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Fåglarna och vi av Joar Tiberg 
 

”Människan har nog alltid undrat över fåglarna. Nu och i alla tider. De lever i 

samma värld som vi, men samtidigt någon annanstans.” Så börjar författaren 

Joar Tiberg sin berättelse i den här mycket vackra boken om fåglar. Texten är 

skriven på lättläst svenska och den är så fantastiskt begrundande, om man kan 

säga så. Från januari och vidare hela året får vi en skildring om stannfåglar och 

flyttfåglar, om hur olika fåglar bor, vad de äter och mycket annat. Det är fakta 

instoppat i en löpande, berättande text med författarens betraktelser, tankar och 

funderingar. Joar Tiberg har skrivit både barn- och vuxenböcker – han är också 

poet, vilket kan kännas i texterna. Vi ger en eloge till Siri Carlén som har gjort 

de finstämda illustrationerna. Detta är en bok att läsa själv eller tillsammans, att 

bläddra i och att prata om. Vill du lyfta olika berättarperspektiv finns här en 

variant där författaren både innesluter läsaren i ett vi och även vänder sig direkt 

till oss läsare med frågor. 

 

 

Fredag för evigt av Annie Dalton 
 

”Saker och ting uppstår aldrig ur ingenting. De dyker inte bara upp. De har en 

historia. Något orsakar dem.” Det är vad Lenny Brown kommit fram till då han 

berättar historien om dagen som förändrade hans liv. Lenny är stressad av de 

motstridiga krav hans föräldrar och skolan ställer på honom. Stressen växer 

inom honom som en ballong – och en dag exploderar den. Fredagen den 23 

maj börjar inte bra och inte fortsätter den bra heller, han skriker åt sin mamma 

och säger något dumt, han får skulden för något hans kompisar gjort och 

kommer försent till skolan. Han ställer till kaos på lektionen och bär sig riktigt 

elakt åt i skolmatsalen. Den flicka han är lite förtjust i ser på honom med 

förakt. Han gör ett bus på bildlektionen och skyller på Ross som är helt 

oskyldig – och kommer undan med det. Allt detta får honom inte att må bättre, 

även om han låtsas så inför kompisarna. Trycket inom honom ökar och rätt 

som det är exploderar det i en gigantisk rap som får silkespappersbitar och 

guldstjärnor att flyga i bildsalen. De landat och bildar ett kort ögonblick ett 

budskap ”Fredag för evigt” på hans bänk. Och så blir det. Nästa dag då han 

vaknar och förväntar sig lördag och sovmorgon – är det fredag igen. Samma 

musik på radion, samma lukt av bränt bröd, samma stressade mamma i köket 

…och så fortsätter det. Lenny är fast i tiden. Hans mardrömsfredag bara 

upprepas och upprepas – tills han kommer på att han kan börja förändra det 

som sker. Fredag för evigt av Annie Dalton, är en lättläst bok med ett lättsamt, 

vardagligt språk med lite jargong, men med ett viktigt och tänkvärt innehåll: 

Allt du gör får konsekvenser. 
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Moa ♥ Jesse – en kärlekshistoria av Micka Andersson 
 

Moa och Agnes är bästisar. Varje dag är de tillsammans, det har alltid varit så. 

Moa ser upp till Agnes, Agnes är populär och tuff, hon säger vad hon vill och 

alla vill vara med henne. Det är sommaren innan sexan och nu ska Agnes åka 

på semester i en hel månad. Moa vet inte hur hon ska klara sig den här 

sommaren. Men så börjar hon träffa Jesse, Jesse som är så gullig och kär i 

henne. Jesse som är ett år yngre. Moa blir också kär och de blir tillsammans. 

Men så kommer Agnes tillbaka, skolan ska börja, och Agnes gör klart för Moa 

att hon tycker att Jesse är barnslig och att man inte kan gilla småglin. Så nu 

vågar inte Moa berätta för Agnes att hon och Jesse har varit ihop i sommar. 

Moa gör slut med Jesse. Jesse blir ledsen och säger något dumt om Moa till 

sina kompisar, Agnes får reda på att Moa har ljugit för henne om Jesse och 

slutar vara kompis med henne. Moa blir alldeles ensam i skolan, det sprids 

elaka rykten om henne och några killar tafsar på henne och trakasserar henne. 

