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Nyare gruppuppsättningar
Hcf
Anna Bengtsson
Gummi-Lisa hittar hem
8 ex
Bilderbok. Detta är en tröstebok för alla barn som tappat sin favoritleksak. Denna bilderbok
av Anna Bengtsson innehåller de typiska ingredienserna: resor, äventyr och att hitta hem.
Den i bilderna insprängda texten är kort och koncis, berättar det som faktiskt händer och det
är bilderna som står för dramatiken och känslorna. Anna Bengtsson leker mycket med färger
i bilderna som täcker hela uppslagen. Huvudpersonerna är en grupp gummiankor, personligt
tecknade i varmt röd-gula färger utom lillebror som är blå. Dessa trillar i ett kyligt, blålila
stormigt hav, håller på att fångas av farliga fiskar, fryser in i kall blårosa is, tinar i den varma,
gula vårsolen och hittar till slut hem. Berättelsen kan utspelas var som helst i världen och det
mest tidstypiska är gummidockan och de två lyckotroll som ankorna får bo hos. Gummi-Lisa
hittar hem är en stillsam, lycklig berättelse att läsa för små barn så att de vet att alla blir
omhändertagna.

Snurran på förskolan
Eva Bergström
8 ex
Bilderbok. Bilderböckerna om Snurran, en liten tuff kattflicka, har snart blivit en riktig
långserie. Visst ser Snurran ut som en liten söt svart katt men hon är ju mest en liten tuff
unge på ca 4 år med få könsattribut. I denna nya bok skulle Snurran kunna vara pojke eller
flicka för i berättelsen finns ett jagperspektiv som inte avslöjar kön. Snurran berättar för
läsaren hur det går till på dagis och om sin relation med bästisen Saltis ur sitt eget
perspektiv. Det betyder att när det går snett och de blir osams är det så klart inte Snurrans
fel. Som de flesta böcker för denna åldersgrupp (ca 3-6 år) slutar det lyckligt och de båda blir
vänner igen. "Det är roligt att leka. Särskilt med sin bästa kompis. Kom ihåg det." Annika
Samuelssons illustrationer har få färger och ett tydligt och uttrycksfullt bildspråk. Bilderna
ger bra stöd till texten om böckerna används till nybörjarläsare. Korta meningar, stor stil,
tydlig styckeindelning och få svåra ord gör att boken med fördel kan användas upp i åldrarna
för egen läsning. Alla som någon gång gått på dagis kan känna igen sig när Snurran berättar
om samling, vila, sagostund, utelek och kamratrelationer. En klassiker!

Lise Blomquist
Taekwondoprovet
6 ex
Taekwondo är inte lika kul längre tycker Enia. Snart är det gradering och Enia gruvar sig inför
den. Killarna har blivit så hårda. Tränaren Pia säger att tjejerna måste bli tuffare. Att de inte
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vinner kamper genom att vara snälla. På graderingen ska de också ha uppvisning. Enia, Frida
och Agnes bestämmer sig för hämnas på de dumma killarna med Biffen i spetsen. Med hjälp
av en film-slagsmåls-expert ordnar de en överraskning!

Helena Bross
Småkrypsjakten/ LL
6 ex
Efter fjorton böcker räknas ettagluttarnas egen favoritserie Klass 1b till klassikerna i börjaläsa-genren. Böckerna där både killar och tjejer kan känna igen sig och där varje bok i serien
har någon eller några av kompisarna i Klass 1b som huvudperson.
Det är kul att gå på småkrypsjakt. Lova och Maja är i samma grupp. De sparar alla kryp de
hittar i en liten burk.
Men vad är det som kliar så mycket i huvudet? Maja river och river. Kanske är det en myra?
Fröken tittar och ser att, å nej, Maja har fått löss. Snart visar det sig att flera i klassen har löss
– även de som tvättar håret varje dag!

Erika Eklund-Wilson
Farligt höga hinder/LL
6 ex
Tore gillar spel och skateboard, mest av allt gillar han att rida. Men han vill rida tuffa hästar,
som King eller Skuggan. Nu får han rida Snövit, en riktig tjejhäst. Men Snövit är duktig och
plötsligt travar Tore och Snövit över bommar som i Tores fantasi förvandlas till skyhöga
hinder. Aldrig har Tore ridit så bra!En bok för nybörjarläsaren med färgillustrationer på varje
uppslag.

Erika Eklund Wilson
Märtas hästsommar/LL
6 ex
Det är sommar och ridskolan är stängd. Hästarna är på sommarbete och ridläraren Kattis är
på semester. Märta och kompisen Maja står inte ut utan hästar, så de besöker Beas stall
istället, där de får rida på och sköta om Karamell. Det är jätteroligt fram till den där dagen då
Bea säger att Karamell ska säljas...
Är Märtas och Majas hästsommar förstörd nu?
Eller finns det nåt de kan göra?
Hästar är en humoristisk serie som ingår i Lätt-att-läsa. Böckerna handlar om Märta hästälskaren som börjat på ridskola men samtidigt är rädd för hästar. Underhållande läsning
som beskriver kärleken till hästar, livet i stallet, känslor och vänskap. Nybörjarläsaren får
också en del fakta på köpet.
Böckerna är skrivna och illustrerade av Erika Eklund Wilson och kan läsas av såväl hästbitna
som hästrädda. De vardagliga situationerna beskrivs med mycket värme. Böckerna är rikt
illustrerade med roliga, uttrycksfulla och träffsäkra bilder.

Neil Gaiman, Neil
Splods öga : ett galaktiskt äventyr
8 ex
Kapitelbok. Mamman i familjen ska resa bort för att föreläsa om ödlor. "Glöm nu inte ...!"
säger hon till pappan som lovar att komma ihåg allting. Ändå glömmer han mjölken till
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fruostflingorna. "Jag går och köper mjölk" säger pappan (som har påfallande drag av Neil
Gaiman). Vid köksbordet sitter barnen och väntar. När pappan äntligen kommer tillbaka
berättar han om det som uppehållit honom. En gigantisk dinosaurie tog honom med sig i en
luftballong och på resan träffar de sjörövare, vampyrer och andra osannolika varelser - för
att inte tala om den magiska mjölken! Jag föreställer mig hur Gaiman och hans
hemlighetsfulle illustratör Chris Riddell spånar fram den här makalösa historien tillsammans,
hur Gaimans ord omedelbart förvandlas till Riddells bilder - och säkert också tvärtom - hur
ord och bilder vandrar sida vid sida över sidorna, ibland blir det helt svart och tyst. Det är
roligt och hemskt. Och visst är det universums historia de skapar, i snabbaste rumtid. Från
Big Bang till den lilla fisken som hoppar upp på land och blir vi. Översättaren Kristoffer
Leandoer har absolut en egen Gaiman-gen ... Splods öga är en fullträff. Det är bara att buga
och tacka. Att läsas högt och skratta tillsammans, eller läsa själv och njuta tyst.
Pia Hagmar
Sagas nya vän/LL
6 ex
- Hej! Jag heter Ina, säger flickan. Jag har en egen häst. Saga stirrar på Ina. En egen häst!
Saga vill också ha en egen häst. Mest av allt vill hon det. - Du är min nya bästa kompis, säger
Ina.När den nya flickan Ina börjar i Saga och Max klass, blir allt plötsligt både roligare och
konstigare än vanligt. Ina har en egen häst, och Saga kan inte tänka sig något som är
merspännande! Hon tvekar inte en sekund när hon får följa med till stallet. Men Max blir
ledsen, och det känns inte bra att svika sin bästis ...Sagas nya vän är en liten bok om stor
glädje, spänning och rädsla. Med korta, enkla meningar och fina illustrationer skapar PIA
HAGMAR och MARIA KÄLLSTRÖM dramatik för de yngsta, eller de som just har knäckt
koden."Sagas nya vän är en realistisk berättelse om hur kamratskap kan sättas på spel,
skildrad på ett levande sätt. Som uppföljning kan diskussion om vad begreppet en god
kamrat står för passa bra. Den positiva berättelsen bör stimulera till läsning även av övriga
böcker om Saga och Max”

Kalle Hakkola
Vinternatt (seriealbum)
6 ex
Rabén & Sjögren har nyligen sjösatt en satsning på serier riktade gentemot yngre läsare. Nu
är det dags för nästa seriealbum och det kommer från den prisbelönta finska
serieskaparduon Kalle Hakkola och Mari Ahokoivo. Deras svenska seriedebut Vinternatt är
främst riktad gentemot barn mellan 6 till 9 år. Serien handlar om barnen Sanni och Jonas
som leker ute i snön. När det sedan är läggdags sover Sanni lite oroligt och drömmer bland
annat om björnar, förkylda moln och märkliga fjärilar. Ahokoivus teckningar är energiska och
passande. Hokkolas manus är väldigt snällt med ett försök att återskapa Tove Janssons
förunderliga stämning. Det blir dessvärre lite spretigt och ojämnt. Själva drömtemat känns
som ett enkelt och därför lite tråkigt tillvägagångssätt att föra in fantasi på. Även om fantasin
är en underhållande kontrast till den realistiska tillvaron barnen befinner sig i under dagen.
Dessbättre finns det även styrkor i berättelsen. Serieskaparduon har gjort två mycket
trovärdiga och underhållande karaktärer i Sanni och Jonas. De känns så äkta att de skulle
kunna komma ut ur sidorna. Så sammanfattningsvis är serien rätt underhållande och den
huvudsakliga målgruppen torde bli nöjd.

Lin Hallberg
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Teddy till salu
6 ex
Kapitelbok. Författarinnan har skapat en ny berättelse befolkad med människor och hästen
Santos från tidigare böcker om Rackastallet och den efterföljande serien för yngre barn.
Huvudpersonen Elsa, 8 år, har flyttat med mamma, "låtsaspappan" Johan och hans 12-åriga
dotter Mikaela (Myggan) till en liten gård. Där finns också Mikaelas Santos, som Elsa får
hjälpa till att sköta och rida - ibland. Elsa längtar efter en egen häst. När det börjar stå klart
att även Santos längtar efter sällskap, får flickorna på prov låna hem en tjock, något
vanvårdad och ouppfostrad liten ponnyskäck, Teddy, av en oseriös hästhandlare. Detta kan
vara början på en ny serie för yngre hästälskande läsare. Boken kan också läsas fristående.
Författaren kan hästar och berättar medryckande. En trevlig, vardagsrealistisk bok med kloka
vuxna, småroliga barn och hästkunskaper som naturligt vävs in i storyn. Språket är enkelt
med mycket dialog. Drygt 50 svartvita teckningar av Margareta Nordqvist, som fångar både
barns och hästars uttryck, är halva nöjet med boken.

Isabelle Halvarsson
Puzzel : den lilla smuggelhunden
6 ex
Mysig serie för alla som gillar hundar och som precis har börjat läsa själva. Om den lilla jack
russell-valpen, Puzzel, som blir insmugglad och hamnar hos en snäll familj i Sverige. Rikt
illustrerat i svartvitt av Margareta Nordqvist som också illustrerar böckerna om Sigge.
"Puzzel - Den lilla smuggelhunden av Isabelle Halvarsson är en hjärtknipande och varm
berättelse om hur en liten hund tas från sin mamma alldeles för tidigt /.../ mycket, mycket
kärlek kryddar den här läsa själv-boken med Margareta Nordqvists svartvita illustrationer,
betagande i all sin avskalade enkelhet."

Kerstin Lundberg Hahn
Lyckokakan
8 ex
Oscar är en helt vanlig kille med ett helt vanligt liv. Allt skulle vara perfekt om det inte vore
för hans pinsamma föräldrar: Pappa som sjunger opera så fort han får en chans, och mamma
som gillar att dansa så mycket att hon till och med testar hiphop när det är skoldisco!
Oscar tror väldigt ofta att han ska dö på fläcken av skam och har önskat hett att de kunde
vara mer vanliga. En dag får han en lyckokaka av en tjej på en kinesisk restaurang. I mitten
ligger en lapp där det står: Uttala din högsta önskan så blir den sann!
Tänk om det fungerar?
Oscar uttalar sin önskan, men något går snett och hans liv vänds helt upp och ner ...

Sara Lundberg
Vita Streck och Öjvind/ Bilderbok
10 ex
Vita Streck är en flicka som målar de vita strecken mitt på vägarna. Så en dag dimper
plötsligt en pojke ner rätt i burken med vit färg. Han heter Öjvind och åker omkring med
vindarna. Först blir Vita arg. Men precis när hon börjar tycka om Öjvind, då för vinden bort
honom igen. Hon måste hitta honom!

Mårten Melin
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Att vara eller inte vara : dikter om dig
8 ex
Redan med titeln lägger han träffsäkert an tonen, allvaret, själva livets och kärlekens villkor.
Ja åtminstone i unga år känns det ju som en fråga om liv eller död om hen ser mig, vill vara
med mig eller om jag ska förbli en avlägsen Pluto där hen är själva solen som allt kretsar
kring. Författaren Mårten Melin har länge skrivit för barn och ungdom, prosa, dikter, pjäser
och i tidningen Bamse. Hans språk är kristallklart och så självklart enkelt att det verkar som
han inte alls behövt anstränga sig. Dikterna kommer nära, tar känslodjupen på naturligt
allvar, utan att de blir det minsta pretentiösa, bjuder underfundig humor och knorr, men
räds heller inte att stå kvar i en fråga som är. Ord som t.ex. vår klass och klätterställning
förankrar dikterna från förskoleklass till mellanstadiet, men samtidigt är de som stor
litteratur djupt angelägna för alla som någon gång varit kära, upplevt förälskelsens och
vänskapens lyckorymder och svarta hål, funderat över existensen eller varit orolig över att
föräldrarna ska skiljas. Layouten är skönt luftig och omslag och vinjetter lirar suveränt med
texten; mitt i prick i ett laddat universum. Att vara eller inte vara är en alldeles ljuvlig diktbok
att dela med stora och små eller njuta själv.

Michael Morpurgo
Toro! Toro!
4 ex
Antonito bor med sin familj på en gård i Andalusien i södra Spanien. De lever ett idylliskt
lantliv som tjuruppfödare och Antonito leker hela dagarna med sin svarta tjurkalv Paco. Men
när han inser att Pacos öde är att möta tjurfäktaren på den blodiga arenan måste Antonito
rädda sin kompis till varje pris. Hans plan kräver stort mod och är mycket riskfylld: runt
omkring tornar mörkare faror upp sig. Året är 1936 och i Spanien härjar inom kort ett brutalt
inbördeskrig. Livet skall aldrig mer bli det samma. Antonitos äventyr får ödesdigra
konsekvenser och tjuren Paco kommer att spela en avgörande roll - känd vida kring som Den
Svarta Vålnaden.

