
En del böcker berättar om en särskild stad, by eller ett land. Ibland finns stället på riktigt, ibland 
är det påhittat. Nu undrar vi – vet du var de här böckerna utspelar sig?

Vinster är såklart böcker. Vi drar 10 vinnare bland er som svarat rätt!
Glöm inte ditt namn och din adress så vi vet vart vi ska skicka ditt pris, och skriv gärna hur 
gammal du är så du får en bok som passar dig bra. 

Du lämnar ditt svar på www.barnbokskatalogen.se/tavling.
Eller skicka kryssraden på ett vykort till: Barnbokskatalogen, Barnens bibliotek, Box 856, 501 15 Borås

1 X 2
Livet enligt Rosa är inte alltid så lätt. Mamma bor i 
Stockholm och pappa på en ö. Vilken? 

1 Gotland X Bornholm 2 Saltö

Petra och Peter har bott i New York. Var bor 
Petrinideckarna nu? 

1 Stockholm  X Lund  2 Åre

Ulf Nilsson har skrivit om en väldigt speciell mus i 
“Ost till alla möss”. Var bor musen?

1 Sydafrika X Grönland 2  Kina

Där brukar Kalle Skavank hålla till.

1 Malmö X Enskededalen   2 Östersund

Henke, Aron, Leo och Myggan - ett gäng unga deckare 
hamnar i Dödens hus i…

1 Jämtland X Småland  2 Dalsland

Där bor hiphopkungen Steve.

1 Salem X Växjö  2 Örebro

Akimbo och hans pappa bor i ett reservat. I vilken 
världsdel?

1 Afrika X Amerika 2 Asien

Henke, Emma och Ali är deckare och gör en egen tidning
som heter som staden de bor i. Vad heter staden?

1 Norrsjö  X Söderköping   2 Luleå

Nick och Laurie i Bortom Spiderwick kämpar mot 
jättar i…

1 Florida  X Norrland 2 Normandie

Nelly Rapp träffar på ett sjöodjur. Var finns det?

1 Bergsjön X Östersjön 2 Vättern
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Äventyr Deckare Spöken Skräck

Spänning Gråta Kärlek Kompisar

Högläsning Sång och Poesi Musik Sport

Hästar Djur Fakta Skolan

Barn i världen Förr i tiden Framtiden Fantasy

Saga Skratta Serier och 
Manga

Skriv eller dra streck till symbolerna

ÄLSKAR:

GILLAR:

KANSKE:

ALDRIG:

Spar din lista, kommer att vara bra att titta i när 
det är dags att rösta i Bokjuryn.  

LÄS MER om BOKJURYN på nästa uppslag!

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

Du kan 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.

Böckerna i katalogen är ett urval. En boklista med ALLA årets 
böcker finns att ladda hem på www.barnbokskatalogen.se

Lycka är: En alldeles EGEN Katalog!

Ämnesorden i katalogen…

På www.barnbokskatalogen.se kan du söka på 
ämnen. Klicka bara på symbolerna.

Jag är boktypen...

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

 bok inne i katalogen.

Böcker jag vill..

Min topp-5-lista

Namn & klass

Foto: Katarina Hansson
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BARNBOKSKATALOGEN 0-19 år ges ut av:  STATENS KULTURRÅD 
KONTAKT: Tua Stenström, tua.stenstrom@kulturradet.se  
Box 27215, 102 53 Stockholm, www.kulturradet.se

BOKJURYN: Svenska barnboksinstitutet (Sbi), bokjuryn@sbi.kb.se 
KONTAKT: Helena Ahlin, helena.ahlin@sbi.kb.se tel: 0766-31 65 70

REDAKTION: Katarina Dorbell, Helena Fernández, Petra Segerberg, Sofia Wegraeus 
OMSLAG, LAYOUT OCH ILLUSTRATIONER Webb- och illustrationsbyrån Foajé  
ORIGINALARBETE: Informtrycket.se SÄTTNING ANDRA SPRÅK: Semantix 
KONTAKT:  info@barnensbibliotek.se  
HEMSIDA: www.barnbokskatalogen.se 

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

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

Barnbokskatalogen produceras av Kultur i väst Regionbiblioteket. 
Du kan inte beställa böcker från Barnbokskatalogen. 

LÄSA HÖGT   

LÄSA SJÄLV  6+

FAKTABÖCKER 

LÄSA MER   9+

UNGDOMSBÖCKER   13+

BILDERBÖCKER  0+

ANDRA SPRÅK

Övrigt innehåll i katalogen
RÖSTA I BOKJURYN
Läs, rösta, vinn!

KUL TUR MED KALLE SKAVANK
Vi förföljer en kioskdeckare.

ILLUSTRATÖREN ANNA-CLARA TIDHOLM
Vi knackar på hos Anna-Clara.

FRÅN BOK TILL FILM
Att göra filmmanus av böcker.

FÖRFATTAREN MARKUS ZUSAK
Markus älskar att överraska.

VI TRÄFFAR EN ÖVERSÄTTARE
”När man översätter finns inga facit.”

BOKTYCKARE
”Vi tycker om böcker!”

ÅRETS PRIS GÅR TILL..
Tamerinstitutet fick årets ALMA-pris.

FÖRLAGSLISTA
Kontaktuppgifter till alla medverkande förlag.

Tävlingar och kryss
LILLA ORDFLÄTAN
Lös och skicka in, fina bokpriser!

STORA KRYSSET
Ett riktigt utmaning för kryss-älskaren.

1 X 2
Var hände det? Vinn bokpriser!

Bokpresentationer
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72

Teckenspråkig DVD

Lätt att läsa.

Symbolförklaringar

Börja läsa. Utvald i kategorin  

Läsa själv som bra att börja med.

Två språk.

Finns som bok och CD, detta är boken.
Finns som bok och CD, 
detta är CD:n.

Bok med CD.

Tävlingssvar skickas till: 
Barnbokskatalogen, Barnens bibliotek 

Box 856, 501 15 Borås
“1 X 2” kan även lämnas på webben: 

www.barnbokskatalogen.se/svar

Skriv alltid namn, adress och ålder. 
Senast den 31 mars 2010 vill vi ha dina svar. 

Foto: Katarina Hansson
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Många böcker 

finns också som talbok. 

Talböcker får den som har ett 

läshinder låna. Fråga på ditt 

bibliotek. Läs mer på:  

www.tpb.se/barnens_tpb

Läsa med öronen

Foto: Emilie Magnusson
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LEDAREN

2009

Grattis alla vinnare!

Bokjuryfesten för förra årets vinnare 
Den 19 maj firade massor av barn och pedagoger 
Bokjuryns prisutdelning på Konserthuset i Örebro.  
Den festliga förmiddagen bjöd på 
dans, glada skratt och lyckliga  
pristagare.

Elever från Lillåns skola 
i Örebro fick bokpaket till 
klassen på prisutdelningen. 
Jubel! 

Smedjan 3 på Garphyttans skola fick 
komma upp på scenen på prisutdelningen. 
Nästa gång kanske det är din tur?

Josh, Kajfa, Soya och DoraJen i 
Yokay Studio vann första pris i 
kategorin serier med Kick off 1

Spyflugan Astrid och 
hennes “mamma” Maria 
Jönsson vann bilderbokspriset. 

Nu blickar vi framåt..

Hösten är här. Nu vandrar vi in i bokdjungeln, bland de drygt 
1300 titlarna från 97 förlag som vi vet ges ut under 2009. Den här 
katalogen ska vara en vägvisare. Hitta dina favoriter, läs dem och 
rösta på de fem bästa i Bokjuryn. Om du vill kan du skriva vad du 
tycker om dem och läsa vad andra tycker på  
www.barnbokskatalogen.se.

Erik och Anna i Stockholm har läst Kalle Skavank-deckarna, 
och upptäckt att det går att vandra i huvudpersonernas spår. Det är 
Kalle Skavank och hans kusin Dilsa som löser mysterier i en Stock-
holmsförort som finns på riktigt, Bagarmossen. Läs om vad de har 
för sig på sidan 26.

Så kan man göra med många böcker. Man kan åka till Villa 
Villerkulla på Gotland och se hur Pippis hus ser ut, eller rentav till 
Mumindalen i Nådendal, Finland. 

Man kan också vandra i sin fantasi med hjälp av de bilder man 
får när man läser. Om vampyrer och andra läskigheter till exempel. 
Kolla tipsen som börjar på sidan 6!  De här böckerna är roliga att 
läsa högt tillsammans med andra.

Alla böcker utspelar sig någonstans. Ibland på verkliga orter, 
ibland på påhittade. På baksidan finns en tävling där du kan testa 
dina kunskaper. Svaren hittar du om du letar noga här i katalogen.

Tua Stenström
Ansvarig för katalogen på Kulturrådet

tua.stenstrom@kulturradet.se

Vi vandrar bland böcker

(Virkad och fotad av Mia Bengtsson)

 
 

På www.barnbokskatalogen.se  
kan du ge betyg på och tycka 
till om böckerna. Skaffa dig 

ett login så kan du spara 
dina favoriter i Mina 

böcker och rösta i 
Bokjuryn.

Gå in och rösta på  
www.barnbokskatalogen.se 

2010

Kontaktperson för Bokjuryn är Helena Ahlin, 
Svenska barnboksinstitutet  
e-post: bokjuryn@sbi.kb.se tel: 0766-31 65 70

OM BOKJURYN

– så många böcker du hinner. 
Om du vill kan du skriva vad du tycker om  
böckerna på nätet. Det finns också plats för  
minnesanteckningar här i katalogen.

– från 1 oktober till 23 april.

– på dina favoritböcker bland de böcker som  
   kommit ut 2009. 

– på max 5 böcker.

– på www.barnbokskatalogen.se

Om du är med och röstar i Bokjuryn kan du vinna 
böcker. Röstar ni tillsammans i klassen kan ni 
vinna författarbesök och böcker! 

När det är dags att rösta finns det två sätt.  
Antingen kan barnen själva lämna sina röster på  
www.barnbokskatalogen.se.  

Eller så kan du som pedagog/ bibliotekarie  
rapportera röster för en klass eller grupp på  
www.barnbokskatalogen.se, men då måste du först 
maila bokjuryn@sbi.kb.se och anmäla dig som  
röstrapportör. 

Barnen får välja mellan 1-5 böcker att rösta på. 
Omröstningen startar 1 oktober och avslutas 23 april.

Metodhäfte
Ett metodhäfte finns att ladda ner på  
www.barnbokskatalogen.se/bokjuryn. I häftet finns tips 
på arbetsmetoder från pedagoger och bibliotekarier i 
hela landet. 

Vad är Bokjuryn?
Bokjuryn är en nationell omröstning där barn och 
ungdomar röstar fram årets bästa böcker. Bokjuryn 
startade i Sverige 1997. Från och med år 2009 är 
Bokjuryn och Barnbokskatalogen integrerade med 
varandra. Läs mera om Bokjuryn på  
www.barnbokskatalogen.se/bokjuryn. 

Hur gör man?
Med hjälp av urvalet* i Barnbokskatalogen är det lätt 
att arbeta med Bokjuryn! Böckerna är åldersindelade, 
så att man enkelt kan hitta den kategori som passar en 
klass eller grupp.   

Låt barnen läsa och sedan betygsätta böckerna 
i sina egna exemplar av Barnbokskatalogen eller på 
www.barnbokskatalogen.se. 
* En boklista med ALLA årets böcker finns att ladda 
hem på www.barnbokskatalogen.se.

Läs, rösta och vinn i

Faktaruta 
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!?Rösta på dina favoritböcker!

Om du är mellan 0 och 19 år får du vara med och rösta. Du kan rösta på alla böcker som 
kommit ut 2009. Drygt 300 av dem finns med här i Barnbokskatalogen, ännu fler finns i 
Barnbokskatalogen på nätet www.barnbokskatalogen.se 

Vinn!

Läs:

Börja rösta 
1:a oktober

Rösta:

Rösta till 
23:e april

Nytt år, men låång 
tid kvar att rösta!
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www.barnbokskatalogen.se. 
* En boklista med ALLA årets böcker finns att ladda 
hem på www.barnbokskatalogen.se.
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!?Rösta på dina favoritböcker!
Om du är mellan 0 och 19 år får du vara med och rösta. Du kan rösta på alla böcker som 
kommit ut 2009. Drygt 300 av dem finns med här i Barnbokskatalogen, ännu fler finns i 
Barnbokskatalogen på nätet www.barnbokskatalogen.se 

Vinn!

Läs:

Börja rösta 
1:a oktober

Rösta:

Rösta till 
23:e april

Nytt år, men låång 
tid kvar att rösta!
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Lyn Thomas
Översättare: Barbro Lagergren

Alfabeta. 48 sidor. ISBN 978-91-501-1184-2

100% rent fusk
Om man är på riktigt bushumör kan man hitta 
många spännande idéer här. Man kan börja lite 
försiktigt och göra fuskblod eller rutten hud. Vill 
man vara lite äckligare kan man göra fusksnor eller 
en låtsashjärna av spaghetti att servera till middagen. 
Man kan faktiskt vara hur äcklig som helst. Ofta 
måste man använda spisen och hett vatten så det kan 
vara bra att göra det (i hemlighet)  
tillsammans med en vuxen.  
Fakta 9+

Arne Svingen 
Översättare: Signe Berglund

Berghs förlag. 64 sidor  ISBN 978-91-502-1751-3 

Hubert i klistret
Hubert ska ta klassfoto idag. Mamma skickar 
honom till frisören Sören. Fort ska det gå. Sören 
pratar i telefon. Hubert vill inte komma försent 
till magister Nilsens lektion. Hubert testar 
rakapparaten. Hur svårt kan det va? Hur fel kan 
det bli? En ny rolig bok om Hubert, en keps, 
superstarkt lim och underliga frisyrer.
Läsa själv 6+ 

Jo Nesbø
Översättare: Barbro Lagergren

Piratförlaget. 232 sidor. ISBN 978-91-642-0284-0

Doktor Proktors pruttpulver
En halsbrytande rolig berättelse om flickan 
Lise, den korte pojken Bulle, en smågalen 
uppfinnare, de elaka bröderna Truls och Trym och 
VÄRLDENS BÄSTA PRUTTPULVER. Vill du veta 
hur man blir av med mobbare på ett smidigt sätt 
eller hur man flyr från hemska fängelsehålor? Och 
du, akta dig för anakondor i kloakerna. Läs den 
här boken, gärna högt! Förbered dig på att skratta. 
Läsa själv 6+

Malin Lilja / Jens Ahlbom  
Natur & Kultur. 48 sidor.

ISBN 978-91-27-11849-2

Bellmanhistorier
Visste du att Bellman-historier har berättats ända 
sedan 1800-talet? En del är gamla, andra är nya. 
Men Bellman är alltid dum och kvick på samma 
gång. Kan du historien om Bellman och bajskorven? 
Den och många fler finns i den här boken. Boken 
rekommenderas för dig som vill skratta.
    Läsa själv 6+
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Cornelia Funke
Översättare: Gunilla Borén 

Opal. 187 sidor. ISBN 978-91-7299-345-7

Rör inte Mississippi!
Emmas mormor älskar djur. Hon tar hand 
om katter, hundar och hästar. När en god 
vän till mormor dör får hans systerson 
ärva. Han vill inte ha mannens häst 
Mississippi, utan vill skicka den till slakt. 
Emmas mormor övertalar honom att få 
köpa hästen. Det visar sig vara lurigt. I 
testamentet finns nämligen ett krav! En 
härlig bok om djur, mysterier och vänskap. 
Läsa mer 9+

Sara Strömgård
Opal. 80 sidor. 
ISBN 978-91-7299-323-5

Marsvinssommar
Sannas kompis Mia har fått ett marsvin. Sanna 
vill också ha ett. Hon har redan en sköldpadda 
men dom är inte så mysiga att gosa med. Och 
tänk! Sanna får ett alldeles eget marsvin, Flisan. 
Men varför är Flisan så tjock om magen? Det 
här är en superbra bok för alla marsvinsälskare.
Läsa själv 6+

Kathi Appelt 
Översättare: John-Henri Holmberg

B. Wahlströms Bokförlag. 300 sidor. ISBN 978-91-32-15510-9

Lova att du går tillbaka
Den spräckliga katten har blivit övergiven av 
sin familj. Nu ska hon få ungar och letar efter 
ett tryggt ställe att föda dem på. Då hör hon en 
sång, en silvrig sång, en önskan om närhet och 
kärlek. Den kommer ifrån en hund som ingen 
bryr sig om. Katten vet att hunden är kattens 
fiende, men hon söker ändå upp hunden. Hon 
ska ge den närhet och kärlek!
Läsa mer 9+

Lin Hallberg

Rabén & Sjögren. 160 sidor.
ISBN 978-91-29-67079-0

Adzerk - den vita hingsten
Emma lämnar vännerna och stallet för att resa 
med sina föräldrar till Mongoliet. Föräldrarna 
skall arbeta där en tid och samtidigt försöka 
att rädda sitt äktenskap. Emma längtar hem, 
men när hon lär känna den hästälskande Baska 
förändras allt. Emma får leva med Baska och 
de vilda hästarna och möter Adzerk, en hingst 
som ingen vågat rida! En härlig berättelse om 
en annorlunda kultur och hur Emma lär sig att 
tycka om den! Läsa mer 9+

för små

 KVITT

KVITT
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Love love love

Ulf Stark / Anna Höglund
Rabén & Sjögren.  32 sidor.
ISBN 978-91-29-66991-6

Amos och Soma 
Sagan om den stora kärleken
En sagostund är alltid mysig. Det tycker aporna 
också. De samlas i trädet om kvällen och vill 
lyssna när den äldsta apan berättar. Favoritsagan 
är den om de två aporna som älskade varandra 
så mycket. Det är alltid bra att dela med sig. Det 
gäller även kärlek. Ju mer man ger, desto större blir 
kärleken.  
Bilderbok

Bjorn Sortland
Översättare: Peter Törnqvist. 

Opal. 80 sidor. ISBN 978-91-7299-340-2

Semlan och 
Gordon. 
Pappan med de 
stora skorna
När Semlans föräldrar 
skiljer sig blir hon 
och lillebror Bento 
skilsmässobarn. Det 
värsta som kan hända, 
tror Semlan, men riktigt 
så illa är det inte. Semlan 
har sin vän Gordon. 
Med honom kan hon 
tala om nästan allting. 
Hon tränar tungkyssar 
med honom, men när 
det pirrar i kroppen då 
är det Lino hon tänker 
på. En humoristisk och 
allvarlig bok om vänskap, 
kyssar, kärlek, mens och 
skilsmässor. 
Läsa mer 9+

Thomas Fröhling
Rabén & Sjögren. 165 sidor.
ISBN 978-91-29-67014-

Kung Steve och alla hemlösa 
hjärtans blues
Steve bor i Salem. Där bor också hans stora 
kärlek Vera. Steve drömmer om att bli hennes 
kille. En natt går han in i skolan och sprayar Vera 
4ever på väggen i skolmatsalen. Inte så bra! När 
han senare får veta att Vera har flyttat, då är det 
bara att dra till Älvsjö där hon bor nu! Kärlek, 
hiphop, kompisar, allt i ett - mysigt och roligt!
Läsa mer 9+

Tricks
Han är sexton år och hemligt kär i Janice, 
drömtjej och utbytesstudent från USA. Hon 
heter Ruth och är hans bästa vän. Hur ska han 
våga visa sina känslor för Janice innan hon reser 
hem till USA? Tur att Ruth kan en del tricks. 
Lättläst och underhållande om ett minnesvärt 
restaurangbesök och om vänskap och förälskelse.
Ungdom 13+.

Moni Nilsson
Natur & Kultur. 61 sidor.
ISBN 978-91-27-11925-3
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Peter Arrhenius
Rabén & Sjögren. 208 sidor.

ISBN 978-91-29-67171-1

Aldrig som de andra
Klassen bildar skallgångskedja för att söka efter 
en gammal dam som har försvunnit. William är 
med och letar men utan resultat. Dagen därpå 
ser han den gamla damen sitta på en parkbänk. 
Han går fram och frågar henne om han kan 
hjälpa henne hem. Då ser han löpsedeln. Den 
försvunna kvinnan har hittats död, men hon är 
ju här!
Läsa mer 9+

Onkel 
Montagues 
spökhistorier
Edgar besöker alltid 
sin onkel på loven. 
Han bor inne i 
skogen, och Edgar 
tycker alltid att vägen 
dit känns lång. I 
värmen ifrån brasan 
berättar Edgars onkel 
de mest hårresande 
historier. Det kusliga 
är att det finns saker 
i rummet som hör 
ihop med historien, 
Det gör att det känns 
verkligt. Har det 
verkligen hänt det 
som onkel berättar? 
Bra spökhistorier 
att läsa högt vid 
lägerelden!
Läsa mer 9+

Lena Arro
LL-förlaget. 96 sidor.
ISBN 978-91-7053-292-4

Döden i pizzan och andra skräckhistorier
Flera korta skräckhistorier, perfekta att läsa högt för 
varandra i fullmånens sken! Här möter vi den fåfänge 
mördaren Tanner, en verkligt djävulsk labyrint, en 
förbannad pizzeria och ett hemsökt hotellrum. Några 
lagom läskiga berättelser och andra riktigt kusliga. 
Läs och rys!
Ungdom 13+

I fullmånens sken

Hannele Mikaela Taivassalo
Söderströms förlag. 20 sidor.

ISBN 9789515226242

Mörkerboken
”Oro! Oro!! Ropar ugglan i den mörka skogen. 
Liten sitter i slottet. Än är hon inte rädd. Men 
så kommer Hovmarskalken och berättar om 
alla farligheter, som vargar, och skogen och 
våldsmän och rövare. En mörk saga om rädsla 
och att våga ge sig ut i det okända. Suggestiva 
illustrationer som myllrar över sidorna. Läs den 
tillsammans. Läsa högt 6+

Chris Priestley
Översättare: Cajsa Odeskans
Rabén & Sjögren. 238 sidor. 
ISBN 978-91-29-66918-3
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Margareta Nordqvist
Bonnier Carlsen. 64 sidor.

ISBN 978-91-638-6303-5

Kattas ungar
Maja har en katt. Den heter Katta. 
Katta ska få kattungar. Det kommer tre 
stycken. En är jättebusig. Maja kallar 
honom Bosse. Bosse rymmer. Kommer 
Maja och hennes kompisar att hitta 
honom? Spännande och med bara stora 
bokstäver.

Cecilia Lidbeck
B. Wahlströms Bokförlag. 40 sidor.

ISBN 978-91-32-15634-2

Vilken tur, Vilma
Vilma får en keps av mormor och 
morfar. Först tycker Vilma den är ful. 
Men kepsen visar sig vara en riktig tur-
keps. Vilma har på sig den hela tiden. 
Hos tandläkaren, i skolan och när hon 
spelar fotboll. Men en dag är kepsen 
försvunnen. Hur ska det nu gå på den 
viktiga matchen?

Gull Åkerblom
Opal. 32 sidor.

ISBN 978-91-7299-357-0

Ponny på rymmen
Anton bor i stan nu. Han har fått en 
kompis, Milan. Dom bor i samma hus och 
går i samma klass. Anton och Milan har en 
Djurväktar-klubb. Anton är kär.  I den nya 
flickan i klassen. Hon heter Elli. Elli pratar 
jämt om sin ponny. Men ingen får se ponnyn. 
Finns den på riktigt? Kan djurväktare hjälpa 
djur som bara är på låtsas?

Kirsten Ahlburg
Översättare: Hans Peterson
Hegas. 16 sidor. 

ISBN 97-91-85877-05-8

Noa åker tåg
Noa ska åka tåg till mormor. 
Du ska gå av i Viby säger 
konduktören. Det är en timme 
dit. Noa lyssnar på sin mp3. 
Han somnar. Noa sover för 
länge. Hur ska det gå?
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Holly Black / Toni DiTerlizzi
Översättare: Carla Wiberg
Rabén & Sjögren. 162 sidor. 

ISBN 978-91-29-67013-4

Ett jätteproblem
Har gamle Jack rätt? Håller jättarna på att 
vakna? Nick försöker vänja sig vid att ha en 
ny mamma och en ny halvsyster, Laurie. 
Det är inte lätt. Men när jättarna hotar 
deras hus och området där dom bor måste 
han och Laurie jobba ihop. Följ med på 
äventyr i Floridas träskmarker. Lär dig 
mer om underliga troll och opålitliga 
sjöjungfrur.  
     Bortom Spiderwick 2

Cornelia Funke
Översättare: Sofia Lindelöf
Berghs förlag. 100 sidor

ISBN 978-91-502-1677-6

Monstret Ragge  
flyttar in
Jordmonstret Ragge har 
fått nog. Han vill hellre bo 
hos människor än i sin håla 
som luktar daggmask och 
tusenfoting. Ragge vill bo i 
huset med klinkmusik och 
tvål som smakar gott.  Har du 
nånsin funderat på att skaffa 
ett monster som husdjur? 
Tänk dig för! Här är en galen 
och rolig bok att läsa innan 
du bestämmer dig.

Jamie Rix
Översättare: Lena Ollmark
Rabén & Sjögren. 144 sidor.

ISBN 978-91-29-66947-3

Miljömonster och 
planetplundrare
Läs bara den här boken 
om du vill bli riktigt 
rädd. Här finns ett 
otäckt returmonster, 
fruktansvärt väder och 

blindbaggar med 
konstiga matvanor. 
Tror du att naturen 

är ofarlig. Tänk om! 
Detta är fjärde boken 
med berättelser från 
Spökhotellet.

Jackie French
Översättare: Ulrika Adling Samuelson
B. Wahlströms Bokförlag. 154 sidor.

ISBN 978-91-32-15570-3

Min faster 
vampyrhönan
Drak-Ola bor med sin 
familj på Vampyrön. Där 
bor massor med vampyrer 
och andra varelser. Till 
exempel Olas kusin Snor 
och betjänten Blekfis som 
är en zombie och tappar 
kroppsdelar överallt. Det 
är Olas födelsedag och han 
önskar sig en alldeles egen 
vampyrpadda. Ett roligt 
och lite blodigt äventyr om 
snälla vampyrer och elaka 
kidnappare.

LÄSA SJÄLV
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Margareta Nordqvist
Bonnier Carlsen. 64 sidor.

ISBN 978-91-638-6303-5

Kattas ungar
Maja har en katt. Den heter Katta. 
Katta ska få kattungar. Det kommer tre 
stycken. En är jättebusig. Maja kallar 
honom Bosse. Bosse rymmer. Kommer 
Maja och hennes kompisar att hitta 
honom? Spännande och med bara stora 
bokstäver.

Cecilia Lidbeck
B. Wahlströms Bokförlag. 40 sidor.

ISBN 978-91-32-15634-2

Vilken tur, Vilma
Vilma får en keps av mormor och 
morfar. Först tycker Vilma den är ful. 
Men kepsen visar sig vara en riktig tur-
keps. Vilma har på sig den hela tiden. 
Hos tandläkaren, i skolan och när hon 
spelar fotboll. Men en dag är kepsen 
försvunnen. Hur ska det nu gå på den 
viktiga matchen?

Gull Åkerblom
Opal. 32 sidor.

ISBN 978-91-7299-357-0

Ponny på rymmen
Anton bor i stan nu. Han har fått en 
kompis, Milan. Dom bor i samma hus och 
går i samma klass. Anton och Milan har en 
Djurväktar-klubb. Anton är kär.  I den nya 
flickan i klassen. Hon heter Elli. Elli pratar 
jämt om sin ponny. Men ingen får se ponnyn. 
Finns den på riktigt? Kan djurväktare hjälpa 
djur som bara är på låtsas?

Kirsten Ahlburg
Översättare: Hans Peterson
Hegas. 16 sidor. 

ISBN 97-91-85877-05-8

Noa åker tåg
Noa ska åka tåg till mormor. 
Du ska gå av i Viby säger 
konduktören. Det är en timme 
dit. Noa lyssnar på sin mp3. 
Han somnar. Noa sover för 
länge. Hur ska det gå?

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

LÄSA SJÄLV 

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

Holly Black / Toni DiTerlizzi
Översättare: Carla Wiberg
Rabén & Sjögren. 162 sidor. 

ISBN 978-91-29-67013-4

Ett jätteproblem
Har gamle Jack rätt? Håller jättarna på att 
vakna? Nick försöker vänja sig vid att ha en 
ny mamma och en ny halvsyster, Laurie. 
Det är inte lätt. Men när jättarna hotar 
deras hus och området där dom bor måste 
han och Laurie jobba ihop. Följ med på 
äventyr i Floridas träskmarker. Lär dig 
mer om underliga troll och opålitliga 
sjöjungfrur.  
     Bortom Spiderwick 2

Cornelia Funke
Översättare: Sofia Lindelöf
Berghs förlag. 100 sidor

ISBN 978-91-502-1677-6

Monstret Ragge  
flyttar in
Jordmonstret Ragge har 
fått nog. Han vill hellre bo 
hos människor än i sin håla 
som luktar daggmask och 
tusenfoting. Ragge vill bo i 
huset med klinkmusik och 
tvål som smakar gott.  Har du 
nånsin funderat på att skaffa 
ett monster som husdjur? 
Tänk dig för! Här är en galen 
och rolig bok att läsa innan 
du bestämmer dig.

Jamie Rix
Översättare: Lena Ollmark
Rabén & Sjögren. 144 sidor.

ISBN 978-91-29-66947-3

Miljömonster och 
planetplundrare
Läs bara den här boken 
om du vill bli riktigt 
rädd. Här finns ett 
otäckt returmonster, 
fruktansvärt väder och 

blindbaggar med 
konstiga matvanor. 
Tror du att naturen 

är ofarlig. Tänk om! 
Detta är fjärde boken 
med berättelser från 
Spökhotellet.

Jackie French
Översättare: Ulrika Adling Samuelson
B. Wahlströms Bokförlag. 154 sidor.

ISBN 978-91-32-15570-3

Min faster 
vampyrhönan
Drak-Ola bor med sin 
familj på Vampyrön. Där 
bor massor med vampyrer 
och andra varelser. Till 
exempel Olas kusin Snor 
och betjänten Blekfis som 
är en zombie och tappar 
kroppsdelar överallt. Det 
är Olas födelsedag och han 
önskar sig en alldeles egen 
vampyrpadda. Ett roligt 
och lite blodigt äventyr om 
snälla vampyrer och elaka 
kidnappare.
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Helena lund-Isaksson /
anna Windborne-Brown 
Kikkuli förlag. 22 sidor
ISBN 978-91-89610-53-8

aj, sa lotten
Lotten känner sig trött. Hon 
är törstig hela tiden och kissar 
mycket. Lotten har fått en 
sjukdom som heter diabetes. På 
sjukhuset får Lotten hjälp. Det är 
jättebra att man får veta hur det 
kan kännas att ta prover och få 
medicin. Lätt att förstå men det 
finns en del svåra ord. Läs den 
gärna tillsammans med en vuxen. 

anna Ribbing /Filippa Widlund 
Natur & Kultur. 48 sidor
ISBN 978-91-27-11746-4

alla spökens dag
Har du damm i hörnen och 
leksaker på golvet? Det kanske är 
Stöket som varit framme? Eller 
brukar du snubbla hit och dit? 
Då är det Oturen. Det börjar 
som en alldeles vanlig Halloween 
för Nisse. Men snart händer det 
konstiga saker. Det finns verkligen 
spöken! Läs om när Stöket, 
Oturen, och de andra följer med 
Nisse på bus eller godis. 

