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En både varmhjärtat och humoristisk fula ankungen-berättelse från Taiwan. Om krokodilen 

Guji-Guji som föds in i en familj ankor. Så en dag stöter Guji-Guji ihop med tre elaka 

krokodiler, de vill att han ska lura sin familj så de kan få sig en rejäl ankmiddag…  

Barbro att känner sig övergiven och osedd när lillebror föds. Men i ett magiskt rike under 

rosenbusken i trädgården finns hennes hemliga tvillingsyster Ylva-Li som bara gillar henne. 

Men en dag talar Ylva-Li om att när rosorna vissnar, då är hon död… 

Borttappad beskriver i kortfattad text och otroliga bilder hur berättaren upptäcker och tar hand 

om en ovanlig och märklig ”sak” på badstranden, någon som inte alls passar in utan verkar 

höra hemma någon annan stans. Men var då? Och vad ska han göra med den under tiden? 

Hunden katten och musen jagar inte längre varandra utan lever i fred tillsammans – men de 

har tråkigt. Till sist kan inte hunden hålla sig – han bara måste skälla på katten! Katten får för 

sig att det är musen som triggat hunden att skälla och vill hämnas… och så är ”kriget” igång. 

Astrid Lindgrens berättelse om ett barn som föds i ett stall den allra första julen. Den är i sin 

enkelhet en fin och stämningsfull berättelse. Boken är skriven som en saga en mor berättar för 

sitt barn och bilderna av ett snötäckt svenskt landskap ska visa hur barnet som lyssnar på 

berättelsen föreställer sig historien. 
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Det närmar sig jul och klassen ska sätta upp ett julspel. De viktigaste rollerna får de av barnen 

som är duktigast på att läsa. Lisa deppar tillsammans med några av klasskompisarna, tills de 

kommer på att de kan göra ett alldeles eget julspel… 

Bengt är mobbad av de hemska grannbarnen och de vuxna blundar trots att de ser. Men en 

dag så träffar han strykarhunden Jagger och Jagger sporrar honom att ge igen och visar honom 

hur skönt det kan kännas att hämnas på sina plågoandar.  

Kungen tycker att det är dags för hans dotter att gifta men prinsessan vill inte ha någon av alla 

de prinsar han bjuder in. Till sist måste kungen tillkalla fen, hon kanske kan rädda situationen. 

Sagan slutar med att prinsessan till sist blir kär och lever lycklig alla sina dar men den hon 

väljer blir en överraskning för kungen.  

Madicken och Lisabet ger sig iväg en tidig jullovsmorgon för att åka kana på den hårda och 

blanka isen på ån. De kommer längre och längre bort från Junibacken och snart grämer de sig 

över att de struntade i frukosten. Det hinner bli rätt så kallt och hopplöst innan de till sist 

kommer fram till granngården Apelkullen.  

Det är slutet av andra världskriget. Fred längtar efter sin pappa som är soldat, hjälper sin 

mamma genom att sälja julgranar och är kär i Elsa. Hon går i hans klass som honom, pratar i 

näsan och är bra på armbrytning. När han tänker på henne blir han alldeles varm kroppen. 

Lea har längtat hur länge som helst efter en egen hund och äntligen ändrar sig hennes 

föräldrar och hon får veta att hon ska få en hundvalp. Glädjen är stor men då är det mycket 

som man måste ta reda på och fixa med innan man skaffar en hund – från att planera inför 

inköpet och till sist om den första ljuvliga tiden med sin nya hundvalp. 

 

 



 stockholm.se/medioteket cirkbloggen.se 

 

 

Siris lillasyster Miki har rövats bort av den fruktade piraten Vithuvud. Alla fruktar honom och 

ingen skulle drömma om att ta upp kampen med honom. Men Siri accepterar inte det 

förhållningssättet. Hon måste hämta tillbaka Miki! Det blir en farlig och omvälvande resa för 

Siri genom det karga örike där hon bor. Tills hon till slut står öga mot öga med Vithuvud… 

Följ med på ett äventyr genom den nordiska mytologin. Det bjuds på både otäcka berättelser 

om ond, bråd död och humoristiska historier om förväxlingar och knasiga figurer. Roligt, 

rysligt och lärorikt på samma gång. Effektfullt illustrerat och bitvis i serieform! 