Ulf Nilsson
Kommissarie Gordon. Det första fallet
6 ex
En vänlig, filosofisk och underfundig småbarnsdeckare om den lite trötta och frusna paddan,
kommissarie Gordon, och hans pigga assistent, musen Paddy. Varm, humoristisk visdom av
en av Många nötter blir stulna i skogen. Kommissarie Gordon, den mest erfarne detektiven,
ska lösa fallet. Nu måste han sitta i snön och vakta hålet där nötterna tagits. Han som bara
längtar efter te och kakor i stugvärmen.
När ett misstänkt djur äntligen dyker upp har det allra värsta inträffat. Kommissarien har
frusit fast! Det är då han bestämmer sig för att det är dags att anställa en kvick polisassistent
som kan hjälpa till i krissituationer. Detta ska bli deras första fall tillsammans!
För framtiden hoppas kommissarien ändå, trots sin nya medarbetare, att så lite som möjligt
inträffar. För som han säger: I den bästa av världar händer just ingenting. Där finns inga
tjuvar och inga fängelser. Då kan polisen äntligen ta sig en kopp te och äta en vaniljkaka i
lugn och ro framför kaminen ...

Martin Olczak
Megakillen i dubbeltrubbel
6 ex
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Megakillen är tillbaka – redo för nya tjuvar att överlista! Här ställs han inför sitt hittills
svåraste fall när han möter sin elake dubbelgångare. Dubbelgångaren tar över hela Småtorp
och verkar göra allt för att förstöra för Melker. Men det är en viktig sak som skiljer dem åt.
Melker har lillasyster Molly och kråkan Zeppelin till sin hjälp!

Martin Page
Samtal med en chokladkaka
8 ex
Kapitelbok. Det är din födelsedag. Du är typ åtta år. Men du är alldeles ensam hemma. För
din mamma och pappa arbetar båda med att släcka bränder. Och det är väl okej, men det är
riktigt trist att det ska inträffa just på din födelsedag. Då vill man ju vara omgiven av sina
vänner, men så blir det inte för pojken i Martin Pages bok Samtal med en chokladkaka. Han
är ensam i lägenheten, för föräldrarna är upptagna med en brand. Då plötsligt hör han en
röst som pratar med honom. Vem kan det vara? Han är just i färd med att sätta kniven i
chokladtårtan. Men! Det är ju tårtan själv som pratar. Och den vill inte bli uppäten. Det är ju
mord! Ett långt och halsbrytande samtal utspinner sig mellan pojken och tårtan, som visar på
ömsesidig respekt för varandras belägenhet. Man kan närmast betrakta denna helt korta
berättelse som en vardagsfilosofisk historia med existentiellt tema. Den är lättsamt
humoristisk, i god svensk språkdräkt. Lagom kort för nybörjarläsaren. Pojken är klok nog att
inte lasta sina föräldrar för deras ofrivilliga frånvaro. Boken är försedd med ett vackert
avrundat slut. Uttrycksfulla svartvita illustrationer ger den ytterligare karaktär.

Joan Sandin
Den långa resan till Amerika/LL
4 ex
Kapitelbok. Joan Sandin är barnbarn till en svensk utvandrare, och hon har lyssnat till
berättelser om hur det var i Sverige under nödåret 1868. Många emigrerade då till Amerika,
något som författaren vill att dagens barn ska kunna sätta sig in i. I fem korta, rubricerade
kapitel beskrivs hur en familj med tre söner gav sig ut på sitt livs stora äventyr, till ett land
där man kunde äta sig mätt. Känslor och fakta blandas. Boken för osökt tanken till Vilhelm
Mobergs Utvandrarna, fast sedd ur ett barns perspektiv. Det är en lättillgänglig bok både vad
gäller innehåll, språk, layout och illustrationer. Det stora bildmaterialet består av mycket
målande beskrivningar av både sorg, strapatser och glädje, hållna i dämpade, smått murriga
färger. En historisk bakgrund avslutar denna fängslande och lärorika bok som inbjuder till
samtal om hur det är att bryta upp från ett land som man troligen aldrig mer kommer att
återse.

Lena Sjöberg
Under ett rabarberblad : verser för människor och djur
6 ex
Bilderbok. Författaren Lena Sjöberg står för både bild, text och form, och det märks att
bokens skapare har haft ett helhetsperspektiv i arbetet med den. Allt är hållet i samma
färgskala med matta och varma färger. Varje sida har en grundfärg som täcker hela sidan och
på den finns fint målade illustrationer till dikterna. Färgsättningen skapar en känsla av lugn
men också närhet. Man vill gå in i bilderna och titta närmare - det är inte alltid direkt
uppenbart vad bilderna föreställer eller hur de hänger ihop med texten. Boken är tryckt på
matt papper, vilket också bidrar till att skapa en speciell stämning av något lite gammaldags,
från förr i tiden. Dikterna är rimmade och handlar om djur och natur men också om ett barns
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tankar. Några av verserna tar upp döden - ett djur, en människa dör och det är vackert och
osentimentalt. En dikt handlar om en pappa som flyttade och saknaden efter honom, även
den är finstämd och äkta i sitt uttryck. Sammantaget är Under ett rabarberblad en fin liten
poesibok som också berör vuxna och det är härligt att bläddra i något som är så genomtänkt
in i minsta detalj.

Ulf Stark
Kanel och Kanin och alla känslorna
10 ex
Bilderbok. Det här är den tredje boken om kompisarna Kanel och Kanin. De debuterade i
antologin Barnens älsklingar (2005) och har sedan blivit egna sagoboksfigurer. Kanel är en
liten kille, skönt könsneutral, och Kanin är ... en kanin. I den här berättelsen sjunger de
vänskapens lov i fjorton rimmade verser. Och då talar vi om vänskapens alla sidor: att
självklart hjälpa en vän som gör sig illa, att utmana varandra, svartsjuka och ensamhet. Och,
naturligtvis, den ljuva försoningen. Kanin är den djärve utmanaren, Kanel kan bli svartsjuk på
en myra och ångern drabbar dem båda. Verserna har underbara rubriker som "Att tycka
synd om en tå", "Ord över en saknad kanin" eller "Vad många känslor det finns". Ulf Stark
och Charlotte Ramel, veteraner i barnboksvärlden, har ett ljuvligt samarbete i böckerna om
Kanel och Kanin. De till synes enkla illustrationerna har ett underbart tilltal i såväl mimik,
kroppsspråk som färgsättning. Och så den lilla parallellsagan om de två maskarna som finner
varandra! Verserna bågnar av de starka känslorna, poetiska och oregelbundna sin form på
ett mycket charmigt vis. Kanel och Kanin och alla känslorna kan läsas av och med alla åldrar!

Shaun Tan
Borttappad/ Bilderbok
10 ex
Shaun Tan har blivit känd över hela världen för sina surrealistiska, drömlika illustrationer
som ofta berör sociala och politiska ämnen. 2011 tilldelades Tan världens största barn- och
ungdomslitteraturpris, ALMA-priset.Bortttappad fick en Oscar för bästa animerade kortfilm
och handlar om en pojke som hittar en fantastisk röd varelse på en strand. Pojken
bestämmer sig för att hitta ett hem till varelsen, men det är svårt i en värld där alla verkar ha
viktigare saker för sig.Pressröster om Borttappad:"Att få följa Shaun Tans pojke i denna
tankeväckande historia med hans vackra bilder känns som att ha fått en angelägen gåva för
livet." Modern Barndom"Med sin lysande förpackning ... sanslöst hög detaljnivå och en total
frånvaro av adaption, blir [Borttappad] någonting alldeles extra." Upsala Nya
Tidning"Storslagen, färgsprakande berättarkonst för stor och liten." Vi Läser"Shaun Tan har
kopplat in sig på några av de största kraftfälten inom 1900-talets konst och litteratur ... Och
samtidigt är 'Borttappad' helt hans eget verk. Ett betydande sådant om ett
hyperindustrialiserat övervakningssamhälle som forlorat all mänsklighet."

Shaun Tan
Sommarregler/ Bilderbok
10 ex
Sommarregler öppnar en fantastisk och drömlik värld där två pojkar utforskar de
häpnadsväckande platser och varelser som finns runt omkring dem. Den berör hur svårt och
komplicerat det kan vara att växa upp och om alla de faror som lurar på vägen.2011
tilldelades Shaun Tan ALMA-priset, till Astrid Lindgrens minne, världens största pris för barnoch ungdomslitteratur. Samma år mottog han en Oscar för animeringen av The Lost Thing, i
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svensk översättning Borttappad. På svenska har också Ankomsten, Det röda trädet och
Berättelser från yttre förorten utkommit.Pressröster:"Det är tvivelsutan årets finaste
bilderbok." Gunilla Brodej, GT"Det går inte att värja sig mot den känslostorm några få,
mycket avvägda ord kan bjuda på." Norrbottens-Kuriren"[Shaun Tan] öppnar en värld i sina
bilder som rymmer fler filmer än jag tror jag sett ... Varje penseldrag minner om någon stor
konstnär (till och med jag som inte på något sätt är konstvetare hittar både Monet och van
Gogh), varje sida är en egen värld." Eva Emmelin, Skånska Dagbladet"Bokens dramaturgi
skapar ett böljande läsflöde, som vågor som sköljer fram ... Med härligt pastos färg,
antagligen olja, och korta penseldrag som får bilderna att intensivt vibrera." Åsa Warnqvist,
Svenska Dagbladet

Martin Widmark
Slottsmysteriet
15 ex
Kapitelbok. Vallebyborna provsmakar utsökt choklad på slottet. Det är greve von Farsen som
bjuder på egentillverkade praliner från sin plantage. De låter sig väl smaka och tjusas av den
framgångsrika greven och hans lyx. Så kan de alla få det, menar greven, bara de satsar
pengar i hans nya plantage. Hans betjänt, den döve Floyd Nilsson, iakttar vaksamt alla
deltagarna under provningen och förser hela tiden greven med handskrivna lappar. Det
verkar vara något lurt på gång! Lasse och Maja smyger iväg och upptäcker att slottets övriga
rum är tömda på möbler. Och att en startklar motorcykel väntar i garaget ... Slottsmysteriet
är den 26:e boken i serien LasseMajas Detektivbyrå.

Nyare gruppuppsättningar
Hcg
Ingelin Angerborn
Rum 213
6 ex
I boken Rum 213 får Elvira dela rum med Meja och Bea på sommarlägret. De bor i rum 213.
Elvira funderar över bilen de mötte på vägen, registreringsnumret var RUM 213. Betyder det
något? Det dröjer inte länge förrän det försvinner saker. Det gör att flickorna börjar
misstänka varandra, men ganska snart förstår de att det är större krafter som är i rörelse. En
extra krydda är kärleken som blomstrar mellan några av killarna och tjejerna. Ingelin
Angerborn fortsätter att skriva om övernaturliga händelser, det började med Sorgfjäril
(2010), och hon gör det bra. Hon förlägger handlingen i en bekant miljö och plockar därefter
in ovanliga händelser och saker. Det påverkar läsaren att fundera över sin egen trygga
vardag och om den verkligen är så säker. Författaren har en klockren språkkänsla och en
träffsäker dialog. Omslagsbilden av Sofia Liljander gör boken lockande och mystisk. Rum 213
är en bok som kommer att bli omtyckt och läsas av många - - Christina Wedenmark..
I boken Rum 213 får Elvira dela rum med Meja och Bea på sommarlägret. De bor i rum 213.
Elvira funderar över bilen de mötte på vägen, registreringsnumret var RUM 213. Betyder det
något? Det dröjer inte länge förrän det försvinner saker. Det gör att flickorna börjar
misstänka varandra, men ganska snart förstår de att det är större krafter som är i rörelse. En
extra krydda är kärleken som blomstrar mellan några av killarna och tjejerna. Ingelin
Angerborn fortsätter att skriva om övernaturliga händelser, det började med Sorgfjäril
(2010), och hon gör det bra. Hon förlägger handlingen i en bekant miljö och plockar därefter
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in ovanliga händelser och saker. Det påverkar läsaren att fundera över sin egen trygga
vardag och om den verkligen är så säker. Författaren har en klockren språkkänsla och en
träffsäker dialog. Omslagsbilden av Sofia Liljander gör boken lockande och mystisk. Rum 213
är en bok som kommer att bli omtyckt och läsas av många

Torsten Bengtsson
Mysteriet på kyrkogården
8 ex
Vissa berättelser känns självklara - Mysteriet på kyrkogården är en sådan. Det är en ganska
enkel deckare, ingen action precis, men ändå fylld av lågintensiv spänning, åtminstone för
Peo, bokens berättarjag. En kväll när han är ensam hemma med kompisen Jamal så ringer
det på dörren. En ovårdad man vill sälja blommor. Naturligtvis köper inte Peo några. Några
dagar senare är Peo på kyrkogården för att lägga blommor på mormors grav, när en äldre
kvinna anklagar honom och Jamal för att stjäla blommor från gravarna. De bedyrar sin
oskuld. Tillsammans med Jamal och tjejkompisarna Ester och Lollo har Peo en TV-kanal. De
gör nyhetssändningar och lägger ut på "nätet". Som studio använder de mormors gamla
kolonistuga. När de kommer till stugan första gången lägger Peo märke till märkliga saker.
Någon tycks ha varit där, lagat mat, sovit i sängen. Skumt! Riktigt misstänksamma blir de när
de en eftermiddag spanar på kyrkogården, och får syn på den ovårdade mannen, som genast
flyr. Och gissa var han har sitt "tillhåll". Det är fint berättat av Torsten Bengtsson,
eftertänksamt, på ett sätt som väcker intresse. Barnens reportagearbete leder till ett större
massmedialt intresse. Kanske kan det även ordna sig för "uteliggaren" Sven? En
"lightversion" av Kalle Skavank!