Pernilla Gesén /Christina alvner 
B. Wahlströms Bokförlag. 126 sidor
ISBN 978-91-32-15584-0

alva blir storasyster
Äntligen sommarlov! Men det är 
en konstig sommar. Pappa och 
hans tjej Cathrine bryr sig bara 
om Alvas nya lillebror. Mamma 
vill helst vara med Roberto. Ingen 
har tid med Alva! Och Alva är 
trött på sin hund Alf. Hon vill 
hellre ha en söt kanin. Kan man 
sälja busiga hundar? Sjätte boken 
om Alva. 

Tomas joanson 
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 978-91-29-67198-8

Dans kring 
midsommarstången 
Nu är det dags att börja öva 
för nästa midsommar! Lyssna, 
läs, sjung och dansa. Här finns 
massor med sånger och danser för 
midsommarstången. Mycket är 
sig likt, men låtarna har fått nya 
stilar med hjälp av arrangemang 
och instrument man inte riktigt 
brukar höra på midsommar. 
Nu kan jag inte sitta still längre, 
måste upp och skutta lite!

Peter Gissy /louise jacobsson 
Bonnier Carlsen. 160 sidor
ISBN 978-91-638-6174-1

Den mystiska flaskposten
Jill och Jonatan har friluftsdag. 
När de paddlar kajak hittar 
Jonatan en flaska. Inuti finns 
en lapp med nästan utsuddade 
bokstäver och en blomma. 
Polisens kriminaltekniker 
försöker tyda skriften. De får ta 
till knep för att lyckas. Texten är 
otydlig. Och vad betyder den? 
Är det någon som behöver hjälp? 
Sjätte boken om Jill och Jonatan. 

Eric linklater 
Översättare: Hugo Hultenberg
Uppläsare: Torsten Wahlund
Gammafon. 8 CD. ISBN 978-91-7421-006-4

Det blåser på månen
Tvillingarna Dina och Dorinda 
förmanas av sin pappa att uppföra 
sig väl när han är i Bombardiet. 
Om de är snälla när det blåser på 
månen så blir de ännu snällare. 
Om de är olydiga så blir det 
värre. Det dröjer inte länge 
förrän flickorna har förvandlats 
till kängurur som blir inlåsta i 
en djurpark. De får höra att ett 
strutsägg har blivit stulet och nu 
vill de hitta tjuven. Ljudbok

läsa själv

09-2397.indd   12 09-08-20   13.47.05



VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

läsa själv

Ulf stark /Markus Majaluoma 
Bonnier Carlsen. 44 sidor
ISBN 978-91-638-4791-2

Detektivpojken
Uffes storebror är detektiv. 
Alla stora killar är plötsligt 
privatdetektiver. Dom smyger på 
farbror Gustafsson och spanar 
med förstoringsglas. Men Uffe 
får inte vara med. Han är alldeles 
för liten. Då får Uffe en lysande 
idé. Nu ska dom minsann få se att 
han är den smartaste av dom alla.

Daniel Zimakoff /Peter M. jensen 
Översättare: Catharina Andersson
Hegas. 26 sidor
ISBN 978-91-85877-08-9

Djävulsbacken
Snart fyller Erik nio år. Då ska 
han få en ny cykel. En riktig bra 
en som man kan fara med nerför 
Djävulsbacken. En cykel som 
klarar dödsguppet. Men det blir 
ingen ny cykel. Erik får ärva sin 
brorsas gamla. Kommer Erik att 
försöka sig på backen ändå? Är 
han modig nog? Och, kommer 
han att klara det? 

Mecka lind /Cecilia Torudd 
Opal. 80 sidor
ISBN 978-91-7299-317-4

Dojjan och Mozart och 
sommaren i kvarnen
Dojjan, hennes kompis Mozart 
och mamma ska vara fyra veckor 
på Fårö. I en gammal kvarn! Först 
tycker Dojjan det är hemskt, utedass, 
miljarder döda flugor och ingen 
fotbollsplan. Fast det blir en riktigt 
bra semester! Trots att det åskar och 
regnar in! Dom lär känna tant Signe, 
hittar en superbra badstrand och 
mamma träffar Naken-Harry.

Kalle lind och Måns Nilsson
Roos & Tegnér AB. 2 CD
ISBN 978-91-86047-07-8

Duvflöjtens härskare
Klas, Lage och Renée är på 
forskartävling. Skall dom äntligen 
vinna? Tävlingen är hård men 
Renées nya uppfinning är 
genialisk! Med den kan man få 
duvor att göra precis vad man 
vill! När duvor börjar begå brott 
blir Renée misstänkt. En galen 
och rolig deckarhistoria. Och jag 
småskrattade hela tiden åt Kalle 
Linds inläsning. Ljudbok

adam Blade 
Översättare: Lena W Henrikson
Berghs förlag. 100 sidor
ISBN 978-91-502-1760-5

Eldfågelns sista strid
”Så länge blodet flyter i mina 
ådror, ska jag fortsätta kämpa”. 
Tom och hans vän Elenna skall 
befria det sjätte vidundret. De 
söker efter Eldfågeln, i mörka 
grottor, vid foten av en mullrande 
vulkan. Kan de rädda kungariket 
från att begravas i lava? Och 
varför finner Tom spår av sin 
far? Följ med på ett andlöst 
spännande äventyr. 

johan Rundberg /Matilda salmén 
Natur & Kultur. 45 sidor
ISBN 978-91-27-11651-1

Ellas sköna sorgligheter 
Ella visar Anders vad sköna 
sorgligheter betyder. Det kan 
vara en ledsen sång eller en saga. 
Tänk om det allra sorgligaste 
händer? Som att mamma 
och pappa glömmer bort ens 
födelsedag. Eller att man hamnar 
på barnhem och måste äta tårta 
med leversmak och flugsvampar. 
Lättläst och roligt (fast lite 
sorgligt). 

13

09-2397.indd   13 09-08-20   13.47.13



VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

läsa själv

viveca lärn /amanda Eriksson 
Rabén & Sjögren. 64 sidor
ISBN 978-91-29-67108-7

Ett djur på fem bokstäver
Ola ska åka till Stockholm 
med mamma och storasyster 
Lisa. Dom ska bo hos moster 
Rutan, träffa Elinor och gå på 
Skansen. Det händer massor med 
spännande saker. Som att Ola blir 
inlåst och får ett mystiskt husdjur. 
Och visste du att lemurer fanns 
redan när dinosaurierna levde!

anja Fröhlich 
Översättare: Sofia Lindelöf
Berghs förlag. 64 sidor
ISBN 978-91-502-1778-0

Fabian håller nollan
Fabian har en riktig skitdag! 
Först missar han bollen och 
blir petad ur fotbollslaget. Sen 
är det teckning och han blir 
osams med Lina. Och mamma är 
pinsam och ringer fröken. Kan 
det bli värre? En rolig bok om 
hårda fotbollsmatcher och bra 
kompisar. 

Torbjörn Flygt /Emma Harrysson 
Tiden. 144 sidor
ISBN 978-91-7371-097-8

Fiskplåt och bajsdrakar
Anna och Aron åker på semester. 
Allt är under kontroll. Eller? För 
pappa vägrar ha glasögon på sig 
när han kör bil. Och mammas 
telefon bara ringer. Och man 
kanske inte ska leka kurragömma 
på färjor. Och hur ska det gå när 
dom tappar bort mamma? En 
rolig och smågalen bok. Ps. Läs 
den högt med din mamma eller 
pappa. Garanterat kul.

Petter lidbeck /lisen adbåge 
Natur & Kultur. 48 sidor
ISBN 978-91-27-11911-6

Flickan och presidenten
Rymdskeppet kommer till jorden. 
”Hej, hallå, rymdmän, detta är 
presidenten som talar. Välkomna 
till jorden.” Men rymdvarelserna 
struntar i presidenten. Dom vill 
prata med den lilla smutsiga 
flickan. Hon bor på gatan i en 
papplåda. Sen blir inget sig 
likt. Och vad ska man då ha 
presidenter till? En rolig och 
allvarlig saga att fundera på. 

suzanne Mortensen 
B. Wahlströms Bokförlag. 100 sidor
ISBN 978-91-32-15620-5

Glassbilen som försvann
Det är sommar i Åhus. 
Svana och Svante har fått ett 
fantastiskt sommarjobb. De 
ska bli detektiver på Dickens 
detektivbyrå. Medhjälpare till 
Clara Dickens, en dam ”med näsa 
för brott”. Svana och Svantes vän 
Rudolf säljer den godaste glassen 
i Åhus. Men nu har någon stulit 
glassbilen. Kommer de att kunna 
lösa fallet och hjälpa Rudolf? 

läsa själv

Petrus Dahlin /sofia Falkenhem 
Tiden. 96 sidor
ISBN 978-91-7371-067-1

Gravstenen i 
Enskededalen
Ägaren till ett företag som gör 
gravstenar söker upp Kalle för att 
få hjälp. Någon har tillverkat en 
gravsten med ägarens namn och 
dödsdag på. Är det ett makabert 
skämt eller är hans liv i fara? 
Kalle och Dilsa sätter genast i 
gång med spaningsarbetet. Det 
är bara en vecka till datumet på 
stenen. Kommer de att hinna 
avslöja den skyldige?
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lasse Ekholm /stina lövkvist 
Opal. 32 sidor
ISBN 978-91-7299-319-8

Hampus koja
Hampus och Liv har en hemlig 
koja uppe i en gran. Så kommer 
Henke och några andra killar. 
Henke säger att det är deras koja 
också. Dom tar med sig saker dit. 
Henke bestämmer att det är en 
killkoja. Inga tjejer får vara med. 
Inte ens Liv. Hampus protesterar. 
Men det hjälper inte. Och vem 
är det som förstör kojan mitt i 
natten? 

Frida Nilsson /stina Wirsén 
Natur & Kultur. 150 sidor
ISBN 978-91-27-1162-2

Hedvig och Hardemos 
prinsessa
Magister Lars svimmar och blir 
sjukskriven och det kommer 
en ny elev till klassen. En med 
lockigt hår och fina hårband. 
Hedvig vill också ha ett. Och så 
är det vikarien Bengt Lamm som 
är riktigt sträng och hård. Stora 
känslor om att vara kompis, gilla 
någon och vuxna som är dumma. 
Både allvarligt och roligt.

lena stenbrink /Tor jäger 
B. Wahlströms Bokförlag. 85 sidor
ISBN 978-91-32-15626-7

jonte, basketliraren
Jonte drömmer om att bli 
basketspelare. Han tränar hårt 
men har inte lyckats komma 
med i matcher. Tränaren låter 
bara de bästa spelarna vara med 
på tävlingar. Nu är det dags 
för match. Kommer Jonte att 
lyckas bli uttagen? Hemma är 
det lite rörigt och Jonte får en 
överraskande nyhet. Detta är en 
riktigt spännande sportbok. 

Helena Östlund 
Rabén & Sjögren. 128 sidor
ISBN 978-91-29-66963-3

joy & hockeykillarna
Det är snart jul och Joy har fullt 
upp. Hon vill bli kompis med 
Julia - den nya tjejen i klassen. 
Men Julia har aldrig tid. Joys 
kompis Otto har blivit konstig 
och verkar gilla Joys lillasyster 
och så är det hockeykillarna. 
Dom blir man kär i. Och så 
julkrubban förstås. Vem är det 
som stulit Jesusbarnet? Tredje 
boken om Joy. 

Ingelin angerborn /jenny Karlsson 
Tiden. 80 sidor
ISBN 978-91-7371-064-0

Kartkatastrofen
Skolan ska ha orientering i 
Storskogen. Det blir tokigt redan 
från början. Viking gillar Meltem. 
Han blir så nervös att han slår av 
hennes glasögon. Sen är det dags 
att ge sig ut i skogen. Följ de röda 
snitslarna säger fröken, håll er 
på stigarna, titta på kartan så går 
allt bra. Om man inte är Viking, 
Viktor och Vilma förstås.

Martin Widmark /Helena Willis 
Gammafon. 1 CD
ISBN 978-91-7225-945-4

Kärleksmysteriet
Det är kärleksfestival i Valleby. 
Muhammed Karat ger pengar för 
varje puss och Valleby får en egen 
danstävling. Men alla har inte 
goda avsikter. Försöker någon 
sabotera tävlingen? Ett klurigt 
mysterium och så lite kärlek 
förstås. Ett nytt klurigt fall för 
Lasse och Maja. Ljudbok
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Christer Pettersson 
Astrate Förlag. 84 sidor
ISBN 978-91-972663-9-0

ligan på Koh lanta
Calle och Cajsa ska vara en hel 
månad i Thailand med mamma 
och pappa. Dom ska bada och 
sola, men också gå i skolan och 
lära sig mer om Thailands språk 
och kultur. En bok för dig som 
varit i Thailand eller vill resa 
dit. Man får veta massor med 
saker. Som hur det kan vara på 
flygplanet, om olika platser och 
stränder, och vad man kan äta. 

Maria  Bergström /Emily Ryan 
Kulturpoolen. 40 sidor
ISBN 978-91-9775220-0-6

lill-selma på Mårbacka
”Om man riktigt gärna vill bli 
något, då blir man det också” 
- så sade en av Sveriges största 
författare någonsin, Selma 
Lagerlöf. Som liten var hon ofta 
sjuk och kände sig ensam, men 
hon var med om några märkliga 
händelser... Följ henne från 
uppväxten på en gård i Värmland 
till författare som lästes och blev 
älskad av en hel värld. Serie

Mie Mohlin och Magne Medhus /
Hilde Hodnefjeld 
Cura Bokförlag och Utbildning. 21 sidor
ISBN 978-91-89091-53-5

Martes bok
Marte och hennes kompis 
Johanna är på sommarlov på en 
ö. De åker båt, rider och träffar 
nya kompisar. En riktigt somrig 
sommarbok! Marte har autism. 
Hon har svårt för förändringar 
och förstår inte alltid vad folk vill 
när dom pratar. Ibland gör Marte 
saker som verkar konstiga. När 
man läser boken förstår man hur 
Marte tänker och känner. 

Christine Nöstlinger 
Översättare: Karin Nyman
Berghs förlag. 64 sidor
ISBN 978-91-502-1779-7

Mini på sportlov
Mamma, pappa och storebror 
Magnus älskar att åka skidor. 
De har bestämt att de ska på 
skidsemester hela sportlovet. 
Men Mini avskyr skidor. Varför 
ska hon behöva följa med? När 
de kommit fram gör Mini allt för 
att slippa gå i skidskola. Som tur 
är hittar hon en kille som också 
hatar skidåkning. 

läsa själv

Unni lindell /Fredrik skavlan 
Översättare: Barbro Lagergren
Piratförlaget. 145 sidor
ISBN 978-91-642-0288-8

Mystiska Milla och 
spökskolan
Milla bor med andra spöken i 
en syfabrik. Snart ska hon börja 
spökskolan. Milla är nyfiken 
och busig och lyckas alltid ställa 
till det. Ibland blir det riktigt 
Uggy! (om du inte vet vad det 
betyder får du läsa boken.) En 
rolig och mysig historia. Ett 
spännande äventyr med onda 
gobelängspöken. Och mycket att 
fundera på. Läses gärna högt!

Cornelia Funke
Översättare: Solveig Rasmussen
Berghs förlag. 64 sidor
ISBN 978-91-502-1746-9

Monstret från den blå 
planeten
Massor med monster! Några är 
snälla. De kan vara ensamma, 
eller jobba i en skola, eller bo 
på en annan planet. Monster 
kan vara hungriga. Så hungriga 
att en buss full med skolbarn 
smakar bra. Tur att barnen och 
busschauffören är påhittiga. En 
lagom läskig bok med många 
monsterhistorier. Ganska lätt att 
läsa. Monstruösa teckningar.
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läsa själv

Erika Eklund Wilson 
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 978-91-638-5867-3

Märta börjar rida
Märta älskar hästar. Hon vill gå 
på ridskola. Men en del hästar 
är stora. En häst är elak. Hästar 
gör inte alltid som man vill. Man 
måste vara bestämd när man 
rider. Märta är inte bestämd. 
Tur att hon har sin trähäst Silver. 
Och tur att Märta inte ger upp! 
En lättläst bok för dig som gillar 
hästar. Läs mer om Märta i: 
Märta galopperar. 

Ulf Nilsson /Gitte speer
Bonnier Carlsen. 160 sidor
ISBN 978-91-638-6093-5

Ost till alla möss
Om en liten och väldigt speciell 
mus. Musen upptäcker att han 
inte är som sin familj. Han kan 
tänka. Musen berättar själv sin 
historia om äventyret på gården 
i Sydafrika och sökandet efter 
någon som är som han.
En vacker berättelse om att vara 
annorlunda och hitta sig själv. Läs 
den högt. Och kom ihåg, även 
små möss kan göra stora saker!

lena landström /Olof landström 
Rabén & Sjögren. 106 sidor
ISBN 978-91-29-66944-2

Piggor och suggor 
Piggan och suggorna är grannar. 
Piggan har alltid något på gång. 
Saker som ska handlas. Huset ska 
städas och gladlössen ska matas. 
Suggorna tar det hellre lugnt. 
Snart är det dags för Piggans 
sommarfest. Den här boken är så 
somrig och skön, rolig och med 
kluriga bilder. Läs den högt för 
både små och stora. 

Martin Widmark  /Christina alvner 
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 978-91-638-6038-6

sjöodjuret i Bergsjön
Det är sommar och Nelly är 
på campingsemester. Mamma 
berättar att det går rykten om ett 
sjöodjur i Bergsjön. Fel tänker 
Nelly. Hennes lärare LENA-
SLEVA säger att sjöodjur bara 
finns i haven. Så vad är det 
egentligen för mystiskt som pågår 
på Bergsjöns camping? Och Nelly 
och hennes kompis Walle hittar 
något viktigt att rädda.

Helena Bross /Christel Rönns 
Bonnier Carlsen. 61 sidor
ISBN 978-91-638-5834-5

skrik och bajs
Siri väntar. Hon ska bli 
storasyster. Men det blir inte 
riktigt som hon trott. Tänk att en 
lillebror kan låta så mycket. Och 
bajsa så mycket. Precis så här kan 
det vara att få ett syskon.

Måns Gahrton /johan Unenge 
Bonnier Carlsen. 128 sidor
ISBN 978-91-638-6315-8

sommarkaos på 
Guldkusten
Det finns inga gäster på hotellet 
men mamma Ritva och pappa 
Roger kommer på två lysande 
idéer. Snart väller gästerna in. 
Men det blir inte som familjen 
tänkt sig. Hur ska bridgespelande 
tanter och ett repande 
hårdrocksband samsas? Snart har 
alla fullt upp. Fast Ingo är nöjd. 
Han kan stjäla hur mycket mat 
som helst till sin hemliga gris.

17
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Dan Höjer och lotta Höjer /Ingela  
arrhenius 
Natur & Kultur. 48 sidor
ISBN 978-91-27-11813-3

strumpmannen och 
superhjältarna
Sigge alias Strumpmannen - de 
små problemens mästare, är 
tillbaka. Hur ska det gå när Sigge 
får besök av sin gamla kompis 
Viktor? De ska umgås hela 
höstlovet. Sigge får chansen att 
träffa andra superhjältar och en 
familjehemlighet avslöjas. Men vad 
ska Sigge göra med sin nya kompis 
Siggan? Hennes högsta önskan är 
att träffa Strumpmannen. 

E.B. White /jenny Berggren 
Översättare: Kerstin och Olle Backman
Atrium Förlag. 238 sidor
ISBN 978-91-976201-9-2

svanens trumpet
Louis är inte som andra 
Trumpetsvanar. Han har ingen 
röst. En katastrof för en svan. 
Men Louis mamma och pappa 
bestämmer sig för att hjälpa sin 
unge att få ett lyckligt liv. När 
Louis blir kär får hans pappa 
en idé. Det blir början på ett 
fantastiskt äventyr. Om att vara 
annorlunda och att finna sin egen 
väg. Läs den gärna högt!

lise Blomquist /stina lövkvist 
Översättare: Melinda Hoelstad
Opal. 100 sidor
ISBN 978-91-7299-346-4

Taekwondo är inte på 
låtsas!
Tommy är orolig. Det är dags 
för hans grupp att börja med 
kampträning. Tänk om han tappar 
kontrollen? Tänk om det blir som 
på hans gamla skola? Då kommer 
mamma och pappa inte att låta 
honom fortsätta med Taekwondo. 
Och inte blir det lättare när hans 
kända storebrorsa kommer hem. 
Om du gillar kampsport så är 
detta en bok för dig. 

jo salmson /Åsa Ekström 
Bonnier Carlsen. 128 sidor
ISBN 978-91-638-5950-2

Tam tiggarpojken
Tam är en fattig tiggarpojke. 
Varje kväll spanar han efter 
drakarna och deras drakriddare 
när de flyger in över staden. Tam 
önskar att han vore en av dom. 
Det är svåra tider och Tam har 
ingen mat. Skall han behöva stjäla 
för att överleva? Och vad är det 
för röst som kallar på honom? 
Detta är första boken i serien 
Drakriddare.

läsa själv

Kate DiCamillo /Yoko Tanaka 
Översättare: Ulla Roseen
Kabusa Böcker. 208 sidor
ISBN 978-91-7355-123-6

Trollkarlens elefant
För ett par hundra år sedan 
levde Peter tillsammans med en 
gammal soldat, som berättade att 
ingen i Peters familj var i livet. 
Peter försökte att acceptera det, 
men innerst inne drömde han om 
att hans syster Adele ändå levde. 
När han fick möjlighet att spå sig 
kunde han inte stå emot, och det 
han fick höra gav honom hopp! 
En underbar och magisk bok. 
Härlig att läsa högt!

lin Hallberg /Margareta Nordqvist 
Rabén & Sjögren. 128 sidor
ISBN 978-91-29-67059-2

Teddy i trubbel
Det bor många djur på 
Ängsgården. Ponnyn Santos, två 
kattungar, en liten gris och Elsas 
ponny Teddy förstås. Men han 
är ju inte riktigt Elsas utan bara 
på lån. Tänk om de måste lämna 
tillbaka honom nu när han inte är 
så busig längre? Det är snart jul. 
Då händer något hemskt. Fjärde 
boken om Teddy.
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läsa själv

Ulf sindt /Gunilla Kvarnström 
Alfabeta. 48 sidor
ISBN 978-91-501-0957-3

Turbo blir kär
Om det pirrar och bubblar 
i magen och man INTE fått 
maginfluensa. Då är man nog 
kär. Det har kommit en ny tjej i 
klassen, Sofi. Turbo tycker att Sofi 
är tuff. Och söt när hon skrattar. 
Så händer något. Sofi säger att 
Turbo är söt. Turbo bestämmer 
sig för att fråga chans på henne. 
Sjätte boken om Turbo. 

Ewa Christina johansson /johan 
Egerkrans 
B. Wahlströms Bokförlag. 84 sidor
ISBN 978-91-32-15673-1

vampyren
Axel är ny i skolan och har ingen 
att vara med. I källaren finns en 
dörr alla elever känner till. Den 
är alltid låst och ingen vet vad för 
farligheter som döljer sig bakom 
den. Lärarna vägrar visa vad som 
finns där. Axels plan är att få tag 
på nyckeln och öppna dörren, då 
kommer de andra att se att han är 
tuff och låta honom vara med. 

Maud Mangold 
Rabén & Sjögren. 160 sidor
ISBN 978-91-29-67061-5

vilma i vättarnas värld
Det är skönt att komma hem, 
tycker Vilma. Pappa har varit 
i Japan och Vilma har bott hos 
sin faster på landet. Men något 
har liftat med till stan i Vilmas 
ryggsäck. Inte visste Vilma att det 
finns vättar, eller att kråkor kan 
heta Bosse. Och hon hade ingen 
som helst aning om att det finns 
giriga hornvättar som ställer till 
besvär.

lennart Hellsing /Eva Eriksson m fl
Rabén & Sjögren. 48 sidor.
ISBN 978-91-29-67039-4 

visor och ramsor i 
Hellsingland
Följ med till Hellsingland! Visor 
och ramsor av Lennart Hellsing. 
Inspelningar med skådespelare 
och artister, några nya för den 
här utgåvan. Musiken gör att 
jag upplever Hellsing på nytt. 
En härlig känsla. Sjung med och 
njut av illustrationer av svenska 
barnbokstecknare. Alla barn 
och vuxna borde ordineras lite 
Hellsing!

Kim Fupz aakeson 
Översättare: Niels Bo Bojesen
Berghs förlag. 64 sidor
ISBN 978-91-502-1761-2

vitello hittar en pappa
Vitello bor med sin mamma i ett 
radhus. Dom flesta andra barnen 
som bor där har pappor. Men inte 
Vitello. Dina föräldrar är skilda, 
säger hans kompisar. Men det vill 
inte Vitello gå med på och vips 
har han ljugit och sagt att det är 
dom inte alls. Vad har Vitello nu 
gjort. Han måste hitta en pappa 
att visa upp! 

linda Chapman 
Översättare: Ingela Jernberg
Berghs förlag. 88 sidor
ISBN 978-91-502-1772-8

vänner för livet
Det här är första boken om 
Elektra. Hon är en flicka som 
vuxit upp hos sjöjungfrur. 
Elektra simmar långsammare än 
de andra, men hon är nyfiken 
och modig. Små sjöjungfrur får 
INTE vara utanför korallrevet. 
Där finns farliga hajar och 
jättebläckfiskar. Men Elektra 
struntar i det. Hon vill simma 
ut till klippön och leta efter 
havsälvan.

19

09-2397.indd   19 09-08-20   13.47.49



VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

Katia Wagner 
Hegas. 142 sidor
ISBN 978-91-85877-10-2

addad på nätet
Minns du Alexandramannen? Han 
lurade unga tjejer på nätet att han 
var en kvinna och att han kunde 
ordna modelljobb. Många flickor 
gick med på att lägga ut bilder på sig 
själva och vissa hade också sex mot 
betalning med Alexandramannen. 
Till slut dömdes han för sexbrott mot 
nästan 50 flickor. Här möter vi Petra, 
Jenny och Linda som utnyttjades av 
Alexandramannen och får läsa både 
deras och hans version av vad som 
hänt. Skakande vittnesmål från ett 
uppmärksammat rättsfall. (13+)

Elaine jackson 
Översättare: Daniel Von Sydow
Globe förlaget. 50 sidor
ISBN 978-91-7166-107-4

Barnens interaktiva 
världsatlas
Det är alltid intressant att veta hur det 
ser ut på andra håll i världen, och det 
är extra roligt när man både har en 
karta och fotografier att titta på. Här 
förklaras olika klimat och områden 
som glaciärer och vulkaner, och här 
finns mycket fakta om varje världsdel, 
som vilket land som är störst och 
minst. Man kan också jämföra hur 
polarisen minskat och hur tidszoner 
fungerar genom att dra i flikar och 
vrida på snurror. (9+)

Helen Rundgren /Maria Beskow 
Alfabeta. 25 sidor
ISBN 978-91-501-1127-9

Blinka lilla supernova
Det är både kul och spännande att 
titta upp på stjärnorna en klar natt. 
Men vad är en stjärna egentligen? 
Kan man se att det verkligen är en 
stjärna och inte en planet eller en 
satellit? Stella bjuder på en guidad 
resa runt omkring bland stjärnor 
och himlakroppar, både de man kan 
se på himlen och sånt man måste ha 
ett teleskop för att se. Supernovor 
och galaxer och meteorer som ser ut 
som fallande stjärnor. (6+) 

Carin svensson /Emma Åkerman 
LL-förlaget. 97 sidor
ISBN 978-91-7053-270-2

Charles Darwin  
Tankar som förändrade världen

Charles Darwin var en vetenskapsman 
som levde för 200 år sedan. Man 
kommer ihåg honom fortfarande 
framför allt därför att han hade en 
teori som kallades evolutionsteorin. 
Den sa att människan hade utvecklats 
från andra djur, senast från aporna. 
Det blev mycket bråk omkring 
Darwin, eftersom alla då trodde att 
människan var skapad av Gud. En 
bok om Darwins liv, om hans resor 
och upptäckter och om evolutionen. 
(9+)

Gunilla lundgren /Malcolm jacobson 
LL-förlaget. 137 sidor
ISBN 978-91-7053-278-8

Cirkusliv 
Ett år med Brazil jack

Visst är det kul att gå på cirkus och 
se alla artister och djur. Men det 
är mycket jobb som ligger bakom 
en cirkusföreställning. Artisterna 
måste öva hela tiden för att kunna 
göra sina nummer. Tältet ska resas, 
även om det är mitt ute på en regnig 
leråker och djuren ska skötas och 
matas. Vi får följa Cirkus Brazil Jack 
under ett helt år när de reser runt 
i Sverige och ger föreställningar. 
Många härliga bilder. (9+) 

Thérése Bringholm, Inger scharis och 
lena Forsman 
Berghs förlag. 30 sidor
ISBN 978-91-502-1755-1

Fiskögon, sopor och  
annat smaskens!
Alla har ju en favoriträtt. Något som 
man tycker om att äta mer än allt 
annat. Och alla har ju olika smak, 
så alla har olika favoriträtter. Men 
finns det någon som egentligen 
tycker om att äta fiskögon? Och 
finns det någon som tycker om 
kackerlackor. Eller kräks? Usch. Tur 
att man inte är tvungen att äta som 
djur som faktiskt gillar sån mat. Fast 
det kanske råkar slinka ner ett kryp 
någon gång? (6+)

FaKTaBÖCKER

FaKTaBÖCKER
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Berndt sundsten /jan jäger 
B. Wahlströms Bokförlag. 44 sidor
ISBN 978-91-32-15502-4

Första boken om klimat   
och väder
Väder är ju något som vi påverkas 
av varje dag, det är klart man vill att 
solen skiner om man ska ha picknick. 
Och ha möjlighet att stå och titta 
på ett vackert norrsken. Men hur 
fungerar vädret egentligen? Varför 
börjar det blåsa, och varför regnar 
det? Vi får veta varför det åskar, vad 
växthuseffekten är och vilka gaser 
som påverkar klimatet och vädret. 
Dessutom lär vi oss att spå vilket 
väder som är på väg. (9+)

Minna lacey och susanna Davidson 
Översättare: Bodil Svensson
Berghs förlag. 64 sidor
ISBN 978-91-502-1742-1

Gladiatorer
Du kanske visste att en gladiator var 
en krigare som kämpade mot andra 
gladiatorer eller mot djur för länge 
sedan. De kämpade inför en stor 
publik, inför både kungar och vanligt 
folk. Men visste du att det fanns 
olika sorters gladiatorer, med olika 
vapen? Visste du att det också fanns 
gladiatorspel som utkämpades med 
skepp i konstgjorda sjöar? Här får 
man veta mycket om gladiatorer och 
om vilka de egentligen var. (9+)

Grethe Rottböll /jeanette Milde 
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 978-91-29-66990-9

