. Det 
är Humlekungen, en högst alldagligt 
magisk person som tänker genomföra 
ett mirakel. Han ska göra humlebo av 
sin herrgård.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Magiska platser
KAPITELBÖCKER 6–9 ÅR
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Många berättelser handlar om magiska platser. 
Möjligen kan man säga att det är just vad en berät-
telse är, en magisk plats. Men det kan också vara 

konkretare än så. Syskonen Hanna och Viktor hittar en trädkoja 
utanför huset. Här blir trädkojan inte bara ett rum för samtal 
och planer, ett klubbhus, utan också en passage till andra 
tider. En tidsmaskin.

I skräckberättelser är platser av stor betydelse. Det låsta 
rummet, vinden, källaren, eller kanske det lustiga huset. Nöjes-
fält är alltid magiska platser, kusliga, konstiga konstruktioner. 
Särskilt när de inte används. Gamla slott kan förstås också 
vara otäcka, ruva på minnen och dolda hemligheter. Fråga bara 
Millan.

Humlekungen förvandlar sin herrgård till en magisk plats. 
Genom att inreda med träflis och sedan borra hål i väggarna 
hoppas han kunna skapa ett enormt humlebo. En surrande 
katedral.

Ibland krävs det att någon pekar ut de magiska platserna. Eller 
snarare visar det magiska i platsen, i vardagen. Vilket Ossians 
nanny Petronella gör. Genom Petronella görs det bekanta 
främmande. Till och med teveapparaten blir en öppning mot en 
annan värld. Ossian och Samuel kastar popcorn genom rutan.

Ögonblicket när Shaun hittar den borttappade saken på 
stranden är magiskt. Saken finns bara där, utan att någon läg-
ger märke till den. En främmande, färggrann värld, mitt i den 
gråa vardagen. Det gäller bara att veta hur man ska titta efter. 
Sorgset konstaterar Shaun att det är alltmer sällan han upp-
täcker underliga och borttappade saker. Kanske har han fått 
för mycket att göra. Glömt att se. Som Ossians föräldrar.

     Per Israelson

Milena Bergquist /Annika Huett 
Berghs. 150 sidor
ISBN 9789150219203

Millan och slottets  
hemlighet
Millan åker på bilsemester till Frankrike. 
Men hotellet som hennes föräldrar 
har bokat ligger på en bilväg. Tur att 
Millan har vunnit jackpott på enarmade 
banditer på Tysklandsfärjan. Så får 
familjen råd att bo på slott i stället. Där 
finns hästar och pool, Chanpjär och en 
hemlighetsfull källare.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ylva Karlsson /Katarina Strömgård
Hippo Bokförlag. 160 sidor
ISBN 9789187033049

Ossians ovanliga nanny
Det händer att föräldrar inte har tid för 
sina barn. Ossian och Samuel vet hur 
det är. De måste ha barnflicka. De har 
haft tusentals, menar Ossian, eller åt-
minstone tolv. Men när Petronella dyker 
upp blir allting annorlunda. Vardagen 
blir magisk, naturlagar sätts ur spel, 
varje hämtning blir ett äventyr. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Dan Höjer /Jonna Björnstjerna 
Natur & Kultur. 64 sidor
ISBN 9789127132290

Vålnaden på vinden och 
andra spökhistorier
Om man tittar noga finns de nog alltid 
där. De kusliga platserna. Ett tåg till 
tandläkarnas dödsrike. Ett övergivet 
rum på nöjesfältet. Ett bibliotek som för-
vandlas av sagor. Skräcken lurar bakom 
hörnet. Det gäller att vara på sin vakt, 
att lära sig lura ondskan. Den bästa 
förberedelsen är att läsa skräckisar. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Pernilla Gesén 
B Wahlströms. 128 sidor
ISBN 9789132161233

Alvas jul
Om tre veckor är det jul. Alva pyntar, 
förbereder som vanligt. Men det är ing-
en vanlig jul. Mamma vill fira tillsammans 
med sin nya kille Roberto. Det vill inte 
Alva, och inte Robertos dotter Nicole 
heller. Och i plugget har alla kärleksbe-
kymmer, verkar det som. Varför kan inte 
allt bara vara som det brukar?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Levi Pinfold /Emelie André 
Karneval förlag. 34 sidor
ISBN 9789185703814

Djangon
Med Djangon förändras allt i den kring-
resande karnevalen. En dag dyker den 
bara upp, säger hej till pojken Jean. De 
blir vänner. Stojar, skojar, sjunger, dan-
sar och förstör. Hästarna skräms och 
banjon går i tusen bitar. Djangon är helt 
omöjlig, men gör livet kul och menings-
fullt. Vad är en Django? Ingen vet.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Inger Edelfeldt, Ulf Nilsson,  
Ylva Karlsson m fl
Bokförlaget Semic. 112 sidor
ISBN 9789155257934

Bland tomtar och troll, 
årgång 105
Årets antologi med sällsamma historier 
blandar nytt och gammalt. Här finns 
fantastiska berättelser i mötet mellan 
vardag och saga. Superhjältar i skolan 
och den sanna historien om Törnrosa 
delar plats med klassiska trollsagor och 
sexfingrade utomjordingar. Om att vara 
en människa idag, helt enkelt.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Niklas Krog /Johan Egerkrans 
B Wahlströms. 117 sidor
ISBN 9789132160684

Dräparen
Färden till skogsfolket och Ainas för-
äldrar närmar sig sitt slut. Men bergen 
svämmar över av klipptroll. Även om de 
är korkade som sten, lyckas Tann, Aina 
och Bladhus ändå inte smyga sig förbi. 
Monstret Dräparen erbjuder oväntad 
hjälp. De riktiga problemen uppstår när 
Tann träffar Ainas föräldrar.

Del i serien Legenden om Tann.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Petrus Dahlin /Sofia Falkenhem 
Rabén & Sjögren. 90 sidor
ISBN 9789129680454

Dilsa och det brustna 
hjärtat
Dilsa fortsätter att lösa brott i Stock-
holms södra förorter. Hon kontaktas av 
den ett år äldre Sixten. Sixten har ett 
stort problem. Hans mammas halsband 
med guldhjärta är borta. Den huvud-
misstänkta är Sixtens bästis Fabian. 
Mycket står på spel; vänskap, förtroen-
de. Och kanske har Sixten andra planer 
för Dilsa.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Maria Frensborg /Tomas Nilsson 
Bonnier Carlsen. 118 sidor
ISBN 9789163869983

Ellen, Sorken och  
hemligheten
Ellen och Sorken har en klubb tillsam-
mans. De gör vad som faller dem in. 
Pratar som de vill. Har kul. Men det 
verkar som om glädjen försvinner när 
man blir vuxen, tycker Ellen och Sorken. 
Kan det undvikas? På en fest träffar 
de Nelle, en ovanlig tant. Nelle har ett 
erbjudande och en hemlighet. 

Finns även som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Lotta Olsson /Maria Nilsson Thore 
Bonnier Carlsen. 112 sidor
ISBN 9789163869969

En annan resa
Ibland är det trist. Då är det skönt med 
en resa. Jättemyrsloken känner precis 
så. Men att resa kräver förberedelser, 
menar hasselmusen. Ibland en spruta. 
Myrsloken väljer en annan resa, en inre 
resa: en teaterföreställning. Dvärgele-
fanten Arne regisserar. Det handlar om 
att förstå hur och vem du är. 

Finns även som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Rose Lagercrantz / 
Rebecca Lagercrantz 
Berghs. 80 sidor
ISBN 9789150219180

Födelsedagsbarnet
Det är lätt att bli besatt av födelsedagar. 
Inte bara för Nanna, som snart ska fylla 
sju, utan också för mormor som försö-
ker hitta bästa presenten. Och föräldrar 
som ska planera kalas, och vänner som 
blir avundsjuka på prat om födelseda-
gar. Då kan det hända att någon blir 
sårad, upptäcker Nanna.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Sofi Hjort  /Anna Jonsson
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 9789129681093

En himla historia
Dilvin och Hedda förirrar sig i livrust-
kammarens källare. Blir instängda i en 
vagn. Då dyker ett vresigt spöke upp. 
Det är Gustaf II Adolf. Kungen verkar 
knäpp. Han tvingar barnen att åka 
genom historien och samla in en massa 
saker som tillhört svenska kungligheter. 
Det är mest larvigt, men också ganska 
kul.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Martin Widmark  /Helena Willis 
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 9789163870231

Födelsedagsmysteriet
Till Mohammed Karats födelsedag 
anordnar Barbro Palm tårttävling. Den 
bästa tårtan ska belönas rikligt. Tre 
sockerbagare presenterar sina alster. 
Kalaset toppas med ett överrasknings-
fyrverkeri. Lamporna slocknar. När de 
tänds är Barbros diamant försvunnen. 
En stygger sockerbagare, minsann. Men 
vem? 

Lasse-Majas detektivbyrås 21:a  
uppdrag. Finns även som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Anette Eggert /Mia Güettler 
B Wahlströms. 100 sidor
ISBN 9789132161421

Fallet Stjärnan
Djurräddarklubben räddar djur. Det är 
tanken. Klubben är rätt ny, och be-
står bara av Valentina och Vilma. De 
funderar på att ta in Josef också, han är 
grym på skate. Mest gillar klubben att 
spana. På Laila Sporre, exempelvis, som 
inte vet att hennes häst Stjärnan ogillar 
äpplen. Så får det inte vara!

Första boken i serien  
Djurräddarklubben.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Susanna Alakoski 
Alfabeta. 176 sidor
ISBN 9789150113785

Guldfisken
Sommarlov. Tiia vaktar Mörners guldfisk. 
Peggi, Harri och Jakob hjälper till, blir 
guldfiskgänget, leker haj på badplatsen. 
Gullar med guldfisken, som flyter död till 
ytan. Tiia och Peggi åker till Vasa. Fiskar 
gädda och slåss med pojkar. Kommer 
hem, begraver fisken. Det är sånt som 
händer, på sommaren. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Lin Hallberg /Maria  Sandberg 
Bonnier Carlsen. 160 sidor
ISBN 9789163868146

Heddas bok
På sommarlovet åker Hedda till mormor, 
som är veterinär. Tillsammans sköter 
de skadade och sjuka djur. Ibland blir 
djuren friska, ibland hjälper de djuren att 
dö. Hedda och mormor umgås, badar, 
går i naturen, rider och jobbar. Tiden blir 
till minnen, pärlor, som mormor säger. 
De finns kvar, när de du älskar dör.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Martin Widmark /Mats Vänehem 
Bonnier Carlsen. 120 sidor
ISBN 9789163868832

Hövdingens bägare
I Östbyn, där skalden Halvdan bor och 
hövding Ragnar bestämmer, tillber 
vikingarna de gamla gudarna. På andra 
sidan floden, i Västbyn, har kung Alarik 
anslutit sig till kristendomen. En dag 
bjuder Alarik på gille och lekar. Halvdan 
avslöjar att kungen tänker fuska för att 
vinna hövding Ragnars bägare. 

Första delen i serien om Halvdan  
Viking. Finns också som ljudbok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Andy Stanton /David Tazzyman 
Översättare: Helena Olsson
Argasso bokförlag. 220 sidor
ISBN 9789186579449

Herr Grums och  
kraftkristallerna
Historien har en tendens att upprepa 
sig, meddelar Pollys gammelfarmor. 
Och historien om kraftkristallerna kan 
inte ens vetenskapen förklara. Hur ska 
då Polly förstå någonting, när hon en 
natt känner sig dragen till en mystisk 
väderkvarn? Eller vi läsare? Spelar det 
någon roll, så länge det är kul? 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jenny Valentine /Joe Berger 
Översättare: Helena Ridelberg
Atrium Förlag. 170 sidor
ISBN 9789186095307

Iggy & jag och bebin
Iggy är trött på att vara minst. Hon 
hänger tyngder i armarna, för att inte 
vara kortast i skolan. Det funkar sådär. 
Att storasyster Flo är äldre är också 
svårt att lösa. Om inte mamma och 
pappa kan fixa en bebis. Då blir ju Iggy 
storasyster hon med. Men att ordna en 
bebis är knepigt, visar det sig.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Martin Olczak /Anna Sandler 
Rabén & Sjögren. 89 sidor
ISBN 9789129676648

Häxor i tunnelbanan
Jacks resa genom det ockulta Stock-
holm rullar på. Spåren efter Jacks 
föräldrar leder ner i tunnlarna under 
tunnelbanan. Det är den värsta platsen 
på jorden, full av fruktansvärda odjur. 
Helt omöjlig för en människa att besöka. 
Jacks trollkonster kommer till använd-
ning när jakten äntligen får sin upplös-
ning.

Fjärde boken i serien Jakten på Jack.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ingelin Angerborn /Jenny Karlsson 
Rabén & Sjögren. 92 sidor
ISBN 9789129680898

Kalaskatastrofen 
Viking är förälskad i Meltem. Han får 
bjuda en gäst till Vilmas kalas, men 
råkar bjuda Martin i stället för Meltem. 
Klantigt. Ta tillbaka inbjudan går inte. Så 
han bjuder henne i smyg, kanske ingen 
märker att de blir en för många. Men i 
maskeraddräkterna ser Viking inte vem 
som är vem. Upplagt för katastrof!

Sjätte boken om Klant & kompani.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Anders Sparring  / 
Jonna Björnstjerna
Natur & Kultur. 176 sidor
ISBN 9789127132467

Karla Brottare
Karla brottar. I skolan, hemma, på fritis. 
Kompisarna gillar det, ställer sig i kö. 
Rut tjatar om det, men får aldrig vara 
med, för hon bits. Ett brott då och då är 
allt Karla kräver av livet. Till den dag hon 
ser Josef äta med sin familj på kvarters-
krogen. Karla blir förälskad. Kan kärlek 
börja med brottning?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Peter Gissy /Jessica Palmgren 
Berghs. 63 sidor
ISBN 9789150219197

Lita på Millie
Millie och Eric besöker Millies kompis 
Hilda på landet. Det är skog överallt. 
Alla känner alla. I Hildas skola får Eric 
och Millie berätta om Göteborg. I Hildas 
stall finns hästen Dawona, och Vera, 
som äger Dawona. Vera är elak, en riktig 
mobbare. En dag kommer Dawona 
tillbaka utan ryttare.

Tredje boken om Millie.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Marie Oskarsson / 
Helena Bergendahl 
Bonnier Carlsen. 144 sidor
ISBN 9789163872167

Kärleksakuten
När Julia och Edvin gör slut, bestämmer 
sig Jack och Emilia för att göra en in-
sats. De vill ju inte göra slut, egentligen. 
Men att lappa ihop ett trasigt förhål-
lande visar sig svårare än beräknat. Alla 
knep genomskådas. Och vad händer 
med Jacks känslor för Emilia? Han vill 
inte längre bara vara vänner.

Tredje boken i serien Jack och kärleken.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ann Caroline Håkans /Mia Nilsson 
Bonnier Carlsen. 144 sidor
ISBN 9789163872150

Lägerkrisen
Ett läger i skogen är rena mardrömmen 
för Juni. Tänk om det finns björnar? Och 
småkryp? För att inte tala om att man 
kan gå vilse. Och tänk om hon pratar 
i sömnen? Ropar pinsamheter om 
pojkvännen Jonah? Lägret utlöser en 
relationskris. Juni lär sig om samarbete 
och ansvar, och vad riktiga vänner är. 

Fjärde boken i serien Mitt livsfarliga liv.
Finns även som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Charlotta Lannebo /
Maria Nilsson Thore 
Rabén & Sjögren. 128 sidor
ISBN 9789129684193

Lilla E på Manhattan
Pappa ska på konferens i New York. 
Lilla E måste lova att stanna kvar på 
hotellet. Det blir inte riktigt så. Hon ska 
bara ut och kolla hästarna i parken, men 
snart har Lilla E träffat såväl kompisar 
som societetstanter och smågangsters. 
Och varit i skyskrapor och på hemliga 
nattklubbar. Manhattan är ett äventyr.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Martin Olczak /Anna Sandler 
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 9789129681253

Megakillen – den gåtfulla 
deckaren
När den världsberömda deckarförfat-
taren Knut T. Coltman flyttar till Småtorp 
drabbas staden av en brottsvåg. Den 
ena mystiska händelsen efter den andra 
uppdagas. Och allt precis som det 
står i Coltmans böcker. Så en dag är 
författaren själv kidnappad. Ett uppdrag 
(nummer 8) för Molly och Megakillen 
naturligtvis! 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Rose Lagercrantz  /Eva Eriksson 
Bonnier Carlsen. 128 sidor
ISBN 9789163869211

Mitt hjärta hoppar och 
skrattar
Det är svårt att sakna en kompis. Dunne 
är inte längre ny i skolan, men bästisen 
Ella Frida har flyttat till en annan stad. 
De andra barnen vill leka. Kudden frågar 
chans. Dunne vill vara ensam, tillåter 
ingen att sitta på Ella Fridas plats. Det 
blir lätt knasigt, om man bara kan tänka 
på det som har varit.

Andra boken om Dunne.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Martin Widmark /Helena Willis 
Rabén & Sjögren. 48 sidor, 1 CD
ISBN 9789129680881

Schlagersabotören
Det är schlagerdags i Valleby. Någon vill 
inte att rätt låt ska vinna. Uppträdande 
efter uppträdande saboteras. Lasse 
och Maja är som vanligt på plats. Men 
här behöver de också hjälp. Inte bara 
med gåtans upplösning. Utan också 
med musikens och sångens alla olika 
betydelser. Läsaren måste lyssna.

2 cd följer med.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lin Hallberg och  
Margareta Nordqvist 
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163872044

Sam och Sigge och  
riddarbröderna
Tillsammans med mamma skapar 
bröderna Erik och Simon berättelser 
om sina liv. Då är de riddarbröder. De 
minns ett slott i England och dagen 
fölet rymde. De fick rida ut och rädda 
det. Pojkarna blev riddare och det blev 
ett äventyr värdigt Arthurs runda bord. 
Tillsammans blir berättelser verklighet.

Tredje boken om Sam och Sigge.

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Thomas Halling /Sofia Falkenhem 
Alfabeta. 110 sidor
ISBN 9789150114188

Skuggor i skogen
Linus, Maja och Oskar tältar i skogen 
tillsammans med mamma och pappa. 
Men allt blir inte som planerat. Bad-
sjön visar sig vara en lerpöl. I stället för 
gädda fiskar man upp benknotor. Något 
förskräckligt har hänt, för femtio år 
sedan. Spännande och otäckt när trio i 
trubbel nystar upp ännu en hemlighet.