Holly Black
Dockskelettet
6 ex
"Porslinet är gjort av en människas skelett. Ett litet flickskelett. Håret på hennes huvud är
gjort av flickhår. Och dockans kropp är fylld av askan som blev över."
Zach, Poppy och Alice har varit bästisar så länge de kan minnas. Med sina actionfigurer leker
de samma lek, om och om igen. Men en dag bestämmer sig Zachs pappa för att Zach är för
gammal för deras lek och slänger alla hans figurer. Zach skäms så mycket att han slutar träffa
Poppy och Alice. Men en natt får Zach besök av sina gamla vänner, Poppy säger sig vara
förföljd av en levande porslinsdocka som säger sig vara skapad av benen efter en mördad
flicka. Om de tre vännerna inte återlämnar dockan till flickans hem och begraver den där
kommer de att vara dömda för evigt.

Katarina von Bredow
Du & jag
6 ex
Andreas och Alicia brukar göra sällskap till skolan, men i skolan blir Alicia som en annan
person. Hon blir skol-Alicia med läppglans. Eller glitter-Alicia på discot. Andreas vet inte hur
han ska närma sig henne.
I skolan finns också Edvin som pratar för mycket och skrattar för högt. Och Kevin som är
kungen och som alla antingen ser upp till eller är rädda för. Det finns en drottning också, Ida,
och hennes hovdam, Olivia. Det gäller att navigera rätt bland vänner och fiender, hot och
löften.
I Katarina von Bredows trilogi om livet på mellanstadiet saknas inget. Med känslig hand och
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starkt driv skildrar hon kärlek som knoppas, vänskap som utvecklas och föräldrar som
krackelerar.

Petrus Dahlin
Hjärtlös
6 ex
Maia flyttar tillsammans med sin amerikanska pappa och svenska mamma från Sverige
tillbaka till New York där hon en gång föddes. Föräldrarna har fullt upp med sina nya
karriärer och Maia blir ensam på dagarna i väntan på att få börja skolan. Fast hon är inte helt
ensam, visar det sig ...
Det finns en anledning till att föräldrarna en gång lämnade den stora lägenheten som de ärvt
av Maias farfar. Grannen i våningen under drömmer underliga drömmar och Maia börjar
höra en röst i sitt huvud - på ett märkligt sätt påminner den om hennes egen. Och när
familjens husdjur försvinner ett efter ett blir det till slut omöjligt att inte öppna dörren till
det låsta hörnrummet. Men det är inte bara dörren till ett rum hon öppnar.
Petrus Dahlin har skrivit ett tjugotal böcker för olika åldrar, bland annat den populära serien
om Kalle Skavank för yngre barn och de spännande ungdomsböckerna Skuggan och
Samlingen tillsammans med Lars Johansson. Hjärtlös är en gastkramande historia med
övernaturliga inslag för slukaråldern.

Neil Gaiman
Coraline
15 ex
Coraline är en modern klassiker inom fantasy. Den har ibland jämförts med Alice i
underlandet. Den lilla flickan Coraline och hennes föräldrar flyttar in i ett konstigt hus. Där
bor fröken Spink och fröken Kraft, en gammal man som tränar en mus-cirkus ingen får se.
Och så finns en dörr som kanske inte leder någonstans. Men när Coraline tittar efter hamnar
hon i en spegelvärld. Där träffar hon en kvinna som presenterar sig som hennes "andra
mamma". Hon vill att Coraline ska stanna för evigt.
Neil Gaimans ungdomsbok förtrollar och skrämmer läsare i alla åldrar. Den har belönats med
flera priser och dessutom rönt stora framgångar som animerad film.

Neil Gaiman
Kyrkogårdsboken (OBS uHce)
10 ex
Mördaren Jack kommer aldrig att sluta leta efter barnet som kom undan. Han slutförde
nästan sitt uppdrag; mamman, pappan och ett barn, alla döda. Men en i familjen undkom.
Barnet växer upp skyddat av sina fosterföräldrar och alla de andra varelserna som lever på
kyrkogården, hans nya hem. Pojken, som kallas för Ingen, växer upp och hålls hela tiden
gömd på kyrkogården, eftersom mannen som mördade hans familj fortfarande är ute efter
honom...
Varje kapitel kan läsas som ett eget spännande äventyr .Neil Gaiman har fått en stor skara
fans med sina böcker "Coraline" och "Odd och frostjättarna" som även de finns utgivna av En
bok för alla, och det här är ännu en av de historier som kommer att smyga sin in under
huden på läsarna.
"Den går att läsa som en alldeles vanlig saga för barn i, låt oss säga mellanstadieålder men
räkna med att vakna barn i alla åldrar kommer att uppskatta den. Den existentiella
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undertexten kommer, som i alla goda historier, att smyga sig in i ryggraden på läsaren."
Lotta Olsson DN.

Neil Gaiman
Den sovande och sländan (OBS uHce)
6 ex
Den sovande och sländan är en mörk och magisk fantasyberättelse som håller läsarna
trollbundna från första sidan till det spektakulära och befriande slutet! Välkommen till
kultförfattaren Neil Gaimans universum där sagor, myter och legender blandas till en
bokupplevelse utöver det vanliga.
Drottningen nås kvällen innan sitt bröllop av budet om en djup sömn som sprider sig som en
pest i grannlandet, och som förvandlar invånarna till sömngångare. Drottningen, som en
gång stått öga mot öga mot liknande ondska, som försatte henne sovande i en glaskista
under ett helt år, beslutar sig att komma till undsättning. Med sina tre trogna följeslagare
beger hon sig ut på en resa och ett äventyr som förändrar allt. Även en drottnings framtid
och öde …
I Den sovande och sländan låter Gaiman en slags Snövit och en nästan Törnrosa mötas och
boken blir ett nyskapande mästerverk! I

Katarina Genar
Pensionat Vidablicks gåta
8 ex
Det finns en gåta på Vidablick och katten har svaret!
Om det inte hade varit för katten hade hon aldrig hittat till det förfallna gamla pensionatet
vid havet och då hade Amandas gåta aldrig blivit löst. Dåtid och nutid flätas samman i
Katarina Genars mystiskt spännande vardagsberättelse i bästa Maria Gripe-stil.
Det är tidig sommarmorgon och Saga väcks av sin storasyster Bea. Bea har fått nog av att
föräldrarna hela tiden bråkar med henne, hon tänker dra nu, till stan. Saga lovar att inte
berätta.
Sommarlov och ingenting blev som det var tänkt … Hemma är föräldrarna upprörda och på
dagarna får Saga vara ensam. Men den lilla katten med de gyllene ögonen behöver i alla fall
hennes hjälp!

Thomas Halling
Passa! /LL
10 ex
Möt Wille, elva år, i en ny serie av Thomas Halling! En serie om fotboll, men den sortens
fotboll som spelas på skolgården och inte i klubb. Förutom matcher och dramatik handlar
det även om kärlek, konflikter och bråk. Handlingen skulle kunna vara hämtad från vilken
skola som helst!
Wille gillar inte att spela fotboll och han är inte bra på det. Men i skolan måste han spela
ibland i alla fall. Vad Wille verkligen gillar är att spela schack, dataspel och läsa böcker. Men
så en dag kommer han på något som förändrar allt!

Anna Hansson
En natt i stallet
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6 ex
Vår nya serie Stallet Lyckan är kapitelböcker med ljuvliga hästbilder. Här skildras vänskapen
mellan två ganska olika flickor. Ett måste för hästtjejer!I första delen En natt i stallet ska hela
ridgruppen sova över i stallet. Lina tänker inte följa med, trots att det låter helt underbart att
få vara i stallet hela natten.Lina är mörkrädd. Och det kan hon inte berätta för de andra, inte
ens för sin bästis Moa. Så med tungt hjärta ljuger hon och säger att hon ska resa
bort.Illustrerad i fyrfärg.

Bo R.Holmberg
Ficktjuvens vän
6 ex
Måns är äldst. Han är störst också. Han var redan vuxen när jag var ett litet barn. Våra
föräldrar ligger begravda vid sidan av gården. Vi har en gård. Eller ett hus, ett skjul närmast.
Det är på baksidan av huset far och mor ligger begravda. Jag vet nästan inget om dem. Deras
namn vet jag och att de dog av en farsot, men inget mer. Jo, också att far inte var stor utan
mager som Grels och jag.
Örn är yngst och minst av bröderna och får krypa in genom fönster och gluggar när det ska
rövas skatter. När bröderna blir tillfångatagna och bortförda av sex främlingar, smyger Örn
efter in till staden. Där träffar han Marta, ficktjuvarnas drottning, hon som har stulit tjugotvå
klockor. Hon kallar sig för Martin när hon ficktjuvar och hon behöver en medhjälpare. Om
Örn hjälper Marta kanske Marta kan hjälpa honom att lista ut var bröderna är.

Cilla Jackert
Dagens katastrofer
6 ex
Mamma brukar be Majken att inte oroa sig för det som inte är sannolikt, men då ger Majken
alltid samma svar: för de som varit med om något hemskt spelade det ingen roll om det som
hände var sannolikt eller inte. Om man dör i en flygolycka hjälper det inte att man egentligen
skulle behöva flyga varenda dag i tiotusen år för att störta. Då räcker det med en gång."
Det är sommar i Vasastan och Majken tänker på katastrofer. I sin anteckningsbok använder
hon röd penna för mord, gul för sjukdomar, grön för olyckor och lila för naturkatastrofer.
Inte blir det bättre av att mamma kommer hem med en dreglande hund. Men mamma ser så
ledsen ut när Majken inte blir glad att hon bestämmer sig för att låta Blunder stanna. Ett tag.
Men ingen ska tro att det är för att Majken tycker att han är gullig. Ingen som äter bajs kan
vara gullig.

Jörn Jensen
Tjuvligan, Kallt blod/LL
6 ex
I den sextonde boken i serien Kallt blod är det Tobias och kompisen Oliver som är
huvudpersoner. Olivers mormor har haft inbrott och blivit av med sina smycken. Oliver har
bestämt sig för att försöka hitta dem. Han letar upp några av pojkarna i tjuvligan och låtsas
vara intresserad av att bli en av dem. Tobias får till uppgift att spionera för att kunna ta reda
på vem eller vilka ledarna är. Precis som i övriga böcker i serien så hamnar Tobias i fara, men
till sist slutar allt lyckligt. Eftersom det är en lättläst bok så är mängden text begränsad till
knappt 60 sidor. Textsidorna ger ett kompakt intryck trots att texten egentligen inte är vare
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sig liten eller tät. Mycket beror på att det helt saknas bilder. Det finns en hel del
osannolikheter i berättelsen, något som man förmodligen inte tänker på som barn.
Läsovilliga barn i tioårsåldern, som vill ha ett lite tuffare innehåll, kan säkert lockas av
omslagsbilden och baksidestexten. Den här boken känns lite lagom spännande utan att vara
obehaglig till sitt innehåll och passar för sin målgrupp. - Solveig Lidén
Gareth P. Jones
Trettons sällskap
6 ex
Mörk magi i viktorianska London. Från mordiska tvillingar, varulvar och spöken till trolldom
och MAGI! Ny, spännande slukarläsning av Gareth P. Jones, författaren till succéerna
Tvillingarna Thorntwaites testamente och Familjen Considines förbannelse. Ett måste för
alla som gillar Spiderwick, syskonen Baudelaire och familjen Addams!
London, 1891: Föräldralösa Esther och Tom blir påkomna i ett försök att stjäla från Lord
Ringmore. Men i stället för att överlämna dem till polisen, anställer Lord Ringmore barnen.
Men vad vill han egentligen med dem?
Blackwood är besatt av magi. Han plågas av tanken på döden, men är övertygad om att den
går att övervinna. I sin ägo har han en bok som innehåller hemligheten bakom sann magi,
men han kan inte komma åt innebörden på egen hand. Bara Tom och Esther kan hjälpa
honom att närma sig dessa farliga hemligheter.
London, 2013: Amy, snart tretton år, trivs bäst när hon är på kyrkogården. En dag upptäcker
hon en gravsten, som det endast står "Esther" på. En skata sitter uppflugen på gravstenen
och börjar tala med henne. Han presenterar sig som Tom.
En skrämmande berättelse om magi och illusion, och en introduktion till en värld av
trolldom. Läsning sker på egen risk!

Åsa Larsson
Nidstången, Pax 1
10 ex
I den lilla staden Mariefred börjar konstiga saker att hända. Onda krafter försöker erövra det
hemliga, magiska biblioteket, som funnits under kyrkan i hundratals år.
Väktarna Estrid och Magnar har vigt sina liv åt att skydda biblioteket, men i takt med att de
blir äldre börjar bibliotekets magiska skydd försvagas. Bröderna Alrik och Viggo visar sig vara
utvalda för att hjälpa till att försvara biblioteket mot de mörka krafter som vill ta makt över
det.
Alrik och Viggo måste använda både styrka och list för att övervinna alla övernaturliga otyg
som väcks till liv i staden. Men pojkarna har också strider att utkämpa i sitt vardagsliv. Det
finns ett killgäng i skolan som gör livet svårt. De har en mamma som de längtar efter, men
som inte är att lita på. Och de måste kämpa med sin natur, den där ilskan som exploderar i
huvudet, eller den där handen som liksom av sig själv tar grejer och stoppar i fickan.

Lena Lilleste
Mynta och den mystiska hundtjuven/ LL
6 ex
Lena Lilleste har bland annat läst journalistik och dramatik oich hon är mest känd för
deckarserien för ungdom om de två killarna Tommy och Flisen. Mynta och den mystiska
hundtjuven är den tredje boken om den kaxiga tjejen Mynta som ges ut på Nypon förlag, där
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kan man gratis ladda ner pedagogiskt material till alla böcker. I den här boken går Mynta och
hennes kompis Frida på promenad med den värdefulla hunden Birk som de lånat av en tant,
de lämnar honom bunden utanför en affär för att köpa glass. Men när de väl kommer ut är
Birk stulen, flickorna känner sig skyldiga och börjar leta efter hunden. Så småningom hittar
de honom och gör "inbrott" hos hundtjuvarna som bor i ett ensligt beläget hus. Boken är
lättläst och alldeles lagom spännande för nybörjarläsare. Texten består till stor del av
dialoger och ganska korta meningar. Carina Ståhlbergs detaljerade, färgglada teckningar
höjer spänningen och förstärker texten på ett bra sätt. Ståhlberg är en välkänd illustratör till
olika barn-och ungdomsböcker samt läromedel.

