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Bilderböcker 

 

 

Gripande historia på rim om den ensamma nallen som gråter floder 

av tårar men som till slut hittar sin piratflock. Det börjar ledsamt 

med slutar i glädje - ”Nu har jag nya vänner och blir en vild krabat, 

som far till fjärran länder och är en nallpirat!” 

 

I den här charmiga boken får vi lära känna den lilla blandrashunden 

Goosl och hans familj (som många kanske tidigare har träffat i 

författarens bok Molnbullar). Vi får komma Goosl in på livet och se 

världen genom hans ivriga hundögon. Baek Heenas speciella 

bildvärld som bygger på skulpterade figurer är levande och 

humoristisk. En bok för alla hundälskande barn och vuxna.  

Kuslig bilderbok för alla åldrar om en familj som flyttar till en ny 

avskild plats i naturen och ska bygga ett eget hus med virket av de 

stora furorna som växer på tomten. Men det visar sig ganska snart 

att det är svårare än vad de trott att bli av med träden. Det är en 

tänkvärd men otäck berättelse om människans skadliga påverkan på 

naturen. 

Genialisk bilderbok om att följa sin inre moraliska kompass och 

göra uppror mot auktoriteter. Schäfen har bestämt alla regler om 

vad barnen på Vitvivan och Gullsippan får göra och inte får göra. 

Barnen på Vitvivan får mest göra roliga saker men barnen på 

Gulsippan får städa, bära stenar och de får inga böcker att läsa. När 

barnen undrar varför det är så orättvist svarar Schäfen att hon tycker 

om när det är orättvist. Så kommer det en dag då barnen tröttnar och 

med list och mod störtar Schäfens ordning.  
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Kapitelböcker 6-9 år 

 

 

En ny spännande fantasyserie som handlar om Nijko som bor i en 

stad omringad av öken, i staden finns en övergiven borg där odjuret 

bor. Vartannat år firas offerdagen då offerbarnen överlämnar gåvor 

till odjuret och får genomföra hemliga prov inne i borgen. Alla 

offerbarnen som klarar sitt prov får komma ut efter ett dygn och 

anses vara vuxna men vad händer med barnen som inte klarar 

provet? Illustrationer av Yossra El Said. 

 

Jack älskar sitt gosedjur Lille Gris, även kallad LG, mer än allt 

annat. En dag försvinner LG och hamnar i landet Förlorien, en plats 

där alla borttappade och bortglömda saker hamnar. Jack får en ny 

gris, en irriterande ersättningsgris, som tillsammans med andra 

leksaker vaknar till liv på julafton. Tillsammans ger sig Jack och 

den nya grisen iväg till Förlorien för att hitta älskade LG. Det blir 

ett äventyr fyllt av magi, fina möten men självklart stöter de även på 

varelser som inte vill dem väl. För starka läsare eller för högläsning. 

 

Plötsligt en dag i matsalen upptäcker Valle de skräniga, stora, 

läskiga tonåringarna. När han sedan går hem till sin bästa kompis 

Ozzy för att prata om sin upptäckt inser han att Ozzys storebror är 

en sådan OCH att hans egen storasyster snart fyller 13 år… Vad 

kommer hända då med hans snälla, fina storasyster? En väldigt rolig 

bok som lyckas bra att blanda humor med allvar. Ellen Greider är 

även serietecknare vilket märks då illustrationerna får ta mycket 

plats och förstärker berättelsen.  

 

En rolig berättande faktabok där vi får följa fyra olika familjer som 

lever under olika perioder av forntiden. Lagom blandning av fakta 

och berättelse med seriebokens lockande form.  
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Kapitelböcker 6-9 år 

 

Äntligen flyttar det in en ny barnfamilj i huset bredvid Naima. Lisen 

som är lika gammal som Naima blir hennes nya granne och vän. 

Lisen och Naima umgås dygnet runt och Naima sover över i Lisens 

hus för att hjälpa henne att välja rum och känslorna för Lisen blir så 

starka att Naima äntligen får känna hur det känns att vara kär. Fint 

och pirrigt om kärlek för lågstadiet. Illustrationer av Lisen Adbåge. 