Häng med i trafiken 
Ibland måste man ju gå över gatan 
eller gå längs en väg för att komma 
dit man ska. Då gäller det att veta 
hur man ska göra i trafiken. Det 
finns trafikregler som talar om hur 
man ska göra så att det inte händer 
en olycka. Det är också viktigt att 
ha reflexer i mörkret och hjälm när 
man cyklar. Här kan man gå en 
trafikbana. Om man klarar den kan 
man få ett trafikmärke som visar att 
man vet hur man gör i trafiken. (6+)

Helen Rundgren /Maria Nilsson Thore 
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-1128-6

Klappa kanin
Det finns många djur som man 
skulle vilja klappa och kela med. 
Söta små kaniner, kattungar och 
valpar och andra djur som ser 
lurviga och vackra ut. Men det är 
inte alla djur och insekter som vill 
att man klappar och kelar med dem. 
Man kanske skulle vilja klappa en 
humla eller en larv, men här berättar 
de varför de inte vill. Och katten 
talar om att han kan dressera dig 
ganska bra till att göra precis som 
han vill. (6+)

Nicolas jacquemot /Björn Bergenholtz 
Natur & Kultur. 48 sidor
ISBN 978-91-27-11848-5

Knasiga djur
Det finns många olika djurarter, 
men en del är knasigare än andra. 
Det finns djur som finns i vår 
närhet, som den vandrande pinnen 
som man kan ha som husdjur eller 
dyngbaggar som lägger sina ägg i 
kobajs. Andra djur lever i länder 
långt bort, som näsapan eller 
igelkottsfisken som kan blåsa upp 
sig till en taggig boll Eller silveryxan, 
som är en fisk som ser ut precis som 
en yxa gjord av silver. Knasigt, eller 
hur? (6+)

FaKTaBÖCKER

Mats Wänblad /Ingrid Flygare 
Rabén & Sjögren. 40 sidor
ISBN 978-91-29-67000-4

Konst-iga jakten
En del konstverk kan vara svåra att 
förstå. Tavlor som inte föreställer 
någonting eller skulpturer som 
nästan inte ens liknar det de ska 
föreställa. Elsa och hennes morbror 
Matti ska hjälpa en vän med ett 
konstverk för en utställning på 
museet. Vi får följa med genom 
salarna och titta lite på hur olika 
tavlor och skulpturer kan se ut. Vi 
får också lära oss olika mönster och 
hur man blandar färger till andra 
färger. (6+)

21
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David Burnie 
Översättare: Jan Rees
Globe förlaget. 64 sidor
ISBN 978-91-7166-130-2

Naturens under
Det finns platser på jorden som är 
speciella för sin natur och sitt djurliv. 
Som Stora barriärrevet, Grand 
Canyon och Antarktis. Här får vi 
veta lite om dessa platser och en del 
av de djur som lever i dessa miljöer. 
Om hur djur klarar av att leva i 
öknen och hur pingviner håller sig 
varma i en snöstorm. Om hur lava 
från en vulkan hjälper växter att 
leva. Här finns också många fina 
fotografier från platserna. (9+)

lukas Björkman 
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 978-91-638-6317-2

Kp-boken: svar på allt
Det finns saker som man inte visste 
att man ville fråga om, men som 
det är kul att veta svaret på. Som 
varför ett tangentbord till en dator 
ser ut som det gör, varför maträtten 
lapskojs heter som den gör eller när 
den första tandborsten kom. Det 
finns både nödvändig och ganska 
onödig kunskap, men all kunskap är 
kul. Och här finns massor av rolig 
fakta. (9+)

Kristin Dahl /Mati lepp 
Alfabeta. 46 sidor
ISBN 978-91-501-0949-8

Kul med matte
Matte behöver inte vara något som 
är tråkigt och jobbigt. Matte behöver 
inte bara vara en massa siffror som 
dansar runt på ett papper. Det finns 
mycket kul man kan göra med matte. 
Man kan mäta hur många pennor 
lång man är. Man kan räkna ut hur 
mycket toalettpapper familjen gör av 
med på en vecka. Matte kan också 
vara bra att använda när man spelar 
kort. Matte kan helt enkelt vara kul. 
(6+) 

Ulf sindt /jens ahlbom 
Natur & Kultur. 48 sidor
ISBN 978-91-27-10676-5

landet mellan floderna
Mesopotamien var ett land som 
fanns för 5000 år sedan. Det låg 
ungefär där landet Irak ligger 
idag. Det gamla landet är känt för 
att de som bodde där hittade på 
uppfinningar som vi använder än 
idag, som hjulet och konsten att 
skriva. De var också först med att 
bygga riktiga städer. Här följer vi 
Safia och hennes familj och ser 
hur livet kunde vara och hur allt 
fungerade, från skola till besök hos 
doktorn. (9+)

Ensemble  Yria /Mia Maria Güettler 
Gehrmans musikförlag. 43 sidor
ISBN 978-91-7748-262-8

längre än längst 
en musikbok om rymden   
bok och cd

Lär dig om rymden med musik 
och rytmik. Man använder hela 
kroppen. I boken finns texter och 
noter med gitarrackord samt en cd. 
Flera av låtarna har beskrivning på 
hur man kan arbeta med rörelser 
och sång. Det ges också förslag på 
föremål att tillverka och jobba vidare 
med, exempelvis en komet och en 
stjärnkarta. Låt dig inspireras!

Catriona Clarke 
Översättare: Linda Pelenius
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1756-8

lätta fakta om hajar
Det finns många olika arter av hajar. 
En del är lika stora som vilken 
annan fisk som helst och andra kan 
bli jättestora. En valhaj kan bli lika 
stor som en buss. En haj kan se och 
höra bra och de har bra luktsinne. 
Det finns hajar som ser konstiga och 
roliga ut, som såghajar och kråshajar. 
Det är ovanligt att de anfaller 
människor, men visst skulle man bli 
jätterädd om man fick syn på en? 
(6+)
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Dougal Dixon 
Översättare: Mats Andersson
Isaberg förlag. 96 sidor
ISBN 91-7694-763-0

Om dinosaurier levde idag
Alla känner vi ju till dinosaurierna, 
och att de dog ut för länge sedan. 
Men det kan vara lite svårt att 
föreställa sig hur de såg ut och hur 
stora de var. I den här boken finns 
häftiga bilder på hur det skulle kunna 
se ut om en björn och baryonyx 
kämpade om fisk i en flod, eller om 
en flock seismosaurus skulle gå ut 
bland planen på en flygplats. Här 
finns också många roliga fakta om 
dinosaurier och urtiden. (6+)

Mick Manning och Brita Granström 
Översättare: Helen Rundgren
Rabén & Sjögren. 25 sidor
ISBN 978-91-29-67054-7

Reta inte en mammut
För väldigt länge sedan fanns ett 
stort djur som såg ut som en elefant 
och som kallades för mammut. 
Med starka betar och speciell snabel 
kunde den plocka blommor och 
gräs även när det låg snö på marken. 
Mammuten åt inte andra djur, men 
den kunde försvara sig mot nästan 
alla. Till slut blev människan så 
smart att det var svårt att överleva. 
En mammut berättar om sin tid. 
(6+)

Geoff Tibballs
Översättare: Lotta Bengnér
Egmont Kärnan AB. 256 sidor
ISBN 978-91-7405-131-5

Ripleys Det otroliga... 
avslöjat!
Det finns många spännande saker i 
naturen, och många märkliga saker 
människor kan göra. Det finns 
naturfenomen vi aldrig ser i Sverige, 
och det finns pizzor som ser ut som 
städer. Det finns konstiga tävlingar, 
som att äta flest vattenmeloner eller 
att springa baklänges. Här finns fullt 
med bilder av allt möjligt, från den 
största samlingen av snöglober till 
vita alligatorer och världens minsta 
människa. (9+)

Fredrik Eklöv Cattani 
Semic. 48 sidor
ISBN 978-91-5525-479-7

Roliga trolleriboken
Det behöver inte alls vara särskilt 
svårt att göra trollerikonster. Det 
finns enkla trick som kan lura vilken 
publik som helst och du kan till och 
med lura dig själv. Filiokus Fredrik 
visar också några experiment som 
lurar dina egna ögon, hur man spelar 
med näsan, hur man får svävande 
armar och hur man gör skuggfigurer 
med händerna. (6+)

liza Haglund och anders Persson 
Rabén & Sjögren. 120 sidor
ISBN 978-91-29-67179-7

självklart! Inte?
Det är bra och intressant att 
filosofera. Att fundera över vem 
man själv är, vilken meningen 
med livet är. Att fundera på saker 
som både du och andra tycker är 
självklara, ifrågasätta det som går att 
ifrågasätta. Får man som människa 
göra vad som helst bara för att man 
kan? Lever alla människor upp till 
åsikten att demokrati är bra och 
alla människor är lika värda? En 
bok med många allvarliga frågor att 
tänka över. (13+)

FaKTaBÖCKER

Ylva Karlsson och Katarina Kuick
X Publishing. 144 sidor
ISBN 978-91-85763-06-1

skriv om och om igen
Har du någonsin känt att du 
verkligen velat skriva en berättelse, 
men inte vetat hur du skulle börja 
eller vad berättelsen skulle handla 
om? Här finns hur många tips och 
övningar som helst att välja på. Det 
spelar ingen roll om du vill skriva 
en dramatisk berättelse eller en dikt. 
Det finns också utdrag ur dikter och 
berättelser och boktips. En ovanlig 
inspirationsbok för alla som vill bli 
författare. (9+)
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jonathan lindström
Bonnier Carlsen. 48 sidor
ISBN 978-91-638-6453-7

Till månen
Månen är både mystisk och vacker 
att titta på. Det är svårt att föreställa 
sig hur långt bort den är och att 
människor faktiskt har gått omkring 
på månen. Här berättas om hur 
forskarna tror att månen blev till och 
varför den ser ut som den gör. Man 
får följa med och se hur den första 
månresan gick till, hur raketen såg 
ut och vad de pratade om på resan. 
Vem är den riktige gubben i månen? 
Svaret finns här. (9+)

Guy Campbell 
Översättare: Noomi Hebert 
Semic. 128 sidor
ISBN 978-91-5525-460-5

smarta överlevnadsboken
Ibland kan man hamna i situationer 
som man måste klara sig undan. 
Man kanske måste vara förberedd 
för att överleva ett besök på IKEA på 
samma sätt man måste veta hur man 
kommer undan en bisvärm eller blir 
anfallen av en tiger. Och fastän att 
alla tips här inte är helt och hållet 
allvarligt menade så är det väldigt 
bra att ändå veta hur man skickar ett 
SOS eller knyter en mitella. (9+)
 

Masae Takaoka /Toyofumi Fukuda 
Översättare: Eiko och Yukiko  Duke
Rabén & Sjögren. 43 sidor
ISBN 978-91-29-67057-8

spana in djuren på Zoo
Har du varit på zoo någon gång? 
Då kanske du har sett dem, zebran, 
tigern och giraffen. Annars får du 
här se många bilder på hur djuren 
ser ut. Bilderna är i djurens verkliga 
storlek. Här finns också bilder på 
djur som inte finns på så många 
ställen i världen, som pandan. Visst 
är det kul att se hur stora ansikten 
en surikat och en kattbjörn har, om 
man ändå kanske inte kommer att 
träffa dem i verkligheten? (6+) 

Ulf sindt /Marika Maijala 
Alfabeta. 56 sidor
ISBN 978-91-501-1145-3

spökboken
Gengångare, gast, myling, 
poltergeist. Ett spöke kan ha många 
namn och finns överallt. Men alla 
kan  inte se spöken. Kan du? Här 
finns tips om hur man fotograferar 
eller tar upp spökljud. Ulf försöker 
också förklara varför vi tror på 
spöken och hur historierna uppstått. 
Så finns det förstås flera läskiga 
spökhistorier. (6+) 

johanna von Horn /jonas Burman 
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 978-91-27-11597-2

staden - så funkar den
Det finns många saker man stöter 
på varje dag utan att tänka på hur de 
fungerar. Man åker rulltrappa, man 
går på gatans asfalt, men stannar 
vid trafikljus. Andra saker kanske 
man funderat på någon gång, som 
vad som händer när man tömmer 
en glasigloo för tomglas eller vad 
bokstäverna på gatubrunnarna står 
för. Här får man veta hur många 
saker man möter varje dag fungerar. 
Och att en lyftkran faktiskt bygger 
sig själv. (6+)

Eva Robild och Mette Bohlin 
Stressa ner. 160 sidor
ISBN 978-91-633-3140-4

stressa ner Tonårsboken
Det är inte lätt att vara tonåring. 
Man känner pressen från skolan 
och har föräldrar som inte verkar 
förstå någonting. Det finns många 
som känner så, och som känner sig 
ledsna och trötta på allt. Det här är 
en bok där många tonåringar talar 
om hur de har det, en bok som också 
tar upp ämnen som självuppfattning 
och kroppsideal. Här finns tips om 
hur man kan koppla av och kanske 
få hela livet att bli lite lugnare. (13+)

FaKTaBÖCKER
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Peter Ekberg /sven Nordqvist 
Bonnier Carlsen. 64 sidor
ISBN 978-91-638-6434-6

Tänk själv
en inspirationsbok för   
unga filosofer

Du kanske tycker att filosofi låter 
supertråkigt. Människor som bara 
sitter och tänker och tänker. Men 
nästan allt omkring oss idag är 
resultatet av att många har tänkt och 
kommit på uppfinningar och lösningar 
på problem. Här får vi möta några
klassiska filosofer som Sokrates, 
Aristoteles och Kant. Vi får också 
bekanta oss med frågor som de 
funderade över för länge sedan och 
frågor som fortfarande är aktuella. (9+)

Nicola Davies /Neal layton 
Översättare: Annika Ruth Persson
Kabusa Böcker. 64 sidor
ISBN 978-91-7355-097-0

vad är det som kliar?
Alla levande varelser måste ha 
någonstans att bo. En parasit är en 
varelse som kan bo i andra varelser, 
och som tar sin mat av den som den 
bor i. Det finns parasiter som lever 
på fåglar, på grodor och fiskar. Det 
finns löss och fästingar och maskar 
som kan bo på människor. Men 
fastän det verkar jätteäckligt behöver 
man inte vara orolig, för många 
parasiter verkar hjälpa till så att vi 
kan må bra. (9+)

Björn Bergenholtz 
Rabén & Sjögren. 24 sidor
ISBN 978-91-29-66909-1

vilka bilar
Bilar är olika. De kan vara stora eller 
små. Gamla eller nya. De har olika 
färg. Det finns många bilmärken 
i massor av modeller. Några är 
välkända, lyxiga eller vrålsnabba. 
Tittar man noga ser man små, små 
detaljer som skiljer bilarna åt. Kolla 
får du se! (2+)

Mia Bengtsson 
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 978-91-638-6157-4

virka amigurumi
Amigurumi är stickade japanska 
dockor, och här får man lära sig 
hur man kan göra dem. Man kan 
virka allt från små sköldpaddor och 
häxor till harar med långa öron. 
Man behöver inte vara van att virka 
eller hålla på med handarbete, för 
det finns en beskrivning av hur man 
gör, och det står också ungefär hur 
svår varje figur är att göra. Man vill 
verkligen försöka när man tittar på 
bilderna. (9+)

anna Claybourne 
Översättare: Karin Tidholm
Rabén & Sjögren. 112 sidor
ISBN 978-91-29-67009-7

världens farligaste faror
Vi lever i en värld som kan vara 
farlig. I Sverige har vi visserligen 
inga vulkaner som kan få utbrott och 
vi har sällan farliga jordbävningar. 
Men kraftiga oväder, rovdjur och 
brinnande byggnader kan vara faror 
som vi råkar ut för. Då är det bra att 
veta hur man bäst gör för att komma 
undan farorna och vilka chanser 
man har. Här finns världens 100 
farligaste faror samlade. (9+)

Christina svensson och 
Christer Holmqvist 
BTJ Förlag. 312 sidor
ISBN 978-91-7018-645-5

Faktaboktipset
Här finns tips på fler faktaböcker, 
cd-romskivor, webbplatser och 
dokumentärfilmer - inte bara 
från i år. Faktaboktipset är ett 
hjälpmedel för lärare, bibliotekarier, 
fritidspedagoger och andra som vill 
hitta faktaböcker om olika ämnen. 
Från förskola upp till skolår 9.

FaKTaBÖCKER
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Text: Sarah Magnusson   Foto: Emilie Magnusson

SmygSpaning utanför  Kalle SKavanKS huS

Kalle Skavanks och Dilsas uppdrag 
hittills, och böckerna där du kan 
läsa om hur de löste fallen!

Och vet ni, vi frågade Petrus 
om det blir någon bio för Kalle 
med den mystiska tjejen som 
är kär i honom i nästa bok 
– och det verkar så!

Vi gick hit för att se platsen där Kalle blev jagad av Anna Elbe 
och gissa om vi blev glatt överraskade. För vet ni vem vi stötte på 
– Petrus Dahlin!! Han satt och skrev på en ny Kalle Skavank-bok.

Vi försökte göra oss så osynliga som 
möjligt. Vore ju ganska pinsamt om han 
fick syn på oss!

- Om man kollar på 
kartan så verkar 

ju Kalle bo ganska 
nära.

Hit brukar folk komma och ge Kalle Skavank deckaruppdragen som 
han och Dilsa sen löser ihop. Vi hade hoppats på att Kalle skulle stå i 
kiosken men den hade inte öppnat ännu – himlans osis!

Hej, vi heter Anna och Erik och tycker Petrus Dahlins 
deckarserie om kioskdeckaren Kalle Skavank och 
hans kusin Dilsa är super. Så idag tänkte vi kliva in i 
böckernas värld och vandra i deras fotspår – häng med!

Soprummet där Kalle blev inlåSt av minou        
 och morgan Som han Spanade påmariaberget där Kalle blev jagad

Och sedan 
så…hm..

- Ska vi gå fram och 
knacka honom på ryggen?

 Tror du Dilsa är 
där? Hon brukar 
ju sova över hos 

Kalle.

- Ja, skriv upp 
adressen så går vi 

dit istället!

- Ja säkert, 
undrar vilket 

fönster som är 
hans.

- Ja vilken tur att den där 
tjejen kom för att kasta 

stereobänken så han blev 
utsläppt.

- Ja!

Läs intervjun med 

Petrus Dahlin på  

barnensbibliotek.se/turista 

Där hittar du också fler 

bokvandringstips! 

En värdefull bok 
om Stockholms 
avlopp har blivit 
stulen från 
Bagarmossens 
bibliotek.Dödsängeln på 

Skogskyrkogården 
är borta och på 
övervakningskameran 
syns ingenting. Brotorpsskolan 

har blivit 
nedklottrad med 
tags. 

Två före detta 
klasskamrater 
till Kalle har blivit 
anklagade för stöld.

Någon har 
sågat ner träd 
på en privat 
tomt.

Någon har gjort 
en gravsten där 
det står att en 
man ska dö om 
några dagar. 

- Fatta att Kalle 
satt inlåst här helt 

själv…

det var helt enKelt världenS 
bäSta avSlut på vår vandring!

KioSKen där Kalle SKavanK jobbar

Start

Mål

här Satt dödSängeln Som blev Stulen

biblioteKet där vaSa Stal boKen om StocKholmS avlopp

här på SKogSKyrKogården vilar Kalle SKavanKS mamma

Det var i tallen här bredvid som Tommy 
klättrade upp och tog ett foto innan han 
fifflade med övervakningskameran för att  
kunna sno dödsängeln.

Hon dog när hon räddade Kalle från ett 
tåg när han var liten. Kalle klarade sig 
men hans fot slets av, så nu har han en 
fot i plast istället, en protes. Det är därför 
som han kallas för Kalle Skavank.

Vi försökte hitta tags 
av Mundo, Divo och 
Was i närheten av 
Björkhagens T-bana. 
Samma tags som 
Brotorpsskolan blev 
nersprejad med.

Vasa brukar sitta här och läsa varje dag om han inte är sjuk.

 Vad dumt att 
det är stängt på 

söndagar!

- Titta, ängeln är 
borta igen!

på jaKt efter tagS

- Ja nu får vi inte 
se Vasa!

- Vi borde ringa 
Kalle Skavank.

Det var här som 
Ove Olin hittade 
gravstenen som 
skrämde vettet ur 
honom!

Stenhuggeriet där gravStenSmySteriet utSpelade Sig

- Gud vad läskigt att 
hitta en gravsten där 
det står att man ska 
dö om några dagar.

- Mm...

- Nej den ser inte 
riktigt ut som i boken, 

titta.

Kalle Skavank: 
Skulle vilja ha ett syskon.

Dilsa: 
Har väldigt bra bollsinne.

Petrus Dahlin: 
Älskar alla träd utom 
granar - tycker bara om 
dem på julafton!

Det här visste du inte om..

- Kanske den där 
nere?
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med den mystiska tjejen som 
är kär i honom i nästa bok 
– och det verkar så!

Vi gick hit för att se platsen där Kalle blev jagad av Anna Elbe 
och gissa om vi blev glatt överraskade. För vet ni vem vi stötte på 
– Petrus Dahlin!! Han satt och skrev på en ny Kalle Skavank-bok.

Vi försökte göra oss så osynliga som 
möjligt. Vore ju ganska pinsamt om han 
fick syn på oss!

- Om man kollar på 
kartan så verkar 

ju Kalle bo ganska 
nära.

Hit brukar folk komma och ge Kalle Skavank deckaruppdragen som 
han och Dilsa sen löser ihop. Vi hade hoppats på att Kalle skulle stå i 
kiosken men den hade inte öppnat ännu – himlans osis!

Hej, vi heter Anna och Erik och tycker Petrus Dahlins 
deckarserie om kioskdeckaren Kalle Skavank och 
hans kusin Dilsa är super. Så idag tänkte vi kliva in i 
böckernas värld och vandra i deras fotspår – häng med!
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Och sedan 
så…hm..

- Ska vi gå fram och 
knacka honom på ryggen?

 Tror du Dilsa är 
där? Hon brukar 
ju sova över hos 

Kalle.

- Ja, skriv upp 
adressen så går vi 

dit istället!

- Ja säkert, 
undrar vilket 

fönster som är 
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- Ja vilken tur att den där 
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bäSta avSlut på vår vandring!

KioSKen där Kalle SKavanK jobbar

Start

Mål

här Satt dödSängeln Som blev Stulen

biblioteKet där vaSa Stal boKen om StocKholmS avlopp

här på SKogSKyrKogården vilar Kalle SKavanKS mamma

Det var i tallen här bredvid som Tommy 
klättrade upp och tog ett foto innan han 
fifflade med övervakningskameran för att  
kunna sno dödsängeln.

Hon dog när hon räddade Kalle från ett 
tåg när han var liten. Kalle klarade sig 
men hans fot slets av, så nu har han en 
fot i plast istället, en protes. Det är därför 
som han kallas för Kalle Skavank.

Vi försökte hitta tags 
av Mundo, Divo och 
Was i närheten av 
Björkhagens T-bana. 
Samma tags som 
Brotorpsskolan blev 
nersprejad med.

Vasa brukar sitta här och läsa varje dag om han inte är sjuk.

 Vad dumt att 
det är stängt på 

söndagar!

- Titta, ängeln är 
borta igen!

på jaKt efter tagS

- Ja nu får vi inte 
se Vasa!

- Vi borde ringa 
Kalle Skavank.

Det var här som 
Ove Olin hittade 
gravstenen som 
skrämde vettet ur 
honom!

Stenhuggeriet där gravStenSmySteriet utSpelade Sig

- Gud vad läskigt att 
hitta en gravsten där 
det står att man ska 
dö om några dagar.

- Mm...

- Nej den ser inte 
riktigt ut som i boken, 

titta.

Kalle Skavank: 
Skulle vilja ha ett syskon.

Dilsa: 
Har väldigt bra bollsinne.

Petrus Dahlin: 
Älskar alla träd utom 
granar - tycker bara om 
dem på julafton!

Det här visste du inte om..

- Kanske den där 
nere?
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VI KNACKAR PÅ HOS ANNA-CLARA TIDHOLM

När Anna-Clara gör bilderböcker börjar allt med att hon får en 
idé. Om hon har svårt att komma på vad nästa bok ska handla om, 
sätter hon på sig skidorna och ger sig iväg ut. Hon har upptäckt att 
hon ofta får bra idéer när hon susar fram över snön.* 

När Anna-Clara åker tåg eller står i kön 
i affären händer det att någon kommer fram 
och tipsar om böcker som behövs. 

– En mamma sa att hennes barn ofta 
var sjuka. Hon skulle vilja läsa för dem om 
hosta, feber och ont i öronen. Då gjorde 
jag boken Lite sjuk. Idén till Mera mat fick 
jag av en mamma som saknade böcker om 
barn och mat.

Har inga tuschpennor
Anna-Clara bor i Hälsingland, i ett stort 
rött hus som ligger just där vägen slutar 
och skogen börjar. I arbetsrummet står 
hyllor med papper i olika storlekar och 
kvalitéer. Där finns också färgpennor, 
färgkritor, vattenfärger och mycket 
annat, men några tuschpennor har 
hon inte. 

– Man kan inte ändra och det 
är jättetråkigt att sätta på locken, 
säger hon. 

Börjar med en provmodell
Arbetet med en ny bok börjar med att 
Anna-Clara gör en dummy. Det är ett slags 
provmodell. Hon tar helt enkelt en bunt 
papper och klipper till dem i den storlek 
som boken ska få. Hon bestämmer hur 
många sidor det ska vara, viker arken och 
syr ihop dem med linnetråd.  Sedan börjar 
hon utforma sidorna.

Text: Helena Fernández   Foto: Katarina Hansson, Helena Fernández   Illustrationer: Anna-Clara Tidholm 

 På sommaren 
tar hon en 
lång promenad 
istället.

*

Webbtips: barnensbibliotek.se tipsar om böcker, in-
tervjuar författare och illustratörer och mycket annat. 

– Med en dummy ser man tydligt hur bo-
ken kommer att bli, vad som händer när man 
vänder blad och hur text och bild fungerar 
tillsammans. Jag ritar lite slarvigt och tänker 
ut texten ungefär, men den behöver inte vara 
färdig.

Ritar, klistrar, suddar och sopar
Bilderna gör Anna-Clara inte i datorn utan vid 
sitt skrivbord. På det står burkar med stora och 
små penslar och där ligger två andra viktiga 
arbetsredskap.  

– Limstiftet använder jag när jag ska klis-
tra in texterna på dummyns boksidor. Jag kan 
lossa på texterna och flytta dem som jag vill. 
Med den lilla sopborsten sopar jag undan allt 

skräp som blir när jag suddar. 
Anna-Clara ritar först med blyerts. Hon 

har pennor med stift som är mjuka, hårda och 
mittemellan.  Hon gör en skiss, testar, ändrar 
och börjar om. Det blir mycket suddande. 

Ändrar mycket
– Det måste få ta tid. I början trodde jag att 
man bara kunde sätta sig ner och göra en 
färdig bild med en gång. Nu vet jag att det 
behövs mycket arbete innan jag blir nöjd. 
Jag har lärt mig att kasta och göra nytt. Och 
texterna ändrar jag också mycket innan allt är 
klart. 

Knacka på!
En av Anna-Clara Tidholms mest kända 
bilderböcker heter Knacka på! 

– En dag såg jag plötsligt en bok framför 
mig där alla sidorna var utformade som dörrar. 
Sådana böcker finns det säkert redan, tänkte 
jag. Det är ju så självklart att boksidor kan se ut 
som dörrar. Men det fanns faktiskt inte någon 
dörr-bok så jag bestämde mig för att göra en. 

Knacka på! har översatts till många andra 
språk, och det har också flera andra av Anna-
Clara Tidholms böcker. Hittills har hon gjort 
ungefär fyrtio och det kommer snart fler. Det 
förstår man när man ser hennes skrivbord, för 
där ligger en nästan färdig dummy…

Anna-Claras arbetsplats.

En “dummy”.
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VI KNACKAR PÅ HOS ANNA-CLARA TIDHOLM

När Anna-Clara gör bilderböcker börjar allt med att hon får en 
idé. Om hon har svårt att komma på vad nästa bok ska handla om, 
sätter hon på sig skidorna och ger sig iväg ut. Hon har upptäckt att 
hon ofta får bra idéer när hon susar fram över snön.* 

När Anna-Clara åker tåg eller står i kön 
i affären händer det att någon kommer fram 
och tipsar om böcker som behövs. 

– En mamma sa att hennes barn ofta 
var sjuka. Hon skulle vilja läsa för dem om 
hosta, feber och ont i öronen. Då gjorde 
jag boken Lite sjuk. Idén till Mera mat fick 
jag av en mamma som saknade böcker om 
barn och mat.

Har inga tuschpennor
Anna-Clara bor i Hälsingland, i ett stort 
rött hus som ligger just där vägen slutar 
och skogen börjar. I arbetsrummet står 
hyllor med papper i olika storlekar och 
kvalitéer. Där finns också färgpennor, 
färgkritor, vattenfärger och mycket 
annat, men några tuschpennor har 
hon inte. 

– Man kan inte ändra och det 
är jättetråkigt att sätta på locken, 
säger hon. 

Börjar med en provmodell
Arbetet med en ny bok börjar med att 
Anna-Clara gör en dummy. Det är ett slags 
provmodell. Hon tar helt enkelt en bunt 
papper och klipper till dem i den storlek 
som boken ska få. Hon bestämmer hur 
många sidor det ska vara, viker arken och 
syr ihop dem med linnetråd.  Sedan börjar 
hon utforma sidorna.

Text: Helena Fernández   Foto: Katarina Hansson, Helena Fernández   Illustrationer: Anna-Clara Tidholm 

 På sommaren 
tar hon en 
lång promenad 
istället.

*

Webbtips: barnensbibliotek.se tipsar om böcker, in-
tervjuar författare och illustratörer och mycket annat. 

– Med en dummy ser man tydligt hur bo-
ken kommer att bli, vad som händer när man 
vänder blad och hur text och bild fungerar 
tillsammans. Jag ritar lite slarvigt och tänker 
ut texten ungefär, men den behöver inte vara 
färdig.

Ritar, klistrar, suddar och sopar
Bilderna gör Anna-Clara inte i datorn utan vid 
sitt skrivbord. På det står burkar med stora och 
små penslar och där ligger två andra viktiga 
arbetsredskap.  

– Limstiftet använder jag när jag ska klis-
tra in texterna på dummyns boksidor. Jag kan 
lossa på texterna och flytta dem som jag vill. 
Med den lilla sopborsten sopar jag undan allt 

skräp som blir när jag suddar. 
Anna-Clara ritar först med blyerts. Hon 

har pennor med stift som är mjuka, hårda och 
mittemellan.  Hon gör en skiss, testar, ändrar 
och börjar om. Det blir mycket suddande. 

Ändrar mycket
– Det måste få ta tid. I början trodde jag att 
man bara kunde sätta sig ner och göra en 
färdig bild med en gång. Nu vet jag att det 
behövs mycket arbete innan jag blir nöjd. 
Jag har lärt mig att kasta och göra nytt. Och 
texterna ändrar jag också mycket innan allt är 
klart. 

Knacka på!
En av Anna-Clara Tidholms mest kända 
bilderböcker heter Knacka på! 