Kerstin Lundberg Hahn
Skuggan i väggen
4 ex
Micke, som egentligen heter Mikaela, och hennes mamma flyttar till en liten by i norra
Sverige. Mamma har fått jobb på vårdhemmet här, och Micke ska börja i den lilla mysiga
skolan. De ska bo i ett gammalt hus, som stått tomt i flera år. Snart börjar det hända konstiga
saker i huset. Hyllor välter, lampor tänds mitt i natten och på väggen i Mickes rum finns en
stor fläck i tapeten som ser ut som en skugga av en suddig figur, en flicka? Vad är det
egentligen som lurar i det gamla huset? Byborna viskar om något hemskt som hänt för länge
sedan. Snart är det sommarlov och Micke har blivit vän med skolkamraterna Claudia och
Stina. Men snart upptäcker hon att det är något som inte riktigt stämmer ... Kerstin
Lundberg Hahn är barnboksförfattare och pedagog. Med säker penna skildrar hon barns
tankar och känslor. Numera kombinerar hon skrivandet med att göra författarbesök, hålla
skrivarverkstäder i skolan och vara kursledare på skrivarkurser för vuxna. Skuggan i vägen är
en berättelsen som säkert blir en fängslande läsupplevelse för den som gillar spänning i
vardagsmiljö. Bra både som högläsningsbok och enskild läsning för barn från nio år och
uppåt.

Mårten Melin
Som trolleri
6 ex
Barnboksförfattaren Mårten Melins nya bok är en ovanligt allvarlig bok, fylld av mystik och
fantastik. 12-åriga Mona har sommarlov. Föräldrarna är separerade, jobbar mycket och
Mona har precis bestämt sig för att bo med pappan. Ute på hans landställe händer det inte
mycket. Mona tillbringar dagarna med att bada. En dag träffar hon den märklige Mikael nere
vid bryggan. Mikael är smutsig, tyst och gillar inte vatten men väcker starka känslor hos
Mona. Det här är en sagoliknande berättelse om stor kärlek, att våga möta människor som är
annorlunda och om frånvarande vuxna som är värre när de är närvarande. Mona är en fint
mejslad karaktär med många bottnar och realism, och Mikael får ha integritet och ändå vara
ömsint och kärleksfull. Längs historien förstår läsaren snart, och Mona strax efter, att Mikael
är ett troll. Mona ställs mellan svåra val, att följa med Mikael till skogen och tappa allt minne
av sitt liv, bli Bergtagen, eller stanna i verkligheten. Stora frågor ställs i denna bok, som är
livfull, sorglig, spännande och underbart dramatisk. - - Siska Humlesjö..
Susie Morgenstern
Hemliga brev
11 ex

17
Ernest är tio år. Han bor med sin gamla farmor och lever ett tråkigt och enformigt liv. Han är
ensam och tystlåten, ända tills den dagen Victoire de Montadent kommer till hans klass.
Victoire har tolv bröder och lever ett allt annat än stillsamt liv. Utan att fråga Ernest införlivar
hon honom i sin kaotiska och fantastiska tillvaro.

Kristina Ohlsson
Glasbarnen
8 ex
Deckarförfattaren Kristina Ohlsson debuterar här som barnboksförfattare och klarar det
elegant, med en skickligt uppbyggd intrig ...Lotta Olsson, Dagens Nyheter
En berättelse som får det att pirra i magen ...Ingalill Mosander, Aftonbladet
Mystiska saker händer i Billies och hennes mammas nya hem. Det är som att huset inte vill
ha dem där. Tillsammans med vännen Aladdin börjar Billie forska i husets mörka historia. En
historia som leder hela vägen fram till den natt då Billie plötsligt vaknar av att någon, eller
något, knackar på hennes fönster.
Kristina Ohlsson tillhör Sveriges absoluta deckarelit. Hennes böcker om Fredrika Bergman
har alla legat på topplistor

Kristina Ohlsson
Mysteriet på Hester Hill
8 ex
Efter föräldrarnas skilsmässa ska tvillingarna Meg och Frank, nyss fyllda 12, tillbringa
sommaren hos farbror Eliot och Carl på herrgården Hester Hill som ligger vid den ensliga byn
Svarthed. På en gång börjar underliga saker att inträffa; Meg hör barngråt och ser en ung
kvinna med lång fläta som försvinner när man närmar sig. Det visar sig att byborna tror att
en stor olycka ska drabba dem när en pojke med sex fingrar dyker upp och samma rädslor
fanns för hundra år sedan. Den gången dök det verkligen upp en pojke med sex fingrar,
sonen till en tjänsteflicka på Hester Hill. Man förde då bort pojken från byn och tvillingarna
förstår att kvinnan med flätan är pojkens mor som letar efter sitt barn. Tillsammans med Lily,
en flicka från byn, hittar de en passage till Hester Hill för hundra år sedan och beger sig
tillbaka i tiden för att ändra historiens förlopp och därmed förhindra den stora olyckan från
att inträffa. Mysteriet på Hester Hill är en spännande och välskriven spökhistoria för
slukaråldern utifrån motiven kusligt hus, tidsresa och att ändra historiens förlopp (likt filmen
Tillbaka till framtiden), av kriminal- och barnboksförfattaren Kristina Ohlsson (f. 1979), mest
känd för serien om Glasbarnen.
Lena Ollmark
Inmurade
8 ex
De mest skrämmande spökhistorierna utspelas inte alls på gamla vindar och i övergivna
kråkslott snarare där man borde känna sig som mest trygg och säker. Ingen av
byggnadsarbetarna ville erkänna det, men det som fanns bakom tegelväggen i källaren
gjorde dem alla illa till mods. Skolbänkarna och katedern var täckta av ett tjockt lager damm.
På ett par av bänkarna låg böcker fortfarande uppslagna. Som om en skolklass rest sig upp
och lämnat rummet för att sedan försvinna. Vad hade hänt här egentligen? Firnbyskolan har
just renoverats inför höstterminen. Leo, Natta och Teddy ska börja sexan i skolan som ligger i
närheten av Firnby, samhället som fått sitt namn efter traktens svåra snöstormar. Det skapas
genast motsättningar mellan de tre eleverna. Men så händer något nere i källaren, i skolans
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nya slöjdsal något som de tre tillsammans bevittnar. Bland sågblad, borrmaskiner och
brännare verkar någonting gömma sig. Senare inträffar en allvarlig olycka på samma plats.
Motvilligt måste Leo, Natta och Teddy försöka samarbeta. Har de lockat fram något där nere
eller är allt som händer bara tillfälligheter? För över hundra år sedan rasade en fruktansvärd
snöstorm i trakten. Några barn blev instängda i skolan tillsammans med sin strängt religiösa
lärarinna. Vad som hände med dem är en väl bevarad hemlighet. Men någonstans i
byggnadens finns ännu spår av en mycket gammal ondska.

J.R. Palacio
Undret
6 ex
Tioårige August Pullman vet mycket väl att folk stirrar på honom. Trots att han gömmer sig
bakom sin långa lugg och envist ser ned i marken känner han deras blickar och hör deras
fniss och viskningar.
Ingen trodde att August, eller Auggie som han kallas, skulle överleva sin födsel. Det gjorde
han men hans ansikte blev dock helt deformerat och han har genomgått oräkneliga
operationer. Det enda han önskar är att få vara som alla andra barn, men det är inte så lätt,
när man inte ser ut som någon annan.
Auggies föräldrar och hans syster Via har alltid stöttat honom och följt hans framsteg, men
nu står dom inför något riktigt stort. Auggie kan inte längre hemundervisas utan det är dags
för honom att börja femte klass i en närbelägen skola. Hur ska de andra barnen reagera?
Undret är en hjärtskärande men också rolig och spännande historia om modet att vara sig
själv och om vänskapens betydelse i våra liv.

Tom Palmer
Bakom linjen
6 ex
Den brittiske författaren och rugbyspelaren Tom Palmer har tidigare skrivit ungdomsböcker
med idrott som tema. Bakom linjen är en lättläst spännande berättelse om fotboll som
utspelas under första världskriget. Året är 1914 när bokens berättare Jack är proffsspelare i
England och kriget just har brutit ut. Snart tar han beslutet att frivilligt ta värvning och han
kommer till fotbollsbataljonen. Jack berättar om hur det är att vara soldat. Om det hemska
livet i skyttegravarna: att uppleva lera, kyla, påfrestningar och död. Mitt i allt spelar han
fotbollsturneringar, armén vill få soldaterna att tänka på annat. Jack kämpar sig igenom
kriget och fotbollen. Han är med om att kamrater skadas och dör. Allt han tänker på är att
vinna för sitt lands skull. Palmer har skrivit en gripande bok som fängslar läsaren och
beskriver krig. Det är både fascinerande och ohyggligt på samma gång. Berättelsen kommer
från huvudpersonen Jack ur ett jagperspektiv och känns trovärdig. I nederkant på varje sida
finns illustrationer. Det är siluetter som ändrar motiv beroende på bokens del. Det passande
omslaget talar tydligt talar om vad boken handlar om och lockar dessutom den tänkta
målgruppen

Mårten Sandén
Sju förtrollade kvällar
6 ex
En kväll när Buster Bolin är på väg hem från sin boxningsträning händer något mystiskt.
Utanför den gamla nerlagda biografen Elysium står en äldre herre med smutsigt grått skägg
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och en rutig keps. Han ger Buster sju biobiljetter och ett leende.
En magisk värld öppnar sig för Buster. Plötsligt vågar han prata med Saga, flickan som alltid
läser. Hon väcker hans nyfikenhet för böcker och nya spännande historier. Hon blir också
Busters första riktiga vän.
Inom Buster finns en stor hemlig sorg och saknad efter Jack, storebrodern som dog när
Buster var liten. Trots att många år har gått vill såren aldrig riktigt läka. Och frågorna som
aldrig fått några svar vill aldrig tystna. För vem var Jack, egentligen?
Tillsammans med Saga utforskar Buster en ny, magisk värld - både den som finns i biografens
förtrollande mörker och den som bor i hans bröst.
Sju förtrollade kvällar är en finstämd och sprakande berättelse om vänskap, kärlek och att
finna svar på det som ibland är svårt att förstå.

Lina Stoltz
I morgon är allt som vanligt
6 ex
Lillan, eller Lilian som hon egentligen heter, har en mamma som ibland dricker för mycket.
Snart är det luciafest i skolan, men vill Lilian vara med om inte mamma kan komma och titta?
Läraren Viktor tjatar om utvecklingssamtal och ställer massa jobbiga frågor som Lilian inte
vill svara på.
Som tur är har hon sin bästis Nina, och storasyskonen Tanja och Tintin. Nina, som Lilian inte
vågar berätta sin hemlighet för, Tanja, som mest är sur och ilsken, men som egentligen är
världens schysstaste, precis som Tintin, storebrorsan som flyttat hemifrån och är ihop med
Nelly. Fast det där med mamma skaver hela tiden, som en klump av oro. Tänk om någon får
reda på hemligheten?
Imorgon är allt som vanligt är en fin, kärleksfull och berörande berättelse om en familj som
många andra, om svårigheter och sorg, och om ett angeläget ämne, ovanligt i barnböcker.

Annika Thor
Dit ljuset inte når
6 ex
En sen vårkväll klättrar Johan upp i trädet intill planket och hoppar ner på andra sidan. I
flickkläderna som han stulit från tvättlinan beger han sig in mot staden. Johan har blivit
Johanna, men vem är han egentligen? Hur hamnade han på barnhemmet och var hör han
hemma?
”Johanna” får arbete som påkläderska hos ett resande teatersällskap. Där finns Angelique,
som kanske är en ängel, och mamsell Henriksson, som kan se både det förflutna och
framtiden i sina kort. I staden möter Johan också Gustav, som blir hans första vän i livet.
Trots sin förklädnad går Johan inte säker. Stadsvakten i sina grå uniformer är på jakt efter
rymlingen för att ta honom tillbaka till barnhemmet. Men det finns ett ännu större hot mot
Johan – någon som känner till hans förflutna och som är beredd att göra vad som helst för
att han inte ska upptäcka vem han verkligen är.

Mats Wänblad
Rättvisans riddare
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9 ex
Detta är den första delen i Mats Wänblads nya serie Tysons tänkeböcker. Elvaårige
Tyson skriver en form av dagbok som han kallar för sin tänkebok. I den driver han sin
egen domstol. Han dömer och utdelar straff till människor som han tycker borde bete
sig bättre, allt utan andras vetskap. Tyson är en smart och snäll kille med god
självkänsla. Han bor med sin mamma och är ny i klassen, men att han är ganska ensam
är inget som stör honom. Boken är välskriven och underhållande och texten är luftigt
satt. Wänblad är en produktiv författare som bland annat har skrivit deckargåtor i
Kamratposten, manus till Hjärnkontoret och faktabilderböckerna om Rut och Knut.
Han har också skrivit böckerna om fotbollstjejen Lovisa. - Linda Magnusson
I dagboksstil berättar jaget - 11-årige Tyson - om sina tankar och upplevelser i skolan
och på fritiden. Det mesta cirklar runt obesvarad kärlek och en pappa som aldrig
funnits och tillkortakommanden gentemot starkare pojkar. Berättelsen återger den
osäkerhet som barndomen och ungdomsåren innehåller. Det är rakt och enkelt
skrivet, lätt att begripa, lättläst och ibland riktigt kul. Samtidigt försiktigt, trevande, lite
uddlöst och lite förvirrande över var det leder och vad som vill bli sagt. Förvirringen
känns inte som en planerad del i berättelsen utan att författaren velat mer än det
räcker till. Boken slutar med att säga att det kommer en fortsättning och med
ytterligare en bok kanske det tar fart ordentligt på berättandet. - Lars Karlstrand
Helena Öberg
Din tur, Adrian
8 ex
Helena Öberg har tidigare skrivit flera barn- och ungdomsböcker, exempelvis Vendela Blåöga
(2000) och Flygande Flavia (2005). Din tur, Adrian är en grafisk roman med omväxlande hela
bilder och serierutor i skiftande format. Bilderna är i färg respektive svartvitt beroende på
stämningsläget i innehållet. Tioårige Adrian har lässvårigheter och blir retad i skolan. När det
är hans tur att läsa högt i klassrummet, låser det sig helt. I färglagda fantasier är han
däremot cirkusartist och utför djärva konster på trapetsen högt uppe i luften. Adrians
ensamma verklighet är svartvit ända tills han träffar Hejdi, en stor hund som under en tid blir
hans ständiga följeslagare och stöd. Det visar sig småningom att Hejdis verkliga och åldriga
matte kan bli en vän. Det hoppfulla slutet lämnas öppet för läsarens egna tolkningar i likhet
med tidigare övergångar mellan fantasi och verklighet. Den originellt framförda berättelsen
griper tag med text och bild i samverkan. Kristin Lidströms bilder har en egen karaktär med
den mestadels tigande Adrian och de befolkade, ofta hotfulla miljöerna omkring honom.
Texten är kortfattad i denna bildroman om utsatthet och om fantasins och vänskapens
hjälpande kraft. Det är dock en allåldersbok som kan kräva vuxenförmedling för att nå
målgruppen barn.