Femte boken i serien Trio i trubbel.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Åsa Storck /Anna Helal 
Bokförlaget Hegas. 44 sidor
ISBN 9789186625894

Scenen är din, Mingla!
Det är svårt att framträda inför andra 
människor. Att stå på scenen. Det har 
alla upplevt. Det är bara det att den 
rädslan inte syns utanpå. Mingla är liv-
rädd för sin dansuppvisning. Men ingen 
ser att hon är rädd, ingen märker att 
benen darrar. Alla har ju kommit för att 
se henne. Det räcker när Mingla dansar.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Åsa Karsin 
Rabén & Sjögren. 85 sidor
ISBN 9789129681932

Snöstjärnan
På fjällsemestern händer det grejer. Tora 
måste gå i skidskola, trots att det är 
pinsamt. Familjen bråkar, stugan är liten. 
Lillebror vill inte ens ta på sig pjäxorna. 
Men någon har glömt en isbjörnsnalle i 
stugan. Och på skidskolan finns en kille 
som är snäll. Men bäst är renarna som 
kommer på besök.

Tredje boken om Tora-lora-lej.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Anders Jacobsson och  
Sören Olsson
Egmont Kärnan. 120 sidor
ISBN 9789174056426

Sune the superstar
Det duger inte att driva omkring planlöst 
längre, upptäcker Sune. Alltfler barn har 
målinriktade aktiviteter. De leker inte. 
Det är viktigare att veta vad man ska bli. 
Sune ska bli superstar. Det är tydligen 
nåt. Oklart vad. Men vad är poängen att 
bli nåt, om det inte är kul? Sune har kul 
istället, utan målinriktning.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Annika Widholm /Mia Nilsson
Berghs, 48 sidor
ISBN 9789150219357

Tudor & Konta  
Monsterdansen
Uppstoppade djur är skumma. Tudor 
och Konta åker på utflykt med klassen. 
De ska besöka ett museum som ställer 
ut döda djur. De är gamla och dam-
miga, och utställningsrummen mörka 
och murriga. Tudor blir överfallen av en 
otäck grävling. Tur att Konta kan dansa 
med monster. Och att han räddade 
matsäcken.

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lise Blomquist /Oskar Jonsson 
Opal. 64 sidor
ISBN 9789172995048

Taekwondoprovet
Det har blivit dags för gradering i 
klubben. Stormästare Kim kommer 
från Korea. Tränaren Pia försöker hålla 
ordning på gruppen: killarna bråkar för 
mycket, tjejerna måste tuffa till sig. Men 
fattar Pia hur elaka en del killar kan 
vara? Enia, Agnes och Frida vill hämnas. 
Är det rätt att mobba tillbaka?

Fjärde boken i serien Taekwondo.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Susanne Bengtssson / 
Johan Unenge 
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 9789129683776

Vilmer i hårdträning
På vintern kan man inte köra cross. 
Vilmer och familjen åker till Närke för att 
hugga julgran. Arbete i skogen är den 
bästa träningen, menar pappa. I närhe-
ten går endurotävlingen Novemberkå-
san. Under nattkörningen hjälper Vilmer 
den nödställda SM-mästaren Bisse 
Berglund. Det blir ett avgörande möte.

Andra boken om Cross-Vilmer.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Petrus Dahlin /Sofia Falkenhem 
Rabén & Sjögren. 144 sidor
ISBN 9789129680447

Tavlan i Tallkrogen
Kalle och Dilsa är nu lokalkändisar 
bland den yngre befolkningen. Sjuåriga 
Wilma kommer med ett uppdrag. Hen-
nes föräldrars dyrbara Ming-urna har 
stulits. Polisen misstänker den snälla 
grannen. Men Kalle och Dilsa följer led-
trådarna till huvudstadssocieteten. Och 
kanske det farligaste uppdraget hittills.

Tionde boken om Kalle Skavank.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Måns Gahrton och Johan Unenge
Bonnier Carlsen. 144 sidor
ISBN 9789163872211

Världens grisigaste tjuv
Kommunpamparna Ulla och Hans Pet-
tersson letar konferenshotell till kommu-
nen. Valet står mellan Gyllene orren och 
Grossmans. Petterssons dotter Jasmine 
och Ingo blir genast vänner, gör lustiga 
grimaser och flamsar tillsammans. Men 
Jasmine är bortskämd, får allt hon vill ha. 
Och hon vill ha grisen Pyret.

Elfte boken om Hotell Gyllene Knorren. 
Finns som bok, e-bok och ljudbok – 
detta är boken.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Per Nilsson 
Alfabeta. 174 sidor
ISBN 9789150114133

Extra 
Svart löpare hotar vit dam
Det börjar en ny kille i klassen, Mavro. 
Han skaffar snabbt vänner och alla gillar 
honom. För Pim-Pim går det inte lika 
bra. Hans mamma blir svårt sjuk och 
han får svårt att orka med skolan. Kom-
pisarna sviker och han vet inte vem han 
kan lita på. Kan han ens lita på Extra? 
För att inte tala om Mavro... 

Tredje boken i serien Extra.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Gareth P. Jones  
Översättare: Carla Wiberg 
Bonnier Carlsen. 272 sidor 
ISBN 9789163871115

Familjen Considines för
bannelse
När Mariel får träffa alla sina kusiner 
(som mamman hållt märkligt tyst om) 
visar det sig att de är ett märkligt och 
inte alltid särskilt trevligt gäng. Faktum 
är att man ibland får intrycket av att de 
vill göra Mariel riktigt illa. Vad är det för 
förbannelse som vilar över familjen Con-
sidine? Kanske hade det varit bättre 
om Mariel aldrig fått veta att hon hade 
någon släkt.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Mårten Melin  
Rabén & Sjögren. 175 sidor 
ISBN 9789129680614

Jag är Love  
Hur skulle det vara om alla blev kära 
i en hela tiden? Love vet, och det är 
INTE roligt! Faktum är att det kan vara 
livsfarligt. Men så dyker plötsligt hans 
mystiske pappa upp och tar med ho-
nom till Skogsbingelskolan, även kallad 
Monsterskolan. Kan Love få hjälp där, 
eller blir hans liv ännu farligare?  Fristå-
ende fortsättning på Förvandlad.

Finns även som e-bok.    

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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V em bor i din garderob? Är det mest kläder där? Eller 
prylar? Eller tänker du ibland att det bor något läskigt där, 
något som bara väntar på att du ska släcka lampan och 

lägga ner huvudet på kudden... 
När jag var liten drömde jag ofta att jag gick omkring i en stad 

om natten. Det var en mörk stad, med många förbommade fönster 
och dörrar, en stad där man inte ville vara ensam. Det var jag inte 
heller, jag hade nämligen sällskap av en vampyr! En vampyr som 
beskyddade mig från allt otäckt som gömde sig i de där till synes 
övergivna husen, där man i fönster och dörrspringor kunde ana 
lysande ögon som följde varje rörelse med blicken.

Monster kan vara så många olika saker, kan fylla så många olika 
funktioner i sagor och berättelser. Ofta är monster läskiga varelser 
som ger en rysningar när man läser om dem, som till exempel i Mid-
natt där varelsen på vinden är noggrant inlåst med magiska medel.

I vissa böcker kan man bli lite lurad. Någon som först verkar 
trevlig och bra visar sig i själva verket vara ett monster längre fram i 
berättelsen, som i tredje boken om Extra, Svart löpare hotar vit dam. 

Vem är egentligen Mavro, och hur långt kan han gå för att få det han 
vill? Eller släktingarna i Familjen Considines förbannelse. Vad är det 
för hemlighet de döljer? Vem kan man lita på och vem vill en illa? 

Men monster kan också vara något som hjälper en, som min 
vampyr, och som monstret i Sju minuter över midnatt. Hjälpen kan-
ske inte är den som Conor hoppas på, men sanningen är inte alltid 
lätt att ta och monster är inte kända för att vara snälla.

Fast ibland är monstren snälla, eller i alla fall som du och jag.  
I Jag är Love är alla som går på Loves nya skola monster, ett par 
stycken ska man kanske passa sig noga för, men de flesta är som 
vilka killar och tjejer som helst. ...men med lite speciella förmågor! 

I Napoleon och T-kex får vi möta de allra hemskaste monstren,  
och då pratar jag inte om Storsjöodjuret, utan om tjuvjägarna som 
inte bryr sig om ifall de utrotar en hel art bara de tjänar så mycket 
pengar som möjligt. Så kanske ska vi vara glada om de enda mons-
ter vi träffar på är de vi har i garderoben, för dem kan vi kanske lära 
oss att leva med och så småningom inte ens vara rädda för!

Grethe Österberg

Ewa Christina Johansson  
Bokförlaget Hegas. 100 sidor 
ISBN 9789186625481

Midnatt  
När Lukas vaknar en natt upptäcker 
han att det verkar vara någon i huset, 
och dessutom är hans storasyster Anni 
borta. Han bestämmer sig för att under-
söka vem som smugit sig in i huset och 
beger sig upp på vinden. Men där uppe 
finns ju inte bara eventuella inkräktare 
utan även varulven... 

Fristående uppföljare på Fullmåne.   

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Annika F Langa /Mats Minnhagen 
Natur & Kultur. 218 sidor 
ISBN 9789127132931

Napoleon & Tkex  
Napoleon, eller Nappe som han kall-
las, bor i norrländska Aborrträsk. Hans 
största intressen är utrotningshotade 
djur och jordens undergång. Vid Stor-
sjön jagar monsterjägare Storsjöodjuret 
och när Nappe och hans vänner av en 
slump hittar odjurets unge gäller det 
att hålla den gömd från de samvetslösa 
jägarna!    

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Patrick Ness /Jim  Kay  
Översättare: Ylva Kempe 
B Wahlströms. 214 sidor 
ISBN 9789132160578

Sju minuter över midnatt  
Varje natt, samma tid, vaknar Conor av 
mardrömmar. Hans mamma ligger på 
sjukhus, svårt sjuk i cancer. I skolan är 
det tufft och han blir mobbad. En natt 
ropar ett monster på honom utifrån 
trädgården. Kan monstret hjälpa honom 
eller hans mamma? Kanske, men vad 
monstret är ute efter är den hemlighet 
som Conor bär djupt inom sig.    

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Henrik Einspor /Thomas Balle 
Översättare: Hans Peterson
Nypon förlag. 60 sidor
ISBN 9789187061196

Allan Zongo – killen  
från rymden
Allan Zongos rymdskepp har störtat 
på jorden och han bor nu hos Max och 
hans pappa. Pappan försöker laga 
rymdskeppet medan Max försöker ta 
hand om den lilla utomjordingen och se 
till att han inte blir upptäckt. En inte helt 
lätt uppgift. Allans förmåga att förvandla 
sig till vad som helst leder till en hel del 
problem om man säger så...

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ingrid Olsson 
Gilla Böcker. 120 sidor
ISBN 9789186634278

Blink, blink med stjärnan
Om att oroa sig för vad de skilda föräld-
rarna tänker om varandra. Om att inte 
vilja såra sin mamma trots att det leder 
till att man mobbas. Om att längta ihjäl 
sig efter att få tillbaka sin mammas upp-
märksamhet när det kommit en ny liten 
bebis. Om föräldrar som inte alltid ser 
och om barn som känner sig ensamma. 
Noveller som är som poesi. Sorgligt och 
vackert!

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Siri Spont / 
Jonna Björnstjerna 
Hippo Bokförlag. 144 sidor
ISBN 9789187033001

Bara jag vågar
Men åh, hur kan fröken tro att man ska 
skriva ner det man verkligen är rädd för 
på en lapp som hela klassen ska läsa? 
Alla skriver sånt som ”Jag är rädd för 
krig” när man kanske egentligen är rädd 
för blodiglar eller att nån ska spy på en. 
Roligt och ledsamt på samma gång, om 
att vara rädd, och om att ändå våga.

Fristående fortsättning på Utan djur så 
dör jag.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Michelle Paver 
Översättare: Birgitta Gahrton
Bokförlaget Semic. Ca 300 sidor
ISBN 978-91-552-5816-0

Bronsdolken 
Hylas är på flykt undan onda män. 
Varför de jagar honom vet han inte, 
inte heller vart hans lillasyster Issi tagit 
vägen. Under sitt sökande efter Issi och 
kampen för att hålla sig undan dem som 
letar efter honom möter Hylas Pirra, 
uppfostrad i överflöd som gudinnans 
dotter. Trots sina olikheter kommer de 
allt närmre varandra, något som kan 
behövas på deras farliga resa.

Första boken i serien Den utstötte.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lena Ollmark och  
Mats Wänblad 
Natur & Kultur. 160 sidor
ISBN 9789127132757

Besökarens skugga
I Krabbsjögrund smyger skuggorna 
åter närmare. Den här gången är det en 
poltergeist som lockats fram av Agnes, 
som även verkar vara någon form av 
medium. Eller hur står det egentligen 
till med den saken? När Agnes tar upp 
mer och mer av kompisen Saras tid, 
börjar Karl bli lite svartsjuk och funder-
sam på vad som är på gång. 

Femte delen i serien om Karl Dymling 
och Krabbsjögrund.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jesper Tillberg 
Rabén & Sjögren. 160 sidor
ISBN 9789129681987

De svarta svanarnas natt
Jonas och Jennys pappa ärver ett gam-
malt hus på Fårö. När de åker dit över 
sommaren börjar det hända mystiska 
och otäcka saker. Vems blodisande 
skrik hörs i natten? Vad är det för 
dimma som omsluter huset? Vem är den 
mystiske mannen som verkar så trött 
och som pratar om de svarta svanarna? 
Spännande och ibland riktigt läskigt! 

Finns även som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Moa Eriksson Sandberg 
Rabén & Sjögren. 192 sidor
ISBN 9789129681963

Den första flickan  
skogen möter
Hanna har sommarlov. Hon ska fylla 
tolv, snart börja sexan och det känns 
som om allt håller på att förändras. Ska 
man leka eller ligga och sola och prata 
killar? En klasskompis försvinner och 
det ryktas att hon är död, kanske till och 
med våldtagen. Får hon skylla sig själv 
för att hon haft så många killar?  

Finns även som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Veronica von Schenck 
Bladh by Bladh. 204 sidor
ISBN 9789186603342

Den siste tsarens  
hemlighet
Ett av de berömda Fabergéäggen stjäls 
från Historiska Museet i staden Elm. 
Hur är det möjligt att stjäla något i ett 
slutet rum inför massor med vittnen utan 
att bli upptäckt? Poliserna imponerar 
inte med sitt arbete, så syskonen Milo 
och Vendela bestämmer sig för att lösa 
mysteriet och det visar sig att deras 
egen familjehistoria spelar in i det hela. 
Första delen i serien Sub rosa- 
detektiverna.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lena Arro 
Opal. 99 sidor
ISBN 9789172995017

Den inmurade munken
På grund av en översvämning på skolan 
får Mirja och Marie börja terminen på 
Klosterskolan. När Mirja får höra att det 
spökar i den gamla skolbyggnaden som 
tidigare varit ett kloster blir hon eld och 
lågor. Men när hon och Marie börjar 
skriva ett projektarbete om skolans 
historia börjar det hända lite väl läskiga 
saker, och en spökutdrivning verkar 
nödvändig!

Fristående fortsättning på  
Den sista strandgasten.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jan Kjær 
Översättare: Leif Jacobsen
Bokförlaget Hegas. 121 sidor
ISBN 9789186625412

Den stora jakten
När shamanen vid en ritual avslöjar att 
Luka ska bli människojägare rasar hela 
Lukas värld samman. Han ger sig iväg 
från byn där han vuxit upp, men där 
hans gamla vänner nu tittar misstänk-
samt på honom. Då en mördare rymt 
från fängelset inne i staden, får Luka 
chansen att lära sig sitt nya yrke. Nu kan 
jakten börja!

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Stuart Gibbs 
Översättare: Ylva Kempe
B Wahlströms. 249 sidor
ISBN 9789132160486

Den siste musketören
Med hjälp av en magisk kristall har 
Greg och hans föräldrar förflyttats till 
1600-talets Paris. De anklagas för 
mordförsök på kungen. Föräldrarna 
fängslas medan Greg flyr ut på Paris 
gator. Nu måste han avslöja den riktige 
skurken och dessutom rädda sina 
föräldrar innan det är för sent. Till sin 
hjälp får han tre unga män beväpnade 
med värjor...

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Katie Davies /Hannah Shaw
Översättare: Gösta Svenn och  
Helena Sjöstrand Svenn
Alfabeta. 223 sidor
ISBN 9789150114140

Den stora katt
konspirationen
När Anna och Tom får en katt blir det 
inte så roligt som de önskat. Det är 
nämligen en ganska besvärlig katt, som 
älskar att släpa in döda djur i huset. 
Men när den, och flera andra katter, för-
svinner börjar Anna, Tom och kompisen 
Suzanne misstänka att de kidnappats, 
och de inleder genast en undersök-
ning för att hitta den skyldiga. Del tre 
i den roliga serien om Anna, Tom och 
Suzanne.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Marcus Sedgwick / 
Pete Williamson 
Översättare: Carla Wiberg
B Wahlströms. 203 sidor
ISBN 9789132157516

Död och diamanter
Kraaaa! Pengarna är slut! Slottet Annor-
hand måste säljas! Någonstans på slot-
tet finns en skatt och barnen bestäm-
mer sig för att hitta den och undvika att 
deras hem förvandlas till ett äventyrs-
land. Tyvärr försvåras situationen av en 
trollformel som slår fel. Korpen Edgar 
får komma till undsättning! 

Sjätte boken i serien Korpmysterierna.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Erika Vallin 
B Wahlströms. 208 sidor
ISBN 9789132160516

Flickan vid glastornet
Tolvåriga Asrin bor hos sin farmor 
eftersom hennes föräldrar är döda. I 
alla fall tror Asrin att de är döda, men 
är det verkligen så? Allt börjar med 
Stockholms magiska mattesällskap. Där 
träffar Asrin Max och Lima för första 
gången, och där får hon höra talas om 
Berättelsen om de tre Speglarna. Plöts-
ligt öppnar en helt ny värld upp sig, och 
en helt ny verklighet!

