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Jag ska på kalas hos Frej och har köpt en present; ett rött litet slott. Det ser precis 

ut som mitt slott, fast mitt slott är grönt. Jag vill hellre ha det röda, men mamma 

säger att jag inte får byta. Fast när Frej hellre vill ha det gröna känns det ganska 

bra ändå – Att ha något som någon annan vill ha är ju en ganska skön känsla! Om 

att vara liten med stora känslor.  

 

Författaren har skrivit boken till sin son för att kunna förklara hur allting fungerar 

här på jorden. Läsaren tas med på en liten rundtur över land och hav, stjärnor och 

planeter, människor och djur. En filosofisk bilderbok som passar för både små och 

stora!  

 

 

Ceva och hennes familj flydde över havet i en båt och de var nära att drunkna. Det 

har så klart lämnat spår; Ceva är livrädd för vatten. Nu bor hon i Sverige och där är 

alla snälla, utom arga gubben som skriker att de ska åka hem till sitt land igen. 

Men en dag är det dags att åka skridskor i ishallen och is är gjort av fruset vatten. 

Ceva vägrar att ens ta på sig skridskorna.  

 

Tova bor alldeles själv i ett torn. Hennes pappa är död och hennes mamma är bort-

rest och ”kommer nästa år”. Trots att Tovas pappa är död så sitter hon ofta under 

stjärnhimlen och pratar med honom. För det finns saker som man bara en pappa 

kan förstå. Fint skrivet om livet och döden om ett barn som likt Pippi Långstrump 

klarar livet på egen hand. 
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Rymdstationen Hajen färdas genom rymden i lugn och ro. Men plötsligt en dag så 

händer det förfärliga – kapten Dubbel-Z dör och hans assistent Zenok tar på sig 

kaptensjobbet. Han har så klart ondskefulla planer och rymdpilotsaspiranterna 

måste stoppa honom och det illa kvickt! Även om det innebär att använda de för-

bjudna lasersvärden! En berättelse med action från början till slut.  

 

En dag åker Nell och hennes bästa vän Freddie med klassen på besök till en bond-

gård. Där finns världens sötaste lilla griskulting, och på bussen hem så visar det 

sig att Freddie har ”råkat” stoppa med den lilla kultingen i sin ryggsäck. Nell tän-

ker behålla Kevin Knorr, men hur ska hon kunna hålla honom hemlig? Roligt 

skrivet med roliga illustrationer.  

Hittehunden McTavish ska åka på tältsemester med sin familj och han är inställd 

på katastrof. Familjen drar iväg med hajmedel, skyddsmasker, megafon och 

frystorkad mat i packningen och hamnar förstås vid tältplatsen vid världens ände. 

När de ska ge sig ut för att upptäcka omgivningarna inser McTavish att han måste 

vara beredd på att rädda dem. En varm och humoristisk bok som passar för hela 

familjen! 

 

Meja älskar fotboll och ska snart börja i ett fotbollslag. Men att gå till första trä-

ningen i vanliga gympadojjor gör hon bara inte, hellre dör hon. När hon till slut 

får ett par skor är hon tveksam till om de duger. Hennes självutnämnda personliga 

tränare Bruno vet dock hur hon ska fixa skorna så att de blir magiska. 

 

 

Charlie är väldigt duktig på att spela fotboll, han spelar på stranden så ofta han 

kan med sina kompisar, och eftersom ingen av dem har råd med fotbollsskor så 

spelar de alltid barfota. En dag blir Charlie upptäckt av en talangscout och han får 

chansen att få komma och provspela för ett ungdomslag – problemet är bara att 

han måste ha skor att spela i.  
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Det är snöstorm och Malva och Hanna måste övernatta på ett ruskigt hotell. 

Hanna tror att det kan finnas vampyrer där. Malva hoppas att det inte är så. På 

natten hör de ett mystiskt ljud och ger sig ut på vampyrspaning genom mörka och 

ödsliga rum.  Lättläst och spännande! 

När Nelson vaknar på sin 10-års dag märker han att alla hans sinnen mystiskt för-

stärkts under natten. Han får veta att han är en ninja, precis som sin pappa som 

han aldrig träffat. Men han undrar hur han ska lyckas rädda mänskligheten från 

faror och otäckheter som i vanliga fall är en av de mest klumpiga personer han 

vet! Hans nya förmågor sätts på prov redan första dagen när han måste rädda hela 

klassen från en monsterspindel. Rolig och spännande med mycket illustrationer.  