En-läsande-klass
Hcf
Susanne Bengtsson
Wilmers första tävling/LL
5 ex
Susanne Bengtsson är journalist och hon inspirerades att skriva boken av sin
motorintresserade familj. Sönerna ville läsa böcker om motocross men det fanns inga för
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barn. Detta är första boken i en serie om Cross-Vilmer som är sju år och just fått
tävlingslicens. Vilmers familj har inte så mycket pengar, hans utrustning är begagnad efter
storebror. Byxorna är för stora och mamma säger att han kan köra Knattecupen i
slalomglasögon. Det går förstås bra för Vilmer, han är en påhittig kille som letar sponsorer
tillsammans med sin kompis Saga. Boken är lättläst med många dialoger och illustrationer på
vartannat uppslag, perfekt att läsa själv för nybörjarläsare. Johan Unenges karakteristiska
teckningar känner vi igen från många barn- och ungdomsböcker, senast från Hotell Gyllene
knorren som var julkalender 2010. Han har ofta samarbetat med Måns Gahrton, men även
skrivit egna böcker. Det finns liknande bokserier om idrott för barn, t.ex. Jørn Jensens böcker
om handbollsflickorna Mia och Mette och fotbollskillen Kasper. Ibland kan det vara svårt att
motivera en nybörjarläsare, men hittar man böcker som handlar om deras hobby är det
lättare att inspirera. Den här trevliga boken och dess uppföljare tror jag kan bli en bra
inkörsport till läsning för motorintresserade barn. - Marianne Ericson

Eva Brenckert
Petter i full fart/LL
5 ex
Petter och hans nya kompis ger sig ut på äventyr i skidbacken. Men det som är spännande
kan också råka bli lite för läskigt.
Petter är i fjällen med sin mamma och han känner sig lite ensam. Fast som tur är träffar han
snart en ny kompis som heter Frans i skidskolan. Pojkarna vill helst åka fort och tävla, så de
kastar sig ut i backen på egen hand. Det kittlar skönt i magen, men det som är riktigt
spännande kan också bli ganska läskigt.
Petter är sju år och går i första klass. Han är en intensiv och glad kille, men också
eftertänksam. Böckerna om Petter ingår i Läsegrodan och riktar sig till barn som håller på att
lära sig läsa, eller just har knäckt koden.

Maria Frensborg
Ellen, Sorken och hemligheten
5 ex
Lite spänning, kluriga upptåg och bus, i mysig kapitelbok om Ellen, Sorken och deras
Krumelurklubb.Ellen och Sorken är bästisar, grannar och de enda medlemmarna i
Krumelurklubben - en klubb för dem som inte vill bli vuxna.
På en tråkig vuxenfest möter de Ellens mystiska släkting, Nelle 70 år, som säger sig veta hur
man ska göra för att "inte bli stor".
Kan det verkligen stämma ... Finns det en lösning på Krumelurklubbens funderingar? Ellen
och Sorken måste få reda på om Nelle talar sanning.
Maria Frensborg debuterar med en varm och rolig vardagsberättelse som även innefattar
avskyvärda stinkpinnar, kungliga små kaninskelett och ett livspaket som innehåller allt som
gör livet värt att leva.
En småknasig kapitelbok med ett humoristiskt dagbokstilltal.

Peter Gissy
Heja Millie/LL
4 ex
Millie en tjej som går sin egen väg
Millie är med i Jordgubbsklubben en friidrottsklubb på skolan.
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Hon har väldig talang för längdhopp, visar det sig. Och borde lätt
vinna tävlingen. Men då har inte Ilena hoppat

Linn Hallberg
Djuren flyttar in/LL
5 ex
I det förut så tomma grannhuset är det full fart. Överallt finns där djur! Men är det inte
något konstigt med några av dem? De verkar sjuka. Och var håller tigern hus, egentligen?
Ingen kan som Lin Hallberg berätta om djur för barn. I hennes nya serie "Tiger Andersson"
får syskonen Levi och Lo lära känna många olika djur: En del vilda, en del tama – alla
beskrivna med glimten i ögat och en stor portion humor.
"Djuren flyttar in" är den första delen i serien om Tiger Andersson som tar hand om sjuka
djur.
Riklig dialog, max fem rader per sida, illustrationer på varje uppslag och luftigt satt text gör
boken lätt att läsa. Karin Åström Bengtssons /.../ bilder fångar upp känslostämningar,
vardagsdramatiken och rörelsen som driver handlingen framåt samtidigt som hennes
färgskala med betoning på det rödgröna känns personlig. Ett lyckat samarbete som kommer
att få många läsare inom samma målgrupp som böckerna av Helena Bross om klass 1b."
Christina Wedenmark,
Thomas Halling
Skola i skräck
5 ex
Skola i skräck är den fjärde boken i serien Trio i trubbel.Det är något märkligt med lärarna i
skolan. Majas fröken börjar sluddra, Oskars idrottslärare verkar ha blivit galen och Linus
musiklärare börjar plötsligt sjunga på ett främmande språk. Dessutom har rektorn fått vassa
hugtänder och blod i mungipan. (8-11 år)

Ann Caroline Håkans
Kärlekskrisen
5 ex
Om man påstår att den pojke man är vän med är en pojkvän, ljuger man så värst mycket då?
Juni i tvåan ställer till det för sig - igen ...
Tänk om Juni bara hade sagt till sin kusin Ella att det inte fanns någon pojkvän. Men till slut
slank det ändå ur henne att hon hade en, bara för att få tyst på killtjatet. Hon är ju faktiskt
vän med Jonah i klassen, och han är en pojke, visst kan väl det kallas för pojkvän då ...
Juni kunde ju inte föreställa sig att Ellas skola skulle delta i samma Skol-DM som hennes
egen. Hur ska hon förhindra att Ella och Jonah möts?
I den tredje boken i serien "Mitt livsfarliga liv", fortsätter Juni att berätta om alla sina
tillkortakommanden på ett roligt och drastiskt sätt. Men är allt verkligen så illa som det
verkar för henne?

Magnus Ljunggren
Jättarna anfaller/LL
5 ex
Riddare, spänning, humor och lättläst i en lekfull blandning av riddarliv och skolmiljö för
tjejer och killar som precis har börjat läsa själva. Underhållande läsning med fartfyllda och
tuffa illustrationer, om de tre kompisarna Egon, Fiona och Urban som går i Riddarskolan.
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Den nya kyrkklockan ska invigas och Egon, Fiona och Urban får bråttom hem från sin utflykt.
Just som de hör ringningen eka i dalen, skakar det till i marken och jättarna vaknar! Nu gäller
det att snabbt varna alla i borgen, men på vägen blir Fiona tillfångatagen!
Hur ska Egon rädda henne ur jättarnas våld?
"Jättarna anfaller" är den åttonde helt fristående delen i serien "Riddarskolan". Läs också:
"Den hemska draken", "Det magiska svärdet", "Världens bästa riddare", "Den vilda
galoppen", "Liten är bäst!", "Hemska Harald" och "Fest i borgen!". Böckerna ingår i "Lätt att
läsa".

Maud Mangold
Vilma och guldkulan
5 ex
Lappen var inte större än ett halvt tuggummipapper och Vilma förstod direkt vem det kom
ifrån. Aspa! Hennes vättevän. Det var ett tag sedan de träffades. Hon vecklade försiktigt upp
lappen och läste. Vad stod det egentligen? Hej Vilma. Jag har? En tam. Sntbgä. En tam
sntbgä? Vad i hela världen kunde det betyda.
Vilma är tillbaka hos faster Siri på landet och där väntar ett nytt magiskt äventyr tillsammans
med kusinen Max. Det visar sig att ängeln i kyrkan har förlorat sin värdefulla guldkula. Deras
vän Patrik blir misstänkt för stölden. Men vem är det egentligen som har tagit den? Och vad
är det som Aspa så gärna vill visa för Vilma?
Vilma och guldkulan är en fristående förtsättning på Vilma i vättarnas värld och Vilma och
regnbågsfjädrarna.

Moni Nilsson
Bästa vänner/LL
2 ex
I den nya bokserien "Äventyr i Paradiset" får vi lära känna två nya barnbokshjältar - Slatten
och Kakan, som är med om det ena spännande och roliga äventyret efter det andra.
"Äventyr i Paradiset" är en lättläst bokserie med roliga illustrationer, spänning, äventyr,
vänskap, korta rader, stor stil och fantasifulla händelser.
Bakom bokserien står författaren Moni Nilsson, som med sin förmåga att kombinera humor
och värme med allvar och eftertanke har blivit en av landets allra mest älskade författare.
Inte minst böckerna om Tsatsiki har en plats i en mängd barns hjärtan.
Äventyr i Paradiset: Bästa vänner är illustrerad av Elin Lindell, känd för sina humoristiska
illustrationer i bl.a. Kamratposten. Här bjuder hon på färgstarka och lustiga bilder.
Tillsammans med den lättlästa texten är bokserien om Slatten och Kakan ett perfekt äventyr
för nybörjarläsaren!
Marie Oskarsson
Fråga chans
5 ex
En dag slår den ner som en blixt från klar himmel. Kärleken. Jack blir kär i Emilia och vill fråga
chans!En helt vanlig dag känner Jack det bara. En känsla som dyker upp från ingenstans och
drabbar honom totalt. Han har blivit kär - i klasskompisen Emilia med trasselhåret.
Nu finns det bara en sak att göra. Han måste fråga chans. Absolut nödvändigt och helt
igenom superläskigt! Och hur ska Jack våga, han kan ju inte ens berätta för sin bästa kompis
Edvin att han är kär ...
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"Fråga chans" är första delen i serien "Jack och kärleken". En engagerande och varm
berättelse om den allra första pirrande kärleken. Vi får följa Jack från det att han blir träffad
av amors pilar tills den stora frågan har ställts: Får jag chans på dig?

Ursel Scheffler
Paula gillar fotboll/LL
4 ex
Fotboll är det roligaste som finns, tycker Paula. Hon spelar tillsammans med kompisen Sine i
fotbollsklubben och hon vet minst lika mycket om regler och trick som sin bror Titus även om
han inte tror det. Flickorna blir eld och lågor när deras tränare anmäler dem till cupfinalen,
där också Titus och hans lag ska vara med. Nu ska de minsann visa alla ...

Martin Widmark
Hövdingens bägare
9 ex
I den första delen i Halvdan Viking-serien, "Hövdingens bägare", får vi lära känna Halvdan,
som bor i Östbyn sedan några år tillbaka. Egentligen skulle han ha följt med sin pappa på
vikingafärd, men en allvarlig skada i foten gjorde att han blev kvar i byn, hos smeden Björn.
Halvdan är liten till växten och haltar, men ett geni på att skalda. Något som han får stor
användning för på sina många äventyr, då det handlar om att vinna råbarkade vikingars
förtroenden. Inte minst har han användning av det i mötet med Ragnar Drakdödare,
hövdingen i Östbyn, som alla är livrädda för. Tillsammans med Meia, hövding Ragnars
modiga brorsdotter, räddar Halvdan Östbyns hövding från att bli rejält lurad av hövdingen i
Västbyn.
"Halvdan Viking" är en ny serie av Martin Widmark och illustratören Mats Vänehem. Så här
säger Martin Widmark själv om att skildra vikingatiden: "Att skriva för barn om våra,
stundtals våldsamma och giriga, förfäder innebar att kryssa mellan respekt och avsky.
Respekt för till exempel deras mod och båtbyggarkonst och avsky för blodsoffer, strandhugg
och slavhandel. Men att försöka komma runt dessa ingredienser var inte heller möjligt.

Mats Wänblad
Familjen Monstersson, Gamen Polly rymmer/LL
9 ex
Ebba är hemma hos Boris och spelar fotboll inomhus. Det blir ganska svettigt, så Ebba
öppnar fönstret. Hon tänker inte på att gamen Polly finns i rummet, och plötsligt har Polly
rymt. De bara måste hitta henne, och helst innan Boris pappa märker att hon är borta! Han
har nämligen haft Polly sedan hon var ett litet (nja, ganska stort) ägg. Boris och Ebba letar
överallt. Först i trädgården och bakom garaget, men sedan kommer de på att Polly älskar
kött - gärna kött från levande djur ...
Ännu en härligt överraskande och kul monsterberättelse med läskigt bra bilder! Familjen
Monstersson ingår i Rabén & Sjögrens serie med lättlästa böcker för de allra yngsta
nybörjarläsarna. Lite text med läsvänlig typografi, omväxling med pratbubblor och versal text
plus massor med roliga färgbilder.
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En-läsande-klass
Hcg
Katarina Genar
Den magiska kappan
8 ex
På sin 11-årsdag får Livia den finaste röda kappa hon kan tänka sig. Att den är begagnad syns
knappt. Men vem kan ha ägt kappan före henne? Tanken släpper inte taget. Mystiskt
spännande, tät och suggestiv barnroman i bästa Maria Gripe-stil av kritikerrosade Katarina
Genar.
Livia kan inte skiljas från sin nya kappa. Så fort hon tar den på sig känner hon att det är något
speciellt med den, så i dag har hon den även i skolan trots att den nästan är för fin. Det är ju
ändå hennes födelsedag! Och hon bara måste visa den för sin kompis Klara. Men Klara tycker
att kappan är stickig och obehaglig.
Livia blir ledsen - sedan Klara flyttade är allt så annorlunda mellan dem. Förut, när de bodde
grannar, var de bästisar och tyckte alltid lika. Men nu ses de nästan bara i skolan.
På vägen hem känner Livia sig ensam och utan att hon riktigt vet hur det går till tar hon en ny
väg, över kyrkogården. Plötsligt står hon framför en liten grå gravsten. Den tillhör Elin. Elin
som blev 11 år.

