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En rolig variant på Rödluvan! Istället för mörka skogen utspelar sig berättelsen på en marknad 

i en by i Ghana och istället för elaka vargen är det Herr Hund som stället till bekymmer. Vi 

har den även på engelska 

Det här är en underbar bilderbok från Filippinerna om att få syskon. Isko är orolig och 

springer hemifrån. Inte förrän han träffar Otep som stolt berättar om sin älskade storebror 

släpper blir han lugn igen och springer tillbaka hem...  

Susanna är på argt humör för att allting är så tråkigt och vanligt – tills hon råkar få på sig 

andra glasögon än sina vanliga. Plötsligt är hela världen förändrad – den snälla sömniga 

katten blir ett odjur som skräms, skogen blir ett kärr och hela världen är full av kusligheter. 

En alldeles ljuvlig liten historia med ett intrikat berättande där en liten fisk stjäl en hatt från en 

stor fisk. Bokens särskilda charm kommer av att bilden både föregår texten och berättar något 

mer. Suverän att använda i klassen, mycket att samtala om! 

 

Tuffy är en katt. Katter är rovdjur, de dödar, så är det bara. Det får ens familj helt enkelt 

förstå, tycker Tuffy, i sin alldeles egna dagbok. En rolig, drastisk och underhållande berättelse 

med korta kapitel. Vi har den även på engelska. 
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Får följer glatt med Varg när han föreslår ett äventyr, det är härligt med en ny vän! Men är det 

verkligen vänskap Varg är ute efter? Spännande, roligt och hjärtknipande om en annorlunda 

och oväntad vänskap. 

Vitello tycker kompisarna är jobbiga, och ger sig ut för att hitta en ny. Men hur gör man för 

att hitta en vän? Att bjuda på godis verkar vara ett säkert sätt att locka till sig vänner, men 

Vitello har inga pengar. Istället bestämmer han sig för att gillra en fälla för att fånga vännen i.  

En älg gör Egil och pappa sällskap på deras campingtur. Det är först gången Egil tältar i 

skogen och han tycker det är väldigt spännande. De hinner med att både äta mask och träffa 

på skjutglada jägare innan de återvänder hemåt.  

En fågeln finns inuti Selma och kritiserar henne för minsta lilla, tills hon träffar Snöret. 

Vänskapen med Snöret gör att Selma blir stark i sig själv och kan till sist säga ifrån när fågeln 

är dum. Finstämt och roligt om längtan efter vänskap. Passar väldigt bra för högläsning.  

 

Bart bor i en sliten lägenhet med sin mamma som tyvärr inte kan behålla ett jobb eller sluta 

med alkoholen. Men Bart älskar henne och med sin orubbliga optimism går det till sist ganska 

bra för Bart ändå. En berättelse fylld med elände, solidaritet, värme och humor.  

Om Rico som måste utmana sig själv när han ska försöka rädda sin vän som blivit kidnappad. 

En fin berättelse skriven i dagboksform om att vara annorlunda och längta efter vänskap.  

Det här är en måste-läsa bok! Om tolvåriga Miranda som bär med sig sin favoritbok Ett veck i 

tiden av Madeleine L’ Engle överallt, en ledtråd för att förstå mysteriet i den här boken. För 

det här är verkligen en annorlunda och klurig mysteriebok men inte alls någon barndeckare. 

En försvunnen nyckel, mystiska brev och förutspådda händelser i 70-talets New York. 

En varm och fin berättelse om Thomas som lever i en dysfunktionell familj där religionens 

påbud och pappas humör regerar. Så en dag får kontakt med granntanten som alla barn kallar 

häxa och som pappa kallar kommunist – och hon blir en vän… 
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Här är en bok för alla med äventyrslust! Landet Sylver är ett fantastiskt vinterrike där alla de 

djur som en gång älskats av ett barn bor. Dit kommer Lin med hjälp av en nyckel i ett 

anonymt paket och blir snart indragen i ett äventyr tillsammans men sin bortgånga sork Rufus.  

En bok om ensamhet, om vänskap och om starka känslor. Boken har sparsamt med text men 

fantastiska färgrika bilder som skapar både tankar och känslor – en särskild koppling finns till 

Vincent van Goghs målning Stjärnenatt.  

 

  

Den fjärde boken om Tom, där han följer med sin kompis Kalle till Colombia över jullovet. 

Resan förändrar Tom och boken skildrar väldigt fint det främlingskap och den kluvenhet som 

uppstår när han kommer hem till allt det vanliga.  

En stark och oerhört spännande bok om Chap som tar en försvunnen pojkes identitet i hopp 

om att finna en familj. Och först ser allt bra ut – fast det känns inte bra. Han är ständigt på sin 

vakt för att inte bli avslöjad. Och frågan växer inom honom – var finns den riktiga Cassiel? 

"Ondvinter kommer med en kyla som tränger in i människors hjärtan och sinnen. Ingen vet 

vem som går att lita på, vem som ännu inte är i Vinterkungens våld.” Andlöst spännande, bra 

språk. En riktigt bra, svensk, fantasy.  

Emanuel skriver om sitt liv och hur man INTE ska göra. ”Om jag gör misstagen så slipper ni 

– eller ännu bättre, ta del av mitt halvkassa liv och gör sedan tvärtom.” Man stönar av 

frustration över hans tokiga val, men man kan ändå inte låta bli att tycka om honom.  
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Lex börjar blogga som Maya för att jävlas med sin mammas kille. Men bloggen blir större och 

större och snart blir det svårt att veta vad som är sant och vad som är falskt. Var slutar Maya 

och var börjar Lex? 

En underbar och mångbottnad roman som rymmer två olika berättelser som utspelar sig på 

samma plats men vid olika tidpunkter. Två trådar som vävs samman till en enda stor 

berättelse om familj, identitet, sorg, kärlek och vänskap.  

En fantastisk berättelse helt och hållet berättad i bilder, om en flykt, avsked, resa, ankomst 

och anpassning till en ny verklighet. Upplevelser och känslor som de flesta människor på ett 

eller annat sätt kan relatera till.  

 

En kung gifter sig med en fattig kvinnas dotter efter att han hört att hon kan utföra fantastiska 

bedrifter med en spinnrock. Här återberättas sagorna Rumpelstiltskin och De tre 

spinnerskorna sammanvävda till en berättelse, på lättläst engelska.  

Hélène har det svårt i skolan. Tjejerna som för inte så längesen var hennes vänner har nu 

blivit hennes plågoandar. Men Hélène finner tröst och tillflykt från sin ensamma vardag i en 

underbar bok om en flicka som heter Jane Eyre.  