– En dag såg jag plötsligt en bok framför 
mig där alla sidorna var utformade som dörrar. 
Sådana böcker finns det säkert redan, tänkte 
jag. Det är ju så självklart att boksidor kan se ut 
som dörrar. Men det fanns faktiskt inte någon 
dörr-bok så jag bestämde mig för att göra en. 

Knacka på! har översatts till många andra 
språk, och det har också flera andra av Anna-
Clara Tidholms böcker. Hittills har hon gjort 
ungefär fyrtio och det kommer snart fler. Det 
förstår man när man ser hennes skrivbord, för 
där ligger en nästan färdig dummy…

Anna-Claras arbetsplats.

En “dummy”.
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MANUSFÖRFATTARE LENA OLLMARK

Text: Helena Fernández   Foto: Petra Segerberg  Bild från filmen Lilla Spöket Laban, Copyright PennFilm/Filmlance 2006.      

Lilla spöket Laban känner väl alla till? Det är 
Inger Sandberg som är författare till böckerna 
om Lilla spöket Laban. Lasse Sandberg har 
gjort bilderna. Men Lilla spöket Laban finns ju 
också på film. 

När böcker blir film behövs en helt ny 
text – ett filmmanus. Lena Ollmark har skrivit 
manus till Labanfilmerna. 

‒ Laban är rädd för mörker fast han är ett 
spöke. Det är en fantastisk idé att jobba med! 
säger hon.

Böcker och film
Det är ganska stor skillnad på att skriva bok- 
och filmmanus. Lena vet, för hon arbetar med 
både böcker och film. Hon är också journalist 
och skriver i olika tidningar för vuxna, men 
mest arbetar hon med texter för barn och 
ungdomar. Till exempel är hon författare 
till mangaböckerna om Stall Norrsken och 
böckerna om Krabbsjögrund och hon har 

översatt Anthony Horowitz bokserie De fem 
utvalda till svenska. Hon har också skrivit 
manus till flera animerade filmer, som Sven 
Nordqvists Nasse och nu senast filmerna om 
Lilla spöket Laban.

Manus skriver man tillsammans!
Författare till böcker jobbar ofta helt ensamma. 
När man gör film är det däremot alltid 
många som arbetar tillsammans. Filmteamet 
bakom Spöket Laban består av till exempel 
ljudtekniker, musiker, regissörer, fotografer, 
producenter, manusförfattare och animatörer. 
Så kallas de som tecknar filmen. 

Manus till Labanfilmerna har Lena skrivit 
tillsammans med Jan Vierth och Anders Spar-
ring. 

‒ Det är jätteroligt att skriva tillsammans. 
Man diskuterar och funderar och kommer på 
olika idéer, säger Lena.

Här ser vi Lena tillsammans med kollegorna Janne och Anders. Nästa gemensamma manusprojekt blir Lilla Anna och Långa farbrorn.

De är stammisar på ett café vid Nytorget i Stockholm, hörnbordet är “deras” skrivplats.

Från spökbok till spökfilm

Tecknade bilder från filmen Lilla Spöket Laban Spökdags, Copyright PennFilm/Filmlance 2006.      

Läste böckerna flera gånger
Först började de med att läsa alla böckerna om 
Laban. Flera gånger.  De lärde känna honom, 
hans spöksyster Labolina, Lillprins Bus och alla 
de andra figurerna i böckerna. De blev också 
bekanta med hur det ser ut i alla skrymslen och 
vrår på slottet Gomorronsol.

Karaktärer och miljöer
Nästa steg var att beskriva varje karaktär för 
sig. De gjorde en lista över alla i spökfamiljen 
och i kungafamiljen och antecknade olika 
egenskaper för var och en. Vad är Laban 
bra på?  Vad har han svårt för? Hurdan är 
Labolina? Sedan gjorde de likadana listor över 
de platser som finns med i böckerna. 

Att skapa dramatik
När de var klara med karaktärerna och 
miljöerna började de tänka ut bra historier att 
berätta på film. 

‒ Det måste finnas motsättningar, annars 
blir det inte roligt, säger Lena. Vad är det värsta 
som skulle kunna hända den här personen? 
För en mycket ordentlig person är kanske 
oordning det värsta, för Laban är det mörker. 
Man utsätter figurerna för det de tycker är allra 
hemskast! 

Presenterar idéer
För varje idé skrev sedan manusförfattarna 
ett synopsis. Det är en kortversion av ett 
filmmanus. När de hade några färdiga 
synopsis var det dags att träffa hela filmteamet. 
Tillsammans med producenterna, regissörerna, 
animatörerna och de andra bestämde de sedan 
vilka historier de skulle skriva filmmanus till.

Bra regler att känna till
Det finns många regler som man måste tänka 
på när man skriver för film.

Lär av Lena, steg för steg:

Verkar det här med manusskrivande vara något för dig?  
Du kan lära dig mer på: www.voodoofilm.org/filmskola 

‒ Det handlar mycket om att portionera ut 
känslor och information i lagom takt för att det 
ska bli spännande, säger Lena. Man behöver 
vara noga med i vilken ordning olika saker 
berättas och vilken information man ger. I en 
bok kan läsaren gå tillbaka och kolla hur något 
var, det går ju inte när man ser på film.

I ett filmmanus måste allt vara mycket 
tydligt. 

‒ I en bok kan man beskriva en detalj i ett 
rum, men på film ser man hela rummet och 
som tittare tror man att allt man ser är viktigt 
för historien.

Nya projekt
Nu finns det planer på att göra film av historier 
om Lilla Anna och Långa Farbrorn och Lena 
Ollmark ska skriva manus. Hon jobbar också 
‒ tillsammans med Noomi Hebert ‒ med 
manus baserat på böckerna om Stall Norrsken. 

‒ Men det ska bli spelfilm, alltså med rik-
tiga skådespelare, inte tecknade figurer.  

Läs böckerna många gånger.

Lista alla karaktärerna och miljöerna. 

Beskriv karaktärer och miljöer.

Hitta dramatiken = Vad är det värsta 
som kan hända den här personen?

Skriv jättekorta manusidéer.

Testa idéerna på andra. Sålla.

Skriv manuset. Det finns en hel del 
manusregler som är bra att känna till 
och som man kan ta hjälp av.

Här ser vi Lena tillsammans med kollegorna Janne och Anders. Nästa gemensamma manusprojekt blir Lilla Anna och Långa farbrorn.

De är stammisar på ett café vid Nytorget i Stockholm, hörnbordet är “deras” skrivplats.
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MANUSFÖRFATTARE LENA OLLMARK

Text: Helena Fernández   Foto: Petra Segerberg  Bild från filmen Lilla Spöket Laban, Copyright PennFilm/Filmlance 2006.      

Lilla spöket Laban känner väl alla till? Det är 
Inger Sandberg som är författare till böckerna 
om Lilla spöket Laban. Lasse Sandberg har 
gjort bilderna. Men Lilla spöket Laban finns ju 
också på film. 

När böcker blir film behövs en helt ny 
text – ett filmmanus. Lena Ollmark har skrivit 
manus till Labanfilmerna. 

‒ Laban är rädd för mörker fast han är ett 
spöke. Det är en fantastisk idé att jobba med! 
säger hon.

Böcker och film
Det är ganska stor skillnad på att skriva bok- 
och filmmanus. Lena vet, för hon arbetar med 
både böcker och film. Hon är också journalist 
och skriver i olika tidningar för vuxna, men 
mest arbetar hon med texter för barn och 
ungdomar. Till exempel är hon författare 
till mangaböckerna om Stall Norrsken och 
böckerna om Krabbsjögrund och hon har 

översatt Anthony Horowitz bokserie De fem 
utvalda till svenska. Hon har också skrivit 
manus till flera animerade filmer, som Sven 
Nordqvists Nasse och nu senast filmerna om 
Lilla spöket Laban.

Manus skriver man tillsammans!
Författare till böcker jobbar ofta helt ensamma. 
När man gör film är det däremot alltid 
många som arbetar tillsammans. Filmteamet 
bakom Spöket Laban består av till exempel 
ljudtekniker, musiker, regissörer, fotografer, 
producenter, manusförfattare och animatörer. 
Så kallas de som tecknar filmen. 

Manus till Labanfilmerna har Lena skrivit 
tillsammans med Jan Vierth och Anders Spar-
ring. 

‒ Det är jätteroligt att skriva tillsammans. 
Man diskuterar och funderar och kommer på 
olika idéer, säger Lena.

Här ser vi Lena tillsammans med kollegorna Janne och Anders. Nästa gemensamma manusprojekt blir Lilla Anna och Långa farbrorn.

De är stammisar på ett café vid Nytorget i Stockholm, hörnbordet är “deras” skrivplats.

Från spökbok till spökfilm

Tecknade bilder från filmen Lilla Spöket Laban Spökdags, Copyright PennFilm/Filmlance 2006.      

Läste böckerna flera gånger
Först började de med att läsa alla böckerna om 
Laban. Flera gånger.  De lärde känna honom, 
hans spöksyster Labolina, Lillprins Bus och alla 
de andra figurerna i böckerna. De blev också 
bekanta med hur det ser ut i alla skrymslen och 
vrår på slottet Gomorronsol.

Karaktärer och miljöer
Nästa steg var att beskriva varje karaktär för 
sig. De gjorde en lista över alla i spökfamiljen 
och i kungafamiljen och antecknade olika 
egenskaper för var och en. Vad är Laban 
bra på?  Vad har han svårt för? Hurdan är 
Labolina? Sedan gjorde de likadana listor över 
de platser som finns med i böckerna. 

Att skapa dramatik
När de var klara med karaktärerna och 
miljöerna började de tänka ut bra historier att 
berätta på film. 

‒ Det måste finnas motsättningar, annars 
blir det inte roligt, säger Lena. Vad är det värsta 
som skulle kunna hända den här personen? 
För en mycket ordentlig person är kanske 
oordning det värsta, för Laban är det mörker. 
Man utsätter figurerna för det de tycker är allra 
hemskast! 

Presenterar idéer
För varje idé skrev sedan manusförfattarna 
ett synopsis. Det är en kortversion av ett 
filmmanus. När de hade några färdiga 
synopsis var det dags att träffa hela filmteamet. 
Tillsammans med producenterna, regissörerna, 
animatörerna och de andra bestämde de sedan 
vilka historier de skulle skriva filmmanus till.

Bra regler att känna till
Det finns många regler som man måste tänka 
på när man skriver för film.

Lär av Lena, steg för steg:

Verkar det här med manusskrivande vara något för dig?  
Du kan lära dig mer på: www.voodoofilm.org/filmskola 

‒ Det handlar mycket om att portionera ut 
känslor och information i lagom takt för att det 
ska bli spännande, säger Lena. Man behöver 
vara noga med i vilken ordning olika saker 
berättas och vilken information man ger. I en 
bok kan läsaren gå tillbaka och kolla hur något 
var, det går ju inte när man ser på film.

I ett filmmanus måste allt vara mycket 
tydligt. 

‒ I en bok kan man beskriva en detalj i ett 
rum, men på film ser man hela rummet och 
som tittare tror man att allt man ser är viktigt 
för historien.

Nya projekt
Nu finns det planer på att göra film av historier 
om Lilla Anna och Långa Farbrorn och Lena 
Ollmark ska skriva manus. Hon jobbar också 
‒ tillsammans med Noomi Hebert ‒ med 
manus baserat på böckerna om Stall Norrsken. 

‒ Men det ska bli spelfilm, alltså med rik-
tiga skådespelare, inte tecknade figurer.  

Läs böckerna många gånger.

Lista alla karaktärerna och miljöerna. 

Beskriv karaktärer och miljöer.

Hitta dramatiken = Vad är det värsta 
som kan hända den här personen?

Skriv jättekorta manusidéer.

Testa idéerna på andra. Sålla.

Skriv manuset. Det finns en hel del 
manusregler som är bra att känna till 
och som man kan ta hjälp av.

Här ser vi Lena tillsammans med kollegorna Janne och Anders. Nästa gemensamma manusprojekt blir Lilla Anna och Långa farbrorn.

De är stammisar på ett café vid Nytorget i Stockholm, hörnbordet är “deras” skrivplats.
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FÖRFATTARE MARKUS ZUSAK

Men han hade inte behövt oroa sig. Boktjuven 
väckte stort intresse. Den översattes till fler och 
fler språk. På svenska kom den ut 2008.  Massor av 
människor ville läsa om den föräldralösa flickan 
Liesel Meminger, om hennes ilskna fostermamma 
och milda fosterpappa, om Liesels bästa vän Rudi, 
och om alla de andra personerna på Himmel 
Strasse. Det är den allra fattigaste gatan i den tyska 
småstad där Liesel hamnar precis innan andra 
världskriget bryter ut. Hennes lillebror dör i en 
hostattack under resan dit och hennes mamma 
försvinner strax efteråt.

Just när Liesels bror blivit begravd stjäl hon 
sin första bok: ”Dödgrävarens handbok. En hand-
ledning i tolv steg i konsten att gräva gravar”. Med 
hjälp av den lär hon sig läsa. Sedan blir bokstöl-
derna fler. I böckerna hittar hon nya världar och 
hon inser ordens makt. Hon stjäl så fort hon får en 
chans – det kan vara från borgmästarens bibliotek 
eller från nazisternas bokbål. Hon läser högt för 
alla i skyddsrummet under bombnätterna och hon 
börjar själv att skriva en bok. Det räddar hennes 
liv.

  – Jag tycker om att tänka på att hon stjäl 
tillbaka orden från Hitler och nazisterna, säger 

Markus.
Människor läser om boktjuven Liesel och 

gråter. För handlingen, stämningen och karaktär-
erna berör. Att man fortsätter att läsa sida efter sida 
beror kanske också på att det inte bara handlar om 
krig, förtryck och svält. Det är också en berättelse 
om hur de som har det svårast hjälper varandra och 
om att det finns människor som inte kan kuvas och 
som inte följer med strömmen. 

– Jag ville skriva om den hemskaste tidens 
finaste ögonblick, säger Markus. Boken blev svart 
men hoppfull.

Men hur kan en ung australisk författare 
beskriva livet i en tysk småstad för sextio år sedan 
som om han varit med om alltihop själv?

Markus Zusak är född och uppvuxen i Aus-
tralien, med mamma och pappa och tre syskon. 
Markus mamma kommer från Tyskland och hans 
pappa från Österrike. Som barn upplevde båda 
andra världskriget och de emigrerade till Australien 
när de var i tjugoårsåldern. 

När Markus började skrivandet gjorde han en 
märklig upptäckt. Hans föräldrar brukade alltid 
berätta saker för honom och hans syskon. Nu 
förstod Markus att alla dessa historier hade sparats. 

– Alla små och stora händelser och massor 
av ord och fraser på tyska… Alltihop fanns kvar 
någonstans inom mig.  Båda mina föräldrar är bra 
på att berätta och ur deras historier växte den värld 
fram som kommer till liv i boken. 

M
arkus Zusak älskar att 

Markus Zusak har skrivit flera böcker. På svenska finns också 
Hundår (2005), Fighting spirit (2009) och Knockout (2009)

– Jag trodde faktiskt inte att någon skulle 
vilja läsa boken! Den blev alldeles för tjock 
och nästan alla dör. Jag vågade inte ens 
hoppas på att den skulle bli utgiven. Och 
ändå kunde jag inte sluta skriva… Att 
skriva gör mig lycklig även om det är svårt, 
säger Markus Zusak.

överraska

Text: Helena Fernández   Foto: B. Wahlströms Bokförlag

ATT ÖVERSÄTTA BÖCKER

Förlaget skickar en bok. Anna får ett par veckor på sig att läsa den.

– Om jag inte känner att den passar mig säger jag nej. Jag ska ju leva länge med texten så 
jag måste känna att jag gillar den. 

Säger Anna ja blir nästa steg en råöversättning. 

– Efterhand som jag skriver in texten på svenska, lär jag känna författarens sätt att tänka 
och formulera sig. Man kommer underfund med hur han eller hon har tänkt i just den här 
boken. Allt som flyter på skriver jag in direkt. Sådant som är krångligt och som måste kol-
las upp flyttar jag över i en särskild fil som jag sparar till senare. 

 

Nu är det dags att ta itu med problemen.  
Det kan handla om att leta upp murares facktermer, namnet på ett egyptiskt ogräs eller 
rätt slangord för pengar. Ett sätt är att fråga andra översättare om råd. 

– Och så googlar jag förstås och läser i uppslagsböcker. Jag brukar ta reda på mycket om 
det som boken handlar om. Som översättare lär man sig hela tiden nya saker.

 

När råöversättningen är klar tar Anna en utskrift och slår sig ner i fåtöljen. Där läser hon 
noga med pennan i hand och formulerar om, ändrar och justerar. 

– Sedan för jag in alla de handskrivna ändringarna på datorn.

 

– Jag får veta om han eller hon reagerar på något, och gör i så fall de ändringar som behövs. 

Till sist läser Anna igenom alltihop en gång till. Kanske hittar hon något mer som behöver 
ändras. Sedan är allt klart för hennes del. Alla de här fem stegen brukar finnas med, men 
alla översättningsuppdrag är olika. 

Så här kan det gå till när Anna jobbar med en översättning:

1 

2

3 

4 

5 

–The Book Thief av Markus Zusak grep tag i mig så fort jag började 
läsa. Jag tackade genast ja till att översätta den, säger Anna Strandberg.

Efter gymnasiet läste Anna 
engelska och svenska och 
utbildade sig till lärare, men 

redan som student började hon 
få översättningsuppdrag. 

Sedan dess har hon översatt 
massor av texter – dataspel, 

handböcker, romaner och 
barnböcker.

Anna tycker att det var mycket 
som var roligt med översättningen 
av Boktjuven. 

– Med en så bra text dras man 
in i den och hör något som påmin-
ner om en melodi. Och det var 
roligt med alla nybildade ord (”att 

mardrömma”, ”knytnävsord”) och 
alla överraskande fraser (”det lång-
benta dagsljuset”). 

När en text ska översättas finns 
det inget facit. Om man slår upp ett 
ord i ett lexikon står det ofta flera 
olika svenska alternativ.  Det finns 
många möjligheter att utforma 
texten. 

– Översättaren 
skriver helt enkelt 
boken en gång till 
och gör en tolkning 
med sina egna ord, 
konstaterar Anna.   

överraska

–The Book Thief av 
Markus Zusak blir 
till Boktjuven på 

svenska. Här berättar 
översättaren Anna 
Strandberg om sitt 

yrke

:
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FÖRFATTARE MARKUS ZUSAK

Men han hade inte behövt oroa sig. Boktjuven 
väckte stort intresse. Den översattes till fler och 
fler språk. På svenska kom den ut 2008.  Massor av 
människor ville läsa om den föräldralösa flickan 
Liesel Meminger, om hennes ilskna fostermamma 
och milda fosterpappa, om Liesels bästa vän Rudi, 
och om alla de andra personerna på Himmel 
Strasse. Det är den allra fattigaste gatan i den tyska 
småstad där Liesel hamnar precis innan andra 
världskriget bryter ut. Hennes lillebror dör i en 
hostattack under resan dit och hennes mamma 
försvinner strax efteråt.

Just när Liesels bror blivit begravd stjäl hon 
sin första bok: ”Dödgrävarens handbok. En hand-
ledning i tolv steg i konsten att gräva gravar”. Med 
hjälp av den lär hon sig läsa. Sedan blir bokstöl-
derna fler. I böckerna hittar hon nya världar och 
hon inser ordens makt. Hon stjäl så fort hon får en 
chans – det kan vara från borgmästarens bibliotek 
eller från nazisternas bokbål. Hon läser högt för 
alla i skyddsrummet under bombnätterna och hon 
börjar själv att skriva en bok. Det räddar hennes 
liv.

  – Jag tycker om att tänka på att hon stjäl 
tillbaka orden från Hitler och nazisterna, säger 

Markus.
Människor läser om boktjuven Liesel och 

gråter. För handlingen, stämningen och karaktär-
erna berör. Att man fortsätter att läsa sida efter sida 
beror kanske också på att det inte bara handlar om 
krig, förtryck och svält. Det är också en berättelse 
om hur de som har det svårast hjälper varandra och 
om att det finns människor som inte kan kuvas och 
som inte följer med strömmen. 

– Jag ville skriva om den hemskaste tidens 
finaste ögonblick, säger Markus. Boken blev svart 
men hoppfull.

Men hur kan en ung australisk författare 
beskriva livet i en tysk småstad för sextio år sedan 
som om han varit med om alltihop själv?

Markus Zusak är född och uppvuxen i Aus-
tralien, med mamma och pappa och tre syskon. 
Markus mamma kommer från Tyskland och hans 
pappa från Österrike. Som barn upplevde båda 
andra världskriget och de emigrerade till Australien 
när de var i tjugoårsåldern. 

När Markus började skrivandet gjorde han en 
märklig upptäckt. Hans föräldrar brukade alltid 
berätta saker för honom och hans syskon. Nu 
förstod Markus att alla dessa historier hade sparats. 

– Alla små och stora händelser och massor 
av ord och fraser på tyska… Alltihop fanns kvar 
någonstans inom mig.  Båda mina föräldrar är bra 
på att berätta och ur deras historier växte den värld 
fram som kommer till liv i boken. 

M
arkus Zusak älskar att 

Markus Zusak har skrivit flera böcker. På svenska finns också 
Hundår (2005), Fighting spirit (2009) och Knockout (2009)

– Jag trodde faktiskt inte att någon skulle 
vilja läsa boken! Den blev alldeles för tjock 
och nästan alla dör. Jag vågade inte ens 
hoppas på att den skulle bli utgiven. Och 
ändå kunde jag inte sluta skriva… Att 
skriva gör mig lycklig även om det är svårt, 
säger Markus Zusak.

överraska

Text: Helena Fernández   Foto: B. Wahlströms Bokförlag

ATT ÖVERSÄTTA BÖCKER

Förlaget skickar en bok. Anna får ett par veckor på sig att läsa den.

– Om jag inte känner att den passar mig säger jag nej. Jag ska ju leva länge med texten så 
jag måste känna att jag gillar den. 

Säger Anna ja blir nästa steg en råöversättning. 

– Efterhand som jag skriver in texten på svenska, lär jag känna författarens sätt att tänka 
och formulera sig. Man kommer underfund med hur han eller hon har tänkt i just den här 
boken. Allt som flyter på skriver jag in direkt. Sådant som är krångligt och som måste kol-
las upp flyttar jag över i en särskild fil som jag sparar till senare. 

 

Nu är det dags att ta itu med problemen.  
Det kan handla om att leta upp murares facktermer, namnet på ett egyptiskt ogräs eller 
rätt slangord för pengar. Ett sätt är att fråga andra översättare om råd. 

– Och så googlar jag förstås och läser i uppslagsböcker. Jag brukar ta reda på mycket om 
det som boken handlar om. Som översättare lär man sig hela tiden nya saker.

 

När råöversättningen är klar tar Anna en utskrift och slår sig ner i fåtöljen. Där läser hon 
noga med pennan i hand och formulerar om, ändrar och justerar. 

– Sedan för jag in alla de handskrivna ändringarna på datorn.

 

– Jag får veta om han eller hon reagerar på något, och gör i så fall de ändringar som behövs. 

Till sist läser Anna igenom alltihop en gång till. Kanske hittar hon något mer som behöver 
ändras. Sedan är allt klart för hennes del. Alla de här fem stegen brukar finnas med, men 
alla översättningsuppdrag är olika. 

Så här kan det gå till när Anna jobbar med en översättning:
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–The Book Thief av Markus Zusak grep tag i mig så fort jag började 
läsa. Jag tackade genast ja till att översätta den, säger Anna Strandberg.

Efter gymnasiet läste Anna 
engelska och svenska och 
utbildade sig till lärare, men 

redan som student började hon 
få översättningsuppdrag. 

Sedan dess har hon översatt 
massor av texter – dataspel, 

handböcker, romaner och 
barnböcker.

Anna tycker att det var mycket 
som var roligt med översättningen 
av Boktjuven. 

– Med en så bra text dras man 
in i den och hör något som påmin-
ner om en melodi. Och det var 
roligt med alla nybildade ord (”att 

mardrömma”, ”knytnävsord”) och 
alla överraskande fraser (”det lång-
benta dagsljuset”). 

När en text ska översättas finns 
det inget facit. Om man slår upp ett 
ord i ett lexikon står det ofta flera 
olika svenska alternativ.  Det finns 
många möjligheter att utforma 
texten. 

– Översättaren 
skriver helt enkelt 
boken en gång till 
och gör en tolkning 
med sina egna ord, 
konstaterar Anna.   

överraska

–The Book Thief av 
Markus Zusak blir 
till Boktjuven på 

svenska. Här berättar 
översättaren Anna 
Strandberg om sitt 
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Lilla ordflätan

Vi tycker om böcker
Elsa Nilsson, 11 år

Fanny Edwinzon, 10 år
Jag gillar Sune och Bert-
böckerna och Lasse-Maja. Och 
så gillar jag Sigge-böckerna.

Karl Lindgren,  
10 år 
Jag läser varje  
kväll. Gillar 
Vargbröder och 
Tintin.

Lisa Albertsson, 14 år
Jag läser gärna Johanna Thydell 
och Katarina von Bredow för jag 
vill läsa om kärlek och vänskap. 

Erik Lundström, 7 år
När mamma läser Håkan  
Bråkan så skrattar allihop.  
Håkan Bråkans Skrattbok 
är bäst!

Sebastian Segerberg, 5 år
Mina bästa böcker är Nalle 
Puhs Djurbok och 
Kartboken för  
alla barn.

Aliza Davod abdi, 8 år
Lillan i Kattresan är jättebra. 
Och Villa-Ulla-böckerna för 
där är dom inte kompisar 
först men sedan blir dom 
jättebra kompisar.

Erik Pyke-Björn, 7 år

Fredrik älskar 
böcker. Han 
gillar allt av Jan 
Lööf. En annan 
favoritbok är 
Sarah Sheppards 
Massor av 
dinosaurier.

Fredrik Nilsson, 3 år

Rasmus   
Isaksson,  
11 år

Kick-off är 
min favorit.

Lisa Lundström,  
   7 år

Kowsar Farah, 13 år
Jag tycker mycket om 
Arthur Spiderwicks 
fälthandbok.

Det jag tycker mest 
om är sagor. Allra 
mest tycker jag om 
De tre små grisarna. 
Varför? För det finns 
en varg med och i 
slutet, då blir man så 
glad så man nästan 
gråter, därför att det 
blir så bra, det blir så 
bra i slutet.. 

Freja Karlsson, 6 år

Kråkes 
årstidshjul 
har jag läst 
allra mest.

Jag har lyssnat på Harry Potter. Då 
fick ingen störa mig. Jag gillar Nelly 
Rapp. För dom är så spännande och 

så gillar jag Mulle Meck.

Niklas Kallin, 10 år
Jag lyssnar gärna på 
ljudböcker. Hur du tränar 
din drake, är bra och Bert-
böckerna. Fast jag läser böcker 
också. Nu 
har jag lånat 
böckerna om 
agent Jack 
Stalwart.

Victoria Carlsson, 11 år
Jag tycker om spännande 
böcker och böcker om skola och 
kompisar. Laura Trenter skriver 
bra böcker. Det hon skriver om 
kan hända i 
verkligheten, 
därför gillar jag 
dom.

Jag läser mest 
historieböcker 
för jag vill bli 
arkeolog när 
jag blir stor.
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Rosa si�ror är lodräta ord. Svarta si�ror är vågräta ord.

Grrr..

Bokpriser! Klipp ut och skicka in kors- 
ordet. Adress på sidan 3.

VINNARE AV LITTERATURPRISET TILL ASTRID LINDGRENS MINNE 2009

Text: Helena Fernández   Foto: Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Det var en gång..
− Bibliotekarien började: ”Det var en gång 
en fiskare som inte längre fick någon fisk”. 
Flickan bredvid henne fortsatte: ”Han sa till 
sin son att han inte hade några pengar”. Efter 
henne fortsatte nästa barn med en mening. Det 
växte fram en berättelse om hur fiskarens son 
hittade ett sätt att rädda sin familj. När sagan 
var nerskriven fick barnen rita och måla. Sedan 
sattes text och bilder ihop till en bok som 
andra barn kunde låna på biblioteket.

Vad är Tamerinstitutet?
Ulf Boëthius var med när en barngrupp i 
Ramallah gjorde en bok i Tamerinstitutets hus. 
2009 gick ALMA-priset, som är instiftat till 
Astrid Lindgrens minne, till den palestinska 
organisationen. Ulf är en av dem som utser 
pristagare.  

− Barn och ungdomar får komma till 
Tamerinstitutets hus och låna böcker, lyssna 
på sagor och berättelser, skriva egna texter, 
jobba med teater, radioprogram och filmer och 
mycket annat, berättar han. Men allra viktigast 
är kanske aktiviteterna runtom på Västbanken 
och i Gaza.

Barn i flyktingläger
Tanken är att för den som har tillgång till 
böcker öppnar sig världen trots murar och 

avspärrningar. Den som läser kan förflytta sig 
i fantasin.  Tamerinstitutet samarbetar med 
många för att ge de värst drabbade barnen 
hopp. Till exempel skaffar de fram böcker, 
papper och färger, ordnar musik och sång eller 
muntliga berättare för barnen i flyktinglägren. 

− Där har många det svårt. Det är trångt 
och fattigt. Ofta kan skolorna inte fungera och 
barnens fritid påverkas också av oroligheterna. 
Allt blir krångligt i hela området för överallt 
finns det hinder − vägspärrar, israeliska bosätt- 
ningar, en hög mur eller taggtråd. 

Palestinska barnböcker
På olika sätt försöker man bryta isoleringen. 
För tjugo år sedan fanns det knappast några 
palestinska barnböcker.

− Nu har Tamerinstitutet givit ut drygt 130 
titlar. Författarna är ofta personer som själva 
brukade låna böcker eller vara med i skrivar-
verkstäderna där när de var barn, berättar Ulf.

Den som läser kan inte stängas in

    Astrid Lindgren var en av Sveriges viktigaste författare. 
Hennes böcker finns översatta till fler än 90 språk. Hon dog  
år 2002. 

    För att hedra hennes minne har Sveriges regering instiftat 
ett årligt pris i hennes namn: Litteraturpriset till Astrid 
Lindgrens minne. Prissumman är fem miljoner svenska 
kronor, vilket gör det till världens största internationella  
barn- och ungdomslitteraturpris.

    Förkortningen ALMA kommer från den engelska 
översättningen Astrid Lindgren Memorial Award. 

Sammanfattat från www.alma.se

Tamerinstitutet
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Lilla ordflätan

Vi tycker om böcker
Elsa Nilsson, 11 år

Fanny Edwinzon, 10 år
Jag gillar Sune och Bert-
böckerna och Lasse-Maja. Och 
så gillar jag Sigge-böckerna.

Karl Lindgren,  
10 år 
Jag läser varje  
kväll. Gillar 
Vargbröder och 
Tintin.

Lisa Albertsson, 14 år
Jag läser gärna Johanna Thydell 
och Katarina von Bredow för jag 
vill läsa om kärlek och vänskap. 