 

 

Frallan har en mamma som gillar ordning och en mormor som avskyr att städa. 

Och så har hon en bästis som heter Ester. Ester och Frallan går i skolan, så de har 

ganska mycket att göra. En dag får de till exempel göra konst, det är ungefär som 

pyssel. Ester hittar en tygbit som hon ritar ett hjärta på, och i hjärtat skriver hon 

Frallan. Och så säger hon att Frallan får vara kär i henne, om hon vill. Men Fral-

lan vet inte om hon vill. Och mamma säger att kär är som att vara sjuk, och i så 

fall vill Frallan verkligen inte bli det! 

Det är sommarlov och Myran är på landet med sin alldeles nya lillasyster, 

mamma och Jesper. Det enda Myran vill är att bada, men ingen har tid att följa 

med; de vuxna ägnar sig bara åt lillasyster. Myran önskar att han hade en som-

markompis, och plötsligt dyker Gloria upp. Hon har en gipsad arm och är väldigt 

hemlighetsfull. Dessutom är hon arg och svär och ljuger så det står härliga till – 

och Myran tycker att det är underbart att vara med henne! En vardagsberättelse 

med många skratt, men också allvar.  
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Mira är nio år och älskar rymden. Hennes bästa kompis är tokig i hästar, så Mira 

bestämmer sig för att skaffa en till bästis: Sixten Lundin. Han är nämligen super-

bra på matte och Mira måste bli bäst på matte för att kunna bli astronaut! 

En dag får Mira en anteckningsbok av sin farfar. Det ser ut som en helt vanlig 

bok, men när Mira skriver en fråga så svarar boken. Den är magisk! Plötsligt blir 

Mira skolans mest populära tjej. ALLA vill ha svar på sina frågor. Men är det 

verkligen så himla bra att plötsligt veta exakt vad som kommer hända i framti-

den? Tänk om det kommer hända något hemskt? Och viktigast av allt - kan den 

magiska anteckningsboken hjälpa Mira att bli bästis med Sixten Lundin?  

Nelson Mareng har åkt tåg hem från sin morfar och befinner sig ensam på tågstat-

ionen i Berlurenstad och vill ta sig hem till sin mamma. Men det är inte så lätt när 

man inte vet exakt var man bor och ingen hjälper en. Men Nelson träffar på tigern 

Zamba som inte heller riktigt vet var hon bor och hon gärna vill hjälpa Nelson. I 

deras jakt efter Nelson hem blir de inblandade i en värld full av farliga hemlighet-

er och storslagna äventyr. En otroligt fin och humoristisk berättelse om att inte 

veta var man hör hemma och att våga stå upp för det som känns rätt. Boken är 

lång så den passar bäst som högläsning eller för de med mer läsvana. Väldigt fina 

illustrationer! 

 

Vita bor med sin mamma i ett vitt hus, och i bottenplanet ligger pizzeria Amore. 

Lukten av pizza får henne att tänka på pappa som flyttat tillbaka till Italien och 

gift sig med en ny kvinna. Plötsligt en natt hör Vita ylanden nerifrån pizzerian, 

och några dagar senare får hon syn på ett glödande öga i det dunkla trapphuset. 

Nästa gång det är fullmåne är hon övertygad om att det flyttat in en varulv 

där ...  Mysig vardagsberättelse med inslag av spänning. Passar både att läsa själv 

och är perfekt som högläsning.  

 

Det är sommarlov och Henny har det jättetråkigt. Alla är bortresta och mamma 

bara jobbar. När hon besöker biblioteket ser hon en lapp om att en detektivbyrå 

söker en ung och uppmärksam assistent som kan lösa mysterier. Henny älskar 

mysterier och bestämmer sig för att ta chansen att bli Balthasar Bruns nya assi-

stent - och plötsligt är sommarlovet allt annat än tråkigt! 
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Gorillan Ivan bor i en jättestor galleria, helt tillfreds med att varje dag bli betrak-

tad av tusentals människor genom en glasruta och han saknar sällan sitt liv i 

djungeln. När han träffar Ruby, en elefantunge som rövats bort från sin familj, 

förändras dock Ivans syn på livet. Ruby får djuren att förstå att de alla är fångar, 

och när ägaren försöker få Ruby att utföra konster med hjälp av hot och slag, så 

bestämmer sig Ivan för att göra något. En vacker och bitvis sorglig berättelse om 

vänskap, osjälviskhet och att minnas sitt ursprung. 