Eva Ibbotson
En hund och hans pojke
5 ex
Det enda Harry önskar sig är en hund. Men hans förmögna föräldrar vägrar. En hund smutsar
ner, säger de. Till slut går de dock med på att hyra en hund på Hundoteket. Harry älskar
hunden, men han vet inte att den snart måste lämnas tillbaka.
Eva Ibbotson var en österrikiskfödd brittisk författare. Hennes böcker är ofta fantasifullt
skrivna och en del innehåller magiska varelser, spöken och trollkarlar. Hon räknas till en av
barnboksvärldens mest älskade författare.

Janina Kastevik
Slottet av is
10 ex
En hemlig hissknapp tar Minna till Undrien, dit hon är kallad för att utföra ett farligt uppdrag.
Men hur ska hon klara det, hon är ju bara ett vanligt barn? Ingen superhjälte eller trollkarl.
Hon vågar ju inte ens säga emot sin nyckfulla pappa, och i Undrien finns en mycket värre
härskare som hon ska besegra...
Minnas pappa är som en vulkan, han kan explodera när som helst. Mellan utbrotten är han
världens roligaste pappa. Därför gäller det att vakta så att han inte blir arg, men lillasystern
Lo är bara sex år och märker inte varningssignalerna, så mest är det mamman och Minna
som får se till att han inte får några utbrott.
Idag är en sådan dag - då pappan exploderar över att Lo vält ut sitt mjölkglas - och Minna
hittar den hemliga hissknappen. En hissknapp som leder henne till en annan värld, Undrien,
och till en tant, som kallar sig Mormor.
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Hon får ett uppdrag, att rädda Undriens befolkning från den grymma Härskaren. Men hon
vill inte vara en hjälte, det låter skrämmande och farligt.
Men en dag har Lo själv tryckt på hissknappen och Minna måste följa efter henne. Minna
måste hitta Lo och ge sig in i äventyret!

Cecilila Lidbeck
Barnhemmet
5 ex
Den elaka föreståndarinnan styr det gamla barnhemmet med järnhand och de stackars
barnen har inget att säga till om. När barn efter barn spårlöst försvinner, inser Gilbert,
Fransceska och de andra barnen att något hemskt pågår bakom barnhemmets stängda
murar. Vem står näst på tur? För att hitta sina vänner och rädda sig själva krävs en plan och
väldigt mycket mod.
Frida Nilsson
Apstjärnan
5 ex
En dag svänger en skruttig gammal Volvo upp på grusplanen framför barnhemmet där
nioåriga Jonna bor. Det är Gorillan som vill adoptera ett av de föräldralösa barnen. Hon
bestämmer sig direkt för Jonna, men Jonna vill inte ha en stor, lurvig och klumpig gorilla till
mamma. Dessutom har hon hört att gorillor äter små barn. Men just som Jonna börjar vänja
sig vid Gorillan och hennes skräpiga gård vill kommunstyrelsen skicka tillbaka henne till
barnhemmet.

Per Nilsson
Extra. En morgon stod hon bara där: Januari
5 ex
En spännande och rörande bok om att växa och att våga.
En dag står det helt plötsligt en ny flicka på skolgården. Hon verkar annorlunda. Främmande
på något sätt. Blek och tunn och allvarlig men med en stark utstrålning. Hon börjar i Pim
Pims klass och sakta, sakta börjar han lära känna henne. Det går inte fort, och det är inte
enkelt. Vem är hon egentligen?
Den första boken i en ny serie av Per Nilsson. En spännande och rörande bok om vänskap
och om att växa, skriven av en av Sveriges i särklass bästa barn- och ungdomsboksförfattare.
En bok som griper tag i läsaren och håller en fast till sista sidan

Ingrid Olsson
Blink, blink med stjärnan
2 ex
Korta berättelser som tindrar i mörkret.
"En pojke går fram till kanten.
Bassängvattnet glittrar. Som en stjärnhimmel fast upp och ner.
En himmel man kan dyka ner i, tänker han och lutar sig fram. Om man kan simma. Annars
kan man trilla. Bara falla rakt ner i det som gnistrar. Falla och sjunka som en sten."
En pojke vid en bassängkant, en flicka som ser igenom taket, en hemstickad tröja som kliar.
En mamma som inte lyssnar, en pappa som inget förstår och mormors ängel i tusen bitar.
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Ingrid Olsson är författare till ett flertal böcker för barn och unga. Med de två böckerna
"Blink, blink med stjärnan" och "Önska bort, önska nytt" tänjer hon gränser i både form och
innehåll. En handlar om barn, en handlar om unga. Historier som går rakt in.

Ingrid Olsson
Önska bort, önska nytt (OBS uHc)
5 ex
Korta berättelser som fångar hela livsöden.
"Har du ingen som kan komma och hämta dig?"
Sköterskan la sin hand på hans axel.
Han skakade på huvudet.
Hans fingrar rörde vid plastpåsens handtag.
Det är där hon ligger, tänkte han. Hon som kunde ha hämtat mig ligger i påsen.
En kille med sin mammans saker i en plastpåse, en tjej i en trappuppgång, en ryggsäck som
är för tung för en helg i Åre. Ord som inte vill ut, något som tickar i magen, en pappa som
inte får finnas.

Terri-Lynn Waldvik
Som om jag vore något mycket dyrbart
5 ex
På Grågatan i Sunns stad bor Tokgubben. Det är så han kallas, och han är lika grå som gatan
han bor på. Själv bor Sunn på Sorgenfrigatan. Men sedan den dagen Klara Öst befallde att de
skulle attackera Tokgubben, stämmer inte det namnet längre. Minnet av den hemska
händelsen är en sten i Sunns mage, en tung hemlighet som ingen får veta. Inte ens mormor
som kommer för att hälsa på, i en hel vecka – en ocean av tid!
De är som Ler och Långhalm, Sunn och mormor. Världens bästa mormor, som man kan prata
med om allt, leka ordspråksleken med och som följer med till badhuset. Mormor förklarar så
bra, både orden och livet. Och hon lyssnar. På riktigt. Drömmen, den kan Sunn berätta om
för mormor. Den om havet och öknen och den karmosinröda rosen. Drömmen som fick
henne att undra varför Tokgubben är så ledsen, och som fick henne ta reda på mer om
honom: Att han heter Gilbert, och att det finns en hemlighet även i hans liv, en hemlighet
som har gjort honom till Tokgubbe.
Men att pojken i drömmen är hennes himmelsbror, det går inte att berätta. Inte ens för
mormor. Det känns som en hemlighet, det också. Lika hemlig som stenen i Sunns mage. Hon
måste hitta något sätt att göra klart den sorgen. Precis som Gilbert måste göra klart sin. Så
att skrattet får komma tillbaka. Och pappa, som blir så arg så att Sunn blir rädd, han har visst
också en sorg att göra klart. Så att han kan lyfta upp henne, se på henne med varma ögon
och hålla henne i sin famn. Som om hon vore något mycket dyrbart.

Annika Widholm
Stenhusets hemlighet
5 ex
En suggestiv spänningsroman om tolvåriga Ella som flyttar in i ett gammalt stenhus på
landet. Hon trivs inte alls i det nya huset, som sägs vara hemsökt av spöken, och hon har
svårt att få vänner i den nya klassen. Men efter hand lär hon känna Jacob som gräver i
ruinerna i skogen. På nätterna börjar Ella drömma om ruinerna och om människorna som en
gång levde där. Hon dras in i ett spännande men farligt äventyr och snart förstår hon att det
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finns ett samband mellan drömmen, ruinerna, huset och hennes eget liv. Med hjälp av
Jacobs utgrävningar får hon viktiga ledtrådar till stenhusets hemlighet.

Klassuppsättningar
Hcf
Inger Alfvén
Alba möter Adam/LL
25 ex. x 4 delar
Lästräningsböcker som ingår i serien Språkdax, där flera av Sveriges mer kända
författare medverkar. Var och en av de fem böckerna kan ses som en avslutad
berättelse och tillsammans utgör de en hel bok. Klara och Alba är bästisar och går i
tvåan. Adam som går i parallellklassen har ingen att leka med, och Alba och Adam
hittar varann på skolgården men det blir problem. Böckerna vänder sig till barn som
hunnit lite längre i sin läsutveckling. Texten är genomgående lättläst utan långa och
krångliga ord. Färgillustrationer i varierande storlek följer texten fint. Läser man alla
fem böckerna känns det att man läst en hel bok och fått en läsupplevelse som stannat
kvar. - Eva Andersson
När Albas bästis sviker henne för en ny kompis går hon planlöst till ån. Där möter hon
Adam i parallellklassen. Han som haltar och har ett konstigt efternamn. De blir goda
vänner och tillbringar eftermiddagarna i skogen som blir deras fantasiland och de
skapar ett hemligt språk. Men inför klasskamraterna vill inte Alba stå för vänskapen.
En dag följer de efter till skogen och tänker provocera Adam till slagsmål. Han behåller
sitt lugn och även tuffe Pelle som anfört kompisarna får drastiskt klart för sig orsaken
till Adams hälta. De fem häftena skildrar en vänskap som växer fram. Alba får nya
värderingar sedan hon träffat Adam. Sidorna rymmer enkel text med mycket dialog.
Illustrationerna med mustiga färger visar särskilt känsligt Albas sinnesstämningar.
Skogsmiljöerna bildar kontrast till skolvardagen. Böckerna bör läsas i följd och passar i
skolår 1-3. - Margareta Brengdahl

H C Andersens bästa sagor
36 ex
Prinsessan på ärten, Tummelisa, Den ståndaktiga tennsoldaten, Den fula ankungen,
Svinaherden, Flickan med svavelstickorna, Kejsarens nya kläder, Elddonet, Snögubben,
Granen, Dummer-Jöns och De vilda svanarna.

Asbjörnsen och Moes bästa sagor
36 ex
Sagosamlingen innehåller bland annat Pannkakan, Kvarnen som mal på havets botten,
Bockarna Bruse, Pojken som åt ikapp med trollet, Peik

Frank L. Baum
Trollkarlen från Oz
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15 ex
Det här är en bearbetning av Baums klassiker från 1900 - Trollkarlen från Oz. Martin
Svensson, förläggare på förlaget, har förtjänstfullt moderniserat och koncentrerat
originaltexten. Baums budskap framträder tydligt utan att banaliseras. Den ursprungliga
handlingens äventyrskaraktär har bibehållits genom ett genomtänkt strategiskt urval.
Dorothy, tolv år, hamnar med en klassisk fantasykonstruktion i Oz, landet där en märklig
trollkarl, som ikläder sig olika skepnader, härskar. Dorothy möter Fågelskrämman som säger
sig sakna hjärna, Plåtmannen som menar att han saknar hjärta och Lejonet som tror det
saknar mod. Kvartettens resa till trollkarlen i Oz innebär prövningar som efter hand visar att
Fågelskrämman inte saknar tankeförmåga, att Plåtmannen inte saknar förmåga till empati
och att Lejonet besitter det mod som består i att övervinna rädsla. Dorothy söker sig själv,
hon söker vägen hem till sitt ursprung. Slutligen finner de alla fyra vad de trott sig saknat.
Här finns talande orimligheter, förmänskligade djur, häxor och en trollkarl som kanske är en
bluff, men kanske ändå inte. Texten rymmer sympatiska värderingar och allmängiltig
livsvisdom. Bearbetningen gör att texten kan läsas av barn från tio år och uppåt. Layouten är
tilltalande och inbjudande.

Gunilla Bergström
Stora boken om bill och bolla/ Bilderbok
25 ex
Bill får en lillasyster. Bolla växer för var dag, men inte till förståndet. Hon blir på sitt eget vis
och inte lik någon annan. Berättelsen handlar om Gunilla Bergströms egna barn Pål och Boel,
”han så klok och hon en stolla”. Boel är utvecklingsstörd, och rimmen berättar om hennes liv
när hon var 3–4 år. De har blivit närmast klassisk bredvidläsning på lärarhögskolor och
pedagogiska institutioner, men är lika roliga och rörande för precis vem som helst Böckerna
om Bill och Bolla har blivit tecknad film, dvd och flera teateruppsättningar.

Kirsten Boie
Julkrubba med hund
30 ex
Kapitelbok. Klassen ska göra ett julspel. Läraren fördelar rollerna, och alla som inte fått
någon ska vara med i kören. Det är ett ganska missnöjt gäng, även om några säger att
de inte bryr sig, t.ex. för att de är muslimer och inte firar jul. De bestämmer sig för att
göra ett eget spel. Där finns många stridiga viljor och till synes olösliga problem. Dem
löser hunden Törtel som kan tala (men det är det bara Lisa som vet), bl.a. genom att
åta sig att recitera texten. Gruppen uppträder med stor framgång på gågatan. Det här
är en riktigt dråplig historia som mycket väl skulle kunna vara "på riktigt" när barn från
många kulturer ska göra något tillsammans som ingen av dem fullt ut begriper. Texten
är resonerande vardagsnära. Bilderna har något Toruddskt över sig: stillsamt
humoristiska med seriekänsla och tydligt kroppsspråk och minspel. Lisa och Törtel är
kända från Kirsten Boies Min hund talar inte med vem som helst (2003). - Anna Birgitta
Eriksson
Det här är en engagerande julberättelse som ställer sig på de svagas sida, och som på
ett lika enkelt som välfunnet sätt levandegör julens budskap om gemenskap och fred.
Lisas glädje över klassens julspel övergår till en känsla av utanförskap när bara de
duktigaste eleverna får vara med. Barnen som blivit utan roller - däribland Lisa som
inte läser så bra, några som inte behärskar språket, de med annan religion och pojken
som alltid är smutsig - bestämmer sig för att sätta upp ett eget julspel. Snart uppstår
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konflikter kring hudfärg och religion, dessutom är rollerna svåra att lära in, men Lisas
buktalande hund räddar situationen. Barnens meningsskiljaktigheter skildras med en
lyckad blandning av humor och allvar, man både skrattar och upprörs med de livfulla
karaktärerna. Illustrationerna som är i färg markerar minspel och stämningar med
säkra linjer. Bokens budskap om en gemenskap med plats för alla gör den till en
lämplig högläsningsbok inför julen. - Boel Peterson

William Corlett
Den hemliga trappan
14 ex
Syskonen William, Mary och Alice ska tillbringa jullovet hos farbror Jack i det gyllene huset i
den gyllene dalen, som ligger på gränsen till Wales. Det dröjer inte länge förrän syskonen
upptäcker att det är något mystiskt med det gamla huset; de hittar trappan uppför
skorstenen och det hemliga rummet i husets torn. Där träffar de på Stephen Tyler, alkemist
och magiker, som har kommit på hur man reser i tiden. De träffar också på hunden Spot,
räven Cinnabar och ugglan Jasper, djuren som verkar kunna läsa deras tankar. Barnen får en
uppgift av magikern, en stor och svår uppgift som fortsätter i bok nummer två... William
Corlett är född 1938. Han är utbildad skådespelare, men arbetar sedan många år heltid som
författare.