Erik Lundström, 7 år
När mamma läser Håkan  
Bråkan så skrattar allihop.  
Håkan Bråkans Skrattbok 
är bäst!

Sebastian Segerberg, 5 år
Mina bästa böcker är Nalle 
Puhs Djurbok och 
Kartboken för  
alla barn.

Aliza Davod abdi, 8 år
Lillan i Kattresan är jättebra. 
Och Villa-Ulla-böckerna för 
där är dom inte kompisar 
först men sedan blir dom 
jättebra kompisar.

Erik Pyke-Björn, 7 år

Fredrik älskar 
böcker. Han 
gillar allt av Jan 
Lööf. En annan 
favoritbok är 
Sarah Sheppards 
Massor av 
dinosaurier.

Fredrik Nilsson, 3 år

Rasmus   
Isaksson,  
11 år

Kick-off är 
min favorit.

Lisa Lundström,  
   7 år

Kowsar Farah, 13 år
Jag tycker mycket om 
Arthur Spiderwicks 
fälthandbok.

Det jag tycker mest 
om är sagor. Allra 
mest tycker jag om 
De tre små grisarna. 
Varför? För det finns 
en varg med och i 
slutet, då blir man så 
glad så man nästan 
gråter, därför att det 
blir så bra, det blir så 
bra i slutet.. 

Freja Karlsson, 6 år

Kråkes 
årstidshjul 
har jag läst 
allra mest.

Jag har lyssnat på Harry Potter. Då 
fick ingen störa mig. Jag gillar Nelly 
Rapp. För dom är så spännande och 

så gillar jag Mulle Meck.

Niklas Kallin, 10 år
Jag lyssnar gärna på 
ljudböcker. Hur du tränar 
din drake, är bra och Bert-
böckerna. Fast jag läser böcker 
också. Nu 
har jag lånat 
böckerna om 
agent Jack 
Stalwart.

Victoria Carlsson, 11 år
Jag tycker om spännande 
böcker och böcker om skola och 
kompisar. Laura Trenter skriver 
bra böcker. Det hon skriver om 
kan hända i 
verkligheten, 
därför gillar jag 
dom.

Jag läser mest 
historieböcker 
för jag vill bli 
arkeolog när 
jag blir stor.
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Rosa si�ror är lodräta ord. Svarta si�ror är vågräta ord.

Grrr..

Bokpriser! Klipp ut och skicka in kors- 
ordet. Adress på sidan 3.

VINNARE AV LITTERATURPRISET TILL ASTRID LINDGRENS MINNE 2009

Text: Helena Fernández   Foto: Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Det var en gång..
− Bibliotekarien började: ”Det var en gång 
en fiskare som inte längre fick någon fisk”. 
Flickan bredvid henne fortsatte: ”Han sa till 
sin son att han inte hade några pengar”. Efter 
henne fortsatte nästa barn med en mening. Det 
växte fram en berättelse om hur fiskarens son 
hittade ett sätt att rädda sin familj. När sagan 
var nerskriven fick barnen rita och måla. Sedan 
sattes text och bilder ihop till en bok som 
andra barn kunde låna på biblioteket.

Vad är Tamerinstitutet?
Ulf Boëthius var med när en barngrupp i 
Ramallah gjorde en bok i Tamerinstitutets hus. 
2009 gick ALMA-priset, som är instiftat till 
Astrid Lindgrens minne, till den palestinska 
organisationen. Ulf är en av dem som utser 
pristagare.  

− Barn och ungdomar får komma till 
Tamerinstitutets hus och låna böcker, lyssna 
på sagor och berättelser, skriva egna texter, 
jobba med teater, radioprogram och filmer och 
mycket annat, berättar han. Men allra viktigast 
är kanske aktiviteterna runtom på Västbanken 
och i Gaza.

Barn i flyktingläger
Tanken är att för den som har tillgång till 
böcker öppnar sig världen trots murar och 

avspärrningar. Den som läser kan förflytta sig 
i fantasin.  Tamerinstitutet samarbetar med 
många för att ge de värst drabbade barnen 
hopp. Till exempel skaffar de fram böcker, 
papper och färger, ordnar musik och sång eller 
muntliga berättare för barnen i flyktinglägren. 

− Där har många det svårt. Det är trångt 
och fattigt. Ofta kan skolorna inte fungera och 
barnens fritid påverkas också av oroligheterna. 
Allt blir krångligt i hela området för överallt 
finns det hinder − vägspärrar, israeliska bosätt- 
ningar, en hög mur eller taggtråd. 

Palestinska barnböcker
På olika sätt försöker man bryta isoleringen. 
För tjugo år sedan fanns det knappast några 
palestinska barnböcker.

− Nu har Tamerinstitutet givit ut drygt 130 
titlar. Författarna är ofta personer som själva 
brukade låna böcker eller vara med i skrivar-
verkstäderna där när de var barn, berättar Ulf.

Den som läser kan inte stängas in

    Astrid Lindgren var en av Sveriges viktigaste författare. 
Hennes böcker finns översatta till fler än 90 språk. Hon dog  
år 2002. 

    För att hedra hennes minne har Sveriges regering instiftat 
ett årligt pris i hennes namn: Litteraturpriset till Astrid 
Lindgrens minne. Prissumman är fem miljoner svenska 
kronor, vilket gör det till världens största internationella  
barn- och ungdomslitteraturpris.

    Förkortningen ALMA kommer från den engelska 
översättningen Astrid Lindgren Memorial Award. 

Sammanfattat från www.alma.se

Tamerinstitutet
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Rick Riordan 
Översättare: Olle Sahlin
Egmont Kärnan AB. 216 sidor
ISBN 978-91-7405-229-9

39 Clues 1: 
Benknotornas labyrint

När advokaten läser upp Grace 
Cahills testamente får arvtagarna ett 
val. Antingen får de en check på 1 
miljon dollar eller också få de första 
ledtråden och möjligheten att delta i 
den stora skattjakten. Amy och Dan 
tvekar en kort sekund, därefter låter 
de sina checkar gå upp i lågor, och 
de är med i den stora utmaningen. 

Meg Cabot 
Översättare: Maria Holst
Rabén & Sjögren. 256 sidor
ISBN 978-91-29-67172-8

allie Finkles regler för tjejer 
Den nya tjejen

Allie är “den nya tjejen” i skolan. 
Hon har flera tjejkompisar, men det 
finns en tjej som retar henne hela 
tiden. Hon säger att hon ska spöa 
upp Allie. Allie frågar runt för att få 
tips om hur hon ska göra. Det är inte 
lätt. Det är tur att hon ska få en liten 
kattunge!

anders jacobsson och sören Olsson 
Egmont Kärnan AB. 125 sidor
ISBN 978-91-7405-138-4

Bert och den ryska 
invasionen
Bert gör ett avtal med sina föräldrar. 
En liten uppoffring ska ge familjen 
en inkomst på 10.000 kronor. 
Kanon, tycker Bert, tills han förstår 
vad det går ut på. En rysk idrottstjej 
ska bo i hans rum i tre månader och 
Bert ska bo i klädkammaren. En 
rysk tjej! Hon kommer säkert att se 
ut som en stor traktor! Bert bävar 
för vad som väntar, och så står hon 
plötsligt i hallen, Darja, och inte ser 
hon ut som någon traktor precis!

Guus Kuijer 
Översättare: Boerje Bohlin
Opal. 102 sidor
ISBN 978-91-7299-343-3

Boken om allting
Thomas pappa är ett hot mot 
honom, hans mamma och syster. 
Pappan gömmer sig bakom sin 
gudstro när han misshandlar sin 
fru och slår Thomas med träsleven. 
När nöden är som störst lär Thomas 
känna damen som bor granne med 
familjen. Hon ger honom “Emil och 
detektiverna” att läsa, och boken ger 
honom hopp. Thomas önskan är 
att få bli lycklig. En högläsningsbok 
där man lider med och känner för 
Thomas. Man önskar honom allt 
gott! 

Paul stewart och Chris Riddell 
Översättare: Maria Fröberg
Argasso. 250 sidor
ISBN 978-91-8507-171-5

Corby Flood
Ångbåten Euphonia var en gång ett 
lyxfartyg. Nu är hon i dåligt skick. 
Corby och hennes familj reser 
med båten när Corby råkar höra 
ett märkligt samtal mellan några 
män. Hon hör också ett sorgset ljud 
inifrån båten. Samtidigt som Corbys 
syster drabbas av den stora kärleken 
rullar ett mysterium igång. 

jeff Kinney
Översättare: Thomas Grundberg
Bonnier Carlsen. 224 sidor
ISBN 978-91-638-6319-6

Dagbok för alla mina fans
Rodrick regerar

Greg berättar hemligheter i sin 
loggbok. Hans storebror Rodrick 
låtsas vara sjuk i influensa. 
Föräldrarna lämnar bröderna 
ensamma en kväll. Då ordnar 
Rodrick en fest för sina kompisar. 
Greg låser han in i källaren. Rodrick 
vet att Greg inte kommer att skvallra. 
Han vet nämligen något om Greg 
som är väldigt pinsamt! En rolig 
handtextad dagboksberättelse med 
tecknade illustrationer. Läs, skratta 
och skriv dagbok själv! 

läsa MER

läsa MER
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Chris Mould 
Översättare: Carla Wiberg
Berghs förlag. 180 sidor
ISBN 978-91-502-1769-8

Darklings hämnd
En dag står familjen Darkling där 
och påstår att de är arvtagarna 
till Stanleys hem på Crampton 
Rock. Vad har de för bevis för sina 
påståenden? De ser lite underliga ut, 
nästan som håriga hundar, tänker 
Stanley. Något skumt är i görningen! 
Fjärde boken i serien Hemligheten 
på Crampton Rock. Ganska lättläst 
med fräcka tuschillustrationer.

lise Bidstrup
Översättare: Ebba Berg
Kabusa Böcker. 64 sidor
ISBN 978-91-7355-099-4

De försvunna barnen
Martin är ensam hemma. Han 
sitter vid datorn när han märker att 
marken vibrerar. Vad är det som 
händer? Han faller och faller och 
rätt vad det är befinner han sig på 
okänd mark hos en grupp onda 
dvärgar som kidnappar barn för att 
hitta den rätta ledaren. Den som kan 
strida mot människorna och ta över 
jorden. Är Martin rätt person?

Frances Burnett /Åsa liljeholm 
Översättare: Peter Törnqvist
LL-förlaget. 209 sidor
ISBN 978-91-7053-203-0

Den hemliga trädgården
Mary bor i Indien. Hon har egna 
tjänare och allt vad hon kan önska 
sig förutom sina föräldrars kärlek. 
När hennes föräldrar dör flyttar 
hon till en släkting i England. Där 
är allting annorlunda. För första 
gången i sitt liv upptäcker Mary att 
det finns människor som hon tycker 
om och att livet kan vara väldigt 
spännande. En underbar klassiker. 
Här presenterad som lättläst! 
Läs den! 

Eva Ibbotson 
Översättare: Jadwiga Westrup
Uppläsare: Claire  Wikholm
Bonnier Audio. 4 CD. ISBN 978-91-7953-817-0

Den stora spökräddningen
Englands spöken har ingenstans att 
bo längre. Det finns inte så många 
fallfärdiga slottsruiner kvar. Spökena 
är utrotningshotade och Rick 
bestämmer sig för att hjälpa dom. 
Han tar sig till regeringen och där 
får han löfte om att spökena ska få 
en fristad i ett gammalt slott. Men 
nåt är inte som det ska i det gamla 
slottet. Spökena mår dåligt. Rick 
måste rycka ut igen. Ljudbok

Petter lidbeck 
Rabén & Sjögren. 144 sidor
ISBN 978-91-29-67177-3

Det glömda brevet 
När Pella, Tyra och Siri är 
med klassen på studiebesök på 
Helsingborgs Dagblad blir tidningen 
bombhotad. Hotet är riktat mot den 
journalist som hade rundvisning 
med klassen. Tjejerna blir nyfikna 
på vad orsaken kan vara och går 
igenom mannens artiklar för att se 
om han kan ha fått fiender genom 
vad han skrivit. 

Moa-lina Croall 
Alfabeta. 192 sidor
ISBN 978-91-501-0996-2

Det är jag som är lisa
Lisa bor med storasyster Anna, 
pappa och farmor. Mamma är 
bortrest. Lisa vet inte när hon 
kommer tillbaka. Systrarna saknar 
henne. I skolan är Lisa ensam. Hon 
klarar det bra. Det svåra är när 
killarna tråkar henne. När en cirkus 
kommer till stan får Lisa en bästa 
vän i Nova. Hon vet hur man ska 
hantera killar. Äntligen blir livet 
härligt igen! 

läsa MER
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Maj Bylock
Rabén & Sjögren. 224 sidor
ISBN 978-91-29-66955-8

Dimmornas ö
Tredje boken om Fågelprinsen. 
Fågelmannen är död, och Mung 
och Larne ska försöka ta sig till 
Dimmornas ö. Där bör de kunna 
leva som druider och slippa jagas 
av romarna. De får möjlighet att 
resa med ett skepp, Mung som 
roddare och Larne gömd i lasten. 
När fartyget börja brinna förlorar 
Mung och Larne varandra ur sikte. 
Kommer de någonsin att mötas 
igen?

Bisse Falk /Bengt arne Runnerström 
LL-förlaget. 130 sidor
ISBN 978-91-7053-274-0

Dunawi och    
naturens hämnd
Dunawi bor i Columbia. Hon ska 
bo med mormor och morfar i elva 
år. Under den tiden ska hennes 
pappa gå i lära och bli en vis man. 
Hennes mamma har följt med 
honom. Dunawi kommer att sakna 
dem mycket. Natten innan hennes 
föräldrar ska ge sig av föds en 
griskulting. Den blir till en tröst för 
Dunawi. När grisen sedan blir sjuk 
är Dunawi beredd att göra vad som 
helst för att den ska bli frisk igen. 

Pia Hagmar
B. Wahlströms Bokförlag. 192 sidor
ISBN 978-91-32-15583-3

Dödens hus
Aron, Henke, Leo och Myggan tältar 
en av sommarlovets sista nätter. De 
sitter i brasans sken och njuter av 
den sista ledigheten. När de vaknar 
på morgonen luktar det bränt, men 
var kommer röken ifrån? Vilka är 
de två männen som ber om hjälp 
att släcka brasan, och vart har 
Rambo och Myggan tagit vägen? 
Dalslandsdeckarna 11. 

Gull Åkerblom
Opal. 80 sidor
ISBN 978-91-7299-363-1

Emilys beslut
Allting förändras när Emilys pappa 
berättar att han har köpt en gård. 
Han ska ha djur och Sheeba, Emilys 
och Nannas häst ska bo i hans stall. 
Emilys mamma flyttar inte med och 
Emily tycker att hon befinner sig i en 
omöjlig situation. Hon kan inte välja 
vem hon ska bo hos! 

Måns Gahrton och johan Unenge 
Bonnier Carlsen. 120 sidor
ISBN 978-91-638-6316-5

En omväg till ditt hjärta
Rosa åker till Gotland för att bo 
hos sin pappa och hans nya familj. 
Hon ska vara där i tre dagar och 
hon har verkligen längtat. Snart 
ska hon få ett litet syskon till. Det 
är spännande! Hon skickar sms till 
Ville, men han svarar inte. Ville själv 
är i valet och kvalet. Han vet att Leila 
är kär i honom, men vad känner han 
egentligen? Ska han dejta henne för 
att testa sina känslor? Livet enligt 
Rosa del 7.

anthony Read /David Frankland
Översättning: Helena Olsson
Argasso. 160 sidor
ISBN 978-91-85071-72-2

Fallet med rubinen från 
Ranjipur
Ravi jagas av mördare när Pojkarna 
på Baker Street räddar honom. 
Mördarna är ute efter den värdefulla 
rubin som Ravis pappa, rajan av 
Ranjipur, ska ge drottningen. Det 
vilar en förbannelse över rubinen. 
Är det den som gör att Ravis 
pappa drunknar? Var det verkligen 
en olycka? Vad gör Moriartys 
vagn utanför vaxkabinettet där 
utställningen om rubinen just 
öppnat? Pojkarna på Baker Street 
har ännu ett fall att lösa. 

läsa MER
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Glen Ringtved 
Översättare: Leif Jacobsen
Hegas. 92 sidor
ISBN 978-91-85877-12-6

Finalen 
Fjärde boken i serien Drömlaget. 
Erik älskar fotboll. Nu har han och 
kompisarna i Drömlaget gått till 
final. De hoppas på en seger. De 
kommer att kämpa, och de har Nick 
i sitt lag så det ska nog gå bra. När 
finalen närmar sig får laget oväntade 
problem som de måste hitta en 
lösning på! Detta är en lättläst och 
spännande bok om fotboll, kompisar 
och lite kärlek. 

Thomas Halling 
Alfabeta. 144 sidor
ISBN 978-91-501-0955-9

Finnes: agnes, 
Önskas: Kille
Det är mycket som händer i Agnes 
liv. Hon är kär i Adam, men Filip 
frågar chans och hon svarar ja fastän 
hon inte vill. Hennes gamla fiende 
Lisa, har blivit trevlig och kan säkert 
bli en ny bästis. Cilla, Agnes bästis 
som har flyttat, vill att Agnes ska 
komma och bo över helgen. Är det 
samma gamla Cilla eller har hon 
blivit en tuff tjej nu? Mysigt, härligt, 
roligt, finurligt om kärlek och livet 
när det börjar pirra i kroppen!

annika Thor och Per Thor
Bonnier Carlsen. 272 sidor
ISBN 978-91-638-6437-7

Fyren och stjärnorna
Erik och Blenda bor med mamma 
Tora i Göteborg. Deras pappa har 
emigrerat till Amerika och de har 
inte hört av honom. Livet förändras 
när deras mamma blir förälskad 
i fyrmästaren Carl. De flyttar till 
fyrplatsen och där visar Carl sitt 
dåliga humör. Blenda och Erika 
längtar tillbaka till Göteborg, men 
vet inte hur de ska kunna ta sig dit. 
Härlig högläsning om kärlek, saknad 
och svek i Sverige för knappt hundra 
år sedan.

Ingelin angerborn 
Tiden. 192 sidor
ISBN 978-91-7371-075-6

För alltid ...
Nora ska tillbringa sommarlovet hos 
mammas kompis Vanja. Hon bor i 
ett hus ute i skogen. Redan på vägen 
dit får Nora en känsla av att någon 
iakttar henne. Känslan förstärks när 
hon är hos Vanja. Hon får mystiska 
sms, hon hör konstiga ljud och 
hon ser att någon tagit foton med 
hennes mobil. När Nora besöker ett 
fallfärdigt hus får hon en känsla av 
att hon har varit där förut!

anna Charlotta Gunnarson 
Rabén & Sjögren. 112 sidor
ISBN 978-91-29-67123-0

Gabriela stjärna och tjuven
Nelly har allt. Hon har rest tvärs 
över jordklotet, hon bor i ett stort 
hus, hon har massor av prylar. 
På sin födelsedag har hon bjudit 
hem klasskompisarna på disco. Då 
försvinner en av Nellys favoritprylar 
och misstankarna riktas mot 
Mikaela som förkrossad flyr hem. 
Gabriela och William ångrar att 
de inte har ställt upp och försvarat 
Mikaela. Nu kanske det är för sent. 
Vad kan de göra för att ställa allt till 
rätta?

Mårten sandén
Rabén & Sjögren. 224 sidor
ISBN 978-91-29-66945-9

Geniet
Peter och Petra lämnar Lund för 
att besöka släktingar i New York. 
På flygplanet ser Petra två mystiska 
män med solglasögon. Hon är 
övertygad om att de förföljer nörden 
Jeff som sitter bredvid Peter på 
planet. Under flygturen faller Jeff 
ihop, förmodligen förgiftad. Han 
överlever, men vad som hänt med 
honom efter att planet har landat vet 
de inte. Han är spårlöst försvunnen!
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Chris Mould 
Översättare: Birgit Lönn
Berghs förlag. 94 sidor
ISBN 978-91-502-1764-3

Genom rök & eld
Om du någon gång träffar på 
en drake, då kan det vara bra att 
känna till något om dem. I tio olika 
berättelser med häftiga illustrationer 
av drakar, kan du få kunskap om hur 
drakar kan bete sig. En spännande 
resa “genom rök & eld”.

Ulf Nilsson
Bonnier Carlsen. 144 sidor
ISBN 978-91-638-6427-8

Hemligt brev till   
hela världen
Johnny försöker att lista ut vem som 
har tagit sig in i Danskans nätverk. 
Det är inte så lätt, men med lite 
hjälp får han veta att det har något 
med Afrika att göra. Någon skriver 
något om kalasjnikovgevär och om 
att döda. Något viktigt ska hända 1 
november. Johnny blir rädd. Vad är 
det som är på gång? En spännande 
deckare som tar upp skillnader och 
likheter mellan människor i den rika 
världen och den fattiga.

alice vieira 
Översättare: Helena & Per-Erik Vermcrantz
Lusima böcker. 140 sidor
ISBN 978- 91-977535-2-4

Honungsblomma
Farmor berättar att Melindas 
mamma är drottning över 
Dioneiorna. Det låter fint. Melinda 
har haft det bra hos farmor, men när 
farmor dör får hon flytta med pappa. 
När hon får en dagmamma har hon 
det riktigt bra, men visst längtar 
hon efter pappa. Han har varit borta 
länge nu. En dag ringer han och 
berättar att han har en överraskning 
för Melinda. Vad kan det vara? En 
fin berättelse med sagoton om svåra 
känslor. 

anna Knutsson och 
ann-Christine Magnusson 
Tiden. 144 sidor
ISBN 978-91-7371-108-1

Ingen ser dig
Mira åker på vildmarksläger. De är 
totalt fyra ungdomar. Fritidsledaren 
Kenneth Klack ska lära dem att 
överleva i naturen, men redan första 
natten försvinner han spårlöst. På 
radion har de hört att två fångar 
rymt från Kumlaanstalten och 
dessutom har Kenneth fått ett skumt 
sms på sin mobil!

Katarina Widholm 
Kikkuli förlag. 130 sidor
ISBN 978-91-8961-051-4

jina med j
Jina är tio år. Hennes pappa har en 
butik som säljer djur. Jina älskar djur 
och mest av allt hästar. Hon är ofta 
i stallet och riktigt bra mår hon när 
hon är med sin älsklingshäst Roffe. 
När hon får veta att stallet ska läggas 
ner och hästarna säljas, vet hon inte 
vad hon ska ta sig till. Vart kommer 
Roffe att ta vägen nu?

leslie Margolis
Översättning: Maria Holst
Tiden. 192 sidor
ISBN 978-91-7371-085-5

Killar och hundar
Annabelle har flyttat. Det innebär ny 
skola, nya kompisar och att vänja sig 
vid mammas nya pojkvän. Annabelle 
blir verkligen överraskad när hon får 
en hundvalp. Hon får en bok om hur 
man tränar hunden också. I den nya 
skolan är killarna otroligt jobbiga. 
Det är då hon får idén om att pröva 
att vara lika bestämd mot dem som 
hon är när hon uppfostrar sin valp. 
Kommer det att lyckas?
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Britt Engdal /anna Walfridson 
Opal. 124 sidor
ISBN 978-91-7299-356-3

leila, flickan som inte fanns
Teresa och Nasin bor i Bagdad. 
Teresa är kristen assyrier och Nasin 
kurd. De smyger med sin vänskap 
men avslöjas av Nasins kusin som 
uppträder hotfullt. Läget i Irak blir 
spänt och Teresas familj flyr. En bok 
om hur det kan kännas att lämna allt 
för att komma till ett nytt och okänt 
hemland. 

laurent Gerra /achdé efter Morris 
Översättare: Per A J Andersson
Egmont Kärnan AB. 46 sidor
ISBN 978-91-7405-173-5

lucky luke album nr 84 - 
Mannen från Washington

Mannen från Washington är ett 
Lucky Luke-äventyr i gammal god 
form. Roliga strapatser väntar när 
cowboyen som drar snabbare än 
sin egen skugga får i uppdrag att 
eskortera presidentkandidaten 
Ruthie Hayes på sin tågburna 
valturné genom Amerika. 
Lönnmördare, gift, bomber och 
prisjägare... Hans konkurrenter gör 
vad som helst för att stoppa dem!
Serie

Pia Hagmar och Teo Hagmar 
B. Wahlströms Bokförlag. 130 sidor
ISBN 978-91-32-15582-6

lömsk längtan
Äntligen trivs Pål i den nya 
lägenheten som han och mamma 
bor i efter skilsmässan. Ja, allt är 
egentligen bra tills Alex smäller till 
Pål över smalbenen när de spelar 
innebandy. Pål bestämmer sig för 
att hämnas. Något senare kidnappas 
Alex nyfödda lillasyster. Då är 
allt tjafs glömt, och Pål och hans 
kompisar bestämmer sig för att söka 
efter den skyldige. Detta är tredje 
boken om Pål & co. 

louise arnold 
Översättare: Inge Gerd Tungström
B. Wahlströms Bokförlag. 260 sidor
ISBN 978-91-32-15550-5

Min osynlige vän
Tom har börjat i ny skola. När 
han kommer hem med blåtira 
och tuggummi i håret vill han 
inte berätta vad som hänt. Livet 
är orättvist, tänker Tom i samma 
ögonblick som spöket Arthur Grå. 
Det gemensamma yttrandet för dem 
samman. Äntligen har Arthur Grå 
fått ett uppdrag! Han ska bli Toms 
osynlige vän, men ännu vet Tom 
ingenting. 

Tomas löfdahl
Inläsare: Tomas Löfdahl
Adelphi Audio. 3 CD
ISBN 978-91-85923-93-9

Minideckarna på nya spår
Osborn, Peppe, Smulan och Alex i 
Minideckarna ska egentligen inte 
lösa några mysterier mer. De ska 
ha semester. Men när de besöker 
Brudbacka snubblar de förstås över 
ett mysterium direkt. I den låsta, 
spöklika kyrka skymtar Alex två 
figurer. Vad gör dom där? Men när 
de ska visa kyrkvaktmästaren är 
kyrkan tom och ingen tror dom. Vad 
är det som pågår? Finns bara som 
ljudbok.

Kajsa Gordan
Berghs förlag. 130 sidor
ISBN 978-91-502-1750-6

Mod & fritt fall
Jenny har flyttat till Lövarö. Det 
innebär ny klass och nya kompisar. 
På Lövarö bor även David. 
Känslorna mellan David och Jenny 
är starka. Hon lånar gärna Davids 
mountainbike och kör lite terräng. 
Jenny saknar sin pappa. Han bor i 
Köpenhamn och det var länge sedan 
de sågs. Jenny bestämmer sig för 
att ta sig dit på egen hand. Det är 
riskabelt, men hon måste!
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lena lilleste 
Tiden. 176 sidor
ISBN 978-91-7371-095-4

Mörka hemligheter
Tommy och Flisen är nöjda. De har 
fått en ny gympalärare, Micke. Han 
är kanonbra. De får spela basket på 
lektionerna. Yes! Det är inte bara 
killarna som är nöjda. Deras lärare 
Annika verkar också glad, och 
det är bra. En dag ser Tommy och 
Flisen att Micke gömmer sig när 
en Toyota med guldfärgade fälgar 
passerar. Micke har en hemlighet 
och han berättar den för killarna. De 
lovar att ingenting säga. Lättläst och 
spännande!

Zizou Corder 
Översättare: Ingela Bergdal
B. Wahlströms Bokförlag. 280 sidor
ISBN 978-91-32-15688-5

Nabus bok
Lee har otur när han försöker stjäla 
en kvinnas plånbok. Han fastnar 
med handen, men lyckas ändå 
fly med plånboken. Mr Maggs 
misstolkar situationen och släpper in 
Lee i sitt hem där han har värdefulla 
böcker. När Lee ger sig av får han av 
misstag med sig en gammal bok om 
mesopotamiska myter. Lee kan inte 
läsa. Den gamla boken uppfattar det 
och läser sina berättelser högt för 
Lee. En magisk historia! Härlig som 
högläsning!

Britt Engdal 
LL-förlaget. 75 sidor
ISBN 978-91-7053-296-2

När natten är som mörkast
På natten drömmer Max om en 
okänd kvinna som står vid hans 
säng. Han kan inte släppa tankarna 
på henne. När klassen släktforskar 
arbetar Max med Amanda. De 
upptäcker att det har levt en kvinna 
på ön som har dödat sitt nyfödda 
barn. Finns det något samband med 
kvinnan som Max drömmer om? 
Max och Amanda bestämmer sig för 
att undersöka saken! 

Matthew Forsythe
Ordbilder. 154 sidor
ISBN 978-91-85269-13-6

Ojingogo
En liten flicka och hennes tama 
bläckfisk ger sig ut på äventyr 
i en drömvärld befolkad av 
märkliga monster, jättar och 
robotar. Ojingogo är en spännande 
fantasiresa, berättad helt i teckningar 
utan text. Du som älskar manga 
kommer kanske att känna igen dig.
Serie

Bosch 
Översättare: Marita Palm 
Rabén & Sjögren. 400 sidor
ISBN 978-91-29-67012-7

Om du läser det här   
är det kört!
En hemlig kod. Ett möte i hamnen. 
Max-Ernest och Cassandra ger sig 
iväg. Mötet blir inte vad de trott. 
Bakbundna på ett fartyg kämpar 
de för att bli fria, helt ovetande om 
att detta är ett uppdrag som Terces-
sällskapet skickat dem på. De ska 
nu söka efter en homunculus, en 
500 år gammal varelse som ingen 
egentligen har sett. 

sabine Neuffer
Översättning: Birgit Lönn
Opal. 204 sidor
ISBN 978-91-7299-321-1

Pappaprojektet
Nellie och hennes mamma lever 
ensamma. En dag stöter Nellie ihop 
med lille Timmy. Han har ramlat 
med sin cykel. Nellie tar med honom 
hem och plåstrar om honom. Hon 
blir så förtjust i honom att hon 
frågar om hon kan få passa honom 
ibland. När Nellie möter Timmys 
pappa tror hon inte sina ögon. Han 
ser verkligen bra ut! Trevlig är han 
också! Tänk om Nellie kunde ordna 
en träff mellan Timmys pappa och 
sin egen mamma!
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Heddi Böckman /Irmelin sandman lilius 
B. Wahlströms Bokförlag. 112 sidor
ISBN 978-91-32-15698-4

sju hiskliga historier
När Viktors pappa har lagt det nya 
takteglet, börjar Viktor höra ljudet 
av en häst som skrapar hovarna 
i taket. Viktors föräldrar tror att 
han inbillar sig, men snart förstår 
de att han inte hittar på. Sex barn 
ska ut och fråga bus eller godis när 
de upptäcker att de blivit sju. Vem 
gömmer sig bakom masken? Läs de 
sju mysrysarna som känns som de 
har hänt i verkligheten.

jesper Tillberg /Peter Bergting 
B. Wahlströms Bokförlag. 160 sidor
ISBN 978-91-32-15521-5

skatans nyckel
Svea går i femman. Hon är ensam, 
men har en kompis i Emma. Farmor 
betyder mycket för Svea. När hon 
dör upptäcker Svea att hon har fått 
nya förmågor. I farmors testamente 
är Svea dessutom utvald till att ärva 
speciella saker. Emma förstår att det 
finns en anledning till det. 