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Eva Ibbotson 
Översättare: Carla Wiberg
Berghs. 200 sidor
ISBN 9789150219043

En hund och hans pojke
Harry har önskat sig en hund så länge 
han kan minnas och äntligen har han 
fått en! Vad han inte vet är att hans 
föräldrar bara har hyrt hunden och hop-
pas på att han ska tröttna efter ett par 
dagar. För att få behålla sin hund ger sig 
Harry iväg på en lång och farlig resa.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Bente Bratlund 
Översättare: Catharina Andersson
Nypon förlag. 84 sidor
ISBN 9789187221002

Fri att våga
Inas mamma är inlagd på psyket. Själv 
bor hon i fosterhem. Familjen är den 
finaste man kan tänka sig, men ändå 
är det så väldigt, väldigt svårt. Svårt att 
känna att man verkligen hör ihop. Svårt 
att släppa oron för hur mamma mår. Tur 
att hon har vännen Bea, och kanske 
har hon också ett sätt att få ut all den 
där oron och ångesten, bara hon får lite 
hjälp på vägen.

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Mårten Sandén
Rabén & Sjögren. 155 sidor
ISBN 9789129680157

Ett hus utan speglar
Thomasines gammelfaster Henrietta 
kommer snart att dö och nu har hela 
familjen samlats i hennes gamla hus för 
att finnas där hennes sista tid. Kusi-
nerna älskar att leka kurragömma bland 
alla skrymslen och vrår, men när de 
upptäcker ett rum där någon samlat alla 
husets speglar börjar mystiska saker 
hända och inget av barnen blir någonsin 
som de en gång var... 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jacqueline West  
Översättare: Lottie Eriksson 
B Wahlströms. 250 sidor 
ISBN 9789132159817

Förtrollad
Olives vän Morton är fortfarande fast i 
Annanstans, landet bortom tavlorna. De 
magiska glasögonen har gått sön-
der och de tre väktarkatterna verkar 
inte sugna på att hjälpa henne. Från 
grannkillen får hon veta att det finns en 
bok med besvärjelser som kan vara lös-
ningen på problemet. Nu gäller det att 
hitta den, men någon vill stoppa henne.    

Andra boken om Annanstans.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Anette Skåhlberg / 
Katarina Dahlquist 
Sagolikt Bokförlag. 58 sidor
ISBN 9789186861162

Havsrikets hemlighet
Maya längtar efter Jaz, som precis ge-
nomgått en av Havsfolkets ritualer. Hon 
har inte hört ifrån honom på flera dagar. 
Trots att hon inte får ger hon sig ner un-
der vattnet, men där blir hon överfallen 
och svårt skadad. När hon väl träffar Jaz 
är han helt förändrad, och nu är frågan 
om Maya kan se förbi det eller inte. 

Fjärde boken om Maya och Havsfolket.

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Brandon Mull 
Översättare: Jan Risheden
Rabén & Sjögren. 432 sidor
ISBN 9789129679144

I skuggornas makt
Vad är det som händer i Fablehaven? 
Hur kommer det sig att vissa älvor blivit 
onda och att naturen vissnar runt om-
kring dem? Kendra och Set tvingas, på 
var sitt håll, försöka lösa mysteriet. Men 
det är ett svårt uppdrag och över dem 
hänger misstanken om att Sfinxen är en 
förrädare. Rysligt spännande!

Tredje boken om Fablehaven.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Nina E. Grøntvedt
Översättare: Karin Nyman
Lilla piratförlaget. 280 sidor
ISBN 9789187027130

Hej, det är jag!
Oda skriver i sin hemliga dagbok. Om 
seriöst jobbiga lillasyster ”Erland” 
(Erla), om bästisen Helle och om Helles 
nördiga brorsa. Redan från början får vi 
veta att något gått väldigt fel. Men vad? 
Vi får hänga med Oda när hon blir för-
älskad, när hon smyger på sina grannar 
och annat busigt, fram till dess allt går 
åt skogen. Sen är det bara att hoppas 
att det finns en lösning!

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Moa-Lina Croall 
Alfabeta. 176 sidor
ISBN 9789150114249

Jag blundar och önskar 
mig något
Lisa och hennes bästis Nova vill gärna 
vara med i det coola tjejgänget ”Näb-
bet”. För att få vara med måste man 
utföra vissa uppdrag, uppdrag som inte 
alltid är helt lagliga. Men hur roligt är det 
att vara med i det där gänget egentli-
gen? Och vad är det som är viktigast, 
att vara med i gruppen eller att vara sig 
själv? 

Fristående fortsättning på  
Det är jag som är Lisa.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Cressida Cowell 
Översättare: Katarina Kuick
Natur & Kultur. 267 sidor
ISBN 9789127132306

Hur du (nästan) korsar  
Atlanten
Det är dags för det årliga Vikingasimmet, 
och nu gäller det för Hicke, Fiskfot och 
Kamikatzi att hålla sig i vattnet så länge 
som möjligt. Men hur lätt är det när man 
blir tillfångatagen av ett gäng pirater? 
Nu måste de överlista piratkaptenen och 
dessutom överleva möten med isdrakar 
och annat hemskt. 
Sjätte boken om Hicke Hiskelig Halvulk III. 
Finns också som ljudbok från Storyside, 
uppläst av Robert Gustafsson.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Tony DiTerlizzi 
Översättare: Lisbet Holst
B Wahlströms. 460 sidor
ISBN 9789132160271

Kampen för Wondla
För första gången i livet har Eva Nio 
träffat en annan människa - Hailey. 
När han tar med henne och hennes 
följeslagare till människorna i Nya Attika 
är hon lyckligare än någonsin. Men snart 
märker Eva att allt inte är så harmoniskt, 
utan att det pågår någonting fruktans-
värt, något som kan innebära slutet för 
hela planeten! 

Andra boken om Wondla.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Inger Frimansson 
Bonnier Carlsen. 224 sidor
ISBN 9789163870002

Kan man älska Misja?
Det är sommarlov och Frossans bästa 
kompis Bojan är och hälsar på sin gam-
la bästis. Frossan känner sig övergiven 
och sviken. Som tur är anordnas det ett 
ridläger i stallet. Men en av hästarna, 
Misja, börjar plötsligt bete sig konstigt. 
Kan man ha kvar en häst som sparkas 
och kastar av sin ryttare? 

Tredje boken om Konaklubben. 
Finns även som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Tove Berggren /Marcus Olsson 
Bonnier Carlsen. 144 sidor
ISBN 9789163871504

Lennart Lordis loggbok: 
Utsikt från livets planet
Lennart, även kallad Lordi, har snott 
sin syrras dagbok. Fast nu är det en 
loggbok! I den skriver han ner sina tan-
kar om allt och inget. Om dinosaurier, 
kompisar, sin fotbollsälskande syster, 
sin brorsa som slår in allt, till och med 
Lordis hamster, i paket... En sjukt rolig 
bok om livet, kompisar, känslor och allt 
annat som finns här på planeten jorden!

Finns även som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Michael Morpurgo / 
Michael Foreman 
Översättare: Barbro Lagergren
B Wahlströms. 203 sidor
ISBN 9789132160639

Kaspar – en kunglig katt
Året är 1912. Den fattige pojken Johnny 
Trott arbetar som piccolo på ett hotell 
i London. Efter ett dödsfall bland gäs-
terna tar han hand om den vackra kat-
ten Kaspar, och tack vare det träffar han 
på den rika, amerikanska flickan Lizzie. 
När Lizzie ska åka tillbaks till Amerika 
smyger sig Johnny med på båten. En 
båt som heter Titanic... 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lauren Oliver 
Översättare: Kristoffer Leandoer
Bonnier Carlsen. 336 sidor
ISBN 9789163871061

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Liesl & Po
Liesl är väldigt ensam. Hennes pappa 
har dött och styvmamman har låst in 
henne på vinden. När hon träffar spöket 
Po får hon en vän att planera sin flykt 
med, och dessutom någon som kanske 
kan kontakta hennes pappa. Deras väg 
korsas av Will, en alkemistlärling som 
för med sig något väldigt magiskt in i 
Liesls liv. Det är bara det att ingen av 
dem vet om det...

Mette Vedsö /Maria Bramsen 
Översättare: Catharina Andersson
Nypon förlag. 60 sidor
ISBN 9789187061073

Köttbullar i fickan
Love, love, love! Kamal blir kysst av Tove 
i skogen. Det är pirrigt och underbart. 
Nu är de kära! Och när man är kär ska 
man tydligen gå på födelsedagsmiddag 
och bli bjuden på kärleks-köttbullar... 
Men om man inte äter griskött då?! 
Vad tusan gör man då?! Nu gäller det 
för Kamal att klura ut någonting riktigt 
smart.

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ingrid Olsson 
Rabén & Sjögren. 160 sidor
ISBN 9789129681260

Långt ifrån slut
Vanessa är i New York hela sommaren 
medan Linnéa är kvar hemma. Först är 
allt otroligt trist, men så träffar hon Tor 
och plötsligt är de pirrigt kära i varan-
dra. Det hade varit fantastiskt, om det 
inte var så att Vanessa också är kär i 
Tor... Hur ska Linnéa göra nu? Berätta 
för Vanessa? Sluta träffa Tor? ...eller 
ljuga för sin bästis och gå omkring med 
magont? 

Fjärde boken om Linnéa och Vanessa. 
Finns även som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Tomas Dömstedt 
Bokförlaget Hegas. 163 sidor
ISBN 9789186625740

Motstånd
Hur långt är du villig att gå för att på-
verka världen? Är du villig att bryta mot 
lagen för att göra det? Tea är besviken 
på sina kompisar för att de inte vågar 
kämpa för miljön på ett sätt som verk-
ligen märks. Erik vågar, men vågar han 
kanske mer än Tea räknat med? Och 
hur är det med känslorna? Kan man 
vara kär i två samtidigt?

Lättläst. Finns också med CD.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ingelin Angerborn 
Rabén & Sjögren. 196 sidor
ISBN 9789129680829

Månfågel
När Vendela känner sig ensammast i 
världen skriver hon ett brev, ett brev 
som hon lägger under en sten med 
förhoppning att någon ska svara. När 
hon får svar vet hon inte riktigt vad hon 
ska tro. Är det någon som skämtar med 
henne, eller är det i själva verket någon 
som hör hemma i en annan värld, eller i 
en annan tid?

Finns även som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Arne Norlin och  
Andreas Palmaer 
Alfabeta. 192 sidor
ISBN 9789150114065

Motståndarna
Tove håller på AIK, hennes pappa är 
stjärnspelare där. Noel håller på Ham-
marby, hans brorsa är stenhård sup-
porter. Kan man umgås med någon som 
håller på motståndarlaget? Hur viktig 
är lojaliteten mot laget? Hur långt kan 
man gå för att hämnas på någon? ...och 
till sist, kan man vara kär i någon som 
borde vara ens fiende? 

Första boken i nya serien Fans.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Annalena Hedman 
Rabén & Sjögren. 139 sidor
ISBN 9789129680423

Recept för en flygtur
Oj oj oj, Abbe har hört det bästa bandet 
någonsin - Up Yours! Ett punkband 
med ett babianarsle på affischerna... 
Affischer som nu sätts upp över hela Is-
termyrträsk eftersom Up Yours ska vara 
förband åt töntbandet S.U.C.K. Men 
vad kommer de två banden tycka om 
varandra? Och hur ska man få Christof-
fers gäng att sluta mobba Antón?

Tredje fristående boken om Abbe i 
Istermyrträsk. Finns även som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Bodil El Jørgensen / 
Lars-Ole Nejstgaard 
Översättare: Kerstin Dreborg
Opal. 140 sidor
ISBN 9789172994935

Mysteriet med de  
tysta barnen
Hur kommer det sig att en massa barn 
stjäl från folk i julhandeln? Esme och 
Igor upptäcker stölderna när de är ute 
efter ett spännande reportage till skol-
tidningen. Plötsligt befinner de sig mitt 
uppe i en livsfarlig härva av fickstölder 
och rysk maffia. Esme befinner sig snart 
i en riktigt jobbig situation! 

Andra boken om Esme och Igor.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Gudrun Wessnert / 
Kim W Andersson 
Bonnier Carlsen. 380 sidor
ISBN 9789163869280

Rävbarnen
Efter att ha rymt från ett barnhem är 
Sam och hennes kompisar på väg mot 
Blå bergen, på jakt efter ett hem där de 
kan känna sig trygga. Efter sig har de 
mordlystna barnhemsföreståndare och 
så småningom också polisen. I skogen 
finns även krafter som står på deras 
sida men är de starka nog? Och vilka är 
egentligen rävbarnen? 

Andra boken om Sam Frasers äventyr. 
Finns även som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Kerstin Lundberg Hahn 
Rabén & Sjögren. 206 sidor
ISBN 9789129681239

Skuggan i väggen
Mikaela, eller Micke som hon kallas, 
flyttar in i ett gammalt hus i Norrland 
tillsammans med sin mamma. Bland de 
andra barnen går det rykten om att det 
spökar i huset, och i väggen i Mikaelas 
rum finns en skugga som egentligen är 
något helt annat... Kusligt och rysligt om 
sådant som kan dröja sig kvar i hus och 
människor långt efter att det ägt rum.

Finns även som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Katarina Mazetti 
Alfabeta. 160 sidor
ISBN 9789150114331

Spöken och spioner
Julia och hennes lillasyster Humlan bor 
hos sin märkliga moster under sommar-
lovet, tillsammans med kusinerna Georg 
och Alex. När mostern blir tvungen att 
lämna dem ensamma ett par dagar bör-
jar det hända läskiga saker och plötsligt 
är de mitt uppe i ett mysterium där både 
konstförfalskare och människosmugg-
lare är inblandade. 

Första boken i nya serien Kusinerna 
Karlsson.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Terri-Lynne Waldvik 
Alvina förlag. 224 sidor
ISBN 9789186391133

Som om jag vore något 
mycket dyrbart
Sunn ångrar sig tre varv runt jorden. 
Hon har gjort något så hemskt mot tok-
gubben att hon inte ens kan prata med 
sin underbara mormor om det. Hur gör 
man när man vill säga förlåt för något 
som kanske inte kan förlåtas? Och hur 
kommer det sig att någon annan kan 
måla något man själv drömt? Är det 
kanske så att vi alla är sammankopplade 
med varandra?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

David Walliams /Quentin Blake 
Översättare: Barbro Lagergren
B Wahlströms. 280 sidor
ISBN 9789132160974

Stinkis
Varje dag på väg till skolan går Chloe 
förbi luffaren Stinkis (ja, han luktar 
fruktansvärt illa!). Hon funderar mycket 
över vem han är, varför han inte har ett 
hem och vad hans hund äter. En dag tar 
hon mod till sig och börjar prata med 
honom. Plötsligt har hon en vän som 
hon gömmer i sitt trädgårdsskjul, en vän 
med en hemlighet...

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ros Asquith 
Översättare: Annika Ruth Persson
Kabusa Böcker. 153 sidor
ISBN 9789173552233

Spioner och passioner
Elvaåriga Cordelia drömmer fortfarande 
om att bli författare och nu skriver hon 
en bok om Jane Bond, syster till du vet 
vem... Nu måste hon dock lägga sin 
värdefulla tid på att spionera på Vladi-
mir, den nya killen i klassen. Cordelia 
är nämligen övertygad om att han är 
en terrorist som dessutom är ute efter 
kompisen Viola!

Tredje boken i serien Författardrömmar.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Maud Mangold 
Rabén & Sjögren. 172 sidor
ISBN 9789129681123

Svart glas
Umbra och hennes mamma flyttar till 
ett hus vid havet. Mamman målar och 
målar i sin ateljé och glömmer allt runt 
omkring. Umbra känner sig alltmer en-
sam. En dag märker hon att det börjat 
försvinna saker och hon förstår att de 
inte är ensamma i huset. Det visar sig 
att det bor en flicka i källaren, men vem 
är hon och vad gör hon där?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Kate DiCamillo 
Översättare: Ulla Roseen
Kabusa Böcker. 156 sidor
ISBN 9789173552226

Tigern
Rob har så mycket sorg och saknad 
efter sin döda mamma i sig att han får 
röda utslag på benen. Han mobbas 
i skolan och känner sig fruktansvärt 
ensam. Allt förändras den dag då han 
hittar en tiger i en bur och Sixtine kliver 
på skolbussen och visar att man inte 
behöver ta skit, och att man inte kan 
hålla vare sig tigrar eller känslor inlåsta 
för alltid.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jacqueline Wilson 
Översättare: Barbro Lagergren
Alfabeta. 250 sidor
ISBN 9789150114157

Valarnas sång
Inte nog med att Ellas mamma har 
träffat en ny man som är helt hopplös, 
nu ska de dessutom ha en liten bebis. 
Under förlossningen går något fel och 
mamman hamnar i koma. Hennes egen 
pappa är inte till någon hjälp och bästa 
kompisen sviker. Det enda som håller 
Ella uppe är ett svagt hopp att hennes 
mamma ska kunna vakna med hjälp av 
valarnas sång.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Brian Selznick 
Översättare: Anna Strandberg
B Wahlströms. 640 sidor
ISBN 9789132161001

Underverk
I denna fantastiskt vackra bok får vi 
genom text och bild följa Rose och Ben, 
två mycket ensamma barn med mer 
gemensamt än man från början kan ana. 
Roses berättelse utspelas 50 år innan 
Bens, men båda ger de sig iväg till New 
York för att leta efter det som saknas i 
deras liv. Deras spännande vägar kom-
mer så småningom att mötas.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Anette Skåhlberg / 
Katarina Dahlquist 
Uppläsare: Anette Skåhlberg
Sagolikt Bokförlag. 130 sidor
ISBN 9789186861070

Yla i natten
Sandras tvillingsyster Tea är uppväxt i 
en vargflock men nu bor båda hos sin 
mamma och pappa. Tea ska äntligen få 
träffa vargflocken, och de två systrarna 
förbereder sig för en övernattning i 
skogen. Men jägare är också på väg ut 
i skogen, och de vill göra sig av med så 
många vargar som möjligt. Hur ska San-
dra och Tea kunna stoppa dem? 

Andra boken om Syster Varg.  
Finns både som bok och ljudbok – 
detta är ljudboken.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Peter Ekberg /Mattias Olsson 
Berghs. 174 sidor
ISBN 9789150219289

Uppdrag Silverstjärnan
Rymdskeppet Voya har farit fram genom 
rymden i tusentals år, på väg från den 
ödelagda jorden mot en framtid på en 
ny planet. När man stöter på ett främ-
mande skepp får Arena och hennes 
vän Neval uppdraget att undersöka vad 
som rymmer sig där. De tvingas också 
fundera över hur långt de är beredda att 
gå för att rädda en vän. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Eva Susso /Kim W Andersson
Rabén & Sjögren. 156 sidor
ISBN 9789129683370

Yummy
Mia återvänder till den gamla husvagnen 
i skogen där hon bodde förut. Kvar finns 
kaninen hon fick av sin älskade mormor. 
Kvar finns också Gabby, som kallar 
henne Sparris och som är snäll ibland 
och taskig ibland. Han som kallar hen-
nes familj för white trash. På nya stället 
finns Finn, som får henne att bli alldeles 
varm och som kallar henne Yummy...