Kitty Crowther
Sov gott, lilla groda/ Bilderbok
30 ex
Bilderbok. Med känsligt utförda kritteckningar och med en enkel men rik språkdräkt
formar belgiska Kitty Crowther en ljuvlig bok om grodan Jonas och hans rädsla för
mörker. Ömsint förbereder mamma och pappa grodpojken för kvällen. Men när Jonas
ska ligga själv i sängen tar rädslan överhand. Svärtan i de gråtonade
fyrkantsillustrationerna blir intensiv när natten gör sällskap med fantasin och det hörs
"krifs krafs hoho plask" under sängen. "Alldeles ensam i min säng, alldeles ensam i
mitt hjärta." Uttrycksfullt speglar språk och bilder den lille pojkens känslor, samt
föräldrarnas tålmodiga försök att hjälpa honom till att inte vara rädd - men ändå sova
själv. Då även pappan, efter klafsande nattvandring mellan sängarna, hör de märkliga
ljuden, beger sig far och son ut i natten för att se varifrån lätena kommer. En stillsam
och fin berättelse, som i sin lite ödsliga och blöta grodmiljö utstrålar ömhet och tröst
för den mörkrädde. - Stina Zethraeus

Roald Dahl
Mitt magiska finger
24 ex
Behovet av böcker med luftig layout, sidor med bilder men ändå en fyllig historia, är
stort. Mitt magiska finger är en sådan bok: inte Dahls bästa men klurig och rolig för ett
barn som läser långsamt. Huvudpersonen är en flicka på 8 år som när hon blir arg
pekar med fingret, varvid de mest vidunderliga förvandlingar sker. Arg kan hon bli på
grannfamiljens ivriga jägare t.ex. och snabbt blir de förvandlade till byte själva. (Inget
för folk i jaktbygder!) Quentin Blake tuschar spretigt, roligt och illustrativt i sin egen
karakteristiska stil. Varje uppslag har bilder. Språket är lätt att läsa. Korta meningar
och handling som snabbt för framåt. - Eva Pettersson
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Bokens jag är en flicka på 8 år. Hon älskar djur. Hennes grannar och vänner, Filip 8 år
och Ville 11 år, är inbitna jägare. Personerna presenteras direkt och enkelt. Med hjälp
av Quentin Blakes bilder har man snabbt en modern, ganska vanlig familj framför sig.
Äventyret börjar när flickan tar hjälp av sitt magiska finger och slutar med att hon får
jägarfamiljen att bli djurvänner. Språket är, liksom illustrationerna, enkelt och
sparsmakat. De svartvita bilderna är placerade nära texten och blir på så sätt en del i
läsandet, vilket hjälper de 8-11-åringar som kommer att läsa boken med glädje. En bok
att använda i retorik och demokratiträning, något som väl behövs i år 3-5. - Monika
Eriksson

Gro Dahle
Snäll/ Bilderbok
30 ex
Bilderbok. Med ett tiotal böcker i bagaget introduceras bilderboksparet Dahle och
Nyhus på svenska. Tidigare finns kapitelboken Djävulstanden (2005) av Gro Dahle
översatt. Snäll fick Bragepriset 2002. Den har ett tydligt budskap som passar väl in i
dagens genusdebatt. Lussi är skötsamheten och stillheten personifierad. Till slut går
det så långt att hon försvinner in i väggen och blir osynlig. Vändningen blir sedan
dramatisk när Lussi bryter sig loss ur tystnadens grepp. Hon lyckas inte bara frigöra sig
själv utan en hel skara av osynliga tjejer följer henne ur väggen. Med suggestiv rytm
och poetiska bilder driver författaren berättelsen framåt, och översättingen känns
väldigt följsam. Inledningsvis är orden vackra och milda men språkbruket ändras när
Lussi förändras. Precis som berättelsen är illustrationerna personliga med en
konstnärlig prägel. I en raffinerad collageteknik skapar Svein Nyhus en mångtydighet
som är fascinerande. Vid varje genomläsning dyker nya detaljer upp som fördjupar och
förklarar. - Dag Hedberg
Trots att jag inte sett boken tidigare ler jag igenkännande när jag bläddrar i den.
Texten är en blandning mellan biblisk poesi och barnkammarramsa, handlingen för
tankarna till Tove Janssons Det osynliga barnet (1962) och illustrationerna känner jag
igen från prinsessan Märtha Louises bok Varför prinsar och prinsessor inte har krona
på huvudet (2007). Bildcollagen är mycket riktigt gjorda av Svein Nyhus, som också är
gift med författaren. De utdragna figurerna, både runda och kantiga, ser ut att ha
målats i vidvinkelperspektiv med mjuk krita och står i kontrast till underlagen med
stränga rutor, ränder, bokstäver, siffror, klockor och kartor. Texten är satt som
versrader, som vildvuxen poesi med upprepningar och förtydliganden. Det här är en
bok som berör. Den har ett klart vuxentilltal men går också bra att läsa högt för barn.
År 2002 fick boken Bragepriset, ett pris som vill belöna ny norsk litteratur. - Isela Valve

Doris Dörrie
Lotta vill vara prinsessa / Bilderbok
34 ex
LOTTA VILL INTE ha på sig sin vanliga blåa kjol och röda tröja när hon ska gå till dagis en
morgon. Hon vill ha den fina prinsessklänningen och guldkronan.Nej, säger mamma. Jo,
säger Lotta. Och till slut får hon som hon vill. Hon får till och med mamma att ta på sig sin
klänning med guldprickar. Och guldkrona har de båda två!

Maria Gripe
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Glasblåsarns barn (under inköp)
30 ex
Äntligen kommer Glasblåsarens barn i ny upplaga. Dagens läsare är mer förberedda på att
tolka denna fantastiska blandning av saga och fantasy än när den kom 1964, även om den
fortfarande kräver mycket av yngre läsare. Berättelsen utspelas på två plan, ett realistiskt
1800-tals Småland och Önskestad, en plats utanför tid och rum. I centrum av berättelsen står
glasblåsaren Albert, hans hustru Sofia och deras två barn Klas och Klara. Viktiga personer är
också Härskaren och Härskarinnan i Önskestad. De magiska personerna som påverkar
skeendet är de två systrarna Nana och Flaxa Mildväder - där Nana är ond och Flaxa god.
Kampen står mellan dem i upplösningen av berättelsen. Ett genomgående tema är lycka.
Maria Gripe är väldigt tydlig med sitt budskap. Lycka är inte pengar och framgång, inte heller
att få alla sina önskningar uppfyllda hela tiden. Man kan skapa underbara ting av glaset, men
det är skört som lyckan och kan lätt krossas. Harald Gripes underbara klassiska bilder bidrar
till att skapa en fin stämning i boken. Citaten ur Havamal, liksom Flaxa Mildväders mattor där
mönstret skapas av ödet, ger uråldriga associationer. Det här är en fantastisk bok för nya
generationer att upptäcka och älska!

Annika Holm
Blåbärshäxan
35 ex
Kapitelbok. Annika och Eva - 9 och 6 år gamla - ska vara hos tant Ellen när deras
föräldrar flyttar. Tant Ellen har mindre barn och när flickorna inte tar nog hänsyn till
dessa förvandlas hon från drottning till häxa. Häxan Ellen ger smisk och rumsarrest.
Berättelsen har ett barnperspektiv. Tant Ellens växling mellan drottning och häxa
förvirrar flickorna och väcker deras ilska och trots. Texten är lättläst och luftig och med
ett bra tempo i berättandet. Det är sommarlovsstämning med en röd stuga vid sjön.
Illustrationerna ser ut som gjorda i tusch och skrapteknik. Bilderna ger tydliga
stämningar och är effektivt komponerade med humor i sitt bildspråk. Det är en bra
berättelse med både spänning och vardag. - Elsa Hallbäck
Blåbärshäxan är ett samtidsdrama som ger läsaren en del att fundera över och som
mycket väl lämpar sig för högläsning. En bedrägligt vänlig barnvakt, eller varför inte
den falska styvmodern, skildras med precision och utmärkt skärpa. Annika Holms text
är stark och tydlig i skildringen av barns utsatthet. Föräldrar som kanske döljer egen
bekvämlighet bakom förment omtanke och omsorg står som det läsvärda dramats
regissörer. Möjligen finns också ett sår av en familjefars tidiga förälskelse, som
resulterar i att barnen under en tid lämnas till en så gott som helt okänd kvinna.
Språket är på samma gång lättillgängligt och förtätat och en utmärkt bok för de första
skolårens läsare. På Annika Holms böcker har man stora förväntningar - inte heller
denna gång kommer de på skam! - Jan Hansson

Anna Höglund
Mina och Kåge
29 ex
Bilderbok. Nallarna Mina och Kåge lever tillsammans i ett ganska trivialt förhållande till
den dag då Kåge förkunnar att han ska ut och rasa. Mina bryter samman. Rädd och full
av självförebråelser stannar hon flera dagar och nätter under köksbordet, tills hon en
dag får brev från Kåge. Då tar hon sig samman, städar, bakar sockerkaka och tänker
över sin situation. När Kåge kommer hem får han först en kram, men sedan pyser hela
Minas ilska över. Han är mycket förstående, låter henne resa ut tills ilskan gått över -
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och mognat i Minas beslut att själv resa bort. Är det nu Kåges tur att krisa? Ska det
någonsin bli balans i ett förhållande, som kommit i sådan gungning? Ordknappt och
med små rara nallebilder i svart-vitt och rosa, berättas ett ganska upprörande drama,
där könsroller, styrkeolikheter, makt och frustration rör sig i ett mönster på och under
ytan. Ett spännande försök att gestalta vuxna konflikter som ett psykologiskt
bearbetningsdrama i dockvrån. - Hervor Svenonius
Kåge berättar en dag att han ska ut och resa. Mina får stanna hemma och ta hand om
blommorna. Mina blir arg och önskar livet ur Kåge men sedan blir hon ledsen. Hon
väntar länge, länge och en dag är Kåge tillbaka. Mina och Kåge är en känslosamt stark
bok. Det handlar om ilska, hat, svek, ensamhet, oro och sorg. Den handlar om att ta
ansvar, att dela på bördan och att ställa upp på varandra. Men också om bearbetning,
förlåtelse, glädje och hopp. Historien är berättad med enkelheten personifierad i två
björnar, en resa och en återkomst. Anna Höglunds kala, karga och uttrycksfulla
illustrationer i svart och blekrött ger känslorna tempo och intensitet. Texten är följsam
och enkel. Helheten inger glädje. - Per-Eric Nestorzon

Igelkotten och andra roliga sagor
37 ex
"Elva korta folksagor presenteras i denna volym i bearbetning av Gunilla Borén. Det är enkla,
okomplicerade sagor där vissa ålderdomliga ord och uttryck ersatts utan att sagostämningen
förlorats. Sagostoffet är varierat, men en stark övervikt för djursagor märks. Sagostoffet
präglas genomgående av humor, vilket förstärks av Tor Morisses illustrationer. Grymma eller
sorgsna berättelser har inte fått plats i detta urval. I antologin anges inga uppgifter om
sagornas härkomst, men de är alla varianter på välkända sagor. Urvalet passar som
högläsning, men framför allt borde denna utgåva passa barn i lågstadieåldrarna som läser på
egen hand.
Boken innehåller elva mer eller mindre kända sagor. Sagornas längd varierar mellan två och
nio sidor. Genomgående är att bearbetningen är välgjord i sin modernisering och förenkling.
Texten har ett bra och ledigt flyt och ordvalet är enkelt men ej torftigt. De humoristiska
inslaget är framträdande och man anar tydligt skribentens glimt i ögat. Till varje saga hör en
illustration i svart-vitt, ofta med en anspelning på det roliga i berättelsen. Boken är lämplig
för såväl tyst- och högläsning och mycket användbar inom låg- och mellanstadiets
specialundervisning.