Åsa lind 
Rabén & Sjögren. 304 sidor
ISBN 978-91-29-67026-4

slumpens bok
Hanna Demeter är ovanligt lång, 
hennes mamma är galen, pengarna 
är slut och Hannas skola har brunnit 
ner. Är det slumpen som för en 
tretusen år gammal bok i hennes 
väg? Hur kommer den att påverka 
Hannas liv och hur kan fru Wilton, 
Oscar Levertin och Vera Smitt hjälpa 
henne? Följ med på en märkligt 
magisk resa med besök i olika 
världar.

anna Holmström Degerman /
Karin södergren 
Opal. 80 sidor
ISBN 978-91-7299-347-1

smugglaren
Jocke försöker att imponera på 
Jossan genom att röka. Hon tar 
paketet ifrån honom och upptäcker 
då att paketet inte är köpt i en 
butik. Det saknar varningstext. 
Ganska snart går det rykten om att 
smuggelgods säljs ifrån pizzerian. 
Jossan och Niklas bestämmer sig 
för att ta reda på var cigarretterna 
kommer ifrån. 

Philip Reeve 
Översättare: Ylva Kempe
B. Wahlströms Bokförlag. 348 sidor
ISBN 978-91-32-15661-8

starcross
Fortsättning på Larklight. Familjen 
får ett erbjudande om att resa till en 
lyxig badort vid asteroidbältet nära 
planeten Mars. Art, Myrtle och deras 
mamma reser dit för att vara där 
i en månad till att börja med. Det 
är något märkligt med stämningen 
på platsen. Det är något som är fel. 
Högst förvånade blir de när deras 
vän Jack Havock dyker upp under 
falskt namn. Ett spännande äventyr 
som utspelar sig i rymden.

Kerstin lundberg Hahn 
Rabén & Sjögren. 144 sidor
ISBN 978-91-29-67062-2

stormens ögon
En gammal dam är ute och går 
med sin hund när ett par killar på 
moped rycker till sig hennes väska 
och sparkar i väg hunden. Mimmi 
ser när det händer men killarna har 
hjälm och visir så hon kan inte peka 
ut dem. Zacki råkar befinna sig i 
en skogsdunge när samma killar 
gömmer stöldgods i skogen. Han ser 
inte heller deras ansikten, men han 
ser deras kängor och det kan räcka 
långt!
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arne Norlin 
Alfabeta. 160 sidor
ISBN 978-91-501-1185-9

Tidningsdeckarna och 
vampyrerna
Henke, Emma och Ali är ute på ett 
nytt uppdrag för Norrsjö Nyheter. 
Förfalskade sedlar är i omlopp och 
gänget spanar efter misstänkta. 
Samtidigt pågår ett stort rollspel med 
vampyrer som tema. Emma och Ali 
blandar sig i spelet för att undersöka 
om det finns något samband mellan 
händelserna.

Martin Widmark/Katarina strömgård 
Bonnier Carlsen. 176 sidor
ISBN 978-91-638-6086-7

Under en himmel av glas
David och Larissa har fått ett 
stipendium och åker till Island. Efter 
ett vulkanutbrott följer de en man 
på avstånd. Det gör att de hamnar 
en bra bit under havsytan och 
upptäcker en underjordisk plats där 
en utvald grupp människor lever, i 
Subtopia. Har de stött på ett idealiskt 
samhälle, ett som många drömmer 
om?

Tommy Donbavand /lily Bernhard 
Översättare: Gudrun Samuelsson
Rabén & Sjögren. 160 sidor
ISBN 978-91-29-67104-9

vampyrens huggtand
Av en tillfällighet förstår Lukas 
föräldrar att han är varulv. När Lukas 
en dag attackerar en klasskamrat 
tvingas familjen att flytta till Stora 
Skräckens gränd. Där bor vampyrer, 
mumier och allsköns varelser. Lukas 
föräldrar blir livrädda för vad som 
kan hända! Lättläst, spännande och 
roligt!

Benni  Bødker 
Översättare: Catharina Andersson
Bonnier Carlsen. 128 sidor
ISBN 978-91-638-6185-7

vampyrfesten
När Edvard och Agnes syster dör 
börjar märkliga saker hända. Folk 
påstår att deras syster är vampyr. 
Edvard och Agnes vill inte tro det de 
hör, men rykten börjar cirkulera och 
de blir tvungna att flytta. Då träffar 
Edvard Mina, en blek och älskvärd 
flicka med en obehaglig storebror, 
Vladislav, som går omkring i svart 
slängkappa. Vad döljer de nya 
bekantskaperna? Är de vampyrer?

Michelle Paver 
Översättare: Birgitta Gahrton
Semic. 340 sidor
ISBN 978-91-552-3264-1

vargbröder
Ondskans schaman

När Torak lämnar sin vän Bale är 
han mycket upprörd. Han går ifrån 
honom en stund för att smälta det 
som Bale just har sagt. När Torak 
återvänder finner han sin vän 
mördad. Torak måste först hela sin 
väns själ, sedan ska han och Renn 
ge sig iväg för att hitta den som har 
begått dådet. Följ Torak i den femte 
spännande delen om Vargbröder!

Matthew Morgan, Guy Macdonald /
jonny Duddle 
Översättare: Anna Falk
Rabén & Sjögren. 174 sidor
ISBN 978-91-29-66983-1

varulv möter drake
Varulvspojken Ulf bor i en djurpark 
för ovanliga och mytiska djur. 
Djuren tas väl omhand, men en dag 
dödar någon en drakunge. Är den 
kanske mördad? Ulf och doktor 
Fielding försöker ta reda på vad som 
hänt. Samtidigt dyker en man upp. 
Han presenterar sig som inspektör, 
men det är något skumt med 
honom!

läsa MER

läsa MER
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Bo R. Holmberg 
Alfabeta. 96 sidor
ISBN 978-91-501-1107-1

vi rymmer igen!
Fortsättning på Ska vi rymma?. 
Brandon reser till Teresa. De ska 
mötas igen, men deras föräldrar vet 
ingenting. Brandon är rädd för att 
möta Teresas pappa, men Teresa 
lugnar honom. Hennes pappa är 
bortrest. Nu ska de campa en natt 
och hoppas på att ingen ska köra 
bort dem. Deras längtan är stark. De 
kommer varandra riktigt nära trots 
att det var ett tag sedan de möttes. 

Mattias johnsson 
Järnringen förlag AB. 325 sidor
ISBN 978-91-976968-6-9

vilddjuret vaknar
Agata är en ensam elvaåring. Hennes 
mamma är död sedan flera år. Visst 
är pappas nya fru snäll, men Agata 
saknar sin mamma. De reser på 
semester till havet för att få lugn 
och ro, men Agata tycker sig höra 
någon som går på vinden och hon 
lägger märke till två katter som är 
lite märkliga. Det är något skumt 
med lärarna som bor på hotellet. 
Varför luktar de så illa? Första boken 
i historien om Agata Wäderby och 
hamnskiftarna. 

Iselin B. alvestad 
Översättare: Mona Eriksson
Tiden. 192 sidor
ISBN 978-91-7371-080-0

vägen följer hjärtat
En dag invaderas byn som Alanya 
och hennes farbror Pip bor i. 
Ryttare stormar in och Alanya 
inser att det är henne de letar efter. 
Hennes farbror drar till sig ryttarnas 
uppmärksamhet och gör det möjligt 
för Alanya att fly tillsammans med 
trollkarlen Kasimir. Alanya söker 
sin historia. Vem är hon och vad vill 
ryttarna? 

Pia Hagmar /sylvia Brunke 
B. Wahlströms Bokförlag. 144 sidor
ISBN 978-91-32-15601-4

vänner och ovänner
Siri och Flisan är bästa vänner. 
Tillsammans tar de hand om Flisans 
häst Tarzan. Flisans pappa är alltid 
med, men Flisan vill att han ska 
åka hem. Hon vill klara av Tarzan 
själv. Flera av de andra ridtjejerna 
är avundsjuka på Flisan och sprider 
dålig stämning, men Kevin kan 
tänka sig att hjälpa till! Flisan 6

Ingela Magner 
Tiden. 162 sidor
ISBN 978-91-7371-094-7

Åskans döttrar
Vilda och Erik får bo hos sin farfar 
på Gotland när deras pappa, som 
är journalist, är kidnappad i Irak. 
Vilda hittar ett nergrävt smycke, 
som gömts av vikingaflickan Tora. 
I drömmarna får Vilda kontakt 
med Tora. Vilda och Erik får tiden 
att gå genom att spela rollspel med 
grannbarnen. Leken blir till allvar 
när Erik ilsknar till och slåss på 
riktigt. Allt bottnar i det avsked som 
aldrig blev av när Eriks pappa for 
iväg.

Carin Collén m fl
BTJ Förlag. 158 sidor.
ISBN 978-91-7018-620-2

Böcker som killar gillar
Vill du ha fler boktips? Här är 
tipslistan för killar från sex till 
fjorton år. Boken finns på ditt 
bibliotek.

läsa MER
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Per Nilsson 
Rabén & Sjögren. 298 sidor
ISBN 978-91-29-66960-2

absolut Per Nilsson
Per Nilsson låter karaktärer från sina 
tidigare böcker återkomma och mötas 
i en annorlunda historia. Hannah, 
Jonatan, Josefin, Andreas, Anon och 
Mia-Maria med flera turas om att 
berätta. Platsen är Malmö och den 
gemensamma nämnaren är Zarah, som 
de alla känner eller har känt på något vis 
och som har försvunnit. Frågan är om 
det är frivilligt? Ett måste för alla som 
gillar Per Nilsson, men läsvärd även för 
dig som inte upptäckt honom tidigare.

Kirsten Boie 
Översättare: Karin Nyman
Berghs förlag. 420 sidor
ISBN 978-91-502-1781-0

alhambra
Boston är på skolresa i Granada. I en 
basar hittar han en magisk sten som för 
honom flera hundra år bakåt i tiden, till 
år 1492. Kung Ferdinand och drottning 
Isabella har erövrat Granada från 
morerna och förföljer nu både morer 
och judar. Själva blir de förföljda av en 
viss Christofer Columbus, som tjatar om 
att få pengar för att segla västerut, till 
Indien. Boston hamnar i hetluften och 
måste klara sig undan såväl drottningen 
som inkvisitionen. Faktaspäckat 
och fartfyllt om ett händelserikt år i 
historien.

Katarina von Bredow
Rabén & Sjögren. 300 sidor
ISBN 978-91-29-66830-8

Bara inte du
Om vänskap, kärlek, sex och lögner. 
Emma och Markus är bästa vänner. 
Emma är bästa vän med både Markus 
och Elli. Men Ellis kille Adrian är så 
fin. Emma skulle aldrig tillåta sig att bli 
förälskad. Men det brinner under huden 
hos dem båda så snart de ses. Kan de 
stå emot? Och vill de? Och hur känner 
Markus? Ingenting blir enklare av att 
lillebror Edwin har skumma affärer för 
sig. Emma kastas in i en värld av droger 
och kriminalitet när hon försöker hjälpa 
sin bror. 

arne svingen /Mikael  Noguchi 
Översättare: Hans Peterson
Hegas. 198 sidor
ISBN 978-91-85877-13-3

Dagarna jag glömde
Lise är vild. Hon kan dricka grabbarna 
under bordet. Hon vågar säga det hon 
tycker även om det gör ont och hon 
är inte rädd för att prata med munnen 
full av kebab. Tom, David och gänget 
har klarat sig bra själva, varit vänner 
för alltid och evigt. När Lise kommer 
in i bilden förändras allt. Om kärlek, 
svartsjuka och ond bråd död i en grafisk 
roman där texten och bilderna är lika 
viktiga för handlingen. 

Hedvig andersson 
Bonnier Carlsen. 200 sidor
ISBN 978- 91-638-6320-2

Bortom världen utanför
En liten flicka bor i en mörk jordkällare. 
En flicka utan språk, namn och ålder. 
Hon känner inte till någon annan värld 
än källaren. Vet inget om träden och 
husen utanför. Hon sitter där för att 
lära sig tala. Tala med Herren. På Hans 
eget språk, med Hans ord. Men någon 
förråder uppdraget. Någon ger henne 
ett namn, hennes namn. Sara heter hon. 
Suggestivt och fascinerande om ett barn 
som skulle bli heligt, men som istället 
blir ett hot, en som ställer frågor.

Åsa anderberg strollo 
Alfabeta. 224 sidor
ISBN 978-91-501-1104-0

Blod
”Jag skriver för att jag uppriktigt ber dig 
att få veta ifall Ida skulle kunna vara min 
dotter”. Av misstag råkar Ida rota bland 
mamma Anjas papper den dagen. Och 
av misstag ser hon brevet. Undertecknat 
av någon som kallar sig för Manne. 
Kan det verkligen vara möjligt? Känner 
hennes pappa David till detta? Ida blir 
först chockad och sedan förtvivlad. Vem 
är hon egentligen? Är inte David hennes 
riktiga pappa? Om familj och identitet 
av författarinnan till Bryta om. 

UNGDOMsBÖCKER
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johan Harstad 
Översättare: Anna Troberg
Bonnier Carlsen. 378 sidor
ISBN 978-91-638-6462-9

Darlah, 172 timmar på 
månen
År 2012. NASA ska i hemlighet utreda 
vissa förhållanden på Månen. För att 
få sponsring och en täckmantel för 
sitt egentliga syfte lottar man ut tre 
platser ombord på rymdskeppet bland 
ungdomar världen över. Fullständig 
månfeber utbryter och miljoner 
ungdomar anmäler sig. De tre som 
får åka är japanska Midori, franske 
Antoine och norska Mia. Men resan 
till Månen blir början till slutet för allt. 
För det lurar något ondskefullt där ute. 
Mardrömsframkallande otäckt om en 
rymdfärd som går fruktansvärt fel.

Inger Frimansson 
Bonnier Carlsen. 208 sidor
ISBN 978-91-638-5930-4

De starkare
Ett drama om främlingsfientlighet, mod 
och svek. Kusinerna Jak och Aster är 
flyktingar och lever numera i Sverige. 
Men inte heller här är de helt trygga. I 
staden där de bor finns Kellers gäng som 
förföljer dem för att de är utlänningar. 
Gänget tvingar Jak att göra inbrott för 
att stjäla en värdefull staty. Om Jak inte 
gör som de säger tänker de kidnappa 
hans lillebror. På sin sida har Jak och 
Aster klasskamraten Bedwin, som också 
är flykting. Men kan de verkligen vinna 
mot de starkare? 

Ulrika lidbo 
Alfabeta. 192 sidor
ISBN 978-91-501-1116-3

Decembergatans   
hungriga andar
Jenny är fetast och fulast i världen. 
På tåget från Stockholm träffar hon 
barndomsvännen Betty. Betty är allt 
det Jenny skulle vilja vara. Smal! Innan 
skolan börjar ska Jenny också bli smal. 
Hon påbörjar en ”superdiet”. Men trots 
att kilona rasar är hon fortfarande 
tjock som en gris. Betty är den enda 
som förstår, som uppmuntrar och som 
vet hur man renar kroppen från allt 
äckligt fett. Men deras livsstil kan kosta 
dem livet. Gripande om vänskap och 
ätstörningar. 

Roderick Gordon Brian Williams 
Översättare: Katarina Jansson
Rabén & Sjögren. 496 sidor
ISBN 978-91-29-67176-6

Djupare
Fortsättning på Tunnlar. Will, Chester 
och Cal söker efter Wills pappa. 
Han skall finnas någonstans nere i 
de underjordiska tunnlarna, men 
var? Samtidigt söker Wills mamma 
efter sin son. Hon befinner sig också 
i underjorden. Killarna får höra att 
Styx tänker göra så att pesten drabbar 
människorna. Finns det någon möjlighet 
att förhindra det?

Mårten sandén 
Rabén & Sjögren. 320 sidor
ISBN 978-91-29-67063-9

Det viskande barnet
Byrån för särskilda efterforskningar 
jagar efter heroinsmugglande vättar, när 
plötsligt en liten flicka dyker upp, ensam 
i skogen. Vem är hon och varifrån 
kommer hon? Och vem är Lallelej som 
hon tycks vara så rädd för? Händelser i 
det förflutna ger ledtrådar och Jannike 
måste ge sig in i en annan värld för att 
ställa saker till rätta. Levande dockor, en 
talande get och en sällsynt läskig Näck 
är bara några av alla bisarra karaktärer 
i det andra fullspäckade äventyret med 
Jannike Faltin.

Camilla lagerqvist 
Tiden. 183 sidor
ISBN 978-91-7371-050-3

Det brinner i mitt huvud
Varje morgon bestämmer sig Daniel för 
att det ska bli en bra dag. Att han ska 
hänga med på lektionerna, orka lyssna. 
Daniel trivs inte alls i skolan. Han har 
svårt att koncentrera sig och blir lätt 
arg när saker går honom emot. Daniel 
vet att han förmodligen har ADHD, 
snart ska han utredas och få veta säkert. 
Vissa på skolan retar Daniel, men söta 
Emma verkar faktiskt gilla honom. 
En berättelse om hemliga drömmar, 
vänskap och kärlek och om att ha 
koncentrationssvårigheter.

49

09-2397.indd   49 09-08-20   13.50.34



VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

VILL LÄSA

HAR LÄST

POÄNG

UNGDOMsBÖCKER

Magnus Nordin 
Bonnier Carlsen. 330 sidor
ISBN 978-91-638-6496-4

Djävulens märke
Häxeri, magi och förbannelser på 
högstadieskola. Klass 9 c är allmänt 
kända som bråkiga. Inte minst sedan 
deras klassföreståndare sjukskrevs 
för utbrändhet. Men späda vikarien 
Malin Lärka lyckas på bara några 
dagar få alla i klassen att följa hennes 
minsta vink. I början är Ella lika 
förtjust i sin nya lärarinna som resten 
av klasskamraterna, men på en 
skolresa råkar hon få se en helt annan 
sida av Malin. Och när människor 
på skolan börjar dö under mystiska 
omständigheter inser Ella att Malin är 
farlig.

andrew Nance 
Översättare: Mats Wänblad
Alfabeta. 256 sidor
ISBN 978-91-501-1121-7

En natt på Daemon Hall
Klassisk rysare om fem ungdomar som 
blir finalister i en skräcknovelltävling, 
utlyst av en känd författare. 
Ungdomarna ska tillsammans med 
författaren tillbringa en natt i det 
hemsökta huset Daemon Hall. Under 
natten ska de berätta skräckhistorier 
för varandra. För varje historia måste 
de släcka ett av de få stearinljus som är 
deras enda ljuskälla. Den som står ut in 
i det sista, i mörkret, vinner tävlingen. 
Men Daemon Hall är fyllt av ondska och 
tänker inte låta dem slippa levande ut 
igen. 

Kjetil johnsen 
Översättare: Barbro Lagergren
B. Wahlströms Bokförlag. 148 sidor
ISBN 978-91-32-15602-1

Ett hål i själen
Spännande deckare i flera delar. Det 
nakna liket av en flicka hittas i en sjö. 
Från upptäckten av kroppen flyttas 
handlingen några veckor bakåt i tiden. 
Allt kretsar kring de fyra tjejkompisarna 
Vilde, Trine, Benedicte och Nora. De 
går i samma klass på högstadiet. En 
av flickorna kommer att vara den som 
hittas i sjön, men vem? I den första 
boken introduceras de fyra tjejerna samt 
en verkligt obehaglig lärarinna och en 
mystisk ny kille i klassen.

Markus Zusak 
Översättare: Reine Mårtensson
B. Wahlströms Bokförlag. 128 sidor
ISBN 978-91-32-15680-9

Fighting spirit
Om boxning, mod och självkänsla. 
Bröderna Ruben och Camerons pappa 
är elektriker men efter en olycka får 
han inte längre några jobb. Mamma 
är städerska och står numera ensam 
för deras försörjning. En känsla av 
hopplöshet präglar familjen. Efter ett 
omvittnat slagsmål blir Ruben och så 
småningom även Cameron erbjudna 
att delta i illegala boxningsmatcher. Det 
visar sig snabbt att Ruben är en talang 
medan Cameron inte är det. Men en dag 
måste de mötas i ringen. 

Christina Wahldén 
Rabén & Sjögren. 208 sidor
ISBN 978-91-29-67186-5

Fallen flicka
Rona är inte stort bättre än en slav i 
sitt eget hem. Hon förväntas passa upp 
på sin far och sina bröder och pappa 
misshandlar henne för allt från att 
komma hem för sent till att förvara 
fotografier hemma. Halima i klassen har 
det på samma vis och mellan flickorna 
uppstår vänskap och samförstånd. 
De längtar båda efter ett annat liv, 
att utbilda sig och själva bestämma. 
Helst vill Rona bli gynekolog. Men 
kommer hon att kunna bryta sig loss 
från familjen? Angeläget och otäckt om 
hedersrelaterat våld.

Emma Granholm 
Alfabeta. 320 sidor
ISBN 978-91-501-1155-2

Ett nytt liv på köpet
I nästan hela sitt liv har Sanna varit 
utstött och ensam. På gymnasiet i 
Stockholm är det ingen som känner 
henne och hon har chans att bli någon 
annan, att börja ett nytt liv. Men Sanna 
vågar inte ens hoppas på en förändring. 
När de nya klasskamraterna är trevliga 
mot henne tror hon till en början att 
det är av misstag. När Sanna inser att de 
faktiskt gillar henne börjar det gå utför. 
För nu försöker hon vara dem till lags. 
Plågsamt sorgligt om utanförskap och 
självkänsla.

UNGDOMsBÖCKER
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Eva Ibbotson 
Översättare: Kersti Wittbom
Berghs förlag. 450 sidor
ISBN 978-91-502-1780-3

Flykten från Berganien
Andra världskriget närmar sig. 
12-åriga Tally skickas iväg till en 
internatskola på landet. När klassen 
reser på en folkdansfestival till landet 
Berganien, blir de vittnen när kungen 
mördas. Tillsammans hjälper de den 
unge prinsen att fly sitt hemland. En 
spännande och kärleksfull berättelse 
som passar fint som högläsning.

Elisabeth Hagborg /Tove Hennix 
Vilda Förlag. 60 sidor
ISBN 978-91-85845-14-9

Gabriellas resa 
I skuggan gömmer sig solkatten
Gabriellas mamma är död. Mördad. Och 
hennes liv var ett helvete av missbruk 
och ständigt nya män. Lilla Gabriella var 
den som fick rädda henne. Nu är hon på 
väg för att städa upp efter mamma. Det 
blir en otäck resa, där hon får möta sina 
hemskaste minnen och mardrömmar. 
Gabriella är en mycket modig liten 
flicka. Serie

anne Cassidy 
Översättare: Katarina Jansson
Tiden. 256 sidor
ISBN 978-91-7371-078-7

Glöm mig inte
Rafflande thriller om hemligheter, 
skuld och lögner. När grannflickan Jade 
försvinner spårlöst blir Stellas mamma 
Teresa misstänkt för att ha kidnappat 
henne! Det visar sig att Teresa som ung 
satt barnvakt åt en liten flicka, Lizzie. 
Lizzie blev bortrövad och återfanns 
aldrig. Få trodde på Teresas oskuld. Nu 
upprepar historien sig, men Stella vägrar 
tro att hennes mamma kan vara skyldig 
till barnarov. Finns det någon annan 
förklaring? Och vad hände egentligen 
med Lizzie?

Bo R Holmberg /Björn Nordin 
Rabén & Sjögren. 165 sidor
ISBN 978-91-29-66948-0

Hon heter Beatrice
Han är på folkhögskolan för att få en 
fräsch start, börja om på nytt. Han 
festar inte med de andra. Ska inte dricka 
alkohol, får inte dricka alkohol. Det går 
bra tycker han. Men så ser han henne. 
Hon från teaterlinjen, hon om spelar 
Hermia i ”En midsommarnattsdröm”. 
Beatrice heter hon. Och hon är så vacker 
att han inte kan motstå. Han måste få 
lära känna henne, vara med henne. 
Vågar han utan sprit? Uttrycksfullt 
skildrat i text och bild om förälskelse 
och besatthet för unga vuxna. 

josefin schygge 
Författarhuset. 165 sidor
ISBN 978-91-89390-77-5

Hatar att älska
Mamma har välkomnat Herren. Efter 
skilsmässan drack hon för mycket, men 
nu är hon frälst och ägnar all tid åt 
Pingstkyrkan. Kim känner sig utanför 
och bortvald. Alla omkring henne 
sviker. Pappa i Danmark har hon inte 
träffat på flera år och ljusa glada Marit 
tjatar bara om att bli av med oskulden. 
Hur får man människor att se det man 
inte själv kan sätta ord på? Måste man 
försöka ta livet av sig eller börja knarka 
för att folk ska förstå? Inlevelsefullt om 
ensamhet, vänskap och svek.

E.E. Richardson 
Översättare: Helena Olsson
Argasso. 87 sidor
ISBN 978-91-85071-70-8

Gravjord
Darren trodde inte ett ord av vad Tok-
Mary sa. Något vansinnigt om att han 
skulle leta upp en gravdocka under 
golvet i hennes hus och fylla den med 
jord och en droppe blod. Sedan lägga 
den på hennes grav så att hennes spöke 
kunde komma tillbaks. Men nu när det 
värsta har hänt så minns han plötsligt. 
Och tänk om det faktiskt fungerar? Tänk 
om Darren kan väcka Luke tillbaks till 
livet igen? Vågar han försöka? Kusligt 
och rysligt om magi och ondska bortom 
döden. 
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Mats Wahl 
Opal. 272 sidor
ISBN 978-91-7299-353-2

Hood
När Robins syster försvinner fruktar 
familjen det värsta. Sheriffens soldater 
har setts rida i närheten. Robins far 
hamnar i strid med soldaterna och 
fängslas. Robin och brodern Will vill 
hämnas sin fader och syster, men vågar 
de sätta sig upp mot sheriffen och prins 
John? Legenden om Robin Hood finns 
återgiven i flera böcker och filmer. Mats 
Wahl har skrivit sin egen utmärkta 
version där en del är sig likt och annat 
helt annorlunda, men lika spännande 
och medryckande som någonsin!

sarah singleton 
Översättare: Ylva Spångberg
B. Wahlströms Bokförlag. 252 sidor
ISBN 978-91-32-15543-7

I häxjaktens skugga
Älvor, magi och religiös förföljelse 
i 1500-talets England. Den katolska 
kyrkan är förbjuden av kungen. 
Elizabeths familj behåller sin tro, trots 
hot och trakasserier. Familjen bevarar en 
hemlighet, anförtrodd dem av en helig 
munkorden. I skogen möter Elizabeth 
den förvildade flickan Isabelle. Isabelle 
har levt i älvfolkets värld i många år och 
hon vet ett sätt att rädda både Elizabeths 
familj och hemligheten från kungens 
män. Men är hon god eller ond? 
Och vågar Elizabeth lita på henne? 

Kristín a. sandberg 
Översättare: Melinda Hoelstad
Opal. 210 sidor
ISBN 978-91-7299-318-1

Iris - Eremiten
Iris skulle bo med pappa, så var det 
bestämt. Men när hon kommer dit är 
det tyst och tomt. Pappa är i Malmö och 
leder en orkester. Och mamma är på 
Gran Canaria. Iris väljer att inget säga, 
att bo ensam i pappas hus. Och kanske 
är det ensamheten som gör att hon 
plötsligt vågar göra sådant hon inte vågat 
förr. Samtidigt kämpar flyktingpojken 
Ebrima för sitt liv i en liten båt långt ute 
på Atlanten. Kommer han att lyckas ta 
sig till Europa? Parallella berättelser om 
två trettonåringar från skilda världar.

Cilla Neumann
Alfabeta. 144 sidor
ISBN 978-91-501-1165-1

Kulor i hjärtat
Om Tom och hans bror och om allt 
mellan himmel och jord. Det handlar 
om den pinsamma kvällen med Annas 
och Miriams farsa på stranden, om Kim 
och den första kyssen och om att cykla 
för livet en sen kväll vid Årstaviken. Och 
om hur det var att ha en klasskamrat 
som blekfeta hopplösa Martin, att gunga 
mongoloida Rut eller att tappa bort lilla 
Lone i det hemska bollhavet på IKEA. 
Roligt, sorgligt och njutbart!
 

Yokaj studio 
B. Wahlströms Bokförlag. 221 sidor
ISBN 978-91-32-15315-0

Kick-off 2
Krille har börjat få god hjälp av spöket 
Andreas. Fotbollsträningen går som en 
dans, och han får till och med hjälp att 
fixa en dejt med Jenny. Men intrigerna 
tätnar när Juan, ett fotbollsgeni från 
en annan skola, börjar i Krilles klass. 
Juan är en riktig player, och så klart är 
han också ute efter Jenny. Det slutar i 
en duell om vem som ska få gå ut med 
henne... Serie

johanna Nilsson 
Rabén & Sjögren. 206 sidor
ISBN 978-91-29-67056-1

janis den magnifika
Janis och Emelie var syskonsjälar. Så 
snart gymnasiet var över skulle de 
upptäcka världen tillsammans. Men 
Emelie blev svårt mobbad och till slut 
gick hon sönder inuti. Hon nöjde sig 
inte med att själv försvinna, utan tog 
med sig sina plågoandar i döden. Nu 
är Janis ensam kvar med all sorg och 
ilska. Hon stjäl sin brorsas bil och 
rymmer iväg till Norrland för att leta 
efter det ultimata, det som de skulle 
hitta tillsammans. Inlevelsefullt om sorg, 
saknad och insikt.
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Ingrid Olsson 
Rabén & Sjögren. 256 sidor
ISBN 978-91-29-67185-8

Känslan av att hoppa
Lisen är rädd för allt och alla. I hennes 
värld är somliga lejon och andra 
antiloper. Och en antilop kan aldrig 
förvandlas till ett lejon. I sin dagbok 
skriver Lisen till skolkamraten som 
hoppade från parkeringshuset. Hon som 
är rädd för allt är konstigt nog inte rädd 
för höjder. Ska hon ta steget? Bli fri från 
alla krav? Ett berörande porträtt av en 
av dem som inte riktigt vågar. Som står 
bredvid och tittar på när andra lever.

johan Unenge
Bonnier Carlsen. 240 sidor
ISBN 978-91-638-5414-9

Mitt extra liv
Jag är en kille i en liten stad någonstans 
i Sverige. I närheten finns en 
flyktingförläggning, därifrån har några 
rymt. Albin i klassen säger att alla 
invandrare lever på bidrag. Att de kostar 
staten en massa pengar. Att man borde 
knäppa dem. På kvällarna samlas folk 
på gatorna för att leta. För de får inte gå 
lösa och stjäla från hederligt folk. Jag är 
kär i Alva i min klass. Men vad tycker 
hon egentligen om alltihop? Och vad 
händer när en av flyktingarna knackar 
på min dörr? 