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Lisa Bjärbo 
Rabén & Sjögren. 256 sidor
ISBN 9789129680164

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Allt jag säger är sant
Alicias egen beskrivning av sig själv: 
elektrisk. Övertygad om att hon kommer 
uträtta stordåd hoppar hon av gymna-
siet och får jobb på kafé. In stiger en 
grekisk gud som Alicia blir blixtföräls-
kad i. Självförtroendet och känslorna 
åker berg- och dalbana. Bästa vännen 
förstår inte vad Alicia håller på med men 
där finns världens tuffaste mormor som 
hjälper. Så en dag händer det där som 
inte får hända.

Finns även som e-bok.

Peter Barlach 
Bonnier Carlsen. 250 sidor
ISBN 9789163869235

Det är jag som är Caroline
Efter ett bråk med sin mamma har 
Caroline fått nog. Med lite packning och 
klädd i tunna kläder mitt i vintern flyttar 
hon hemifrån. Första stoppet blir hos 
ex-pojkvännen. När pengarna börjar ta 
slut fixar hon jobb i en mataffär. Caroline 
anser själv att hon är bäst och är man 
bäst är man på topp. Men självförtro-
ende kan svikta och saker som Caroline 
inte vill tänka på går till slut inte att 
ignorera.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Solveig Olsson-Hultgren 
Opal. 215 sidor
ISBN 9789172995116

Fyra systrar
Sista fristående delen i serien som syst-
rarna Andersson. Nina är sur när hon 
anländer till kvinnokollektivet Fyra syst-
rar. Hennes mamma tyckte att det var 
en bra idé för Nina med miljöombyte, 
från stöket i Malmö till lugnet i Småland. 
I kollektivet hamnar Nina rakt in i kvin-
nokampen. En kamp som riktas utåt i 
en värld där män sätter måtten. Men hur 
ska man kunna förändra hela världen 
om man inte börjar med sig själv?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Alicia, Caroline, Felix och Gary. Fyra av årets huvud-
personer som det på olika sätt glänser om. Inget kan 
stoppa dem. De har självsäkerheten på topp, lyckan 

ler mot dem. Men säg den som innerst inne aldrig tvivlar på sig 
själv. Alicia i Allt jag säger är sant går emot vad omgivningen 
tycker hon ska göra. Hon vet ju bäst själv! Även Caroline i  
Det är jag som är Caroline går sin egen väg. Båda flyttar  
hemifrån och skaffar jobb. 

I Sjutton år och skitsnygg mår Felix till en början fantastiskt. 
Sommar, sol och han är snyggast i stan. Självsäkerheten får 
sig dock en törn när han blir utmanad av nya killen och det gör 
Felix förbannad. Han ska ju vara bäst! 

Bäst är även Gary i Glidaren. I alla fall är Gary bäst i sina 
egna ögon. Massor av vänner som beundrar och skrattar åt 
hans skämt. Det är vad han tror att han har. Självförtroendet 
visar sig vara självbedrägeri och Gary råkar riktigt illa ut. 

En annan karaktär i trubbel är Nina. I Fyra systrar löser hon 
sina bekymmer genom att flytta in i ett kvinnokollektiv. Det är 
1970-tal och kvinnorna i kollektivet brinner för kampen mot 
patriarkatet. Samtidigt är de fångna i gamla könsroller och 
föreställningsbilder om sig själva. Att bryta med det är inte lätt, 
interna stridigheter avlöser varandra och Nina själv får omvär-
dera både sig själv och de andra i kollektivet. 

En feministisk kamp för även Hedvig i På spaning med  
Hedvig. Hon utmanar och undersöker samhället. Vänder och 
vrider på sig själv och synen på tjejer. Självförtroende, själv-
känsla och självinsikt. Tre ord som går igenom i flera av årets 
böcker. Läs dem!
     Sofia Gydemo

Catherine MacPhail 
Översättare: Nike Bengtzelius
Argasso bokförlag. 80 sidor
ISBN 9789186579401

Glidaren
Roligaste killen på skolan. Det tror 
Gary att han är. Han skämtar med alla 
genom att förlöjliga dem. Alla skrattar 
med honom, i alla fall är det vad Gary 
tror. Han förstår inte att de som försöker 
säga emot är sårade. Allt är ju bara på 
skoj! När en kille blir rånad på sin mobil 
får Gary skulden. Ingen verkar tro på att 
han är oskyldig och till slut är allt han 
ser ryggar som vänds bort från honom. 

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Hedvig Ljungar 
LL-förlaget. 110 sidor
ISBN 9789170533723

På spaning med Hedvig
Hur är man tjej? Vad innebär det att 
vara feminist? Kan man raka benen för 
sin egen skull eller är det bara för att 
killar ska gilla en? Hedvig utgår från sig 
själv och sina tankar kring tjejer, killar 
och deras olika roller. Som ibland kan 
vara mer lika än vad man kan tro. Hon 
träffar fantastiska R som får henne att 
må bra. Hon klär sig i guldklänning, för 
det är helt okej. Eller?

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Emma Granholm 
Alfabeta. 303 sidor
ISBN 9789150114171

Sjutton år och skitsnygg
Efter två veckors semester kommer Felix 
hem och upptäcker att allt är förändrat. 
Hans kompisar är fulla av beundran 
inför nya killen Zäta. Felix, snyggaste 
killen i stan och alla tjejerns dröm, får nu 
finna sig i att komma på andra plats. Till 
och med Felix tjej ägnar mer tid åt Zäta 
än Felix. Den mystiska Zäta utmanar 
Felix och sommaren som skulle bli den 
bästa blir den värsta.
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Maria Nygren 
Bonnier Carlsen. 160 sidor
ISBN 9789163868917

100 meter lycka
Ninna har drabbats av en obotlig sjuk-
dom som gör att hon måste tillbringa 
dagarna i ett mörkt rum. Sakta håller 
hon på att försvinna in i en fantasivärld. 
Sussi, Ninnas syster, är utåtagerande 
och arg på det mesta. Sviken av sin 
kille och bortglömd av föräldrarna tycker 
Sussi allt är jobbigt. Så dyker en ny kille 
i hemtjänsten upp, Munir. Han kommer 
att vända upp och ned på systrarnas liv. 

Finns även som e-bok. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lina Arvidsson 
Gilla Böcker. 316 sidor
ISBN 9789186634186

Det borde finnas regler
I den tråkigaste hålan i världen bor Mia. 
Två bra saker finns i hålan, Mirjam och 
Karl. Mirjam är den som får saker att 
hända, som alla gillar. Karl är geni-kom-
pisen Mia känt i evigheter. När Mirjam 
utvecklar en relation med 25 år äldre 
Per kan inte Mia och Karl bara sitta 
tysta bredvid. Men vad kan de göra? På 
en fest dyker snygge Vlad upp och Mias 
liv tar en ny vändning.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

James Lovegrove 
Översättare: Nike Bengtzelius
Argasso bokförlag. 95 sidor
ISBN 9789186579456

23 minuter
23 minuter. Så lång tid har Taj på sig 
innan mr Mord kallblodigt kommer att 
avrätta Tajs pappa. Bestämmer reglerna 
gör gangstern Logan. 23 minuter att 
springa en sträcka som är alldeles för 
lång. Förbi poliser och över hinder. Taj 
står inför sitt livs viktigaste och värsta 
ögonblick. Han måste hinna.

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

E.E. Richardson 
Översättare: Helena Olsson
Argasso bokförlag. 87 sidor
ISBN 9789186579302

Djävulsstatyn
På en loppmarknad blir Ben mer eller 
mindre tvingad av en märklig man att 
köpa en staty. En staty som visar sig 
besitta en ondska som kommer att 
göra Bens liv till ett helvete. Hur Ben 
än försöker blir han inte av med statyn. 
Den påverkar inte bara Bens liv utan 
drar med sig hans vänner och familj ner 
i avgrunden. Ska Ben kunna stoppa sta-
tyn innan allt som återstår är död? 

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Karina Berg Johansson 
Rabén & Sjögren. 310 sidor
ISBN 9789129682021

Den sista utvägen
Byn Vägsände. Till den avlägsna hålan 
flyttar Julie efter att hennes mamma 
dött. Där bor moster Henry som hon 
aldrig träffat. I skolan har klasskamra-
terna lustiga, gammeldags kläder och 
beter sig märkligt. Moster Henry för-
bjuder Julie att gå ut efter att det blivit 
mörkt och när Julie blivit attackerad av 
en skugglik varelse inser hon att inget är 
som det bör vara.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Cannie Möller 
Opal. 192 sidor
ISBN9789172994997

Draksystrar
Nan behöver hjälp. Hon befinner sig 
i byn Devils Nest i Skottland hos sin 
pappa. Nans pappa är försvunnen och 
något farligt hotar Nan. Genom magi 
och en gnutta tur tar sig Mara till byn 
Devils Nest. Här möts hon av berät-
telser om Tejkern, som tillsammans med 
sina hundar rövar bort människor. Vad är 
sanning? Hur ska hon och Nan kunna 
kämpa mot de mörka makterna?

Fortsättning på M som i Mara.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Sarah Dessen
Översättare: Gudrun Samuelsson
Rabén & Sjögren. 450 sidor
ISBN 9789129681284

Du glömde säga hej då
Eliza, Beth och Lizbeth, de senaste 
åren har Mclean valt att vara någon an-
nan. Lätt har hon fallit in i de roller hon 
skapat åt sig själv när hon börjat i nya 
skolor. Så hamnar hon i Lakeview och 
oavsikligt blir hon åter Mclean. Distan-
sen till nya människor som hon är van 
att hålla bryts ner och in i livet klampar 
Dave. Mclean står inför en rad val och 
inget blir som hon tänkt. 
 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Sanne Søndergaard
Översättare: Helena Stedman
Opal. 240 sidor
ISBN 9789172995420

Fejk
En kille som gillar killar och en tjej som 
gillar tjejer. Lukas och Siv, vänner sedan 
evigheter. Lukas har varit mobbad hela 
skolgången, Siv vågar inte erkänna för 
sig själv vad hon är. Inför starten i en ny 
gymnasieskola bestämmer de sig för 
att låtsas vara tillsammans. Fejka att de 
är som alla andra. I början fungerar det 
och de får nya vänner. Men så händer 
det där som inte får hända.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Mats Strandberg och  
Sara Bergmark Elfgren 
Rabén & Sjögren. Mp3 CD
ISBN 9789129680232

Eld
Andra delen i Engelsfors-trilogin. 
Hösten är här för de utvalda häxorna. 
En höst som börjar med en gravöppning 
och det förflutna gör sig påmint på ett 
mycket levande sätt. De utvalda måste 
återigen möta ondskans makter som 
i det dolda hotar hela världen. Samti-
digt hotas de genom en granskning av 
häxrådet. En granskning som leder till 
att de måste samarbeta på ett helt nytt 
sätt. 

Finns som bok, e-bok och ljudbok – 
detta är ljudboken.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Kelly Link /Shaun  Tan 
Översättare: Ia Lind
X Publishing. 228 sidor
ISBN 9789185763245

Fel grav och andra  
berättelser
Fem noveller på temat skräck och 
övernaturligt. Det är oförklarliga och 
kluriga berättelser där gravar öppnas, 
tv-serier nästlar sig i verkliga livet och 
om trollkarlar som ingen någonsin ser 
men som finns där. Här finns en magisk 
handväska och två systrar som nog inte 
borde leka död-leken.

Första boken i serien Pretty monsters.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Sonya Sones
Översättare: Ylva Stålmarck
Bonnier Carlsen. 318 sidor
ISBN 9789163869525

En sån där vidrig bok där 
mamman dör
Rubys mamma dör och det innebär en 
flytt över hela USA för Ruby. Från äls-
kade Boston till hemska Los Angeles. 
I Los Angeles bor Rubys pappa Whip, 
en stor Hollywoodstjärna som aldrig 
tidigare brytt sig om Ruby. Att försöka 
anpassa sig till Los Angeles blir svårt, 
särskilt i en skola där drömtydning står 
på schemat. Boken är sorglig och rolig 
på samma gång.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Elsie Petrén 
B Wahlströms. 159 sidor
ISBN 9789132160431

Gåtan Felicia Hill
Adrian är klassens clown. En roll han 
vill ta sig ur men inte vet hur. Så börjar 
Felicia i klassen. Hon liknar ingen annan 
Adrian sett och han dras till henne. Feli-
cia har ett sorgset uttryck i ögonen och 
tankarna på annat håll. Adrian känner att 
något är fel. En dag kommer inte Felicia 
till skolan. Adrian börjar undersöka vad 
det är som har hänt och dras in i en 
härva han aldrig hade kunnat ana.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Åsa Anderberg Strollo, Gunnar 
Ardelius, Lisa Bjärbo m fl
Gilla Böcker. 240 sidor
ISBN 9789186634292

Het
I novellsamlingen Het skriver tio förfat-
tare om känslor, kärlek och sex. Det är 
längtan efter att lektionen ska ta slut 
så kärleken kan börja och oväntade 
handlingar som omkullkastar allt. Här 
finns killen som helt plötsligt ses på 
ett nytt sätt och Sailor, den magiska 
utbytesstudenten som rycker undan allt 
Fanny trott.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ulrika Lidbo 
Alfabeta. 176 sidor
ISBN 9789150114430

Inte vatten värd
Ångest och ont i magen. På skolresan 
lurade Edith och hennes kompisar 
läraren att Sigga åkt hem tidigare. Fast 
de visste att hon försvann under tips-
promenaden. Manipulerad av Lucinda 
vågade inte Edith säga ifrån. Lucinda 
med makten i klassen. Lucinda med 
snyggaste brorsan som Edith i hemlig-
het är kär i. Bilder av en död Sigga 
spelas upp i Ediths huvud. Varför sa hon 
inte stopp?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Viveka Sjögren 
Kabusa Böcker. 120 sidor
ISBN 9789173552943

Himmel över Hassela
Rakt på sak berättar Kalle om sitt liv. 
Om flytt från Stockholm till lilla hålan 
Hassela, en mamma som med tom blick 
stirrar på tv och två systrar som stänger 
in sig på rummet och lyssnar på smurf-
pop. Om utanförskap och udda vänskap 
med snusk-Josef. Slagsmål utmynnar i 
samtal hos psykologer och kärleken till 
Heidi förstörs av det där som hände för 
länge sedan.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Amanda Hellberg 
Bonnier Carlsen. 221 sidor
ISBN 9789163869532

Jag väntar under mossan
En krypande otäck och sagolikt spän-
nande sommar får Tilda vara med om. 
Under några veckor ska hon bo hos 
morfar i stugan i skogen. Skuggan av 
Tildas försvunna mormor hänger i luften 
och fungerar som en koppling mellan då 
och nu. Mystiska väsen gör sig hörda 
och ett obehagligt hot vibrerar genom 
jorden. Ett hot Tilda inte kan värja sig 
emot, ett hot som vill förgöra allt. 

Finns även som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Christina Wahldén 
Rabén & Sjögren. 160 sidor
ISBN 9789129681246

Ingen du känner
”Lova att inte bli bortgift nu!” Det säger 
Aida till bästa vännen Fatma när som-
marlovet börjar och Fatmas familj ska 
åka till släkten i Turkiet. Inte ens i sin 
vildaste fantasi kunde Fatma tro att det 
är precis det som händer. Bortgift med 
en äldre man. Fatma lyckas sms:a Aida 
och berätta. Aida i sin tur försöker göra 
allt hon kan för att hjälpa Fatma hem. 
Men tiden går och allt ser bara mörkt ut. 

Finns även som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Mårten Melin 
Bokförlaget Hegas. 62 sidor
ISBN 9789186625399

Jag är världen
Ett knippe poesi. Tankar som fyller ett 
klassrum. Någon tänker på monstret 
som följer med till skolan. En annan på 
kärlek, att vara ihop fast inte vara kär. En 
tredje på att inte passa in, ytterligare en 
tänker på saknad och längtan. Tankar 
som flyter ihop och isär. Dikter som 
griper tag.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Melina Marchetta 
Översättare: Katarina Kuick
X Publishing. 351 sidor
ISBN 9789185763252

Jellicoe road
När Taylor Markham var 11 år över-
gavs hon av sin mamma på Jellicoe 
Road. Sex år senare överges hon 
igen. Den här gången av Hannah, som 
varit Taylors fasta punkt på Jellicoes 
internatskola. Taylor gör allt för att hitta 
Hannah vilket leder till att förträngda 
minnen stiger upp till ytan och skakar 
om hennes liv. Där finns även Jonah, 
som Taylor har en speciell koppling till 
vilket försvårar allt.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Finn Zetterholm 
Opal. 270 sidor
ISBN 9789172995604

Lydia och sömngångaren
Tredje boken om tidsresenären Lydia. 
Hemma gör sig vardagen påmind med 
besök hos en psykolog som inte tror på 
Lydias fantastiska berättelser. I skolan 
går det dåligt och nya låtsassystern 
Sonja är perfekt medan Lydia är allt an-
nat. Vid ett besök på Moderna museet 
kommer den mystiska fågelmannen 
tillbaka och knuffar in Lydia i en tavla. En 
ny tidsresa tar sin början och vardagen 
är långt borta. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Anne Cassidy 
Översättare: Maria Fröberg
Argasso bokförlag. 95 sidor
ISBN 9789186579463

Komma undan
Utekvällen som skulle bli Marks bästa blir 
hans värsta. I en stulen bil krockar han 
och flickvännen Katie flyger ut genom ru-
tan. Död ligger hon på marken och Mark 
får panik. Han sopar igen spåren efter 
sig och går därifrån. En lögn ger honom 
alibi och ingen vet vad han gjort. Precis 
en vecka efter olyckan får Mark ett sms. 
Med ångest läser han meddelandet. Det 
är från den döda Katie.