Barbro Lindgrens berättelse om sin egen uppväxt i Södra Ängby. Det är enkelt och personligt 

berättat om familjen, kompisarna och skolan. Men allting är inte bara familjekärlek och idyll, 

Barbro berättar om hur hon plötslig känner tillvarons meningslöshet och får stanna hemma 

från skolan i flera veckor tills det börjar kännas bättre.  

Detta är en bok full av frågor: Varför är jag den jag är? Vad var jag innan jag föddes? Skulle 

jag vara jag om jag såg annorlunda ut? Viola är den som ställer alla frågorna och hon funderar 

över sitt eget liv, sin vardag och om både stora och små frågor som rör oss alla. Genomgående 

är temat förstås identitet: Vem är jag egentligen?  

Här handlar det om så vitt skilda saker som rymdraketer och skådespeleri! När klassen får 

möjlighet att vara med i en teateruppsättning av pjäsen Romeo och Julia propsar Ruben 

plötsligt på att de ska anmäla intresse. Movits känner sig nödd att ställa upp – är man bästa 

vänner så gör man så. Synd bara att han lider svårt av scenskräck… 
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Paul möter sitt livs kärlek, samtidigt som han förlorar sin bästa vän. En rad minnesvärda 

karaktärer som Infinite Darlene, skolans kvartsback i amerikansk fotboll och dragqueen i 

samma fantastiska kropp! Tony som älskar sina föräldrar trots att de vägrar acceptera honom 

som han är. En fin, romantisk och humoristisk berättelse om kärlek i high school-miljö. 

Ett folk utan land är en spännande fantasyberättelse men den handlar också mycket om familj, 

tillhörighet och ursprung. Finnikin längtar efter att få komma hem, att samla sitt folk och få 

tala sitt språk utan rädsla. Boksidorna genomsyras också av kärlek, kärleken till sitt land och 

folk, kärleken till sin familj men också kärleken som växer mellan personer. 

Dikter som söker ord för känslor som mötet med språket och kulturen i ett nytt land väcker. 

Alla kan ta del av dem, inte bara den som har tvingats flytta till ett nytt land, en ny kultur och 

ett nytt språk. De talar till oss om hur gärna vi alla vill passa in, hur gärna vi vill göra rätt och 

hur svårt det kan vara.  

Det är snöstorm. Tyra, Laban och Rut lämnas ensamma i skidstugan medan deras pappa åker 

in till staden för att handla och plocka upp sin nya flickvän vid busstationen. Men timmarna 

går och han kommer inte tillbaka. Det finns nästan ingen mat i stugan och under natten går 

strömmen. De beslutar sig för att ta sig ut ur stugan och in i snöstormen för att söka hjälp…  

Samhället består av fem falanger och varje falang har sin egenskap som värdesätts över allt 

annat. Tris föds hos De osjälviska men väljer att byta falang på sin sextonårsdag. Men hon bär 

också på en mycket farlig hemlighet och när konflikt bryter ut mellan falangerna inser hon att 

den skulle kunna rädda de människor hon älskar. Om den inte förgör henne först… 

Ingrids liv är fyllt av skola, tandställningsbekymmer, amerikansk fotboll, teater och böcker. 

Särskilt böckerna om Sherlock-Holmes, de har varit hennes favoritlektyr sedan hon lärt sig 

läsa. En eftermiddag går hon vilse och får hjälp av ”Knäppa Katie”. Senare samma kväll blir 

Katie mördad och Ingrid är fast besluten att ta reda på vem som mördade henne. 
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En kylig vinternatt kom en främling till världshuset vid vägens ände. Han hade hört om Lord 

Aleslans onda dåd och frågade om vägen till slottet. Både främlingen och Lord Aleslans 

nyfödda son försvann spårlöst i mörkret den natten. Nu, många år senare, har en ny främling 

kommit till världshuset. Även han har Lord Aleslans slott som mål…  

När Cadence är 15 år händer det en olycka. Cadence minns inte så mycket av den kvällen, 

bara att hon vaknar ensam vid stranden, kall, blöt och i bara sina underkläder. Det värsta är att 

ingen vill hjälpa henne att minnas. Två år efter olyckssommaren är Cadence tillbaka på 

olycksplatsen, ska hon lyckas ta reda på vad som egentligen hände henne? 