Micka andersson /Karin Holmström 
LL-förlaget. 112 sidor
ISBN 978-91-7053-293-1

Moa hjärta jesse 
en kärlekshistoria
Moas bästa vän Agnes reser bort en 
månad under sommarlovet. Då blir Moa 
ihop med Jesse. De tycker verkligen om 
varandra, men Moa visar inte för de 
andra att hon och Jesse är ett par. 
Hon är inte säker på att hon vill berätta 
det för Agnes. Hon vet att hon tycker att 
Jesse är barnslig.
Lättläst och spännande om kärlek, 
vänskap och mobbning.

aase Berg 
Natur & Kultur. 220 sidor
ISBN 978-91-27-11874-4

Människoätande människor 
i Märsta
Poetiskt och intensivt om rebelliska, 
bombastiska argglada Tove, mystiska, 
delfiniska, falska Klara och matematiska, 
realistiska, sarkastiska Britta. Om 
sommarlov, skola, frihet, kärlek, 
förhållanden, vänskap och svek. Och 
framför allt om att vara ung och fri och 
glittrande. 

Elvira Birgitta Holm 
Bonnier Carlsen. 608 sidor
ISBN 978-91-638-6314-1

Månskensvargen
Fantastiskt medeltidsdrama om 
överlevnad, kärlek, sorg och död. År 
1342 förlorar Ylva hela sin familj i 
digerdöden. Ylva är ensam kvar tills hon 
en dag möter Mikael, stum och med 
ärr efter piskor. Mikael kommer från 
Visby och är son till en rik köpman. 
Men han har upplevt fruktansvärda 
saker, sett sin far halshuggas och blivit 
tvingad i kloster. Nu är han på flykt från 
den grymme herr Reidar. Tillsammans 
försöker de överleva i skogarna. 

Titti Knutsson 
Kabusa Böcker. 100 sidor
ISBN 978-91-7355-118-2

Muren
Sverige, i framtiden. Miljöförstöring har 
förändrat klimatet och naturen. Vatten 
är numera en bristvara. Krig råder 
mellan dem som kallas gnagare och dem 
som kallas krokodiler. Krokodilerna 
har makten, vapnen och resurserna 
medan gnagarna är förtryckta och 
krigar genom självmordsattentat och 
upplopp. Krokodilpojken Peter och 
gnagarflickan Sofia berättar i var sitt 
kapitel om konflikten och om sig själva. 
En skrämmande framtidsvision om krig 
i vår egen miljö. 
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sofia Nordin 
Rabén & Sjögren. 288 sidor
ISBN 978-91-29-67080-6

Natthimmel
Tilda är så rädd för att sticka ut, att 
göra fel. Hon är noga med att följa alla 
outtalade regler och försöker synas så 
lite som möjligt. Efter att bästisen Adina 
flyttat blir hon kompis med Jesper i 
klassen. Han sysslar med lajv och Tilda 
blir allt mer intresserad. Men är inte lajv 
jättetöntigt? Och varför visar snygga 
coola Maryam sådant intresse? Hög 
igenkännandefaktor i en berättelse om 
att våga vara sig själv.

Rachel Cohn och David levithan 
Översättare: Hanna Larsson 
X Publishing. 200 sidor
ISBN 978-91-8576-302-3

Nick & Norahs oändliga 
låtlista
Platsen är en klubb i New York, tiden 
är midnatt. Nick är den enda straighta 
killen i queercorebandet FuckOffs. 
Dessutom är han från New Jersey, 
har taskig klädsmak och ett krossat 
hjärta. Norah är en judisk prinsessa 
i flanellskjorta, boendes i city med 
hippa skivbolagsföräldrar och med en 
rejält berusad väninna i släptåg. Från 
det första mötet på klubben trasslas 
Nicks och Norahs liv samman under 
nattens färd mot gryning. För dig som 
älskar musik, New York och en bra 
kärlekshistoria! 

Monica Zak 
Författarhuset. 294 sidor
ISBN 978-91-89390-79-9

Offensiv Röda Nunnan
Felix lever ett hårt liv på gatan i 
Guatemala City. När han får se 
utbölingen Juan Carlos tigga vid 
McDonald’s blir han rasande. Men 
innan Felix hinner fram för att återta sin 
plats är Juan Carlos sprängd till slamsor. 
En liten grupp människor har föresatt 
sig att rensa i slummen. De ska radera 
ut oönskade individer som gatubarn, 
prostituerade och homosexuella. Felix 
som blivit vittne till mordet svävar i 
livsfara. Men vart kan han fly? Otäckt 
och gripande om livet som gatubarn i 
Guatemala. 

Gayle Forman 
Översättare: Helena Riedelberg
B. Wahlströms Bokförlag. 200 sidor
ISBN 978-91-32-15665-6

Om jag stannar
När Mia vaknar efter kraschen ser 
hon sina föräldrars döda kroppar och 
sedan sig själv, liggande i diket. Först 
tror hon att hon är död. Men Mia är 
vid medvetande på ett utomkroppsligt 
vis och hon kan se och höra vad som 
sker omkring henne. Mia flyttas till 
ett sjukhus där man försöker väcka 
henne ur koman. Men frågan är om 
hon verkligen vill vakna och leva, 
ensam utan föräldrar och lillebror. I 
tillbakablickar skildras Mias liv innan 
olyckan. En riktig snyftare! 

jessica schiefauer 
Bonnier Carlsen. 240 sidor
ISBN 978-91-638-6129-1

Om du var jag
De har verkligen tur, Agnes och Louise, 
som lyckats hitta lägenhet. Bara 5 
minuter från centrum med buss. Agnes 
slavar i sockerstanken på ”Franska 
läckerheter” medan Louise har ett 
betydligt tuffare jobb, som garderobiär 
på en strippklubb. Fast så är ju Louise 
mycket snyggare, coolare och säkrare än 
Agnes också. Av en annan sort, liksom. 
Men så träffar Agnes Hannes. Och en 
dag är Louise försvunnen. Om vänskap, 
självförtroende och att bli vuxen.

Cannie Möller 
Bonnier Carlsen. 400 sidor
ISBN 978-91-638-6301-1

Oktober
Johan och Lassie har varit vänner sedan 
de var små. Lassie är den som hörs 
och syns medan Johan är tystlåten och 
inåtvänd. När Lassie flyttar till pappa i 
stan ses de allt mer sällan. Hon träffar 
A på skaterampen medan Johan tittar 
på stjärnor och är hemligt och förbjudet 
förälskad i tuffa Adam. Adam som 
hänger med Matte och hans gäng. Men 
så händer det ofattbara. Starkt och 
sorgligt om hat, hämnd och svek, men 
också om vänskap och himlastormande 
förälskelse.
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anders Björkelid 
Natur & Kultur. 286 sidor
ISBN 978-91-27-11847-8

Ondvinter
Spännande första del i ny Fantasyserie. 
Tvillingarna Wulf och Sunia bor med sin 
far, Atta, på en ensligt belägen gård. Atta 
är bonde, men har även andra, hemliga 
förmågor. När en främling dyker upp på 
gården inser Wulf och Sunia att deras far 
döljer något för dem. Vintern är på väg 
och det ryktas om vargar och värre ting i 
skogarna i trakten. När Atta måste ge sig 
ut på jakt lämnas tvillingarna oskyddade 
kvar på gården. Men någon har tagit 
reda på var de finns, någon som inte vill 
dem väl… 

Marie-aude Murail 
Översättare: Karin Lidén
Rabén & Sjögren. 256 sidor
ISBN 978-91-29-67100-1

Pucko
Klebér har räddat sin storebror Pucko 
från ett behandlingshem. Pucko är som 
ett barn i en vuxen mans kropp. Han 
lever i en fantasivärld tillsammans med 
sitt älskade gosedjur, Herr Kanin. Att 
ensam ta hand om Pucko är inte det 
enklaste när man bara är sjutton år och 
utan vare sig bostad eller pengar. Så 
får bröderna äntligen en chans, de kan 
bli inneboende i ett kollektiv. Men kan 
de andra acceptera Pucko? Och vad 
säger Herr Kanin? Hjärtknipande om 
syskonkärlek och förståndshandikapp.

Robert Muchamore 
Översättare: Madeleine Gerbjörn
B. Wahlströms Bokförlag. 288 sidor
ISBN 978-91-32-15714-1

Rekryten
Kul agentserie med inspiration från 
både Alex Rider och James Bond. 
Organisationen Cherub tränar barn och 
ungdomar till hemliga agenter sedan 
andra världskriget. I egenskap av just 
barn har de betydligt lättare att komma 
nära vissa mål än vad vuxna agenter 
har. Idag finns tvåhundrafemtio agenter, 
alla under sjutton år. I den första boken 
rekryteras värstingen James till Cherub. 
Hård träning och tuffa uppdrag väntar 
honom! 

Douglas Foley 
Bonnier Carlsen. 300 sidor
ISBN 978-91-638-6475-9

shoo len
Karim vill egentligen inte sparka ner 
kvinnan. Men Gabi ger sig inte. Han 
sparkar henne i ansiktet när hon vägrar 
släppa väskan. I skolan regerar Gabi. 
På hans order sätts brandlarmet igång, 
om inte rektor betalar. Tre tusen är han 
lovad om han håller sig lugn fram tills 
skolavslutningen. När Nikoo börjar i 
klassen förändras allt för Karim. Han 
blir våldsamt förälskad. Men hur ska 
han välja, polarna eller Nikoo? Om 
lojalitet, vänskap, svek och kärlek i 
förorten. 

anders Brundin 
LL-förlaget. 128 sidor
ISBN 978-91-7053-306-8

Rufus sista resa
Rufus och Paula blir förälskade på 
sjukhuset. Hon är hjärtsjuk och väntar 
på att få ett nytt hjärta. Han har nyss 
vaknat ur koma och minns ingenting 
av vad som hänt honom. Men Rufus 
börjar inse att han gjort något hemskt. 
På nätterna hemsöks han av spöken 
och någon skriver otäcka meddelanden 
med blod på väggarna i hans rum. Vad 
hände egentligen innan Rufus hamnade 
på sjukhuset? Lättläst och garanterat 
tårframkallande om kärlek, sorg och 
död! 

linzi Glass 
Översättare: Helena Ridelberg
B. Wahlströms Bokförlag. 300 sidor
ISBN 978-91-32-15655-7

Rubinröd
Sydafrika under 1970-talet. Ett land 
präglat av apartheidsystemet som 
systematiskt diskriminerar färgade 
människor. Ruby tillhör landets 
vita överklass. Hon går på en dyr 
privatskola och umgås på dagarna med 
andra engelskspråkiga sydafrikaner. 
Men Rubys familj har en hemlighet. 
Hennes föräldrar sympatiserar med det 
förbjudna partiet ANC och motsätter 
sig apartheid. Om någon får veta 
kommer föräldrarna att kastas i fängelse. 
Känsloladdat om mod och kärlek i ett 
rasistiskt land.
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Marta söderberg 
Bonnier Carlsen. 240 sidor
ISBN 978-91-638-6172-7

sista chansen
14-åriga Jacky är inlåst på ett 
behandlingshem. Hur kunde duktiga 
Jacky hamna där? Hon som kommer 
från ett tryggt och bra hem. Efter att 
mamma dog tog sig pappa snabbt 
samman, gick upp i sitt arbete och 
träffade en ny kvinna. Men Jacky tog 
sig inte samman. Nu sitter hon på 
avdelningen Tallen, med Sara och de 
andra tjejerna, och ska lära sig hantera 
sorgen. Men orkar hon ens försöka? 
Stark debut av författarinna med egna 
erfarenheter av ungdomsvården. 

Yoshiki Nakamura
Bonnier Carlsen. 180 sidor
ISBN 978-91-638-5910-6

skip beat! 1
Kyoko har alltid hjälpt sin barndomsvän 
Shoo. Hon har jobbat för de skall kunna 
överleva i stan medan Shoo satsat på 
en karriär som artist. När han äntligen 
kommit dit han vill lämnar han henne. 
Utåt sett är Kyoko en riktigt snäll och 
välordnad flicka, men hon döljer sina 
rätta känslor och svarta tankar. När 
Shoo sviker henne bestämmer sig Kyoko 
för att hämnas genom att bli en riktig 
stjärna. Hon släpper fram sitt inre och 
förvandlar sitt utseende. Den snälla 
flickan är borta. Serie

sheba Karim
Översättare: Maria Holst
Rabén & Sjögren. 288 sidor
ISBN 978-91-29-67182-7

skunk
Nina Kahn bor i den lilla hålan Deer 
Hook med sin pakistanska familj. Hon 
ska börja tredje året på High School, 
är okysst och har alldeles för mycket 
kroppsbehåring. Till skillnad från 
äckligt perfekta storasystern Sonia är 
Nina inte särskilt road av att plugga. 
Klart intressantare är Asher, den nya 
snygga killen i klassen. Men familjens 
strikta regler begränsar tyvärr hennes 
flörtmöjligheter. Träffsäkert och 
underhållande om kulturkrockar och 
förälskelse.

Zulmir Becevic 
Alfabeta. 192 sidor
ISBN 978-91-501-1179-8

svenhammeds journaler
Svenhammed Muhammed hatar 
sitt namn. Hans föräldrar är aliens 
och lillebrorsan en överintelligent 
fundamentalist. Hemma vankas det 
ofta stryk och i plugget är Svenhammed 
mer känd för att slåss och sälja sprit än 
för sina betyg. Men Chino och Mjäll är 
riktiga polare och för Emilia i klassen 
kan Svenhammed göra nästan vad 
som helst. Zulmir Becevic skriver med 
värme och humor om att vara ung med 
invandrarbakgrund i Sverige. 

Ewa Christina johansson 
Raketförlaget. 94 sidor
ISBN 978-91-86097-01-1

svarta rosor
Mysryslig spökhistoria om Pomona som 
måste tillbringa höstlovet hos farmor i 
Skåne. Farmor bor i ett hus nära havet 
med egen äppelodling. Pappa vill av 
något skäl inte umgås med farmor och 
Pomona har inte besökt henne särskilt 
ofta. Farmor Alice är heller inte helt lätt 
att förstå sig på. Och något märkligt 
är det som pågår. Mystiska ljud och en 
frostig dimma som dyker upp när man 
minst anar. Är det ett spöke? Och vad 
försöker det i så fall säga? 

Hans Carstensen 
Bonnier Carlsen. 200 sidor
ISBN 978-91-638-6456-8

stand Up-psycho
Galet och humoristiskt om en 
kidnappning i Gävle. Musse är en 
lovande ståuppkomiker. Hans bästa 
vän och hemliga kärlek Kajsa är 
också komiker och känd i hela landet. 
Hon försvinner spårlöst efter ett 
framträdande. Polisen misstänker 
mord och Musse börjar själv undersöka 
vad som kan ha hänt henne. Men 
omgivningen snarare stjälper än hjälper, 
inte minst hemma där kriminella pappa 
Einstein och tjuvaktiga lillebrorsan 
Kevin gör sitt bästa för att komplicera 
Musses liv.
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allan Guthrie 
Översättare: Helena Olsson
Argasso. 133 sidor
ISBN 978-91-85071-66-1

Tidsfrist
Hårdkokt thriller om antihjälten Gordon 
Pearce. När före detta flickvännen Julie 
dyker upp och ber honom om hjälp 
blir Pearce blir motvilligt indragen i en 
otäck mord- och skuldhärva. Lånehajen 
Banksy har mördat Julies man och nu 
kräver han henne på pengar. Om hon 
inte kan betala inom tjugofyra timmar 
blir hon ihjälslagen. Pearce måste 
försöka hjälpa Julie. Frågan är om han 
hinner. 

jurij Korotkov
Översättare: Karin Lidén 
Labyrint bokförlag. 201 sidor
ISBN 978-91-85901-08-1

Tyll, svett och frusna själar
Julka har haft tur. Hon är ett prima 
material, hon kan bli en ballerina. 
Hemma finns ingen som kan försörja 
henne, men Julka bor istället på 
balettskolan och ägnar hela sitt liv 
åt dansen. Kraven som ställs på de 
unga dansarna är omänskligt höga 
och disciplinen sträng. En gripande, 
verklighetsbaserad skildring av slitet, 
intrigerna och uppoffringarna bakom 
kulisserna på Bolsjojteaterns berömda 
balettskola i Moskva.

johanna lindbäck 
Rabén & Sjögren. 272 sidor
ISBN 978-91-29-67183-4

Tänk om det där är jag
Agnes kände sig jämt fel, tråkig och 
utanför i sin gamla klass på gymnasiet. 
Nu när familjen flyttat från Stockholm 
till Umeå är hon rädd att hamna i 
samma sits igen. Trots att Agnes snabbt 
kommer in i ett kompisgäng vågar hon 
inte riktigt tro på att de verkligen gillar 
henne som hon är. Hon känner att hon 
måste förställa sig för att passa in. Men 
med grannen Adam kan Agnes slappna 
av och så finns ju coola Jacob som spelar 
i band. Om vänskap, identitet och att 
våga vara sig själv. 

Michael Grant 
Översättare: Jon-Henri Holmberg
B. Wahlströms Bokförlag. 400 sidor
ISBN 978-91-32-15474-4

Övergivna
Exakt samtidigt och helt utan förvarning 
försvinner alla människor över femton 
år i tunna luften. Kvar är skräckslagna 
barn och ungdomar, sönderkörda bilar 
och ett kärnkraftverk som ingen längre 
sköter. För att inte total anarki ska 
utbryta axlar fjortonårige Sam motvilligt 
rollen som ledare och försöker 
organisera de överlevande. Men vad 
har egentligen hänt det lilla samhället? 
Rafflande och kusligt om en verklighet 
som plötsligt ställs på ända.

jean-David Morvan 
Albumförlaget. 48 sidor
ISBN 978-91-977414-5-3

Zorn & Dirna 
valsverken
I en värld utan död är dråparen kung. 
Zorn och Dirna föds med en ovanlig 
gåva: de kan döda bara genom att 
vidröra någon. Det kan låta hemskt, 
men i en värld där döden inte längre 
fungerar och ruttnande zombies 
strövar runt och plågar de levande är 
det en gudagåva. Tillsammans med 
zombiejägaren Seldnör ger de sig av 
på ett äventyr för att hitta sin mamma. 
Färden bär till Valsverken, dit de 
åldrande tas för att avrättas... Serie

joseph Delaney 
Översättare: Ylva Kempe
Tiden. 432 sidor
ISBN 978-91-7371-061-9

väktarens misstag
Böckerna om väktaren och hans lärling 
Tom är en mörk och annorlunda form 
av fantasy. Utan alver och drakar men 
med häxor, boggartar och gastar istället. 
Väktarens uppgift är att skydda folk 
från mörkrets makter. I den femte 
boken skickar väktaren Tom till sin 
gamla lärling Bill för att tränas. Bill 
bor i en hemsökt kvarn i ett träsk fyllt 
av vattenhäxor och andra monster. 
Och farligast i träsket är den rödögda 
Morwena. Härligt nervpirrande och 
ruskigt!
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Elisabet Broomé /Cecilia Nordstrand alin 
Opal. 32 sidor
ISBN 978-91-7299-348-8

arne hälsar på mormor
När det blir sommar reser Arne 
till mormor. Han åker tåg till 
mormors sommarställe. Där finns 
allt det han längtar efter. Hundar, 
jordgubbar, grodor och blommor. 
Men hur är det med björnbajset, 
finns det på riktigt?

Ingrid  Mennen och Niki Daly /
Nicolaas Maritz 
Översättare: Anna Gustafsson Chen
Trasten, bokförlaget. 30 sidor
ISBN 978-91-86307-17-2

ashraf från afrika
När man läser böcker kan det 
kännas som om man är någon 
annan stans, i ett annat land. Så är 
det för Ashraf. Han bor i en stad i 
Afrika och lånar sin favoritbok på 
biblioteket. Den handlar om vilda 
djur i Afrika. Ashraf har aldrig 
varit i djungeln. Det här kan bli 
din favoritbok! 

Erika Pal
Översättare: Ulla Forsén
Hjulet. 40 sidor
ISBN 978-91-85573-16-5

azads kamel
Det var en gång en pojke som 
var tvungen att träna för att 
bli kamelryttare. Nästa varje 
dag var han med i livsfarliga 
kapplöpningar och han var alltid 
mycket rädd. En natt rymde han. 
Tillsammans med sin kamel gav 
han sig av ut i den okända öknen.

lotta Geffenblad
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-6449-0

Betty mitt i natten
Betty är en lite katt som har gett 
sig av hemifrån. Nu seglar hon 
runt, helt ensam, i en potta. Hon 
försöker fiska upp något att äta 
men hon får bara upp konstiga 
saker. Till sist fastnar något 
viktigt på hennes metkrok. 

Birgitta stenberg /Mati lepp
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-5952-6

Billy och bollen
Billy älskar att spela fotboll. 
Han börjar träna så fort han 
vaknar. Allra bäst är det att 
spela utomhus. Vilken tur att 
farbror Storm kan fixa ett rejält 
fotbollsmål. Det är ju roligast att 
spela när man är många.

jakob Wegelius
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-6493-3

Bland vågor och moln
Vad är det som svävar bland 
molnen? Vad är det som guppar 
bland vågorna? Det finns ovanliga 
fordon och farkoster både i luften 
och på vattnet. I den här boken 
finns det mycket att titta på och 
prata om tillsammans. 
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stefan Casta /Mimmi Tollerup-Grkovic 
Opal. 36 sidor
ISBN 978-91-7299-359-4

Blåbärspatrullen och 
sjörövarna
En dag på sommarlovet gjorde 
vi en utflykt med flotten till 
Måsarnas ö. När vi kommit ut en 
bit på sjön tog mamma fram en 
riktig skattkarta. Det dröjde inte 
länge förrän vi blev upptäckta 
av sjörövare. De var på väg till 
samma ö! Till samma skatt!

Måns Gahrton /Filippa Widlund 
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-5570-2

Brutus Bengtsson vill inte 
gå och lägga sig
Brutus pappa säger att det är dags 
att gå och lägga sig, men det vill 
inte Brutus. Han har precis fått en 
jordglob som kan lysa. När han 
tittar på den blir godnattandet till 
ett spännande äventyr istället. 

Thomas svensson
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-6451-3

Busiga Bebbens roliga 
ordbok
Hos Busiga Bebben händer alltid 
något kul. Ord är kul tycker 
Bebben. Nya ord och gamla 
ord. De flesta orden finns runt 
omkring dig, närmare än du tror. 
Häng med i den tokiga, roliga 
bildberättelsen. 

ann Forslind
Alfabeta. 24 sidor
ISBN 978-91-501-1181-1

Bäbis nyfiken
Vad ska Bäbis hitta på idag? 
Bäbis är nyfiken och öppnar en 
dörr. Vad finns bakom dörren? 
Många saker! En stor låda! Små 
saker! När Bäbis hittar blommor 
vill hon ge dem till sin mamma. 
Bäbis vill göra mamma glad.

Martin Widmark  /Britt sternehäll 
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 97-91-638-6090-4

Charter-Rakel och 
Fuskhajarna
Ryslige Roland ska åka på 
charterresa och Rakel och hennes 
kompisar vill åka med. Redan 
på flygplanet blir det problem, 
men tack vare Rakel räddas hela 
flygresan. Tur att Rakel är så 
skicklig!

Mårten sandén /Mimmi Tollerup-Grkovic 
B. Wahlströms Bokförlag. 40 sidor
ISBN 978-91-32-15640-3

Den mörkaste platsen   
i huset
Klädkammaren är den mörkaste 
platsen i Fridas hus. En dag måste 
Frida gå in där, helt ensam, för att 
leta fram sina prinsess-skridskor. 
Annars kommer ingen att tro på 
det hon sagt - att hon kan åka 
skridskor på riktigt.

BIlDERBÖCKER
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Krister Gidlund /Claes jurander 
Bokförlaget Chalo. 28 sidor
ISBN 978-91-86305-00-0

En blev du
På jorden finns det både 
människor och djur. Det finns 
vilda djur och djur som är 
tama. Det finns djur som flyger, 
simmar, skuttar eller går. Djur 
som har många ben och djur som 
har två. Vi människor har två 
ben. En av dem är du.

Carin Wirsén /stina Wirsén 
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-6318-9

En liten skär och alla 
ruskigt rysliga brokiga
Vissa ord är läskigare än andra. 
Många ruskiga ord tillsammans 
kan bli en kuslig historia. Hur 
känns historien med färgglada, 
roliga bilder? Blir man räddare 
om bilderna är mörka och 
burriga? Bläddra får du se…

Emma adbåge
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-1124-8

Fylla år
En födelsedag är en särskild dag, 
en dag som är olik andra dagar. 
Att fylla år kan vara pirrigt. 
Varför heter det fylla år när man 
firar en födelsedag? Det går ju att 
fylla allt möjligt. Man kan fylla 
ett glas med vatten. Vad kan man 
fylla ett år med? 

Checa Diaz
Översättare: Lotta Roos
Rabén & Sjögren. 14 sidor
ISBN 978-91-29-66995-4

Får jag också?
Kanin har många leksaker. Ekorre 
vill också vara med och leka. 
I den här boken kan du hjälpa 
Kanin att dela med sig. Det finns 
flikar att dra i och det går att 
flytta på leksakerna så att båda 
kan leka med dem. Det är ju 
roligare att leka tillsammans!

victoria Roberts och lee Wildish 
Översättare: Måns Gahrton
Semic. 14 sidor
ISBN 978-91-552-5497-1

Färdig!
Lukas tycker att han är för stor 
för att sitta på pottan. Han vill 
sitta på den riktiga toaletten. Han 
försöker varje dag. Till sist klarar 
han allt själv. Han ropar FÄRDIG. 
Men det är du som sköter 
spolknappen. Tryck själv så får du 
höra hur det låter! 

siv Widerberg /Cecilia Torudd 
Eriksson & Lindgren. 32 sidor
ISBN 978-91-7377-042-2

Förskolan Rävlyan Ojdå!
Det är kul att gå på Rävlyan. Att 
leka tillsammans är roligt, men 
det är jobbigt när det blir bråk. 
Vilken tur att fröknarna kan 
tänka ut hur man kan fortsätta 
leka.
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Efter Max velthuijs berättelse
Översättare: Gun-Britt Sundström
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1767-4

Grodan gör en snögubbe
Grodan tycker inte om vintern. 
Han tycker det är för kallt och 
vill inte åka skridskor med sina 
vänner. När solen tittar fram blir 
han på bättre humör. Han börjar 
rulla en snöboll. Sen rullar han 
två till. Han har fått en idé. 

stina larsson /joakim larsson 
Boklarssons. 32 sidor
ISBN 978-91-977684-0-5

Hilda & Matilda tycker så 
Mycket om varandra
Hilda och Matilda bor med sina 
föräldrar i ett stort hus. Ibland 
känns huset ändå för trångt. Det 
är svårt att hitta en plats där man 
kan få vara alldeles för sig själv. 
En dag får flickorna en smart idé 
till hur man kan få vara i fred. 

George johansson /jens ahlbom 
Natur & Kultur. 14 sidor
ISBN 978-91-27-11850-8

Huller om buller
Mulle Meck har ingen ordning 
på sina molijoxer och mojänger. 
Buffa har ordning på sina 
saker. Halsbandet, kopplet och 
matskålen ligger fint på rad. Buffa 
hjälper Mulle Meck att städa. Nu 
letar Mulle Meck efter sin hatt. 
Vem hittar den, tror du?  I serien 
Mulle Mecks minsta bok. 

lena arro /sara Gimbergsson 
Opal. 32 sidor
ISBN 978-91-7299-339-6

Ibland är det bra    
att vara liten
Lycke och Lage ska ha en lekdag. 
På lekplatsen finns det gungor 
som passar bäst för de som är 
stora och gungor som passar 
bäst för de som är små. Att mata 
fåglarna i dammen passar lika bra 
för alla. 

Tony Ross 
Översättare: Linda Pelenius
Berghs förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-502-1744-5

jag vill inte ha sallad
Den lilla prinsessan vill inte 
äta grönsaker. Hon luras och 
säger att hon ätit upp för hon 
vill äta efterrätt. Prinsessan blir 
avslöjad. Hon får följa med till 
trädgårdsmästaren. När hon får 
egna tomatfrön att odla börjar 
hon tänka om. 

Frédérique loew /Nathalie Choux
Översättare: Meta Ekberg
Rabén & Sjögren. 28 sidor
ISBN 978-91-29-66992-3

Kissboken
Kiss och kiss. Mycket kiss och 
lite kiss. Kiss kan ha olika färg. 
Kiss kan vara varmt eller kallt. 
Fågelkiss känns som regn. 
Loppkiss kliar. Kiss i blöjan, på 
pottan eller i toaletten. Tänk vad 
mycket man kan prata om kiss. 

BIlDERBÖCKER
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Moni Nilsson /Per Gustavsson 
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 978-91-29-67129-2

Kompisen är för liten
Olivia och Kompisen ska pyssla 
lite hos farmor. Kompisen är 
rädd för allt men det är inte 
Olivia. Hon vågar klippa med 
den stora saxen fast hon inte får. 
Hon klipper alldeles för mycket. 
Då händer det plötsligt, som ett 
trolleri. Kompisen växer och blir 
modig. 

julia Donaldson /axel scheffler
Översättare: Lennart Hellsing
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-1183-5

Kurre kommer bort
Gatumusikanten Fred sjunger 
allra bäst tillsammans med sin 
katt Kurre. En dag tappar de bort 
varandra. Kurre får ett nytt, bra 
hem men han längtar hela tiden 
efter Fred. Till slut ger sig Kurre 
av för att leta rätt på sin gamle 
vän.

lisen adbåge
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-6250-2

Kurt och Kio vill ha koja
När Kurt och Kio får syn på 
grannarnas superfina trädkoja 
vill de genast bygga en likadan. 
Men det finns inget träd på deras 
gård. Då prövar de andra koj-
idéer men inget blir särskilt bra. 
Till sist får de idén till kojan med 
världens bästa utsikt!

Harriet abrahamsson /Karin Ducander 
Söderströms förlag. 32 sidor
ISBN 978-95-15226068

lilla Faster och saknaden
Lilla Faster har en hund. En dag 
dör hunden plötsligt. Lilla Faster 
blir så ledsen att hon blir alldeles 
grå. Hon vill inte visa hur mycket 
hon saknar hunden. Men det är 
viktigt att berätta hur man känner 
och när det kommer en kråka 
som vill lyssna börjar hon bli glad 
igen.

lennart Hellsing /ane Gustavsson 
Eriksson & Lindgren. 32 sidor
ISBN 978-91-7377-040-8

lillebror och natten
När Lillebror ska sova tänker 
han på mörkret och blir rädd. Då 
berättar Storebror allt han vet, om 
dag och natt, om ljus och mörker. 
När Lillebror hört om alla färger 
solen faktiskt har så är han inte 
rädd längre. Då känns det skönt 
att somna. 

David Polfeldt 
Kabusa Böcker. 48 sidor
ISBN 978-91-7355-116-8

ljusflickan
Vid havet finns en fyr som 
vaktas av en ensam björn. En 
dag kommer en flicka till fyren. 
Hon letar efter en försvunnen 
vän. Björnen och flickan börjar 
leta tillsammans. Vännen kanske 
finns närmare än hon tror.
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stephanie Blake 
Översättare: Anna Falk
Berghs förlag. 30 sidor
ISBN 978-91-502-1768-1

löss!
När man är kär vill man vara nära 
den man är kär i. Kan man vara 
kär i någon som har löss i håret? 
Har löss någon betydelse för 
kärlek? (Det finns faktiskt medel 
som tar bort löss!)