 

 

Isaks universum är en både fundersam och humoristisk bok om vänskap, vardag 

och vanligheter. En bok för alla som gillar att läsa böcker som handlar om hur 

det är att vara barn och hur det känns i hjärtat och magen när trädkojan står tom, 

mamma och pappa bråkar och snurren av missförstånd inte vill ta slut.   

 

Albin och hans mamma har precis flyttat in i det gamla huset vid kyrkan. Redan 

från början känns lägenheten obehaglig. Det händer mystiska saker och på kyr-

kogården utanför är det fullt av svarta råkor och det verkar som om dessa råkor 

vill komma in i lägenheten. Albin börjar nysta i mysteriet och förstår att han har 

en viktig del i det. En riktig läskig och lättläst bok! 

 

Afia får oftast klara sig själv hemma eftersom hennes mamma jobbar så mycket 

på sin spelstudio. Afia tycker oftast det är okej att vara ensam förutom när det 

spökar i lägenheten, men hon har i alla fall katten Carrie. När Afia testar spelet 

som hennes mamma utvecklar inser att varelserna i spelet verkar kunna påverka 

den verkliga världen. Ett av spelets monster bråkar med Carrie, och för att rädda 

sin katt bestämmer sig Afia för att försöka skriva om spelkoden. Perfekt bok för 

alla spelintresserade! 

 

Spännande science-fiction äventyr om ett syskonpar ensamma på rymdarken Ot-

ösan på väg mot planeten Vial för att undkomma jordens undergång.  
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Tigris och hennes pappa har levt ensamma sen Tigris mamma dog. Hemma upp-

täcker Tigris en låda med sin mammas namn på, hon lägger sig i lådan, somnar 

och vaknar upp en helt annan värld! Tusen stjärnors ö liknar inget hon sett förut. 

Där finns spår av hennes mamma och Leo, hennes tvillingbror som hon aldrig 

träffat. Ett magiskt äventyr blandat med vardag som får en att tänka på Astrid 

Lindgren.  

 

En kväll stjäl Ryan, Josh och Chelle några mynt från en önskebrunn. Strax därpå 

börjar märkliga saker hända. Ryan får hemska blåsor på sina händer, glödlampor 

exploderar oväntat och Chelle hör röster i sitt huvud. Sedan uppenbarar sig en 

demon från brunnen. Barnen har stulit från henne och för att betala tillbaka måste 

de tjäna brunnshäxan och lyda hennes minsta vink, oavsett vad hon begär att de 

ska göra.  

Vi får följa fyra tolvåringar som av en slump hittar en ö som ingen annan känner 

till. Där hamnar de mitt i en lockande men farlig lek med det övernaturliga. En 

berättelse som drar in läsaren, väldigt spännande! 

 

 

Holly och hennes lillebror är tvungna att bo ett tag hos sin faster, i den lilla sta-

den Vilaholm. På tågstationens anslagstavla sitter en bild på Flora, en flicka som 

är försvunnen. Strax därpå dyker två killar upp, och påstår att det är spöken som 

tagit henne. Och berättar att de har en spökklubb. Holly har aldrig hört något tön-

tigare, vem tror på spöken liksom? Men när Hollys lillebror försvinner och alla 

spår säger att det är ett spöke som tagit honom får Holly tänka om… Spännande 

och rolig! 

Amanda undkommer med en hårsmån från att bli dödad i en explosion som istäl-

let dödar hennes bästa kompis. Det dröjer dock inte länge förrän Amanda börjar 

ana att det egentligen var hon som var måltavlan för bomben. Någon vill döda 

henne. Frågan är bara vem och varför? Tillsammans med sin moster ger hon sig 

ut på en resa genom Europa, både för att fly från de som vill henne illa och för att 

söka sanningen. 
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Coop och Jupiter har varit bästa vänner så länge de kan minnas fast Coop har alltid varit 

hemligt kär i Jupiter. När de lär känna Rae får båda känslor för henne. Fin kärlekshisto-

ria som utmanar bilden av hur en machokille ska vara och diskuterar varför det är viktigt 

vilket kön den person man blir kär i har. En sådan berättelse man önskar att man fick 

vara med i.  