Första delen i en ny bokserie med mysig och klurig läsning för 

lågstadiet. Kalle och Elsa driver en Spökbyrå för att hjälpa 

människor som har spökproblem. Men ofta är det spöket som 

behöver mest hjälp och vilken tur då att Kalle och Elsa kan så 

mycket om spöken och att de har sin farfar Nikodemus att be om 

hjälp när de fastnar. Med fina illustrationer i färg av Moa Wallin 

som förhöjer läsningen  

Simon ska snart fylla åtta år och han har önskat sig ett eget husdjur 

hur länge som helst. Han vill helst ha en hund men om han inte får 

en hund kan han tänka sig nästan vilket litet djur som helst. Simons 

familj förstår inte hans längtan så vad kan han göra? Mycket 

igenkänning och mysig läsning för lågstadiet.  
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Mellanåldersböcker 9-12 år 

 

Love hittar ett övergivet djur i en låda på tunnelbanan och tar med 

den hem. Hemma kan han inte ha djuret eftersom mamman är 

allergisk så han hittar en kolonistuga som ingen verkar använda, 

djuret flyttar in. I skolan har Love det jobbigt, två killar i klassen 

trakasserar honom fortfarande fast de ska vara mogna nu när de går i 

sexan. Så börjar en ny cool kille i klassen och han verkar vilja bli 

kompis med Love. Vågar Love lita på honom och visa honom sitt 

hemliga djur? Charmigt om vänskap på mellanstadiet. 

Otroligt spännande äventyrsroman som utspelar sig på vikingatiden. 

Kungadottern Disa förlorar hela sin familj och bestämmer sig för att 

hämnas. Hon klipper av sig håret, tar sin döde tvillingbrors identitet 

och beger sig till Björkö för att träna till krigare. Vi får också följa 

kungadottern Sunna, vars far ligger bakom morden på Disas familj, 

som tränas för att bli en mäktig völva. Levande och stämningsfullt 

berättat med många och häftiga illustrationer som förstärker 

läsupplevelsen. 

Det här är en rolig och annorlunda äventyrsberättelse om kampen 

mellan det goda och det onda med sagans många attribut. Vi har ett 

kungadöme med ständiga krig, en profetia om en flicka som ska 

störta den sittande kungen, en försvunnen kung som lever gömd i 

den mörka skogen, en modig get som skyddar flickan mot allt och 

alla. En föräldralös pojke som väljer den rätta vägen. En munk som 

ser skönheten i sin omgivning trots allt elände. Det är rolig och 

charmig läsning som fungerar för egenläsning i mellanstadiet eller 

högläsning för yngre barn.  
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Mellanåldersböcker 9-12 år 

 

Del 1 i serien ”Gamers”. Huvudpersonen Lionel Silver älskar att 

spela tv-spel, särskilt mycket älskar han fotbollsspelet Golden goal. 

Men hans pappa, som är ett gammalt fotbollsproffs, tycker inte alls 

om spel utan vill att Lionel ska spela fotboll med en riktig 

boll.  Men Lionel är rädd för bollar… En kamp mellan e-sport och 

fotboll och mellan att göra det man själv vill och göra det ens 

föräldrar vill att man ska göra. Passar mellanåldern. 

Erka är en mästare på skämt och ordvitsar, han får underhålla sina 

klasskamrater på varje klassens timme. Julian är bäst på idrotten 

och Erka vill gärna bli kompis med honom. Han anstränger sig så 

mycket för att få honom att skratta. Så en dag råkar han säga att han 

är jättebra på orientering och att Julian gärna får hänga med honom 

ut. Hur ska det gå? Erka kan ingenting om orientering! Roligt och 

charmigt om vänskap och att längta efter att vara någon annan. 

Rysare om Merimeé som flyttar in i ett mystiskt hotell med sin 

gravida mamma och lillasyster efter att de har behövt lämna sitt 

hem när pappan av oklara skäl hamnat i fängelse. Merimeé får börja 

på en ny flickskola där alla flickor är snälla och perfekta till skillnad 

från hennes förra skola. Men det är något kusligt och konstigt med 

hela gatan som hotellet och den nya skolan ligger på. Merimeé och 

hennes lillasyster börjar undersöka hotellet och dess gäster, och det 

visar sig att det finns ondska där man minst anar det.  

Lucie behöver pengar snabbt. Hon ser en annons där det står att 

någon vill betala 20 euro för att gå ut med en hund. Men när Lucie 

dyker upp hos Klinge, som har satt upp annonsen, finns där ingen 

hund. Bara en galen (?) äldre man som behöver någon som kan 

skriva ned hans magiska recept och hålla det hemligt. Men får man 

ta emot pengar av människor som inte verkar helt friska? Och vem 

bestämmer vem som är galen? Är det kanske Klinge som är normal 

i en galen värld? Det här är en rolig och udda bok för läsare som 

uppskattar något utöver det vanliga. Den rymmer också kärlek, 

vänskap och familj. Mycket snygga illustrationer som förstärker 

bokens originalitet av Rán Flygenring. 
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Ungdomsböcker 

 

 

Briljant roman som växlar mellan nutid och 80-talets Stockholm. 