Maria Hendriks /Piet Grobler 
Översättare: Ulla Forsén
Hjulet. 32 sidor
ISBN 978-91-85573-15-8

Makwelane och 
krokodilen
Makwelane ska gå själv till 
mormor. Hon har lovat att vara 
mycket försiktig. Det bor en 
stor krokodil i floden och den är 
hemskt farlig och alltid väldigt 
hungrig. Krokodilen hinner 
före till mormor. Det är tur att 
Makwelane är listig! 

anke Wagner /Heike Herold 
Översättare: Birgit Lönn
Berghs förlag. 28 sidor
ISBN 978-91-502-1747-6

Mammas nya vän
Verner ska komma och hälsa på 
för första gången och Albin har 
ingen lust att gå hem. Verner 
är mammas nya vän. Albin har 
bestämt sig för inte tycka om 
Verner. Men Verner gör sig inte 
till. Det kanske går att bli vän 
med Verner.

anna-Clara Tidholm 
Olika förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-85827-11-4

Min familj
Vad är en familj egentligen? 
Det kan vara annorlunda från 
det man är van vid. När alla får 
berätta om sina familjer märker 
man hur olika det kan vara. 
Ibland är familjer stora, ibland är 
de små. En sak är lika. I en familj 
hör alla ihop.

sebastien Braun
Översättare: Lotta Olsson
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-6471-1

Mjau och den stora lådan
Mjau hittar en låda, röd färg, en 
blå mugg och en stol. Mjau får 
lust att hitta på något kul. Mjau 
tänker. Vad kan man leka med 
det här? Vad kan det kan bli? Ett 
hus eller en buss? Kanske blir det 
något helt annat.

joyce Dunbar /jimmy liao 
Översättare: Gun-Britt Sundström
Berghs förlag. 54 sidor
ISBN 978-91-502-1765-0

Monstret som åt upp 
mörkret
Det fanns en gång ett pyttelitet 
monster som var hungrigt på 
mörker. Han åt och åt tills han 
hade ätit upp allt mörker. Det 
var bra för alla som är rädda för 
mörker, men svårt för många 
andra. Det behövs både dag och 
natt tänkte monstret.

BIlDERBÖCKER
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jöns Mellgren 
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 978-91-27-09989-0

Mustafa och stormen
Mustafa seglar ensam i sin båt. 
Han har långtråkigt. Han vill att 
det ska hända något. Plötsligt 
flyger en fågel in i stormasten. 
Den faller ner på golvet och ligger 
helt stilla. Är den död? Nej, den 
andas. Kanske kan fågeln bli en 
ny vän. 

jeanette Milde
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-1122-4

Noah och nästjuven
Tänk om din näsa var borta. 
Tänk att inte känna stanken av 
det som luktar illa. Bra. Tänk 
att inte känna doften av allt som 
luktar gott. Synd. Tänk att inte 
behöva snyta sig. Smart. Men att 
inte kunna gosa med näsan, det 
vore trist. 

Peter Bently /Mei Matsouka 
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 978-91-27-11929-1

När hundarna bytte ända
Hundar sniffar alltid varandra i 
baken när de träffas. Det är ett 
sätt att hälsa. De nosar också 
i varandras rumpor för att 
undersöka en mycket viktig sak. 
Här får du veta den helt otroligt 
märkliga förklaringen till varför. 

Ulf Nilsson /Eva Eriksson 
Bonnier Carlsen. 40 sidor
ISBN 978-91-638-6098-0

När vi var ensamma i 
världen
Det var en gång en pojke som 
inte blev hämtad som vanligt 
på dagis när klockan var tre. Då 
gick han hem själv. Sen kom 
föräldrarna precis som vanligt. 
De frågade varför han hade gått 
hem tidigare från dagis. Klockan 
var inte tre.

jan lööf 
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-4286-3

Pelle och Frasse
Frasse jobbar i ett bageri. Där 
är allting svartvitt och där 
finns många djur. När degen 
exploderar måste bageriet 
stängas. Vad ska Frasse arbeta 
med nu? Han vill bli djurvän, 
men det är han ju faktiskt redan.

lotta Geffenblad
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-6448-3

Prick och Fläck trycker till
Prick och Fläck tittar i tidningen 
och ser att bilderna är gjorda av 
pyttesmå prickar. Med tillräckligt 
många prickar kan man göra 
en egen tidning. Hur gör man 
prickar och måste man kunna 
läsa? Att göra en egen tidning 
verkar kul i alla fall!
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joanna Rubin Dranger 
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 978-91-29-67031-8

Räkna med Nell
Idag ska Nell och pappa leka 
räkneleken. Hämta något du har 
ett av, säger pappa. Då hämtar 
Nell sitt svärd, för han har ett 
svärd. Det är lätt att räkna till ett. 
Sen kommer två. Vad tror du Nell 
hämtar då? 

stefan Casta /staffan Gnosspelius 
Opal. 36 sidor
ISBN 978-91-7299-341-9

simma lugnt,   
mörten Maud
Lilla mörten Maud vill ut på 
äventyr. Hon blir varnad för 
alla faror som lurar i vassen 
men simmar iväg ändå. Det blir 
mycket farligare än hon tror. 
Bläddra själv och känn dig som 
en fisk i vattnet! 

Pija lindenbaum
Rabén & Sjögren. 40 sidor
ISBN 978-91-29-67003-5

siv sover vilse
Siv ska sova över hos sin nya 
bästis Cerisia. Båda är pirriga av 
lycka men det är inte så lätt att 
somna. Siv ligger vaken länge 
och väntar. När hon märker att 
Cerisia inte ligger kvar i sin säng 
vill hon inte vara kvar ensam 
i rummet. Siv smyger ut på 
upptäcktsfärd. 

Björn Rudnert
Egmont Kärnan. 18 sidor
ISBN 91-570-2186-4

sjung med djuren
Det är kul att sjunga. Ibland 
kommer man inte ihåg orden. Då 
är det bra med en sångbok. I den 
här boken handlar alla sångerna 
om djur. Titta på bilderna och 
välj vilket djur du vill sjunga om.

Eva Bergström /annika samuelsson 
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-6401-8

snurran städar
När det är dags att städa känner 
sig Snurran plötsligt så sjuk att 
hon måste lägga sig. När hennes 
kompisar vill leka blir hon snabbt 
frisk igen. Tillsammans leker de 
städleken och vips är det kul att 
städa. Sen vill de leka som vanligt 
igen. 

Gro Dahle /svein Nyhus 
Översättare: Lotta Eklund
Daidalos. 32 sidor
ISBN 978-91-7173-277-4

snäll
Lilla Lussi är en snäll flicka. 
Hon leker inga vilda lekar och 
smutsar inte ner sig. Hon är 
tyst. Till slut är hon så stilla att 
ingen ser henne. Då får hon nog 
och skriker så det hörs ända till 
Finland! Äntligen märks hon 
ordentligt. Nu blir alla blyga 
flickor modiga.
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andreas Palmaer /Per Gustavsson 
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 978-91-27-09982-1

sopnedgasten och andra 
moderna monster
Tror du att alla spöken och 
monster bor i läskiga gamla 
spökhus? Nej, en del vill bo i 
moderna hus. Kanske hemma 
hos dig. Har du sett Stök-Spök 
eller Ola-Tola? En dag om året 
kommer de fram och skräms. 
Sen håller de sig lugna, i alla fall 
ett helt år till.

Katie Cleminson
Översättare: Frida Nilsson
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-1132-3

Trollerilådan
På sin födelsedag får Eva en 
mycket ovanlig present - en 
trollerilåda. I den finns det 
magiska krafter. Nu kan Eva 
plötsligt trolla. Hon trollar fram 
det hon önskar sig allra mest. 
Tänk om man kunde trolla. 

Bela Dzogovic  /Mario Brancaglioni 
Kulturföreningen Belisa. 28 sidor
ISBN ISBN 978-91-975023-6-8

Tusenfotingen och ugglan
En liten tusenfoting blir fångad 
av en hungrig uggla. Den måste 
komma på något riktigt smart för 
att klara sig. Förvirrade frågor gör 
att ugglan börjar tänka på annat. 
Då hinner tusenfotingen tänka 
ut det bästa sättet att smita ur 
ugglans vassa klor.

Kristina  Murray Brodin /
Bettina johansson 
Vombat förlag. 36 sidor
ISBN 978-91-976870-2-7

Tyranno
När Sarah vaknar på morgonen 
berättar hon för pappa att hon 
har sovit dåligt. Det har legat 
en Tyrannosaurus Rex i hennes 
säng. Tyranno är en som bara 
förstör. Han är osynlig för alla 
utom för Sarah. Hon får skulden 
för allt dumt som händer. 

Åke arenhill och Kristian Carlsson 
smulsk förlag. 25 sidor
ISBN 978-91-86155-04-9

Upp och ner som en dans
Esmeralda tycker om att dansa. 
Hon vill alltid dansa. I den 
här boken bläddrar man från 
ena hållet hur hon dansar på 
morgonen och från det andra 
hållet hur hon dansar på kvällen. 
Med hjälp av klistermärken 
kan du själv ändra Esmeraldas 
ansiktsuttryck. 

George johansson /anna-Clara Tidholm 
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 978-91-27-11657-3

vad tänker Knodden?
Knodden står ute i snövädret och 
väntar. Morfar är inne i huset och 
letar efter bilnyckeln. Under tiden 
funderar Knodden på allt möjligt. 
Han tänker mest på en hund. 
Hunden kunde hjälpa morfar 
att leta efter bilnyckeln. Hunden 
kunde heta Turbo.
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Chris Monroe
Översättare: Lotta Olsson
Rabén & Sjögren. 33 sidor
ISBN 978-91-29-66975-6

verktygsapan 
Chico Bom Bom är en 
uppfinningsrik apa. Han har 
alltid ett praktiskt snickarbälte 
runt magen. Där finns plats 
för alla hans verktyg. Då kan 
han snabbt hjälpa sina vänner. 
En dag blir Chico Bom Bom 
tillfångatagen. Vilken tur att han 
har sitt snickarbälte!

Emma adbåge
Eriksson & Lindgren. 32 sidor
ISBN 978-91-7377-039-2

vi hittar smulbert
På badstranden kan man göra 
det gamla vanliga. Hittar man en 
skalbagge kan man göra något 
nytt. Man kan bygga ett hus till 
skalbaggen. Om den hinner dö 
innan man byggt klart måste den 
begravas. Det kan vara både roligt 
och sorgligt på badstranden.

sara lundberg
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 978-91-501-0948-1

vita streck
Det finns vita streck på gatorna. 
Det är en flicka som heter Vita 
som målar alla streck. Strecken 
är viktiga. De hjälper alla att köra 
rätt och att gå på rätt ställen. Utan 
streck skulle det bli helrörigt 
i trafiken. Det är bra med vita 
streck.

lotta Olsson /Maria jönsson 
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 978-91-638-6104-8

Zucchini till en tax
Ella och Kattpoeten ger sig av på 
en resa till bokstavslandet. Där 
betyder alfabetet mer än vanligt. 
Ord och bokstäver används på 
ovanligt många sätt. Följ med på 
ett roligt äventyr. 

Camilla lundsten
Rabén & Sjögren. 14 sidor
ISBN 978-91-29-67029-5

äntligen regn!
Tänk vad kul man kan ha när 
det blir regn. För att kunna leka 
riktigt bra i regnet behöver man 
ha särskilda kläder på sig. När 
alla kläderna är på kan man 
äntligen gå ut. Följ med när 
Lillefanten, Kanina och Maskot 
ska ut och plaska i vattenpölarna. 

Marie louise Ek lindell och 
Ingvor Karlsson 
BTJ Förlag. 216 sidor
ISBN 978-91-7018-634-9

Drakar och kläder - 
svartsjuka och väder
Behöver du fler lästips till 
förskolan och skolan? Här 
finns tips på bilder- och 
berättelseböcker och faktaböcker. 
Förteckningen är indelad i ett 
sextiotal områden anpassade 
till arbetssättet i förskolan och 
de första skolåren, från ABC till 
Äventyr. 
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Jacob Grimm
Översättning: Abdelrahim Salih Al Rahim

Poesins hus. 142 sidor
ISBN 978-91-974690-2-9 

قصص األخوين غريم
Bröderna Grimms sagor

يضم هذا الكتاب أشهر الحكايات مثال سندريال وهانس 

وغريتا والقصص األخرى األقل شهرة مثل الوردة الربية 

وموسيقيو مدينة برمين. وهي كلها مشوقة مثل حكاية 

القلنسوة الحمراء وهي الفتاة التي واجهت الذئب ذات 

يوم وهي يف طريقها اىل جدتها املريضة. 

I denna bok ryms de mest kända sagorna, 
till exempel Askungen och Hans och Greta, 
och de mindre kända som Fru Holle och 
Stadsmusikanterna i Bremen. Alla är lika 
fängslande som sagan om Rödluvan, flickan som 
en dag mötte vargen på väg till sin sjuka mormor.  

 Jan Lööf
Översättning: Jassim Al Walai

Dar Al-Muna. 32 sidor
 ISBN 978-91-85365-65-4

أمسك بفابيان
Ta fast Fabian

القرد فابيان محبوس يف قفص يف حديقة الحيوانات، 

ولكنه يفكر بالهروب إىل والدته. بعد أن تسلق وهرب 

إىل الخارج من خالل نافذة السقف يبدأ السفر الطويل 

امليلء باملغامرات. لحسن الحظ يرافقه القرد البالغ 

والحكيم تشابو كرفيق سفر. 

Apan Fabian sitter instängd i en bur på zoo, men 
han tänker rymma hem till sin mamma. Efter 
att ha klättrat ut genom ett takfönster börjar en 
lång och äventyrlig resa. Som tur är har han den 
gamla och kloka apan Tjabo som reskamrat. 

Jujja Wieslander
Översättare: Besim Aydin

Arjovi Förlag. 28 sidor
ISBN 978-91-633-2325-6

ܰܫܢܰܓܐ ܶܫܡ ܓܰܡܥܡܳܪܐ ܽܟܘܪܳܚܐ
Mamma Mu bygger en koja

ܥܳܕܐ ܳܟܒܳܥܳܢܐ ܕܰܡܥܡܳܪܳܢ ܽܟܘܪܳܚܐ، ܶܡܪܰܠܗ ܰܫܢܰܓܐ ܶܫܡ.
ܳ
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̱ ܽܡܘܘ، ܶܡܪܰܠܗ ܰܫܢܰܓܐ ܶܫܡ.. ܰܚܐ ܽܟܘܪܳܚܐ. ܰܥܺܠܝ ܰܕܘܳܡܐ.
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– Nu vill jag bygga en koja sa Mamma Mu.
Kråkan såg ut som om han hört fel.
– En Koja? sa han.
– Mu, sa Mamma Mu... En koja. I det trädet.
– Säg efter mig: Jag är en ko. Kor klättrar inte i träd och 
bygger inte kojor. Säg det.
– Nu hämtar jag hammare och spik, sa Mamma Mu.

selma Lagerlöf
Översättning: Liakat Hossain
Priam Publications. 80 sidor
ISBN 978-91-976957-6-3 

fewq rwho.uhf; skQtbj; 
qvr[h3f 2’tp                 
nils Holgerssons underbara resa genom 
sverige

fewq rwho.uf 1j kathf ys;pd 
rhbs4hwf 1kH sdsf qvr[h3f 
2’tp j;a; qtb kvhfa r>ahq; 
sy4hf 7a8ba j;hd ya;hdfm 
xv+qarsqjday5p. 1j ltSja; 
zs26afm

Nils Holgersson blev förvandlad till en pyssling 
och fick följa med vildgässen på en resa genom 
Sverige. En resa fylld av fantastiska äventyr.

Henriette Barkow
Översättning: Karin Sohlgren
Mantra Lingua/Myndigheten för  
skolutveckling 24 sidor
ISBN 1-84611-344-X 

The giant turnip
den jättelika rovan

The children in Miss Honeywood’s 
class grow some fruit and vegetables 
in the school garden. When they come 
back after summer holiday, they can 
hardly believe their eyes. The turnip is 
taller than a giraffe, and wider than an 
elephant.

Barnen i fröken Honungstass klass odlar  
frukt och grönsaker i skolans trädgård.  
När de kommer tillbaka efter sommarlovet  
kan de knappt tro sina ögon. Rovan är högre  
än en giraff och bredare än en elefant. 

alley ahlquist
Premiss Förlag. 24 sidor
ISBN 978-91-85343-80-5 

Vincent´s story 
Berättelsen om Vincent

Vincent gets sad and scared when he 
hears dad hurt mum. He builds a shelter 
in his room to get away from the sound. 
One day he can’t take it anymore ….

Vincent blir ledsen när han hör pappa slå 
mamma, han bygger en koja där han gömmer  
sig för att slippa höra. En dag står han inte ut 
längre …
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längre …
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世界上最漂亮的眼镜
Världens finaste glasögon

露瓦的新座位离黑板很远，她看 
不清楚。所以她需要眼镜。但她将
成为“路西亚”？“路西亚”能戴
眼镜吗？

Från sin nya plats längst bak i klassrummet kan 
Lova inte se vad som står på tavlan. Hon behöver 
glasögon. Hon som ska vara klassens lucia. En 
lucia kan väl inte ha glasögon? 

anna-Clara Tidholm 
Översättning nordkurdiska: Rewşen Tunc
Översättning zazaki: J.Îhsan Espar
Apec Förlag. 32 sidor
ISBN 978-91-86139-17-9 

Ba Tureyî bi hewa dixe /  
Va Tureyî Hewa Fîneno
Ture blåser bort

Kuçikekî Tureyî heye ku navê wî Hey e! Rojekê 
ew derdikevine pîyaseyekê. Lê bayekî xurt wê  
pîyaseyê hildide bin hukmê xwe. Hey û Tureyî  
bi xwe re dibe cîhana  berîn.

Yo kutîk Ture est numê yî Hey u. Riwejek Ture 
o Hey wejên tever, gêrên, otir yo hewa yênu 
yîn pernên sêr dunya.

Ture har en hund som heter Hej! En dag går de på 
promenad. Men vad det blåser på den promenaden. 
Ture och Hej blåser bort över stora världen. 

stina Wirsén
Översättning: Khusrow Razavi

Dar Al-Muna. 32 sidor
  ISBN  978-91-85365-64-7

چه کسی عصبانی است؟
Vem är arg? 

یک خرس کوچولو نشسته است و با قطعه ها ساختامن 
می سازد. آنگاه یک گربه می آید و می خواهد او هم 

ساختامن بسازد. ولی او در بازی رشکت داده منی شود. 
- خرس کوچولو می گوید: این برج من است.

 - گربه می گوید: اوه، چه خرس کوچولوی احمقی! 
خیلی احمق.

En nalle sitter och bygger med klossar.   
Då kommer en katt och vill vara med.  
Men det får han inte.
– Det är mitt torn, säger nallen.
– Åh, vilken dum nalle! Jättedum, säger katten.
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Översättning: Adam Szoppe
Podium. 150 sidor
ISBN 978-91-89196-42-1 

E dili thaj e turbati 
dårfinkar och dönickar

Kana e dešuduje beršengi Simone lel 
pe ande jek nevi škola prezentulin la 
sar muršores Simon, atunči kerdžion 
interesni bajura. 

När tolvåriga Simone börjar i en ny skola blir 
hon presenterad som pojken Simon, vilket leder 
till många spännande och roliga äventyr. 

atočka Volobuev
Bennels. 32 sidor
ISBN 978-91-977398-0-1 

Сказки о кошках 
sagor om katter

Бирмский кот пропустил вылет самолета 
в Сиам. Турецкий Ван всю свою жизнь 
мечтает стать аквалангистом. Его мечта 
осуществилась! Аточка Волобюев 
рассказывает о 13 кошках. Ему нельзя 
не верить, потому что Аточка Волобюев 
никогда не врёт. Да, он, между прочем, 
прекрасно рисует.  

Birmakatten missade planet till Siam.  
Turkish Van drömde hela sitt liv om att bli 
dykare. Och blev det! Atočka Volobuev berättar 
om 13 katter. Och honom måste man tro på.  
För Atočka Volobuev ljuger aldrig. Och förresten 
tecknar han vidunderligt.   

rimma Markova
Översättning svenska: Ambjörn Madegård
Rimma Markova/Författares  
Bokmaskin. 176 sidor
ISBN 978-91-633-3126-8 

Черный викинг
den svarte vikingen

Повесть о мальчике, живущем  
в Швеции. Его мама из России,  
а папа из Сомали. Папа умирает от 
рака, а мальчик едет с дедушкой  
в Россию. Он задумавается над тем, 
кто же он: швед, русский, сомалиец?

Denna svensk-ryska bok handlar om en pojke 
vars mamma kommer från Ryssland och pappa 
från Somalia. När pappan dör i cancer reser 
pojken till Ryssland med sin morfar. Han börjar 
tänka på sin identitet: vem är han: svensk, rysk, 
somalier? 

Kinesiska / , köpa hos www.booksale.se  
_____________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 

Världens finaste GLASÖGON 

世界上最漂亮的眼镜世界上最漂亮的眼镜世界上最漂亮的眼镜世界上最漂亮的眼镜 

Text: Helena Bross 
Bild: Christrl Rönns 

Översättning: Catarina Ping Edelsvärd 
JH Publishers 

www.jhpublishers.com 
ISBN 978-91-85813-07-0  

Pris ca. 85 kr 
Inbunden, 148x210 mm, 64 sidor 

 

本系列书共九册，将陆续出版 
 

露瓦的新座位离黑板很远，她看不清楚。 

所以她需要眼镜。但她将成为“路西亚”？ 

“路西亚”能戴眼镜吗？ 

 
 




 
 
 

FARSI

Kinesiska
中文

Ryska
Русский 

Ryska
Русский 

Persiska
فارسی

Nordkurdiska/Zazaki
kurmancî/Zazakî

Romani
Řomanés

69

09-2397.indd   69 09-08-20   13.52.31



andra språk

Mohammed sh. Hassan
Scansom Publisher
ISBN 978-91-85945-07-8 

Qarad iyo Qori-Ismaris
Qarad and the shapeshifter 
Qarad och förvandlaren

Waa sheekaxariir ku saabsan Qarad oo ah 
gabar reer guuraa ah, iyo kullankii ay khaya-
nooleha sixirooleha ah la yeelatay, kaasoo wax 
kasta isku rogi kara. Oona dadyoowga cunna. 

En folksaga om nomadflickan Qarad och hennes 
möte med den bedräglige magikern som kan 
förvandla sig till vad som helst. Och som dess-
utom äter människor. 

Margret rey, Max Velthuijs, Ulf nilsson, 
pernilla och Calle stalfeldt 
Översättning: Ahmed Abdi Rashid
Utbildningsradions förlag, UR. Ljudbok/CD
ISBN 978-91-25-09007-3 

sheekaxariiro gaagaaban – 
sheekooyin carruurta loogu 
talagalay ku qoran af-soomaali
småsagor – berättelser för barn på somaliska

Sheekaxariiro gaagaaban ka kooban afar buug masawir-
ro leh: ”Eyga dhibicle”, ”Raha iyo qofkii an la aqoon”, 
”Nabad-galyo, mudane Muffin” iyo ugu dambeentii 
waxaa meesha ka maqnayn ”Yeeyga”, ma ogtihiin kan 
cunna kuraasta iyo lafaha dadka, oo xoogga badan oo 
mar qura boqorka iyo boqorada la lagdami karo. 

Småsagor består av fyra gestaltade bilderböcker: 
”Pricken”, ”Grodan och främlingen”, ”Adjö, herr Muffin” 
och sist men inte minst ”Lokvargen”, ni vet den som 
äter stolar och skelett och som är så stark att den kan 
brotta ner kungen och drottningen på en gång.

Lotta Olsson
Översättning: Khabat Aref

Apec Förlag. 26 sidor
 ISBN 978-91-86139-13-1

مؤريس الي ســەرتاش
  Morris hos frisören

ٍرؤذَيك ذنة خاوةنةكةي مؤريس دةَلَيت: ”ئةمـٍرؤ تؤ 
جوان دةبيت!” باشـة ئةو بةو قسةية مةخسةدي ضية؟ 

مؤريس لةو بٍروايةداية كة ئةو ئَيســـتاش هةرجوانة. 
خاوةنةكةي مؤريسيش لة هةمان بٍرواداية. مةخســةدي 

ئةو ذنة لةو قســةية هةر ئةوةية كة موريس ئةمٍرؤ 
دةضَيتة الي سةرتاش.

En dag säger Morris matte: “I dag ska du  
bli fin!” Vad menar hon med det?  

Morris tycker att han redan är fin.  
Det tycker Morris matte också.  

Hon menar bara att han ska till frisören.

Cecilia persson
Översättning: Sigbritt Persson /  
Bierna Leine Bientie
Sameskolstyrelsen. 59 sidor
ISBN 978-91-85-717-08-8 

sïlpegaaltije 
silverkällan 

Gærjesne göökte vaajesh, vaajese Sïlpegaaltijen 
bïjre jïh vaajese Naahkoergöörnjen bïjre,  
stoerre nåejtie Vualtjeristie. Dïhte nåejtie  
gie voejhkeli sov gåmma bååstide aajmoen 
luvhtie åadtjodh.

Boken innehåller två berättelser, dels den gamla 
sagan om Silverkällan, dels sagan om Naahkoer-
göörnje, den store nåjden vid Marsfjället i Vilhel-
mina. Han som försökte få tillbaka sin gumma 
från dödsriket.

Minya Tseggay
Admas Förlag. 32 sidor
ISBN 91-974017-5-7 

  
räven och svansen

       
      
     
       
        
    

En räv klär ut sig till ett får och försöker stjäla 
ett lamm, men fåren bräker och vakthundarna 
kommer och jagar bort räven. Tillbaka i sin 
håla undrar räven vad som gick snett och han 
bestämmer sig för att det var hans egen svans fel.

astrid Lindgren
Översättning: FesseHaye Bahta
Bahta Company. 20 sidor
ISBN 978-91633-4344-5  

   
pippi Långstrump i Humlegården

        
      
      
      
       
       
      

Pippi bestämmer sig för att ta med sig Tommy och 
Annika, Villa Villekulla, herr Nilsson och Lilla 
Gubben för att bosätta sig i den kungliga huvud-
staden ett tag. Närmare bestämt Humlegården. 
Här är det inte fridsamt som hemma utan Pippi 
får ta hand om både busar och värstingar.
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raketförlaget
Tel 08-550 972 06 
info@raketforlaget.se

rebus
Tel 042-14 30 01 
info@rebus.se 
www.bonniercarlsen.se

recito Liten upplaga
butik@litenupplaga.se 
www.litenupplaga.se

rimma markova
rimmamarkova@hotmail.com

roos & tegnér ab
micke@roostegner.se 
www.roostegner.se

roslagstext
Tel 0455-720 77 
roslagstext@kimselius.se 
www.kimselius.se/ros

Sagolikt bokförlag
sagolikt@sagoliktbokforlag.se 
www.sagoliktbokforlag.se

Sameskolstyrelsen
Tel 0971-44 200 
sameskolstyrelsen@sameskolsty-
relsen.se 
www.sameskolstyrelsen.se

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

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

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

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

smulsk förlag
Tel 0706-217091 
hej@smulsk.se 
www.smulsk.se

Soleka förlag
Tel 040-982211 
kaeth@soleka.se 
www.soleka.se

Speaking books europe ab
info@speakingbooks.se 
www.speakingbooks.se 

StorySide
Tel 08-411 39 40, 070-233 77 01 
story@storyside.se 
www.storyside.se

Stressa ner
info@stressaner.se 
www.stressaner.se

Söderströms förlag
Tel +358-9-6841 86 20 
soderstrom@soderstrom.fi 
www.soderstrom.fi

tallstugans förlag
Tel 08-500 062 69 
svenska@tallstugan.se 
www.tallstugan.se

teckenförlaget i bromma
Tel 08-37 77 31 
info@teckenforlaget.info 
www.teckenforlaget.info

texicon förlag
Tel 0735-94 14 84 
info@texicon.se 
www.texicon.se

tiden
Tel 08-769 88 00 
tiden@tiden.se 
www.tiden.se

trasten, bokförlaget
Tel 08-605 81 79 
anna.trasten@tranan.nu 
www.tranan.nu/trasten/trasten_info.html

tukan Förlag
Tel 031-10 20 25 
info@tukanforlag.se 
www.tukanforlag.se

tundell & Salmson ab
Tel 08-720 20 80 
info@tundellsalmson.se 
www.tundellsalmson.se

utbildningsradions förlag, ur
Tel 020-58 58 00 
kundtjanst@ur.se 
www.ur.se/Barn/Pa-manga-sprak-/Hem

Wela förlag
Tel 08-659 51 19 
info@welaforlag.se 
www.welaforlag.se

verbum förlag
Tel 08-743 65 00 
info.forlag@verbum.se 
www.verbum.se

vilda Förlag
Tel 0418-431116 
info@vildabok.se 
www.vildabok.se

vombat förlag 
vombatforlag@gmail.com 
www.vombatforlag.se

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

71

09-2397.indd   71 09-08-20   13.52.32



En del böcker berättar om en särskild stad, by eller ett land. Ibland finns stället på riktigt, ibland 
är det påhittat. Nu undrar vi – vet du var de här böckerna utspelar sig?

Vinster är såklart böcker. Vi drar 10 vinnare bland er som svarat rätt!
Glöm inte ditt namn och din adress så vi vet vart vi ska skicka ditt pris, och skriv gärna hur 
gammal du är så du får en bok som passar dig bra. 

Du lämnar ditt svar på www.barnbokskatalogen.se/tavling.
Eller skicka kryssraden på ett vykort till: Barnbokskatalogen, Barnens bibliotek, Box 856, 501 15 Borås

1 X 2
Livet enligt Rosa är inte alltid så lätt. Mamma bor i 
Stockholm och pappa på en ö. Vilken? 

1 Gotland X Bornholm 2 Saltö

Petra och Peter har bott i New York. Var bor 
Petrinideckarna nu? 

1 Stockholm  X Lund  2 Åre

Ulf Nilsson har skrivit om en väldigt speciell mus i 
“Ost till alla möss”. Var bor musen?

1 Sydafrika X Grönland 2  Kina

Där brukar Kalle Skavank hålla till.

1 Malmö X Enskededalen   2 Östersund

Henke, Aron, Leo och Myggan - ett gäng unga deckare 
hamnar i Dödens hus i…

1 Jämtland X Småland  2 Dalsland

Där bor hiphopkungen Steve.

1 Salem X Växjö  2 Örebro

Akimbo och hans pappa bor i ett reservat. I vilken 
världsdel?

1 Afrika X Amerika 2 Asien

Henke, Emma och Ali är deckare och gör en egen tidning
som heter som staden de bor i. Vad heter staden?

1 Norrsjö  X Söderköping   2 Luleå

Nick och Laurie i Bortom Spiderwick kämpar mot 
jättar i…

1 Florida  X Norrland 2 Normandie

Nelly Rapp träffar på ett sjöodjur. Var finns det?

1 Bergsjön X Östersjön 2 Vättern

Var hände det?
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