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ally Condie 
Översättare: Katarina Falk
Rabén & Sjögren. 349 sidor
ISBN 9789129680683

Matchad
Cassia lever i en perfekt värld där 
Samfundet styr. Allt är tillrättalagt, alla är 
lyckliga. Vid 17 års ålder matchas man 
ihop med sin perfekta partner. I Cassias 
fall hennes barndomsvän Xander. Kan 
det bli bättre? Men så dyker killen Ky 
upp på ett oväntat sätt. Cassias per-
fekta värld börjar rämna och ju längre 
tiden går desto fler hemligheter dyker 
upp till ytan.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Hanna Jedvik 
Rabén & Sjögren. 288 sidor
ISBN 9789129683813

Kurt Cobain finns  
inte mer
Första dagen på gymnasiet sätter sig 
Lovis bredvid den snyggaste killen hon 
sett, Alex. Han har svart hår och avskavt 
nagellack. Tillsammans bildar de en 
enad front mot samhället. Kärleken till 
musiken och en längtan efter ett annat 
liv förenar dem. Men Alex är sluten även 
inför Lovis, något är fel och hur Lovis än 
försöker förstå glider han bort. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Katarina Kieri 
Rabén & Sjögren. 192 sidor
ISBN 9789129680751

Mellan dig och dig
En höst i Toras liv. Det börjar med 
inköp av ett par blåa skor och ändlösa 
fikastunder med Ivar. Ivar som hon vill 
ha men som försvinner bort. Hemma 
står pappa på tröskeln utan att komma 
in i vare sig i rummet eller i Toras liv. 
Mamma har stuckit och i skolan finns 
överlägsna Sonja. Allt är som vanligt 
men samtidigt blir ingenting som Tora 
tror.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Annabel Pitcher 
Översättare: Cecilia Falk
Rabén & Sjögren. 247 sidor
ISBN 9789129679953

Min syster är i tusen bitar
Jamies syster Rose sprängdes till döds 
av terrorister. Endast några kroppsdelar 
hittades, hälften begravdes och hälften 
brändes till aska. Askan finns sedan 
dess hemma i en urna. Roses död 
förändrade allt. Mamman har lämnat 
dem för en ny man. Pappan har blivit 
alkoholist. Jamie vet att han borde sörja, 
men inga tårar kommer. Istället gläds 
han åt nya kompisen Sunya, en vänskap 
som är förbjuden. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jenny Valentine 
Översättare: Helena Ridelberg
Atrium Förlag. 235 sidor
ISBN 9789186095260

Myrstacken
Sams önskan är att få vara ensam. Han 
har rymt hemifrån, fått ett jobb och en 
lägenhet men grannarna lämnar honom 
inte i fred. Bohemia vill ha sällskap. 
Hennes mamma är nästan alltid borta 
och Bohemia driver övergiven omkring. I 
samma hus bor också Isabel, en nyfiken 
tant som snokar i allt. Olika människor 
hopfösta på samma adress. Inget blir 
som de tror, särskilt inte när hemligheter 
avslöjas.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ransom Riggs 
Översättare: Sanna Näsling
Rabén & Sjögren. 384 sidor
ISBN 9789129681352

Miss Peregrines hem för 
besynnerliga barn
Jakob växte upp med sin farfars märk-
liga berättelser om monster, krig och 
äventyr. Men främst om barnhemmet 
där barn med olika förmågor bodde. 
När Jakob blev äldre förstod han att 
berättelserna måste vara påhittade. Men 
farfadern dör under mystiska omstän-
digheter och Jakob lovar att ta reda på 
sanningen. Vad som egentligen hände 
en gång för länge sedan, mitt under 
brinnande krig.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Homeros. 
Bearbetad av Erik Eriksson 
LL-förlaget. 157 sidor
ISBN 9789170533891

Odysséen
I 20 år irrade Odyssevs omkring i den 
grekiska övärlden. Blodiga äventyr 
tar början i kriget i Troja för att sedan 
fortsätta i hans kamp att komma hem 
till Ithaka. Hinder längs vägen överlistas 
med hjälp av de grekiska gudarna. Men 
det finns både gudar och monster som 
inte vill att Odyssevs ska komma hem 
och som gör allt för att stoppa honom.

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Saci Lloyd 
Bonnier Carlsen. 432 sidor
ISBN 9789163869600

Mitt klimatkatastrofala liv 
– Carbon Diaries 2015
Året är 2015 och miljöförstöringen av 
världen är ett faktum. England har infört 
ransoneringskort på koldioxid. Lauras 
liv är förstört! I sin dagbok skriver hon 
om ilskan över korten, om irritationen 
över storasystern som inte bryr sig om 
att spara poäng och om svårigheter i 
skolan. Men där finns även vännerna i 
bandet och nya, snygga grannen.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Janne Teller /Helle Vibeke Jensen 
Översättare: Karin Nyman
Lilla piratförlaget. 64 sidor
ISBN 9789187027215

Om det var krig i Norden
En familj lever i krig. De är fattiga, har 
inget att äta och går ständigt med en 
skräck för bomber och militären. Staden 
de bor i är i ruiner och varje dag är en 
kamp för överlevnad. Hungern gnager 
i magen. Det finns ingen annan utväg. 
Familjen måste fly. Tänk nu att landet i 
krig är Sverige. Staden är Stockholm. 
Familjen skulle kunna vara din familj. En 
bok som vänder upp och ner på precis 
allt.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Emmy Abrahamson 
Rabén & Sjögren. 228 sidor
ISBN 9789129683509

Only väg is upp
Direkt efter studenten flyger Filippa till 
London. Där ska hon söka till en av de 
finaste teaterskolorna. Till planen hör 
även att få en häftig kille och ett välbe-
talt jobb. Allt blir fel. Rummet hon ska 
bo i är ett mögligt hål, killen hon träffar 
en skit och på jobbet som hon efter 
mycket sökande får regerar draken Sue. 
En rolig bok om livet som inte alltid blir 
som man tänkt. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jay Asher och Carolyn Mackler 
Översättare: Lina Erkelius
Bonnier Carlsen. 328 sidor
ISBN 9789163870989

Personer du kanske  
känner
Emma lever ett vanligt tonårsliv i New 
York med problem som skilda föräldrar 
och en småtråkig pojkvän. Av sin pappa 
får Emma en dator, något som är gan-
ska ovanligt år 1996. Datorn kommer 
att förändra Emmas liv men inte som 
hon tror. En dag får hon in en märklig 
sida som heter Facebook. Där ser hon 
sig själv som 30-åring och det hon ser 
är inte bra. Kan hon som tonåring hjälpa 
sitt framtida jag?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Bo R. Holmberg 
Nypon förlag. 24 sidor
ISBN 9789187061257

Oväntat möte
Han, den namnlösa berättaren, är lyck-
lig. Det är kvällen som han kysst Olga. 
In i hennes hus får han inte komma, den 
här gången. Men nästa. På väg hem 
genar han genom en kyrkogård. Mörkret 
faller snabbt och på avstånd ser han 
människor på gatan. Det tar tid att gå 
över kyrkogården. En krypande kuslig 
känsla känns genom kroppen. Så tycker 
han att han skymtar någon på en bänk. 
Vem är det?

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lauren Oliver 
Översättare: Jessica Hallen
Bonnier Carlsen. 483 sidor
ISBN 9789163869761

Resten får du ta reda  
på själv
Sams favoritdag i skolan är Amordagen, 
då det delas ut rosor. Många rosor 
betyder populär och Sam får många 
även den här gången. Dagen är som de 
flesta och avslutas med en fest. På väg 
hem sker dock olyckan. Sam dör. För att 
sen återigen vakna upp på Amordagen. 
Sju gånger vaknar hon upp, till sju nya 
dagar att utforska, ändra och kanske 
överleva. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ida Pyk 
Rabén & Sjögren. 221 sidor
ISBN 9789129683493

Paris, chérie
Med en pappa som är alkoholist och 
en mamma som är borta hela tiden tar 
Alva chansen att fly från Stockholm när 
hon får den. Flykten går till Paris där 
Alva ska arbeta som modell. Hon är 
fortfarande förvånad över chansen hon 
fått och känner sig osäker i sitt nya liv. 
En blixtförälskelse i Sebastian gör inte 
saker lättare, inte heller blir vänskapen 
med Olga som Alva hoppas. 

Finns även som e-bok.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Marcus Sedgwick 
Översättare: Carla Wiberg
B Wahlströms. 205 sidor
ISBN 9789132160462

Revolvern
Ett iskallt Kiruna 1910, blandas med 
ett ännu kallare Nome 1899. Hos 
Sigge i Kiruna ligger hans pappa död 
på köksbordet. Ihjälfrusen. Storasyster 
har åkt efter hjälp men den dröjer. Så 
knackar det på dörren och in kliver en 
hotfull man som är ute efter hämnd. 
Hämnd för något som hände i Nome 
11 år tidigare. En iskall rysare om svek 
och där revolvern i titeln återkommer när 
man minst anar.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Kerstin Gier 
Översättare: Christine Bredenkamp
Bonnier Carlsen. 345 sidor
ISBN 9789163869617

Rubinröd
Under hela uppväxten har Gwen levt i 
skuggan av sin kusin Charlotte. Char-
lotte är född till tidsresenär och hela 
släkten väntar på att hon ska börja resa. 
När Gwen en dag ska gå ett ärende 
försvinner nuet runt henne och hon 
hamnar i början av 1900-talet. Det visar 
sig att Gwen är den sanna tidsresenä-
ren. Utan förberedelser och tillsammans 
med snorkiga Gideon kastas hon nu in i 
sitt livs äventyr.

Första boken i serien Tidlös kärlek.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Petrus Dahlin och Lars Johansson
Rabén & Sjögren. 352 sidor
ISBN 9789129684223

Skuggan
I dataspelens värld är Ruben en druid 
och räddar sina medspelare. I verk-
liga livet killen med bra betyg som får 
stryk av Kevin och Zack. Så träffar han 
Miranda, bortskämd och ursnygg med 
massor av nojjor. Han kan inte tro att 
hon vill hänga med honom. Svårt att tro 
har han också på Skuggan som lever 
i flykt undan en häxmästare. Skuggan 
som sysslar med voodoo och inte drar 
sig för att hjälpa Ruben hämnas.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Tahereh Mafi
Översättare: Carina Jansson
B Wahlströms. 303 sidor
ISBN 9789132160493

Rör mig inte!
I 264 dagar har Juliette suttit inspärrad 
i en isoleringscell. Hela livet har hon 
dragits med förbannelsen att inte kunna 
röra andra människor utan att orsaka 
smärta och i värsta fall döda dem. På 
dag 264 får hon en cellkamrat, Adam. 
Juliette tycker sig känna igen Adam men 
vet inte från när. Det visar sig att han är 
soldat och inblandad i ett grymt spel där 
Juliette är den viktigaste spelbrickan. 
 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Rachel Ward 
Översättare: Barbro Lagergren
B Wahlströms. 255 sidor
ISBN 9789132160585

Slutet
Adam och Sarah fortsätter sin kamp 
för att överleva i en dystopisk framtid. 
I sista delen av Döden i dina ögon 
kidnappas de tillsammans med Sarahs 
dotter Mia av en galen militär; Saul. De 
förs till en hemlig forskningsstation och 
utsätts för fasansfulla experiment. Saul 
är besatt av att ta reda på om Mia har 
en gåva som gör att man kan leva för 
alltid. Slutet blir en kamp på liv och död.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Catrin Ankh 
Nypon förlag. 42 sidor
ISBN 9789187061097

Skiljas
Hemma bråkar mamma och pappa. 
Pappa dricker för mycket alkohol och 
stormar ut. Det gör ont i Saras mage. 
Ont gör det också för att hennes 
kille Anton blev sur när han inte fick 
följa med henne hem. Anton ska alltid 
bestämma och hålla koll på var Sara 
är. I skolan struntar Sara i viktiga prov. 
Hur ska hon hantera sitt liv? Låta andra 
bestämma eller ta över själv?

Lättläst.

 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Johanna Lindbäck 
Rabén & Sjögren. 272 sidor
ISBN 9789129680430

Som om jag frågat
Sommarlovets sista dagar. John står 
snart inte ut längre. Mamma och pappa 
beter sig konstigt, pratar inte med var-
andra. Fotbollen känns tråkig. Bästisen 
Lukas är tillsammans med Johns barn-
domsvän Saga. Saga som alltid haft tid 
för honom men som nu knappt hör av 
sig. En extra deppig dag finns Line där. 
Coola Line som inte är som de andra.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Michael Williams 
Översättare: Sofia Lindelöf
Berghs. 250 sidor
ISBN 978-91-502-1937-7

Spela för livet
Fotboll är livet för Deo. Tillsammans 
med kompisarna ägnar han mycket tid 
åt att spela och han är bra. En fotboll 
är det enda han får med sig när han 
och brodern Innocent måste fly. Byn 
där de bor attackeras av soldater som 
misshandlar och dödar invånarna. Deras 
mamma och morfar finns inte mer. Svå-
righeterna avlöser varandra på flykten 
från Zimbabwe till Sydafrika. 

 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jörn Jensen 
Översättare: Lars Ahlström
Nypon förlag. 84 sidor
ISBN 9789187061264

Tjejen som ville hämnas
Tove och Nick har känt varandra länge. 
De vet allt om varandra. Men efter kväl-
len då Tove blev överfallen av ett gäng 
killar har hon förändrats. Blivit hårdare. 
En kväll brinner en soptunna på gården 
där Tove bor. En brand som går att 
kopplas till överfallet och till Tove.

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Anne Cassidy 
Översättare: Ylva Kempe
Rabén & Sjögren. 288 sidor
ISBN 9789129681291

Tid att dö
Fem år har gått sedan Roses mamma 
och styvpappa spårlöst försvann. Fem 
år sedan hon sist träffade sin styvbror 
Joshua. Han är nu tillbaka i London 
och vill ses. Joshua är övertygad om 
att föräldrarna lever och vill att de ska 
undersöka vad som egentligen hände. 
Samtidigt blir Rose vittne till ett mord 
på en skolkamrat. Dåtid och nutid vävs 
ihop till en spännande thriller. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Yvonne Prinz 
Översättare: Cecilia Falk
Rabén & Sjögren. 283 sidor
ISBN 9789129678147

Vinylprinsessan
Allie är musiknörd. Sommarjobbet på 
Bob & Bob´s Records passar henne 
perfekt. Lugna och sköna dagar i buti-
ken kantas av diverse säregna figurer 
boende i samma område i Berkeley, 
Kalifornien. För att inte tala om snygga 
killen som kommer in då och då. Till 
Allies liv hör även en mamma som börjar 
gå på dejter och en vintagegalen bästis. 
En rad rån i området ställer Allies liv på 
kant mer än hon anat.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jenny Valentine 
Översättare: Helena Ridelberg
Atrium Förlag. 64 sidor
ISBN 9789186095345

Tio stationer
Möt Lucas från Hitta Violet Park igen. 
Lucas och storasyster Mercy ska ta 
hand om senildementa farfar Norman 
och sjuåriga lillebror Jed under en ut-
flykt. Tio stationer är det med tunnelba-
nan mellan hemmet och museet dit de 
ska. Inga problem på vägen till museet 
men på hemresan händer det som inte 
får hända. Farfar och lillebror försvinner 
och paniken kommer krypande. Hur ska 
de kunna hittas i ett myllrande London?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ingrid Olsson 
Gilla Böcker. 120 sidor
ISBN 9789186634285

Önska bort, önska nytt
Fina fragmentariska skildringar av 
namnlösa ungdomars längtan, önsk-
ningar och sorger. En flicka sitter i en 
kall hall och väntar på pappa som aldrig 
kommer, en annan ska vara med om ett 
ingrepp vars konsekvenser hon får leva 
med för alltid. En pojke vänder sin kon-
taktsökande pappa ryggen medan en 
annan önskar sig en pappa som lyssnar. 
Om längtan att hålla kvar känslan av 
sommar i en sked med hallonsås.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Enrique Fernandez
Översättare: Lena Noréus
Ordbilder. 56 sidor
ISBN 9789185269297

Aurore
I en tid och en värld där naturen är 
besjälad, får flickan Aurore i uppdrag av 
vargen Vokko att skriva en sång. Aurore 
är en halvvarelse, fångad och förgjord 
av den gyllene floden, hälften människa, 
hälften ande. Sången ska skänka män-
niskan hopp, och hjälpa henne att hålla 
fast vid sitt magiska väsen. En saga om 
människans behov av sagor och musik.

Från 9 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Neil Gaiman /P. Craig Russell
Översättare: Horst Schröder
Epix Förlags AB. 192 sidor
ISBN 9789170895067

Coraline
Coralines familj har flyttat till en ny lä-
genhet. Huset är gammalt, ett kråkslott. 
Grannarna konstiga. I källarvåningen 
bor två tanter som spår i teblad, och i 
vindsvåningen bor en man som pratar 
med möss. Men konstigast är ändå 
dörren. Den som leder till Coralines 
andra familj. De med knappar i stället 
för ögon. De tycks åtminstone ha tid för 
henne.

Från 9 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Bram Stoker och  
Jason Cobley /Staz Johnson 
Översättare: Helena Olsson
Argasso bokförlag. 150 sidor
ISBN 9789186579524

Dracula
Berättelsen om paret Harkers kamp 
mot Dracula är en av litteraturhistoriens 
mest omarbetade. Historien berättas 
som ett lapptäcke av röster och medier: 
dagböcker, brev, telegram, fonogramin-
spelningar, loggbok. Mellan dessa olika 
berättelser, som också ger en fin känsla 
av den historiska tiden, sipprar skräcken 
fram. Dracula är fortfarande ett monster. 

Från 9 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

48

Döden
SERIER



Molorit quati dolupta tuscil explique niet quaspedit doluptatis 
etur, qui omnistrunto bero di unt quibus et haruptatatem dignatem 
et facidebis nis quo in et mo con plit evendunt et aliscil mossus 
event, sam, sus am nimporp orerferatis accatus dolupie turion po-
sam soluptiis repelecabo. Itaquatis aut fugitat iaspernatio. Nem-
poribus dolut mo experati velictas dolor sum reres as cusdam 
quate pero quas adit delendus quiatur? Qui nime si vel modipsum 
voluptae. Acipsunto quostrum qui dis id undanto taecte rem 
exernatur, sequi sae nis est fugitem quoditas ius et hariae eaturis 
ressincti doles dolore officat et am id molupta tiunt, sam et ex es 
que vent quia explam enis eici ut evelisint mod que pre, sed qui 
nulparis aut volent latecta nes dendaese mo to endae prate volor-
rum inisinu lluptasim audi odigenditat debit quias.
Ipsa sequam, to verferit officim volorib uscienihilis explige ndusa-
ped utempor alitatur? Quid que pore la conempost et quaspit 
facepre rovidest, comnis rectota tiaerspidus.