Det här är en bra bok om vänskap och den första kärleken, om mobbning och 

om att våga stå upp för vad man tycker och att ställa upp för andra. 

 

Legenden om Sally Jones av Jakob Wegelius  
 

En härlig berättelse med underbara illustrationer på varje uppslag, för läsare 

från nio till nittionio. Jakob Wegelius står för både text och bild och det är en 

ordrik, målande och sanslös historia. Sally Jones föds som en vanlig 

gorillaunge i djungeln, men hamnar snabbt i människornas värld genom 

sorgliga omständigheter. Hon får till och med pass – av misstag – och därmed 

namnet Sally Jones, utbildas till inbrottstjuv, åker fast, hamnar på djurpark, 

rymmer, jobbar på båt osv.  

 

Milos flykt av Åsa Storck  
Åsa Storck har skrivit den här starka boken om pojken Milo. Milos familj är 

flyktingar i Sverige som ska utvisas till sitt hemland och därför måste hålla sig 

gömda. Familjen måste hela tiden flytta till nya adresser så att inte 

myndigheterna får reda på var de är. Milo och hans syster får inte gå ut och 

leka för då kan någon börja undra vilka de är och kanske rapportera till polisen. 

Men Milo känner sig ensam och längtar efter att träffa andra barn, längtar efter 

att få kompisar. En dag smiter han ut och står utanför fotbollsplanen. Där 

träffar han Elias som frågar om han vill vara med och spela. Åsa Storck lyckas 

med ett enkelt språk förmedla Milos känslor och längtan. En lättläst bok om ett 

svårt ämne. 

http://cirkbloggen.se/wp-content/uploads/2009/11/Moa-Jesse.jpg
http://cirkbloggen.se/wp-content/uploads/2014/01/97891638592981.jpg
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Ingen ser dig av Ann-Christine Magnusson och Anna Knutsson  
 

Mira får inte följa med bästa kompisen Olivia till landet den här sommaren. 

Det har hon gjort varje år så länge hon kan minnas men i år blev det inte så och 

Mira vet inte riktigt varför. Men det värsta är att hon måste vara på 

sommarfritids och åka på överlevnadshajk med en töntig fritidsledare. 

Det är Mira, Isabelle, Fredrik och Sammi och så Kenneth den töntiga 

fritidsledaren, som åker. På vägen ner till skogarna i Örebro där de ska campa 

och lära sig att klara sig själva i vildmarken får de höra på bilradion att några 

farliga interner har rymt från Kumla. 

Redan första natten försvinner Kenneth. Mira och de andra måste nu klara sig 

själva. Hur ska de ta sig hem, hitta något att äta och vad har hänt med 

fritidsledaren Kenneth? Det här är en väldigt spännande bok, karaktärerna är 

trovärdiga och samspelet mellan barnen i den mardrömssituation de befinner 

sig i skildras riktigt bra. Lätt att läsa, stor stil och korta kapitel. 

 

Världens elakaste fröken av Petter Lidbeck  
 

Det här är en väldigt rolig bok av Petter Lidbeck om mellanstadieläraren 

Karin Karlsson som verkligen hatar barn. I hennes klass börjar det tre nya 

barn, som är lyckligt ovetande om att deras nya fröken smider ondskefulla 

planer. Hon tänker nämligen knäcka dem, och hon är väldigt skicklig på att 

hitta varje barns svaga punkt. Men hur ska det gå, kommer världens elakaste 

fröken att lyckas? Det här är en rolig och tänkvärd bok som kan leda till bra 

samtal i klassen. Korta kapitel och stor stil.  

 

Alex och Corintha av Patrik Bergström 
 

En evig eld och eldmagiker som vaktar den, jättar och svarta drakar att 

bekämpa – här finns fantasyberättelsens klassiska ingredienser. Alex och 

Corinthia är syskon, de har vuxit upp hos Bödvar i hans värdshus, men de vet 

inte vilka deras riktiga föräldrar var. En kväll kommer en främling, hans stav 

med den gnistrande diamanten utövar en stark lockelse på barnen. Så 

uppenbaras det: Alex och Corinthia har särskilda gåvor och ett uppdrag finns 

för dem att följa. Den eviga eldens magi: Alex och Corinthia av Patrik 

Bergström är enkel och spännande fantasy. 

 