Det handlar om Kasper som har mått dåligt en tid men när han 

börjar arbeta på Gröna lunds nya spökhus hittar han sig själv och 

riktiga vänner. Kasper är döpt efter Grim som var sångare i death 

metal-bandet Dark cruelty och som dog ung under mystiska 

omständigheter. Kaspers pappa var Grims bästa vän. Kasper 

bestämmer sig för att ta reda på vad som egentligen hände när Grim 

dog. Om vänskap, ensamhet, ockultism, death metal men också om 

ångest och depression. Man behöver inte vara intresserad av death 

metal för att sugas in i den här boken. 

 

Ánte är kär i sin bästa vän Erik men det vågar han knappt erkänna 

för sig själv men ibland känns det som om Erik känner något för 

honom också. Ánte vet att han vill stanna i Jokkmokk i framtiden 

och arbeta med renarna men när han hör sin pappa och de andra 

gubbarna i byn prata nedsättande om homosexuella män så vet han 

inte om han kan leva som han är, som han vill vara. Gripande om 

kärlek, att våga stå upp för den man är och den man vill vara.  

 

Iskra och Isabelle bor i samma stad men kunde lika gärna leva i 

olika världar, Iskra som tar hand om sin sjuka mamma och knappt 

har råd att köpa mat och Isabelle med sin perfekta kärnfamilj och 

ridningen med egen häst och allt som hör till. Men så möts de av en 

slump, på en roller derby-match och börjar sen träna i samma lag. 

De dras till varandra trots sina olikheter och blir förälskade. Man lär 

sig mycket om roller derby när man läser den här boken men mest 

handlar det om att börja om, hitta sig själv och hitta människor som 

tycker om en och accepterar en som man är. 
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Ungdomsböcker 

 

Det är augusti och skolan har precis börjat igen men sedan den där 

sommardagen då bilolyckan hände har Werner inte varit sig själv. 

Pappa ligger fortfarande på sjukhus, okontaktbar och hunden Boye 

är försvunnen, Werner och systrarna klarade sig utan några större 

skador. Werner orkar inte längre låtsas som om han bryr sig om 

kompisarnas vanliga grabbiga tjafs, olyckan har förändrat honom 

och någon som ser det är klasskompisen Zadie. Tillsammans ger de 

sig ut på en oplanerad utflykt till Skåne för att hitta hunden Boye. 

Roligt och känsligt om att vara den man är på riktigt, om att sakna 

en pappa, om förälskelse, sexdebuten och poeter.  

 

 

Mariam flyttar till Stockholm och första dagen i nya skolan frågar 

läraren om hennes namn är franskt och Mariam svarar ja och 

uppfinner sig själv som en sofistikerad tjej från Paris. Hon låtsas 

inte om att hennes namn egentligen är arabiskt, det är, i dagens 

Sverige, inte lika coolt som hennes nya påhittade franska persona. 

Trots att Mariam inte kan ett ord franska och aldrig har varit i Paris 

hittar hon på en häftig bakgrund om sin parisiska våning och coola 

franska pappa som tilltalar klassens coolaste tjejer. När klassen ska 

åka till Paris på skolresa blir det riktigt nervigt. Under den 

humoristiska berättelsen finns ett sorgligare om hur Mariam 

förnekar vem hon är, sin kultur och sitt andra språk för att passa in i 

skolan.  

Fjärde fristående delen i fantasyserien De utvalda. I den här delen 

får vi åter träffa drottning Bitterblue från kungadömet Monsea och 

hennes vänner men också många nya karaktärer från Vintervärn. 

Vinternvärn är det främmande landet som Bitterblue reser till för att 

undersöka vad som hänt med sändebudet som dött i mystiska 

omständigheter där. Boken är lika bra och spännande som del ett, 

två och tre var när de kom ut för cirka tio år sedan. Förlaget ger nu 

ut alla delar igen för trots att man kan läsa Det främmande landet 

fristående så blir det ännu roligare att läsa hela serien från början. 

Spännande med telepatiska havsväsen, telepatiska rävar som arbetar 

som hemliga spioner för sina ägare och särlingar med speciella 

krafter. Lite kärlek hinns det också med mitt i alla äventyr.  

 