Sed et ma coris eligniminum, to cupta atem fugiatiunt aut eaque 
voluptatem. Tio. Faccat que nos molorum non con rem harum-
quias dist ipsapic totatur, exerovi tatium eictur, ommolup itiorro et 
endae nobitiumenis simusam am int.
Agnime nonsequ iditibus, sam, nimiliqui offictus experum ad qui 
illam untiis escimintem rati aut voloria ectist, te que et aut pre 
comnis ent quo doluptas ex et aut min core ne prem utem harum 
haribusa quam asi nos alitam eumque venimin pa id esenim hic 
tem. Ut occullu mquuntore dolorit facculparum as re aut eos 
as natquis quos experunt earum harumquo quid est, tem fuga. 
Itasped ea doluptiis et odis sin rero bearum rentem aut exerum el 
inis eicti di autem quo ditis magnimi, untis et evelit andaecatiur, 
andignienda asitas mint, santiistibus es ipidunt.
Quam, cus es aut aut at et dolorporunt.
Nusto ist remo dic tem sam fugia nonem duntus et dolupta que 
laccum excearum quunt aut acculle nisciam estiorate.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

48 49

Döden är inte slutet. Åtminstone inte för seriemediet. 
Här är döden snarast en utgångspunkt, eller åtmins-
tone en mellanstation, en övergång från en form till en 

annan. Att läsa serier är ju som bekant i högsta grad en fråga 
om gränsöverskridningar och övergångar, från en ruta till en 
annan, från text till bild, bild till text. I denna rörelse får döden 
ett ansikte, om än flyktigt.

En gammal halvdöing som Dracula har alltid förekommit i 
serier, ända sedan första storhetstiden på 1930-talet. Dracula 
är en populärkulturell ikon, ett ansikte alla känner igen. Frågan 
är om någon fiktiv karaktär har avbildats lika ofta det senaste 
århundrandet.

Ett på senare tid ofta uppdykande monster är zombien, vam-
pyrens avlägsna släkting. För zombiens groteska framtoning är 
bilden i högsta grad avgörande, en zombie måste illustreras. 
Det halvruttna ansiktet blir aldrig lika tydligt i ord, helt enkelt.

Skildringar av dödsriken har historiskt sett alltid krävt stöd i 
bilder. Här finns inte bara det antika måleriet att falla tillbaka 
på. Utan naturligtvis också de kristna skildringarna av yttersta 
domen och uppenbarelsen. Li Österbergs fina episod om en 
dag i Hades skuggrike är i gott sällskap. Den humoristiska 
tonen närmar omsorgsfullt dödens allmänmänskliga erfarenhet. 
Här blir döden det som motiverar berättelsen, men också den 
mänskliga gemenskapen. Döden för oss samman, gör oss till 
ett samhälle.

Och det är just vad Simon Gärdenfors visar, nämligen att 
döden alltid är ett slut som kräver en början. En tystnad som 
måste förmedlas, delas med andra, i rörelsen mellan givare och 
mottagare, bild och text. Som ett samtal, en sång, eller varför 
inte en smitta, zombier emellan.
     Per Israelson

Simon Gärdenfors 
Egmont Kärnan AB. 180 sidor
ISBN 9789174056921

Död kompis
Hur sörjer man? Simons vän Kalle dör 
plötsligt i hjärnhinneinflammation. Allt 
känns meningslöst när han inte längre 
har någon att berätta sina upplevelser 
för. Simon försöker tänka på annat, inte 
tala om det. Men Kalles frånvaro färgar 
av sig på alla de erfarenheter av relatio-
ner, ansvar och frihet som hör ungdo-
men till. Tystnaden kräver utlopp. 

Från 15 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Robert Kirkman /Charlie Adlard 
Översättare: Sara Årestedt
Apart Förlag AB. 144 sidor
ISBN 9789197959230

Köttets lustar
Efter att ha förskansat sig i ett övergi-
vet fängelse uppstår en liten tidsfrist 
i flykten undan de levande döda. En 
vardag uppstår. Relationer kompliceras, 
kärlek och kroppsliga lustar skapar nya 
konfliktytor. Efter några drastiska och 
avgörande beslut hamnar Grimes ledar-
skap i moraliskt oklara vatten. Gränsen 
för vad som är mänskligt kompliceras.

Walking dead del 4. 
Från 15 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Li Österberg 
Optimal press. 80 sidor
ISBN 9789185951437

Nekyia
I Li Österbergs nyskapande version 
av den klassiska mytologins nekyia 
– kontakter med döda – sker två 
nedstigningar. Prästinnan Melito vill 
att Hades ska engagera sig mer, och 
sändebudet Hermes kommer med en 
festinbjudan. Hades visar sig dock vara 
en rätt underlig prick. Mötet rör sig med 
behagfull ton kring livets och dödens 
väsentligheter.

Från 12 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Hisae Iwaoka
Översättare Magnus Johansson
Ordbilder. 208 sidor
ISBN 9789185269303

Aomanjuskogen 2
I staden Hoshigahara finns en skog 
omgärdad av en mur. Här är tid och rum 
annorlunda. Varje sten en skärva av en 
gud, varje träd och djur en ande. Den 
gamla världen möter den nya, och mäk-
tiga krafter kommer i rörelse. Mitt bland 
dessa står Soichi, skogens skötare, en 
ung man som förlorat sin familj. I korta 
episoder konfronteras livets och dödens 
väsentligheter.

Från 9 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Sylvain Runberg /Boris Talijancic 
Översättare: Stefan Carlsson
Albumförlaget. 56 sidor
ISBN 9789186783068

Hammerfall  
Elivågors väktare
Karl den stores kamp om Europa 
fortsätter. Saxarna har kuvats. Nu ska 
bara den hedniska religionen utrotas. 
Men även de icke-mänskliga folksla-
gen måste undanröjas. Björn närmar 
sig sitt mål i norr och bröderna Harald 
och Hermund hamnar i ett oväntat 
sammanhang. Historisk fantasy som 
belyser dagsaktuella politiska frågor om 
tolerans och mångfald.

Från 12 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Tinet Elmgren
Epix Förlags AB. 400 sidor
ISBN 9789170895227

Drivgods
Wilma drabbas av skeppsbrott på 
Nordsjön. Planlöst driver hon omkring 
i en räddningsbåt, tills hon glider in i 
Tidens hav, en plats där alla världar och 
tider flyter samman. Här möts berättel-
ser och sagor, magiska och mytologiska 
väsen, fiktion och fakta. Drivgods tänjer 
historiens röda tråd till bristningsgrän-
sen. En fantastisk berättelse. Minst 
sagt.

Från 12 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Charlotte Brontë och  
Amy Corzine /John M.  Burns 
Översättare: Helena Olsson
Argasso bokförlag. 141 sidor
ISBN 9789186579296

Jane Eyre
Den litterära klassikern Jane Eyre är 
klippt och skuren för serieformatet. Inte 
minst för att den blandar så många olika 
genrer. Bildningsresan smälter sam-
man med inslag från såväl den gotiska 
skräckromanen som den romantiska 
berättelsen. Rochesters dunkla förflutna 
och den gömda kvinnan på vinden vi-
brerar av laddade undertoner mot Janes 
klara gestalt.

Från 12 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Sofia Malmberg 
Rabén & Sjögren. 128 sidor
ISBN 9789129680690

Elin under havet
Efter att ha annonserat på internet efter 
en lokal kampsportsklubb får Elin kon-
takt med André. Han är tränare och har 
en egen klubb. Men träningsråden han 
kommer med blir efterhand allt konsti-
gare. Han vill träffas, men det ska vara 
en hemlighet. En hotande verklighet 
vävs samman med anime-inspirerade 
episoder i en berättelse som tänjer 
gränser.

Från 9 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Anneli Furmark 
Kartago Förlag. 155 sidor
ISBN 9789186003968

Jordens medelpunkt
Mammas nya kille Toralf har alltid velat 
åka till Island. Sextonåriga Axel tvingas 
följa med på semestern. Island är en 
annorlunda plats, häftig och storslagen, 
såväl naturen som nattlivet. Men Toralf 
är bara en skitjobbig snubbe, som inte 
kan låta bli att lägga sig i allting. Det 
isländska landskapet blir efterhand en 
sorts frälsning.

Från 15 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Johanna Kristiansson och  
Joakim Gunnarsson 
Kartago Förlag. 0 sidor
ISBN 9789187057045

Katten Nils och Morris – 
Den mystiska ön
Semlans mormor har slut på kaffebönor. 
Ön där bönorna växer har drabbats av 
vulkanutbrott. Hon måste åka dit. Sem-
lan tar med sig Morris på resan, och 
Morris smugglar med Katten Nils. Det 
blir ett knasigt äventyr där Nils finurliga 
trögtänkthet till slut räddar sällskapet 
undan lavaströmmarna. Och Morris för-
står att det kan vara rätt fint med kärlek.

Från 6 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Johanna Koljonen och  
Nina von Rüdiger
Kolik Förlag. 208 sidor
ISBN9789186509149

Oblivion high  
Bortbytingen
När den japanska utbytesstudenten 
Nix anländer till högstadiet i Upplands 
Väsby är ingenting längre som vanligt. 
De sociala hierarkierna i skolan luckras 
upp. Problemet är att Nix i själva verket 
är Näcken. Den riktiga utbytesstudenten 
har han förvandlat till groda. Kul och 
otäckt när gamla sagofigurer tränger in i 
den moderna skolans mytologier.

Från 12 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Sara Olausson och  
Barbro Lindgren
Kartago Förlag. 80 sidor
ISBN 9789187057014

Loranga, Masarin och 
Dartanjang del 2
Ingen dag är den andra lik hos Loranga 
och Mazarin. Farfar Dartanjang är en ny 
person varje dag. Det är galet och oför-
utsägbart, och ibland känns det kanske 
till och med lite otäckt. Är det verkligen 
schysst av Loranga att aldrig låta Maza-
rin vinna? Eller är det Mazarin som låter 
Loranga vinna? En sak är säker: det är 
aldrig tråkigt.

Från 6 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Aki Irie
Ordbilder. 208 sidor
ISBN 9789185269273

Rans magiska värld 2
Med sina magiska gymnastikskor 
förvandlas Ran till en vuxen. För en tjej 
i mellanstadiet erbjuder det spännande 
men också svårhanterliga möjligheter. 
Inte så konstigt då att storebror Jin vill 
förbjuda skorna. Syskonen måste också 
öva på sina häxkrafter, om de ska vara 
till någon nytta i denna mix av fantasy, 
kärlek, skolintrig och familjesåpa.

Från 12 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lena Furberg
Egmont Kärnan. 64 sidor
ISBN 9789174057362

Mulleboken 2012
Motvilliga ponnyn Mulle sätter sig på 
tvären och ställer till bekymmer. Men 
allt handlar inte bara om att äta gott 
och undvika arbete. Mulle ställer upp. 
För vänner, för Molly. För de kuvade 
tävlingshästarna. Och när tomtens renar 
blir sjuka kommer Mulle till undsättning. 
Ett år av upptåg och äventyr i stallet.

Från 9 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Red Fabian Göransson 
Kolik Förlag. 128 sidor
ISBN 9789186509125

Utopi 4
I Sveriges enda seriemagasin ägnat 
fantastikens genrer – skräck, sf och 
fantasy – erbjuds en myllrande mängd 
både inhemskt och översatt material. 
Serieformatets gränsöverskridande 
potential utnyttjas till det yttersta. Här 
samsas humorserier med satir och 
grotesk skräck, spännig, erotik och 
historiska äventyr, ibland under en och 
samma titel. 

Från 15 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Nina Ulmaja
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 9789163869631

ABC å allt om D
Vi använder det varje dag, när vi skriver, 
läser eller pratar. Det består av 29 
delar och det är väldigt gammalt. Det 
handlar om alfabetet förstås! Men var 
kommer det ifrån, hur började det och 
vem bestämde hur bokstäverna skulle 
se ut? T betydde brödskiva, D porten 
till andarnas värld och V fanns inte ens. 
Alfabetets historia är spännande! 

Från 9 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Stefan Casta /Maj Fagerberg 
Opal. 86 sidor
ISBN 9789172994904

Humlans herbarium
Förgätmigej, vitsippa och maskros kän-
ner du säkert igen. Men visste du att 
vitsippor är giftiga och att man blir kiss-
nödig av maskrosor? Eller att daggen i 
daggkåpans blad inte alls är dagg? Här 
finns mycket att läsa om våra vanli-
gaste blommor. Vill du sedan samla och 
pressa blommor kan du spara dem här!

Från 7 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jens Hansegård /Anders Nyberg 
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163870033

Jordens tuffaste djur
Du skulle aldrig klara att leva i ett ko-
kande hav med giftig gas. Men det finns 
maskar som kan. Att vara utan vatten i 
50 dagar, är inget en människa klarar. 
En dromedar klarar det utan problem. 
Jorden är full av platser där människan 
inte vill bo, men där det finns djur som 
trivs. De är jordens tuffaste djur och du 
möter dem här. 

Från 8 år.

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Gillar du faktaböcker? Kanske är du nyfiken på att läsa 
om något nytt? Här finns tips på några ovanligt bra, 
men ganska udda faktaböcker!

Humlans herbarium handlar om något ganska vanligt, nämli-
gen blommor. Men den är annorlunda på många sätt. Här finns 
både fakta och spännande historier, samtidigt som den också 
är en växtpress och en bok att samla torkade växter i! 

Jordens tuffaste djur handlar inte om vilka djur som helst, 
utan sådana som bor på de mest konstiga ställen du kan tänka 
dig! Loppor som fryser till is och sedan vaknar när det blir 
varmt. Maskar som trivs i vatten som nästan kokar. Här finns 
spännande och annorlunda fakta, minst sagt!

Min första bok om Ernst Billgren handlar inte alls om djur, 
utan om en konstnär och några av hans tavlor och skulpturer. 
Det här är något så ovanligt som en pek-bok som passar både 
stora och små barn och deras föräldrar. För dig som är nyfiken 
på konst! 

Vem är du? En bok om tolerans handlar också om nyfikenhet. 
Budskapet är att det är bra att vara nyfiken på andra männis-
kor. Då blir det lättare att förstå och tåla att vi alla är olika. Du 
har säkert aldrig läst en bok om tolerans förut?! En ovanlig bok 
alltså, som också är riktigt rolig!

Också Smarta små upptäcker skolan är rolig! Du får med 
hjälp av bilder, berättelser och faktasidor veta hur det är att 
gå i skolan. Den är udda eftersom den blandar både fakta och 
fantasi på ett oväntat sätt.

Slutligen är ABC å allt om D en udda bok om något så van-
ligt som vårt alfabet. Det är en abc-bok fast också så mycket 
mer. Sprängfylld som den är med ovanliga fakta om vårt alfabet 
och saker däromkring. 
     Åsa Roswall

Susanne  Hamilton och  
Caroline  Karlström / 
Ernst Billgren  
Langenskiölds förlag. 32 sidor
ISBN 9789187007057

Min första bok om  
Ernst Billgren
Ernst är konstnär. I hans konst ser man 
ofta djur. En grävling i mosaik, rävar på 
ett slott och några änder i en soffa. 
Det spelar ingen roll om du är liten eller 
stor. Att titta på konst får dig att fundera 
och här finns många frågor som väcker 
fantasin till liv. 

Från 3 år. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Redaktör Birgitta Westin och  
Moa Brunnberg
Rabén & Sjögren. 144 sidor
ISBN 9789129680638

Smarta små upptäcker 
skolan
Att gå i skolan kan vara jätteroligt! För 
man får lära sig saker som matte och 
att läsa och skriva. I skolan finns det en 
skolgård dit man får gå på rasterna. Där 
kan man leka och ha kul. Men vad gör 
en vikarie och vad är ett upprop och 
hur går en skolavslutning till?! Här finns 
många svar för den som är nyfiken på 
vad man gör i skolan. 

Från 4 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Pernilla Stalfelt
Rabén & Sjögren. 40 sidor
ISBN 9789129680942

Vem är du? – En bok  
om tolerans
Att vara en tolerant person är bra. Det 
betyder att man tål att andra människor 
är annorlunda än en själv. Man förstår 
att alla faktiskt har sina små egenheter. 
Kanske tycker man till och med att olik-
heterna är spännande. Att vara tolerant 
gör livet lite gladare. Men kan man tåla 
vad som helst? Är det okej att gå och 
handla i bara kalsongerna? 

Från 6 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Lena Stiessel /Jens Ahlbom 
Opal. 32 sidor
ISBN 9789172995574

Albert Mus berättar om 
Den fantastiska atomen
Det är lätt att bli snurrig, när musen Al-
bert berättar om atomen. Hur kan allting 
hänga samman? Hur kan de atomer 
som din kropp består av, vara samma 
atomer som en gång fanns i rymden? 
I en dinosaurie? I Shakespeare? Och 
fatta att solen blir 4 miljoner ton lättare 
varje sekund! Det är fantastiskt, kort och 
gott.

Från 6 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ulf Sindt /Jens Ahlbom 
Alfabeta. 64 sidor
ISBN 9789150114539

Boken om sjörövare
Förr i tiden härjade sjörövarna! De 
rövade, slogs och hade ihjäl folk. Kon-
stigt nog blev de hjältar ändå. Kapten 
Svartskägg gillade att folk var rädda för 
honom. Francis Drake var drottningens 
favorit och Anne Bonnie var en kvinnlig 
pirat. Men varför blev man egentligen 
sjörövare och hur? 

Från 8 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Grethe Rottböll / 
Anna-Karin Garhamn 
Bonnier Carlsen. 29 sidor
ISBN 9789163869792

Alla vill ha ett bo
Huggormen bor gärna i ett gammalt 
sorkbo. Ekorrar kan bo många tillsam-
mans, men flyttar om det finns loppor! 
Gråsuggor trivs bäst där det är mörkt 
och fuktigt. Kanske i någons källare? Så 
bor några av djuren du möter här. Vissa 
ser man ofta, andra sällan men många 
bor nära oss människor. Vilka djur har 
du som grannar? 

Från 4 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Marie Rådbo /Tord Nygren 
Opal. 48 sidor
ISBN 9789172995567

Finns det liv i rymden?
Tror du på liv på andra planeter? Chan-
sen är stor att det finns, men det ser 
kanske inte ut som det liv vi känner till. 
Det kan vara mycket litet. Bara en bak-
terie eller ett kryp. Solen är perfekt för 
att liv ska kunna finnas. Därför letar man 
efter sol-lika stjärnor. Det finns många! 
I Vintergatan skulle det ta 1200 år att 
räkna dem alla! 