 

Marlowe har fått ett nytt hjärta och med det en ny chans att leva. Men det är som att 

hennes nya liv inte riktigt vill börja. Kanske kommer allt att kännas lättare, om hon bara 

får tacka sin donators familj? Donatorns familj vill inte ha kontakt med Marlowe men 

hon gör ändå allt för att hitta dem. En varm och välskriven bok om vänskap, kärlek och 

familjerelationer som får en att både skratta och gråta.  

 

Melin lämnar sin norrbottniska hemort för att bo ett år hos sin kusin i USA. Hon faller 

handlöst – för Kalifornien, för collegelivets eviga festande och för Lucas Sparkman. Om 

att flytta hemifrån, att för första gången bli handlöst förälskad i någon som inte känner 

samma sak tillbaka och att försöka hitta sin egen röst.  

 

 

Det är första dagen på sommarlovet och Madeleine vaknar på höskullen bredvid Rune 

(klassens tönt). Låg de med varandra igår? Madeleine åker tillsammans med sin bästa 

vän till stan för att köpa akut p-piller. Och när hon ändå är i stan kan hon lika gärna 

stanna där ett tag, hennes föräldrar bryr sig mest om korna ändå. En rolig bok om att för-

söka förstå vem man är som verkligen kan inge läslust! 

 

 

Tove har tillsammans med sin familj flyttat till ett knarrigt, gammalt hus. Tove känner 

direkt att huset inte är välkomnande och när hon börjar forska om huset får hon veta att 

det tidigare bodde en kvinna där som försvann och tros ha blivit mördad. En spökhisto-

ria med feelgood-känsla. 
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Det är sommarlov och Mina upptäcker att hennes syster Daria är försvunnen. För att 

försöka förstå vart Daria tagit vägen besöker Mina simhallen som varit Darias andra 

hem. Där börjar hon förstå att allt inte stod rätt till mellan Darias och hennes simträ-

nare men det är också där Mina möter Cissi och blir kär. En bok som lyfter kroppslig-

het och sexuellt maktutövande, prestationskrav och förbundet mellan syskon.  

 

De två författarna har tillsammans en podd som heter Ångestpodden och det är utifrån 

den podden de skrivit den här boken. Väldigt lättillgängligt om allt från kärlek och 

bekräftelsebehov till känslan av att vara en bluff och hur en hittar sig själv.  

 

Norrland är bara kyla och oändliga avstånd mellan platser utan innehåll, anser Karla. 

Tillsammans med sin relativt nyfunna och gåtfulla kompis Kaja och kanskenästan-

pojkvännen Aziz ger hon sig av söderut till värmen och ljuset. Med sig har Karla 

också sin hund Hemingway, som är gammal och sjuk och som enligt hennes föräldrar 

måste avlivas, vilket Karla vägrar att lyssna på. Hemingway kommer ju att bli frisk 

och stark bara han får komma bort från kylan! De liftar och tjuvåker på bussar, snattar 

kläder för att inte frysa ihjäl och den mystiska Kaja visar sig kunna både sno ett tält 

och slå upp det. Men inget blir enklare längs med vägen och efter att de kapat en buss 

och blivit efterlysta så inser de att resan är över.  

 

Det är 2002, ett år efter attentatet mot World Trade Center. Det är en orolig tid, speci-

ellt för någon som Shirin en sextonårig muslimsk tjej som bär hijab. Elaka kommen-

tarer, föraktfulla blickar och fysiskt våld är en del av hennes vardag. För att skydda 

sig själv böjer hon ner huvudet, sätter på hög musik i hörlurarna och går genom livet 

utan att möta någon annans blick. Hon har rest höga murar runt sig själv och låter ing-

en komma nära. Tills hon träffar Ocean James. En ocean av kärlek är en berättelse om 

rasism, utanförskap och om att falla för någon som kommer från en helt annan värld.  

 

En nyutgiven bok av vinnaren av 2019 års ALMA-pris!  

Kärleken vi inte förstår innehåller tre berättelser som med några års mellanrum utspe-

lar sig i en och samma familj. Historien skildras med en omedelbarhet som bara ett 

uppmärksamt men oskyldigt barn kan förmedla.  