Från 10 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Ulrika Hjorth /Maria Rösenlöf
Bokförlaget Semic. 112 sidor
ISBN 9789155257699

Barnens roliga pysselbok
Pyssla med loppisfynd, gammalt skräp 
eller det du hittar i en låda på vinden. 
I januari blir det en fin strumpmobil till 
lillebror. I februari disktrasehjärtan, en 
loppislekstuga i juli. Coola miniskate-
boarden i september och den lappade 
loppisängeln i december. En skön pys-
selbok för hela året, både för dig och 
dina pysseltokiga föräldrar. 

Från 9 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Bengt-Erik Engholm /Jojo Falk 
Natur & Kultur. 48 sidor
ISBN 9789127131880

Fladdermöss
Det finns nästan tusen olika arter av 
fladdermöss. De kan flyga, men är 
däggdjur precis som du och jag. De gil-
lar att bo nära oss människor, men de är 
hemliga djur. De kommer bara fram på 
natten. Många tycker att de är läskiga, 
men stämmer det? En har iallafall ett 
läskigt namn - vampyrfladdermusen! 

Från 7 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG



KAPITELBÖCKER 6–9 ÅR

54

KAPITELBÖCKER 6–9 ÅR

55

FAKTABÖCKER

55

Redaktör Siu Chan
Översättare: Ulrika Junker Miranda
Ordalaget Bokförlag. 31 sidor
ISBN 9789174690224

Fråga en dinosaurie
Med hjälp av fossil kan forskarna lista ut 
mycket. Hur dinosaurierna såg ut, vad 
de åt, hur de levde och dog. Man vet att 
det fanns dinosaurier med fjädrar, att T-
Rex inte alltid vann över sina byten och 
att Triceratops kunde försvara sig bra. 
Dinosaurierna dog ut, men andra djur 
överlevde och finns än idag. Vilka de är 
kan du läsa om här. 

Från 6 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Michaela Åkerman och  
Erik Nahlen /Marielle Hagblad 
Opal. 144 sidor
ISBN 9789172995550

Kan man göra slut på  
Facebook? Och en  
massa andra frågor om 
ung kärlek
Hur tar man kontakt med någon man 
gillar? Hur är det att kyssas och när kan 
man börja med sex? Vad gör man om 
man är kär i sin lärare eller om man är 
galet svartsjuk.? Det spelar ingen roll om 
du är homo-, hetero- eller bi. Om du är 
vilsen eller säker, lyckligt eller olyckligt 
kär. Här är den nästan fullständiga gui-
den till det här med kärlek. Från 15 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Redaktör Siu Chan
Översättare: Ulrika Junker Miranda
Ordalaget Bokförlag. 31 sidor
ISBN 9789174690217

Fråga en insekt
Det finns väldigt många insekter på vår 
planet. Därför är det kanske dags att 
lära sig lite mer om dem! Här får man 
veta att gammal spindelväv äts upp av 
spindlarna själva. Att syrsornas öron 
inte sitter på huvudet, utan på benen. 
Nyckelpigor älskar att äta bladlöss, men 
det finns även människor som älskar 
småkryp till lunch! 

Från 6 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Björn Bergenholtz
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129680652

Känn igen 25 sniglar, kryp 
och kräldjur
Det finns många olika sniglar i Sverige, 
en del har hus och kallas för snäckor, 
andra gillar inte att flytta och vissa kan 
bli väldigt gamla. En sort har ett otäckt 
smeknamn. I den här boken får man 
också veta hur snokbajs luktar och vad 
skillnaden egentligen är mellan paddor 
och grodor. 

Från 6 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Helena E Källgren / 
Sören Andersson 
LL-förlaget. 150 sidor
ISBN 9789170534089

Hitta din väg
Funderar du på framtiden och hur du 
vill leva ditt liv? Kanske tvivlar du på din 
förmåga och vågar inte vara dig själv? 
Vi möter artisten Petter, boxaren Armine 
och barnmorskan Niklas. Människor 
som alla mött motgångar och fördomar, 
men som vågat ta steget att vara och 
göra det de verkligen vill. De har hittat 
sin väg i livet, vill du hitta din? 

Från 15 år. 
Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jan Jäger och Tor Jäger 
Berghs. 64 sidor
ISBN 978-91-502-1941-8

Lyktgubben, Skogsfrun 
och andra väsen
Ett väsen har övernaturliga krafter. 
Ibland vill de hjälpa oss människor, 
ibland vill de förstöra. Som Näcken som 
spelade så att folk dansade till döds. 
Eller den vackra Skogsfrun – ihålig som 
en rutten trädstam. Idag är det inte 
många som tror att de finns, men förr 
trodde alla på dem. Möt otäcka troll, 
onda häxor och annat oknytt! 

Från 9 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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James Maclaine 
Översättare: Kersti Wittbom
Berghs. 32 sidor
ISBN 9789150219142

Lätta fakta om tigrar
De är stora, tunga och randiga. De gillar 
att simma och har stora och vassa tän-
der. De bor inte i havet, utan i skogen, 
nära berg eller träsk. Det spelar ingen 
roll om det är varmt eller kallt. De är det 
största kattdjuret. Det handlar om tigrar! 

Från 6 år. 

Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Andreas Palmaer /Peter Bergting 
Alfabeta. 64 sidor
ISBN 9789150114676

Nordiska gudar –  
Lokes hämnd
På vikingatiden trodde man på asagu-
darna. De mäktigaste var den vise Oden 
och åskguden Tor. Det finns många 
spännande berättelser om asagu-
darna. Här möter du Loke, som skulle 
bli gudarnas undergång. Loke var son 
till jättarna och kunde förvandla sig till 
vilket djur som helst. Men varför hatade 
Loke gudarna så mycket att han ville 
förgöra dem? 

Från 8 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Håkan Borgström 
Borgströms förlag. 48 sidor
ISBN 9789163388927

Miljöns mysterier
Planeten vi bor på är illa ute! Vi spyr ut 
avgaser med våra bilar. Vi hugger ner 
träd. Vi använder gifter när vi odlar mat. 
Vi måste ändra vårt sätt att leva för att 
rädda vår planet. Finns svaret i naturen 
själv? Det finns växter som själva kan 
bekämpa småkryp som vill äta upp dem. 
Kan blommorna så kan väl vi?! 

Från 10 år. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

/Sylvie Bessard m fl
Översättare: Marie Axelsson
Bonnier Carlsen. 94 sidor
ISBN 9789163869952

Nyfiken på  
flygplan och raketer
Det finns mycket att fundera på som 
handlar om flygplan och att flyga. Hur 
kan flygplan flyga egentligen? Var tar 
din väska vägen medan du flyger? Vilka 
jobbar på en flygplats och vad kan 
man göra under en flygresa? Här finns 
svaren och mycket mer. Dessutom med 
många roliga bilder som visar hur allt 
fungerar. 

Från 3 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

George Johansson /Jens Ahlbom 
Natur & Kultur. 96 sidor
ISBN 9789127132818

Mulle Mecks stora bok 
om bilar, maskiner och 
flygplan
Mulle och Buffa tittar och förklarar. De 
tittar på cementlastbilen som blandar 
cement till ett husbygge. På en skörde-
tröska som tröskar vete så att de kan 
baka. Recept finns det också! Efteråt 
ser de en helikopter som är bra när man 
vill lyfta enkelt och snabbt. Men hur 
bygger man en väg och vilka maskiner 
använder man då? Mulle han vet! 

Från 3 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

K.M. Daynes 
Översättare: Carla Legelius
Berghs. 80 sidor
ISBN 978-91-502-1926-5

Racerbilar
Det är farligt, varmt och trångt och det 
går fort – över 300 km/h! Det handlar 
om formel 1 och andra typer av racing. 
En Formel 1-bil är liten och strömlin-
jeformad, då går den snabbt. En vinge 
där bak hindrar bilen från att lyfta från 
banan. Det finns olika racerlopp för olika 
bilmodeller. Det finns de som håller på 
i ett dygn! 

Från 7 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Maria Farm /Anna Harvard 
Rabén & Sjögren. 140 sidor
ISBN 9789129680188

Sorgboken för dig som 
förlorat någon
Att någon man älskar dör är en svår 
upplevelse. Det finns många känslor 
som måste få lov att komma fram. Sorg 
och rädsla, men också ilska och tvivel. 
Men hur får man fram dem? Det kan 
vara svårt att prata med sina vänner. De 
kanske beter sig annorlunda mot dig. 
Här är en bok som vill försöka trösta 
och hjälpa om man förlorat någon. 

Från 10 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Bengt Fredrikson / 
Anders Lagerdahl 
LL-förlaget. 155 sidor
ISBN 9789170533716

Titanic – Katastrofen
Det är en stjärnklar aprilnatt år 1912. 
Världens största och lyxigaste fartyg, 
Titanic, är på sin första resa. Då händer 
det otänkbara. Fartyget kör på ett isberg 
och sjunker till botten. Det finns över 
2000 människor ombord, men bara liv-
båtar till hälften och många dör. De som 
överlever har mycket att berätta. Det här 
är deras historia. 

Finns även som ljudbok. 
Från 12 år. 
Lättläst.   

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Pernilla Josefsson och  
Leif Gustavsson /Liselott Roll 
Berghs. 60 sidor
ISBN 9789150218992

Spåra djur: fakta och tips 
för djurspanare
Alla djur lämnar spår efter sig. Det kan 
vara något de ätit. Som resterna av en 
kotte, lite avgnagd bark eller en benbit. 
Det kan också vara ett tassavtryck, eller 
en liten hög med bajs. Men var hittar 
man spår och hur vet man vilket djur 
som varit framme? Här får du tipsen 
som gör dig till en riktig djurspanare! 

Från 9 år. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Peter Ekberg /Anders Nyberg 
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163868795

Tänk Robot
En robot som blir kär, glad över en 
present eller sur för att fotbollsmatchen 
gick dåligt. Är det bara en fantasi eller 
kan det bli verklighet en dag? Utveck-
lingen går fort. Det finns robotar som 
kan prata, minnas, se och höra. Om tio 
år kanske en robot städar ditt hus, men 
om tjugo år är den kanske din vän? 

Finns även som e-bok. 
Från 9 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Dan Höjer /Per Demervall 
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 9789163869815

Supersnabb
Det finns mycket som är supersnabbt 
här i världen. Världens snabbaste man 
springer 48 km/h! Den snabbaste kvin-
nan springer 1 sekund långsammare. 
Men för hundra år sedan skulle hon ha 
slått alla män! Snabbaste tåget kör 500 
km/h och svävar fram. Mycket ska gå 
fort nuförtiden, men är det alltid bra att 
vara snabb? 

Från 7 år. 
Lättläst.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Nicola Davies /Marc Boutavant 
Översättare: Barbro Lagergren
Alfabeta. 20 sidor
ISBN 9789150114096

Vilket djur liknar mig?
Däggdjur, kräldjur och fåglar. Alla är de 
djur men väldigt olika. Är du nyfiken på 
vad som skiljer dem åt och vilka som 
passar ihop? I den här boken kan man 
lyfta på flikar, gissa och läsa. Räven och 
kaninen är lite som du och jag, men hur 
då? Här får du svaret! 

Från 3 år.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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as natquis quos experunt earum harumquo quid est, tem fuga. 
Itasped ea doluptiis et odis sin rero bearum rentem aut exerum el 
inis eicti di autem quo ditis magnimi, untis et evelit andaecatiur, 
andignienda asitas mint, santiistibus es ipidunt.
Quam, cus es aut aut at et dolorporunt.
Nusto ist remo dic tem sam fugia nonem duntus et dolupta que 
laccum excearum quunt aut acculle nisciam estiorate.
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Caroline Säfstrand
Översättning: Rizah Sheqiri
Vivlio förlag. 24 sidor
ISBN 978-9-86899-22-6

Albanska/Shqip

Estera dhe Plomia e fshehtë
Estera shpërngulet në një qytet të ri 
dhe ndjehet e vetmuar. Por diçka ndodh 
papritur. Plomia  shpërngulet në xhepin 
e saj. Mikja më e mirë, më çapkëne dhe 
më e fshehtë. Dhe tashmë asgjë nuk 
është si më parë.

Ester och hemliga Plomia
Ester har flyttat till en ny stad och kän-
ner sig ensam. Men plötsligt händer 
något. Plomia flyttar in i hennes ficka. 
Den bästa, busigaste och hemligaste 
kompisen. Och nu är ingenting längre 
sig likt.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Shaun Tan 
Översättning: Mona Henning
Dar Al-Muna. 36 sidor
ISBN 978-91-85365-79-1

Arabiska/العربية

الشجرة الحمراء
أوراق الشجر السوداء تتساقط من سقف 

غرفة النوم. أحيانًا، يستيقظ الواحد منا دون 
أن يكون له أمر يشغله. غري أنه عندما يبدو 

ًا و مخيًفا،  العامل يف معظمه غريبًا و محريرِّ
تظهر هي فجأة أمامك، مرشقة و حية.

The Red Tree (Det röda trädet)
Det faller svarta löv från sovrumstaket. 
Ibland vaknar man utan att ha något att 
se fram emot. Men när världen verkar 
som mest främmande, förbryllande 
och skrämmande, står det plötsligt där 

framför dig, 
lysande och 
levande.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Pija Lindenbaum 
Översättning: Ibrahim Abdulmalik
Dar Al-Muna. 40 sidor
ISBN 978-91-85365-70-8

Arabiska/العربية

حني باتت متارا و تاهت 
رسيسيا هي الصديقة الحميمة الجديدة 
لسيڤ، سيڤ ستنام عندها ألول مرة. 

هناك، كل يشء مختلف، كام يبدو األمر 
غريبًا شيئًا ما. يف الليل، تستيقظ سيڤ 
فال تجد رسيسيا. تبحث عنها سيڤ يف 

كل مكان. غري أنه يف الليل يكون كل يشء 
عجيبًا.

Siv sover vilse
Cerisia är Sivs nya bästis och Siv ska få 
sova över hos henne för första gången. 
Där är allt annorlunda och det luktar lite 

konstigt. På 
natten vaknar 
Siv och Cerisia 
är borta. Siv 
letar överallt, 
men på natten 
är allt ännu mer 
mystiskt.
HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Här har vi samlat böcker utgivna i Sverige på andra språk 
än svenska.  Utgivningen är inte särskilt stor – i år 
har vi hittat 43 titlar.  Av dessa har vi valt ut 18 titlar 

som presenteras här. Resten hittar du på barnbokskatalogen.se 
under Andra språk.

Ett barn har kapacitet att ta till sig fler språk än ett, hur 
många finns det ingen gräns för. Fler språk än ett är en tillgång 
på många sätt. Modersmålet har stor betydelse för identitet 
och självkänsla och är grunden för barnens förmåga till inlär-
ning. Men då behöver man få tillgång till ord och ett bra utbud 
av litteratur, som gör det möjligt att utöka ordförrådet utöver 
det man använder till vardags.

Vill du ha tips på böcker och musik för flerspråkiga barn i  
förskolan? Lyssna på en bok på olika språk? Surfa in på Skol-
verkets sajt Tema Modersmål. http://modersmal.skolverket.se  
Klicka på Flerspråkighet i förskolan under Meny.  

Var får man tag på böckerna?
Låna 
Fråga på ditt bibliotek! Har de inte boken kan de låna från  
Internationella biblioteket i Stockholm som har böcker på drygt 
130 olika språk.  På deras hemsida kan du få tips och söka i 
katalogen – www.interbib.se

Köpa 
Vill du köpa böckerna kan du vända dig direkt till förlagen eller 
en bokhandel. Bokspindeln har en mängd böcker på andra 
språk i sin webshop www.bokspindeln.se. På sid 67 hittar du 
kontaktuppgifter till förlagen.

Maria Pettersson
Översättning: Sabina Šabaredžović
Vivlio förlag. 24 sidor
ISBN 978-91-86899-06-6

Bosniska/Bosanski

Je li jutro sada?
Mama i tata spavaju. Ines ne može  
da spava. Ne želi. Jer sad Ines želi  
da se igra ....

Är det morgon nu?
Mamma och pappa sover. Ines kan inte 
sova. Vill inte. För nu vill Ines leka …

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

David H. A. Medlock
Starbird Publishing. 80 sidor
ISBN 978-91-980279-0-7

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Engelska/English

The Alphabet Factory
Julia and Sebastian meet an elf from the 
Land of Letters under a big oak tree. 
Together they enter a giant mushroom 
which leads them to the Alphabet 
Factory. Here they are introduced to 
completely new ways of learning the 
alphabet and are taken on magic excur-
sions where they meet some strange 
and wonderful characters.

Alfabetsfabriken 
Julia och Sebastian träffar en alv från 
Bokstävernas Land under en ek. Till-
sammans med alven stiger dom in i en 
stor svamp som leder till Alfabetsfabri-
ken. Där får dom uppleva helt nya sätt 
att lära sig bokstäverna och de möter 
en hel del underliga figurer på magiska 
utflykter.
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Rose Lagercrantz
Översättning: Salomon Schulman m. fl. 
från Lunds universitet 
Nya Doxa. 89 sidor
ISBN 978-91-578-060-2-4

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Jiddisch/Jiddish/יידיש
Farblondzhete briv
Sharlota hot lib bloyz kartofl. A mazl, vayl 
azoy arum bakumt ir shvester Vyorika 
mer broyt. Dos iz di geshikhte, vi azoy zey 
hobn ibergelebt dem kontsentratsye-lager 
Bergen-Belzen. Un vi azoy eyn eyntsiker briv 
ken oysdrikn kimat alts, khotsh in der emesn 
shteyt in im keyn sakh nisht geshribn.

ֿפַארבלָאנדזשעטער בריוו
 שַארלָאטַא הָאט ליב בלויז קַארטָאֿפל. ַא מזל, ווַײל
 ַאזוי ַארום בַאקומט איר שוועסטער וויָאריקַא מער
 ברויט. דָאס איז די געשיכטע, ווי ַאזוי זיי הָאבן
 איבערגעלעבט דעם קָאנצענטרַאציע־לַאגער
 בערגען־בעלזען. און ווי ַאזוי איין איינציקער בריוו
 קען אויסדריקן ּכמעט ַאלץ, כָאטש אין דער אמתן
.שטייט אין אים קיין סך נישט געשריבן

Flickan som älskade potatis
Charlotta tycker bara om potatis. Det är 
tur för på så vis får hennes syster Viorica 
mera bröd. Det här är berättelsen om de-
ras sätt att överleva koncentrationslägret i

Bergen-Belsen. 
Och om hur ett 
brev kan säga 
nästan allt, fast 
det egentligen 
inte står så 
mycket i det.
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Stina Wirsén 
Översättning: Khosrow Rasavi
Dar Al-Muna. 27 sidor
ISBN 978-91-85365-87-6

Persiska/فارسی
چه کسی تصمیم می گیرد؟

خرس بزرگ فکر میکنه وقتی قصه تمام شد وقت 
خوابیدن است ولی خرس کوچک اینطور فکر 

نمیکند. کتاب یکبار دیگه از اول شروع میشود. 
خوب واضحه آدم میتونه صبحانه هم بستنی بخوره؟ 

اصاًل تصمیم گیری در این موارد با چه کسی است؟

Vem bestämmer?
När sagan är slut är det dags att sova. 
Det tycker den stora nallen men inte 
den lilla. Boken börjar bara om från bör-
jan igen. Och visst kan man äta glass till 
frukost? Vem ska egentligen bestämma 
om sånt?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Dawn Casey
Översättning: Karin Sohlgren
NDIO/MantraLingua. 32 sidor
ISBN 978-1-84611-278-2

Kinesiska/中文。

伊善
伊善和一条神奇的魔幻鱼是朋友， 

通过这份友谊，她实现了梦寐以求 

的愿望——参加村里的春宴。在春 

宴上她把金色的舞鞋弄丢了。

YehHsien en kinesisk Askunge
Genom sin vänskap med en magisk fisk 
får Yeh-hsien sin högsta önskan upp-
fylld – att vara med på vårfesten i byn. 
Där tappar hon sin gyllene danssko.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

George Johansson  
Översättning: Adam Szoppe
Podium. 40 sidor
ISBN 978-91-89196-55-1

Romani chib lovara/Romani šib lovaricko

Mulle Meck keravel jekh 
matora
Mulle Meck kidel peske aparatura, 
bajura, dilimata thaj filimata. Jekh djes 
das pe vov gindo te keravel jekh matora 
anda sa peske purane bajura so les sas 
khere. Si les sa so les trobuj? Thaj sar 
kerla vov kodo?

Mulle Meck bygger en bil
Mulle Meck samlar apparater, manicker, 
mojänger och molijoxer. En dag bestäm-

mer han sig 
för att bygga 
en bil av alla 
gamla grejor. 
Har han allt 
som behövs? 
Och hur gör 
han?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Maria Edgren
Översättning: Sabiha Otlu
Vivlio förlag. 24 sidor
ISBN 978-91-86899-18-9

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

John Erling Utsi  
Podium. 48 sidor
ISBN 978-91-89196-53-7

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Samiska Nordsamiska/Sápmi Davvisámegillii

Cugo
Ovtta iđida huobmába mánát Ánne 
ja Biehtár ahte sudno vielppis Cugo 
lea jávkan. Soai vuolgiba ohcat dan ja 
mátkkis gávnnadeaba máŋggain imašlaš 
ja balddonas heakkain. Leat go dat 
várálaččat vai sáhttet go dat veahkehit 
mánáid gávdnat Cugo?

Cugo
Hundvalpen Cugo har sprungit bort, och 
barnen Ánne och Biethár ger sig ut för 

att leta reda på 
honom. Sökan-
det leder till ett 
riktigt äventyr 
då de på vägen 
stöter på olika 
väsen från den 
samiska folktron.

Kurdiska kurmanji/Kurdî kurmancî

Ji bo Cinawirê Hêrsok  
baldar be!
Carinan çêdibe ku Filip bi hevalên xwe re 
şer dike. Ew hêrs dibe, diqîje û tiştên nebaş 
dibêje. Lê di rastîya xwe de Filip naxwaze şer 
bike. Ji ber ku dema mirov ji hev xeyidî be, 
helbet mirov xwe baş hîs nake. Hemû xemgîn 
dibin. Filip jî. Lê li zarokxaneyê yek heye ku 
dema şer derdikeve kêfxweş dibe. Gelo, bi 
rastî mirov dikare ji şer kêfxweş bibe? 

Se upp för Argmonstret!
Ibland händer det att Filip bråkar med sina 
kompisar. Han blir arg och skriker dumma 
saker.  Egentligen vill inte Filip göra det för 
det känns ju inte bra när man är osams. Alla 
blir ledsna. Filip också. Men på förskolan finns 
det någon som blir glad när det är bråk. Kan

någon verkligen bli 
glad av bråk?

Koo Reiman 
Compania Comder. 192 sidor
ISBN 978-91-87185-00-7

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Finska/Suomi

Ennen Maailman sankarit
Ennen Maailman sankarit on nuorille 
tarkoitettu fantasiateos, jonka tapah-
tumat sijoittuvat mytologian maailmaan 
ja nykyaikaan. Kirja kertoo kahdesta 
nuoresta, jotka tietokonepelin yhteydes-
sä joutuvat seikkailuun, jollaista he eivät 
edes kuvitelmissaan osanneet odottaa.

Hjältarna från världen före
Hjältarna från världen före är en fantasy-
berättelse som rör sig i mytologins och 
nutidens värld. Genom ett dataspel

hamnar två 
ungdomar i ett 
äventyr som 
de inte kunde 
föreställa sig 
vara möjligt.
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George Johansson   
Översättning: John Erling Utsi
Podium. 40 sidor
ISBN  978-91-89196-54-4

Samiska Nordsamiska/Sápmi Davvisámegillii
Mulle Mek ráhkada vuojána
Mulle Mek čoaggá áhppárahtaid, 
diŋggaid, áđaid, biergasiid. De son 
merrida ráhkadit alcces biilla boares 
šlámbariin. Lea go sus visot maid dasa 
dárbbaša? Ja movt dan ráhkada?

Mulle Meck bygger en bil
Mulle Meck samlar apparater, manicker, 
mojänger och molijoxer. En dag bestäm-
mer han sig för att bygga en bil av alla 
gamla grejor. Har han allt som behövs? 
Och hur gör han?

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

David Mills    
Översättning: Karin Sohlgren
NDIO/MantraLingua. 24 sidor
ISBN 978-1-84611-280-5

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Spanska/Español 

El chilli rojo y picante  
de Lima 
Lima llega a casa de la escuela y tiene 
hambre. Hay todo tipo de cosas ricas 
para comer en la cocina. Y un gran chile 
rojo picante. – No lo comas, dice mamá. 
Pero ¿qué va a hacer ella cuando no hay 
otra cosa que se pueda comer? 

Lima´s röda heta chili
Lima kommer hem från skolan och är 
hungrig. Det finns allt möjligt gott att äta 
i köket. Och en stor röd het chili. 

– Ät inte den, 
säger mamma. 
Men vad ska 
hon göra när 
inget annat går 
att äta? 

Maria Pettersson    
Översättning: Overa Seka Sahlberg
Vivlio förlag. 24 sidor
ISBN 978-91-86899-09-7

Swahili/Kiswahili 

Je, ni asubuhi sasa?
Mama na baba wamelala. Ines hawezi 
kulala. Hataki. Kwa sababu sasa Ines 
anataka kucheza ...

Är det morgon nu?
Mamma och pappa sover. Ines kan inte 
sova. Vill inte. För nu vill Ines leka …

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Gunilla Wolde    
Översättning: Abdirahaman Ahmed 
Mohamed
Dar Al-Muna. 23 sidor
ISBN 978-91-85365-91-3

Somaliska/Af Soomaali
Totte Wax buu dhisayaa
Totte aqal buu dhisi doonaa. Qalab iyo 
waxyaalo badan buu u baahan yahay. 
Nalle ayaa caawini doono. Laakinse 
Nalle sidaas uma garanaayo wax dhi-
sida. Totte ayaa tusi doono sida aqal loo 
dhiso. 

Totte bygger
Totte ska bygga ett hus och han be-
höver många verktyg och saker. Nalle 
hjälper till men han är inte så bra på att 
bygga. Totte får visa honom hur man 
gör när man bygger ett hus.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Henriette Barkow     
Översättning: Karin Sohlgren
NDIO/MantraLingua. 32 sidor
ISBN 978-91-980337-3-1

Tigrinska/ትግርኛ

እታ ንእሽቶ ቀያሕ ደርሆ
እታ ንእሽቶ ቀያሕ ደርሆ፤ ሒደት 
እኽሊ ስርናይ ትረክብ እሞ፤ ንድሙ 
ንኸልቢን ነቲ ተባዕታይ ደርሆ-ማይን፤ 
ክሕግዝዋ ትሓትት - ይኹን እምበር 
ሓደ ኳ ካብኣቶም ክሕግዛ ግዜ 
ኣይነበሮን።

Den lilla röda hönan
Den Lilla Röda Hönan hittar några 
vetekorn och ber katten, hunden och 
gåsen om hjälp att så dem – men ingen 
har tid att hjälpa henne.

 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Marcie Razmgah   
Översättning: Abdibashir Hirsiguled
Vivlio förlag. 28 sidor
ISBN 978-91-86899-15-8

Somaliska/Af Soomaali
Xiddigtii aan la arki karayn
Iskuulkii ayaa dib u bilawday, fasax xagaa 
oo dheeraa oo wacnaa ka dib. Wax waliba 
waxay u muuqdeen sidii hore, marka laga 
reebo hal wax – gabar cusub ayaa fasalka 
ku soo biirtay. Waa gabar aan u ekayn 
sida kuwa kale oo dhan. Najma waxay is-
kuulka timid ayada oo xiran indho-shareer, 
markaa falcelintii ardayda fasalka qaar-
kood waxay noqotay mid aad u adag. 

Den osynliga stjärnan
Efter ett långt och skönt sommarlov startar 
skolan igen. Allt verkar vara som förut bortsett 
från en sak – en ny tjej börjar i klassen. En tjej 
som inte riktigt ser ut som alla andra. Najma

kommer till skolan 
med niqab på sig 
och reaktionerna från 
en del klasskamrater 
blir mycket starka. 

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG
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Alla årets barn- och ungdomsböcker  
hittar du på www.barnbokskatalogen.se
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Sätt gärna lite självhäftande 
plast (kartplast) på bokmärket 
– så håller det längre!

På barnensbibliotek.se/ 
bokmärke finns en bok-
märkesutställning. Vill du 
vara med där?

Ta ett foto på ditt bok-
märke och e-posta till  
info@barnensbibliotek.se 
Berätta gärna hur du 
gjorde!

Dekorera med nåt fint!  
Till exempel kan du klippa 
ut dina favoritböckers bok-
omslag här från katalogen 
och klistra på. Måla och 
rita själv eller leta reda på 
en fin bild. 

Ta ett tjockt papper. 
Klipp ut en rektangel t ex  
20 x 5 cm eller en fin figur.

Gör ditt eget bokmärke

Finn Fem Fel

Fo
to

: R
og

er
 P

ed
er

se
n

Bilden är från Lilla Deckarbiblioteket på Eskilstuna stadsbibliotek  

med all tänkbar kriminallitteratur för barn och unga. 
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Där kan du låna 
böcker

Heter Läsambassa-
dören i förnamn

Bok med person 
som löser fall

Person som 
ritar bilder

Byn där LasseMajas 
detektivbyrå finns

Alla barn kan 
rösta i …

Möbel för 
böcker

En speciell sorts serier 
som uppstod i Japan

Bok om otäckt spel 
som blev film nyss

Djur som 
sprutar eld

Vilket ord blir det i den gula raden? 
Skicka in svaret innan 1 februari 2013 på 
barnensbibliotek.se/tavling. Eller skriv 
ordet på ett vykort och skicka till: Ordflätan, 
Barnens bibliotek, Box 856, 501 15 Borås
10 böcker lottas ut.

Ordfläta

Älskar:

Förnamn:

Jag är boktypen...

Böcker jag vill läsa... Min topp-5-lista

Gillar:

Efternamn:

Kanske:
Läs mer om Bokjuryn på sidan 3.
Glöm inte att rösta senast den  
10 april på bokjuryn.se

Aldrig:

Min boklista
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Det finns så många olika sätt att läsa 
böcker på!  Vanlig pappersbok, som 
e-bok i datorn, din mobil eller läsplatta, 
som e-bok eller app i en surfplatta eller 
som ljudbok.

Vill du veta vilka böcker i katalogen 
som finns som e-böcker? Spana efter 
texten ”Finns även som e-bok”. På 
barnbokskatalogen.se kan du söka på 
e-böcker och få fler tips.

På barnensbibliotek.se (under Bok-
tips) försöker vi reda ut vad som finns 
och hur du gör. Titta in där!

Barnbokskatalogen hjälper dig att hitta bra böcker i årets bokflod. Den 
är gratis och finns att hämta på biblioteken. Vill du ha många ex. kan du 
beställa lådvis via hemsidan barnbokskatalogen.se. Vi vill gärna att alla barn 
får ett eget exemplar. Bibliotek, skolor, väntrum, boklådor, lärarutbildningar… 
– hjälp oss sprida katalogen!

Barnbokskatalogen är också en del i det läsfrämjande arbetet med Bok-
juryn.

Urvalsgruppen
När vi väljer av årets böcker ska vi tänka på många saker. Kulturrådet har 
bestämt vilka. 

Boken ska vara ”av god kvalitet såväl tekniskt som redaktionellt”. Det 
betyder att den ska ha bra papper, hänga ihop bra och att innehållet ska ha 
en bra form. Och innehållet då? Jo, vi tittar på om bokens handling griper tag 
i dig, är originell och komplex.  Alla barn i hela landet ska kunna känna igen 
sig oavsett var man bor, vilken kultur eller religion man tillhör.

Vad gäller faktaböcker ska vi också fundera på om ämnet kanske inte är 
skrivet om tidigare.

När böcker har bilder ska bild och text fungera bra ihop, och i faktaböcker 
ska bilderna göra att man förstår texten bättre.

I bokpresentationerna vänder vi oss till barn och unga men i artiklarna som 
inleder till vuxna.

Barnbokskatalogen 2012
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Översättningar Semantix  Tryck Sörmlands Grafiska AB, Upplaga 400 000 ex, ISSN 2000-3374  Urvalsgrupp  
Lena Jonsson, Per Israelson, Grethe Österberg, Sofia Gydemo, Åsa Roswall och Ingela Engman Sköld (andra språk)   
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Barnboks
katalogen 2012

I urvalsgruppen medverkar Åsa Roswall, bibliotekarie Borås, Grethe Österberg, bibliotekarie Göteborg, 
Lena Jonsson, barnbibliotekarie Borås, Sofia Gydemo, ungdomsbibliotekarie Huddinge, Per Israelson, 
litteraturvetare Stockholm och Ingela Engman Sköld (saknas på bild) som samlar in alla böcker utgivna i 
Sverige på andra språk än svenska.
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Genvägen av Mattias Löfqvist
För Ipad och Iphone
RomApps

Vem! av Stina Wirsén
För Ipad och Iphone
Bonnier Carlsen

Eböcker och appar

Ingrid Flygare har gjort  
illustrationerna till den  
här katalogen. 

Läs mer om henne på  
barnensbibliotek.se/ingridflygare

66



Albumförlaget
jonas@albumforlaget.se
albumforlaget.se

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

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

Apart Förlag AB
info@apartforlag.se
apartforlag.se

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

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

B Wahlströms
Tel 08-7282300
tiina.nevala@formapg.se
www.wahlstroms.se

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

Bladh by Bladh
Tel 070-335 33 63
annika.bladh@bladhbybladh.se
bladhbybladh.se

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

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

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

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

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

Egmont Kärnan AB
ann.sjovall@egmont.se
www.egmont-karnan.se

Epix Förlags AB
Tel 08-15 76 16
info@epix.se
www.epix.se

Gilla Böcker
Tel 0736 70 37 47
info@gillabocker.se
www.gillabocker.se

Hippo Bokförlag
Tel 08-68 43 95 50
marianne.lindfors@ 
hippobokforlag.se
www.hippobokforlag.se

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

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

Karneval förlag
Tel 08-668 98 00
kontakt@karnevalforlag.se 
www.karnevalforlag.se

Kartago Förlag
Tel 08-696 80 00
info@kartago.se
www.kartago.se

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

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

Lilla piratförlaget
Tel 08-54 56 78 54
info@lillapiratforlaget.se
lillapiratforlaget.se

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

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

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

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

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

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

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

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

Sagolikt Bokförlag
Tel 0733-89 01 20
sagolikt@sagoliktbokforlag.se
www.sagoliktbokforlag.se

Schildts & Söderströms
Tel 358-(0)9-6841 860
info@sets.fi
www.sets.fi

StorySide
Tel 08-411 39 40
story@storyside.se
www.storyside.se

Turbine förlaget
post@turbineforlaget.dk
www.turbineforlaget.se

Urax Förlag
Tel 0723 22 08 60 
ellen.karlsson@uraxforlag.se
www.uraxforlag.se

X Publishing
Tel 08-449 30 00
info@xpublishing.se
www.xpublishing.se

Förlagen som ger ut  
böcker på andra språk i år
 
Compania Comder 
Tel 031-380 22 40
www.comder.com/forlag/

Dar Al-Muna
Tel 08-21 05 65, 08-755 65 73
www.daralmuna.com
 
Nya Doxa
Tel 0587-129 05 
www.nya-doxa.se
 
NDIO/Mantra Lingua
Tel 076-123 08 77
www.ndio.se
 
Podium
Tel 08-611 93 51
www.podium.nu
 
Starbird Publishing
Tel 08-38 59 38
david@starbird.se
 
Vivlio förlag
Tel 08-612 70 74
www.vivlio.se

Symbolerna är gjorda av  
Filippa Widlund. Läs mer på 

barnbokskatalogen.se/symboler

Barn i världen

Deckare

Familj och vänner

Fantasy

Förr i tiden

Framtiden

Hänt på riktigt

Hästar

Läsa högt

Humor

Husdjur

Kärlek

Sagor

Sorglig

Spänning

Spöken

Sport

Vilda djur

Ämnessymboler
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Medverkande förlag
Alla förlag som ger ut böcker 2012 hittar du på barnbokskatalogen.se



Bläddra i katalogen och titta på bokomslagen eller leta efter illustratörens namn så går det lätt!
Lämna svaren senast 2013-01-30 på www.barnbokskatalogen.se/tavling (där kan du också skriva ut tävlingen) 
Eller skicka in hela sidan till: Tävling, Barnens bibliotek, Box 856, 501 15 Borås

Namn

Adress

Postnummer

Postadress

1

2

3

4

5

6

7

8

Tävling

Om jag vinner vill jag ha en bok med figur nummer

Illustration: Alex Scheffler

Illustration: Lisen Adbåge

Illustration: Johan Unenge

Illustration: Jens Ahlbom

Illustration: Pelle Forshed

Illustration: Gry Moursund

Illustration: Christina Alvner

Illustration: Sofia Falkenhem

Illustration: Cressida Cowell

1 2 3

4

5

6

7

8 9

Vet du mitt namn?

9