Håkan Jaensson
Bullers bluff
30 ex
mamma är mitt i karriären medan hans snälla timida pappa är arbetslös. När Buller
hämndlystet ändrar i mammans Time manager börjar det hända saker. Hon hamnar
på fel möten, kommer till fel platser, ringer fel telefonnummer. Det är en historia som
gjord för att filmas, fartfylld i crazystil men med en allvarlig underton. Författaren har
tecknat ett fint porträtt av en mjuk, tystlåten, lite barnslig pojke i mellanstadieåldern.
Eva Lindströms spretiga tuschillustrationer framhäver personernas karaktärer
förträffligt. Språket är korthugget och okomplicerat men finner inte fullt den
melodiska klangen. En rolig bruksbok. - Brita Elmers
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"Buller" är smeknamnet på en mellanstadiekille som inte alls är bullrig, tvärtom, han
är tystlåten och fundersam och han har, som många barn i dagens samhälle,
bekymmer med sina stressade föräldrar. Familjen har flyttat från en mindre by till
Stockholm för att för-äldrarna, i första hand mamman, ska göra karriär. Buller känner
sig alltmer åsidosatt och när familjen splittras tar han till sin bluff. Han ändrar i
mammans agenda så karriären håller på att gå om intet men han får tillbaka sin familj.
Berättelsen är skriven med värme och humor och budskapet ligger väl i tiden. Språket
är enkelt och vardagligt men nyanserat och välformulerat. Texten är indelad i nitton,
ganska korta kapitel och är rikligt och passande illustrerad med naiva, spretiga svartvita tuschteckningar. En bok för både egenläsning och högläsning. - Elisabeth Hasling

Janosh
Jag gör dig frisk sa lilla björn / Bilderbok
34 ex
Lilla Tiger har plötsligt blivit sjuk. Han har ont i tassarna, i benen, nedtill och i högra och
vänstra sidan. Lyckligtvis har han sin vän lilla Björn som pysslar om honom och för honom till
djursjukhuset. En finstämd och livsbejakande berättelse om allas vårt behov att bli
kärleksfullt uppmärksammade och ompysslade

Ceseli Josephus Jitta
Farmor hyr en katt/ Bilderbok
30 ex
Bilderbok. Denna skildring om ålderdomen av den holländska konstnären och
bilderboksskaparen Ceseli Josephus Jitta är på samma gång oerhört vacker och
osentimentalt realistisk. Läsaren får en inlevelsefull och trovärdig inblick i en gammal
människas liv, med vardagens små goda stunder liksom sorg och ensamhet. Farmor
och farfar har levt länge tillsammans, nu är de väldigt gamla och hjälps åt att ta hand
om varandra. En dag stannar farfars hjärta och för farmor blir dagarna sen långa och
ensamma. Hon bestämmer sig för att beställa en hyrkatt på internet och med den
kommer livsglädjen tillbaka. Historien växer fram i en välstämd samverkan mellan text
och bild - det raka koncisa språket fångar läsaren omedelbart och illustrationerna i
generöst format och kraftfulla färger utstrålar en varm innerlighet som ger närhet till
karaktärerna. Farmor och farfar är tecknade med ett underbart nyansrikt kroppsspråk
som får det djupt mänskliga att framträda, och tillsammans med en avskalad bakgrund
vars färg skiftar efter stämningen blir bilderna mycket dekorativa. Något barn finns
inte med i handlingen, utan är mer en tänkt betraktare, ändå griper historien tag
oberoende av ålder. Det är en ömsint och livsbejakande berättelse som ger upphov till
många funderingar, en bok man gärna läser om och om igen. - Boel Peterson

Rose Lagercrantz
Metteborgs samlade öden och äventyr i ettan, tvåan och trean
29 ex
Kapitelbok. Böckerna om Metteborg utkom med början 1991 och börjar säkert se
slitna ut på de flesta bibliotek. 2000 utkom samlingsvolymen Metteborgs samlade
öden och äventyr i ettan, tvåan och trean nu utgiven som "En bok för alla". Samlingens
text, bilder och sidindelning är desamma som i originalupplagan. Varje kapitel
innehåller 14 sidor och texten består av några få rader per sida. Den samverkar
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effektivt med de svartvita bilderna, som finns på varje uppslag. Språket är lättläst och
engagerande men vänder sig inte till dem som helt nyligen lärt sig läsa. Boken berättar
om vardagen i skolan på ett livsbejakande och kul vis utan att skildra en idyll. Barnens
avståndstagande till den bråkige orosanden Benni Bing Bång växer efterhand till en
förståelse för hans person och hans svårigheter att agera socialt. I slutet av trean finns
han med i gemenskapen i ett förlopp gestaltat med humor och utan pekpinnar. Boken
om Metteborg är en pärla, värd ett långt liv på lågstadiet! - Christin Billing

Rose Lagercrantz
Mysterium för utomjordingar
29 ex
Kapitelbok. Rose och Rebecka Lagercrantz har sedan samarbetet började 1980 gjort
mer än tjugo böcker tillsammans. Deras senaste bok är förvisso en mysteriebok, men
efter avslutad läsning känns deckarintrigen oviktig. Istället träder huvudpersonen
Humlan, 10 år, fram som ett enastående starkt barn. När föräldrarna är instabila, och
endast farmor står med båda fötterna på jorden, hjälper hon till att ta ansvar för både
sig själv och sin lillasyster. Humlan har just flyttat från landet till storstaden - börjat i
ny skola och blir inblandad i ett försvinnande av ett värdefullt halsband. Den här
boken berättas både i tredje person och i jagform. När Humlan börjar skriva i sin
dagbok kommer vi som läsare närmare hennes känslor och man kan bakom hennes
"duktiga" yttre skönja ett sviket barns smärta. Rose Lagercrantz skriver en glasklar
prosa, många gånger vacker och med en personlig ton. Den luftigt satta texten är
påfallande lättläst. Många känsliga illustrationer i tusch av Rebecka Lagercrantz
kompletterar den mångfacetterade berättelsen väl. - Dag Hedberg
Man hade kunnat tro, av titeln att döma, att detta bara är ännu i bok i deckargenren
för barn - så är det dock inte. Rose Lagercrantz lyckas på sitt oefterhärmliga sätt blåsa
nytt liv i denna utslitna genre. Det här är så mycket mer än en bok om ett mysterium,
även om ett sådant också finns. Men mysteriet fungerar mer som en ursäkt för att
berätta något väsentligt om hur det är att vara människa. Med små medel, avskalat
språk och tonvis med underfundigheter gestaltas människans villkor ur ett barns
perspektiv. Det är genomfört på ett så elegant och lättsamt manér, att man nästan
omärkligt glider in i Humlans existentiella funderingar. Det är nog på detta enkla vis
det ska göras om man vill nå ut till den unga läsaren. Rebecka Lagercrantz
anspråkslösa men välgjorda illustrationer slår an den mångtydiga berättartonen och
den drömska glidningen mellan fantasi och verklighet. - Elisabeth Eliasson-Roos

Pija Lindenbaum
Lill Zlatan och morbror Raring/ Bilderbok
25 ex
Bilderbok. Det här är en cool berättelse om en liten tjej som heter Ella, vars föräldrar
befinner sig på Mallis. Därför bor hon hos sin mormor, men det är morbror Tommy
som tar hand om henne. Ella är småkaxig på ett lite försynt sätt. Tyvärr har inte
favoritmorbror så mycket tid för Ella som hon skulle önska. Och när Steve dyker upp
blir det ännu mindre tid för lek. Nu blir Lill-Zlatan, som de kallar henne, lite svartsjuk.
Det blir tvärtråkigt att gå till badet eller på bio eller att fika. Pija Lindenbaum lägger
berättelserna i Lill-Zlatans mun, använder en ungtrotsig vokabulär - skitkorvar,
långtråkad, asahögt är bara några ord som beskriver hennes svårmodiga sinnelag. De
följsamma illustrationerna, utförda i blandteknik, präglas av småhisnande
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perspektivförskjutningar som ger djup och rörelse åt kompositionerna. Det är färgglatt
och många känslouttryck är fångade "på kornet". Skönt att Steve visar sig vara
mästare på fotboll. - Staffan Engstrand
Tillsammans med favoritmorbrodern Tommy hittar Ella på en massa roliga saker. De
spelar förstås inte fotboll, fast morbror Tommy kallar henne Lill-Zlatan. Bollen släpar
Lill-Zlatan ändå med överallt. En dag dyker Steve upp, en vuxenkompis till morbror
Tommy, och ska vara med. Genom det uttrycksfulla bildspråket kan man verkligen leva
sig in i Lill-Zlatans känslor och reaktioner. Svartsjuka och utanförkänslor blir tydliga.
Pija Lindenbaum skildrar i denna berättelse på ett bra sätt hur ett barns relationer
med andra vuxna än föräldrarna kan vara. Lill-Zlatan talar om för Steve både verbalt
och i handling (genom att t.ex. hälla socker på hans skor) att hon inte gillar hans
närvaro. När morbror Tommy en dag blir sjuk lyckas Steve nå fram till Lill-Zlatan
genom sin förmåga att spela fotboll. En rolig och härlig bilderbok för både barn och
vuxna att läsa tillsammans! - Piroska Bakran

Barbro Lindgren
Dollans dagis / Bilderbok
24 ex
Ett riktigt dagisdrama som har blivit kritikerrosat, Augustprisnominerat och dramatiserat av
dockteatern Tittut.
Dollan är en tygdocka som ska gå till dagis. Det måste alla. Kungen har sagt det. Nu går hon.
HOPP HOPP HOPP.
På dagis (en skokartong) finns hunden Knutte och ankan Raffe. Men kan man verkligen leka
tre?
En lekfull och dramatisk berättelse som är framställd i både text och bild precis som om det
är ett barn som leker.

Barbro Lindgren
Här är det lilla huset / Bilderbok
23 ex
I det lilla huset bor gubben, gumman och alla deras djur. En efter en kliver de ut genom
dörren och hälsar på sitt alldeles särskilda sätt: Grisen säjer NUFF, hunden VOV, katten JAM,
hönan KAKAKA och tuppen skriker KUCKELIKU. Sen är alla hungriga och vill ha mat. NU!
Meddetsamma!
En liten, men genial berättelse för smååringar om det som är viktigt: djur och mat.

Barbro Lindgren
Mamman och den vilda bebin / Bilderbok
24 ex
Bebins framfart är värre än det mesta. Det värsta är att han gömmer sig för mamman hela
tiden. Fast då och då hittar hon honom. Lite puss och kram och sen iväg på nya farligheter.
En oumbärlig bok för alla som är, har eller har varit bebisar!

Barbro Lindgren
Sagan om den lilla farbrorn
28 ex

37
Bilderbok. På denna nyutgåvas baksida konstaterar Barbro Lindgren enkelt, och med
mästarinnans rätt, att boken är mycket omtyckt och varit svår att få tag på. Relativt
nya Karneval förlag tar sitt kulturhistoriska ansvar och ger ut denna tidlösa pärla om
människans/alla levande varelsers existentiella livsvillkor. Låter högtravande kanske,
men denna trettio år gamla berättelse om längtan efter kärlek och bekräftelse,
gestaltad av en liten farbror, har ingen ålder. Vår lilla farbror med sina känslor av
osynlighet, litenhet och ensamhet - och glädje! - skildras med en precis avlyssning på
prosa som gränsar till lyrik. Att känna igen sig i och få tröst och hopp för åldern 0-100
år. Till detta bidrar naturligtvis Eva Erikssons illustrationer som förnyats för denna
utgåva och den här gången i färg. De tre huvudpersonerna farbrorn, hunden och
flickan har genom färgläggningen fått lite ljusare och mer förklarade drag.
Kroppsspråken har accentuerats och färgerna spelar såväl med de mörka orättvisorna
som de förunderliga vårkvällarna. Koltrastar och blommor lever ett eget liv och allt
smälter med stor skicklighet samman i denna ljuvliga lilla berättelse. - Annika Malm

Beverly Naidoo
Aisopos fabler
34 ex
Bilderbok. I den här samlingen presenteras 16 av de många fabler som tillskrivs Aisopos, verksam för

mer än 2500 år sedan. I ett intressant förord undrar författaren, själv med rötter i Afrika, om
inte slaven Aisopos ursprungligen var afrikan. Påfallande många av fablerna innehåller
afrikanska djur, exempelvis lejon, i några av de mest kända fablerna: Lejonet och musen, Det
gamla lejonet, Myggan och lejonet. Dessutom anser författaren att berättelsernas
utformning ligger närmare afrikanska traditioner än europeiska. Författaren har också valt
att ersätta "räven" med "schakalen" och "hjorten" med "kudun" och så vidare. Detta ger ny
laddning åt de korta, högläsningsvänliga texterna. Illustrationerna i tusch och akvarell är
utförda i personlig stil och ger uttryck åt den känsla som fabeln förmedlar. Även bilderna har
afrikansk karaktär. Samlingen har ett tydligt och enkelt utförande med lyckad helhet i text
och bild. Innehållet i fablerna är drastiskt och emellanåt grymt, vilket ger tyngd åt
sensmoralen. Aisopos fabler har ett allmänmänskligt innehåll med enastående livskraft. Den
mer omfattande fabelsamlingen Aisopos fabler (1997) av Jacqueline Morley är nu 14 år
gammal. Beverly Naidoos bok med sin speciella utformning är utan tvekan ett välkommet
tillskott. - Christin Billing

Ulf Nilsson
En dag med mössens brandkår / Bilderbok
34 ex
Mössens brandkår rycker ut för att trösta och hjälpa alla. Men de styrande musmännen vill
sätta stopp för brandkåren. Alla får ta ansvar över sig själva, menar de. Så börjar det brinna vem ska släcka elden?

Ulf Nilsson
När vi var ensamma i världen/ Bilderbok
29 ex
Bilderbok. Rädslan för att bli övergiven finns hos de flesta barn. Det är därför också ett
tacksamt uppslag för en bilderbok. En liten pojke, knappt fyllda sex år, väntar ivrigt på
att pappa ska komma och hämta honom på dagis. Hans begrepp om klockan är inte så
bra, men han börjar snart ana oråd när pappan inte kommer. Alldeles säkert har både
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mamma och pappa blivit överkörda av en buss. Han tar med lillebror hem från dagis
och beslutar sig för att ta hand om honom på bästa vis trots att de numera är
föräldralösa ... En oerhört känslosam och varm skildring av två små pojkar som
plötsligt tror sig vara ensamma i världen. Lösningen finns runt hörnet. Eva Erikssons
finstämda teckningar är i vanlig ordning outstanding och kombinationen Ulf Nilsson
och Eva Eriksson har än en gång skapat en helt underbar bilderbok. - Sarah Utas
En ny bilderbok av duon Nilsson & Eriksson som visar vardagens dramatik. I förskolan
lär man sig klockan och vet när man blir hämtad på eftermiddagen. Om tiden går och
ingen kommer och hämtar får man agera själv. Barnets fantasi och driftighet är
beundransvärd. Pojken hämtar lillebror från förskolan. Tillsammans bygger de upp en
egen tillvaro som liknar den vanliga. Att bo i hus, få lite mat och se på tv är inte helt
lätt att ordna för två små pojkar. Men mamma och pappa dyker upp i det nya huset.
Den oro som vuxna och förskolepersonal känt är helt obegriplig för två små pojkar.
Texten är finstämd och skriven utan pekpinnar. Berättelsen harmonierar med
illustrationerna. De välarbetade pennteckningarna i mjuka färger skiftar mellan hela
uppslag och små illustrationer med texten insprängd. En härlig högläsningsbok för 3-6åringar. - Ursula Wilhsson Palmér

Maria Nilsson Thore
Petras prick / Bilderbok
30 ex
Vad gör man när någon som alltid funnits där plötsligt vill gå sin egen väg?
När Petra vaknar en morgon är det något som inte alls känns bra. Knut på svansen och kanske
feber, vad är det som har hänt? Snart upptäcker hon det, det finns en tom fläck på hennes päls.
En prick har helt enkelt försvunnit!
Men frågan är om pricken har kommit bort eller om den gett sig iväg på egen hand. Tänk om
den inte ville vara med Petra längre!?
Einar Norelius
Petter och hans fyra getter / Bilderbok
38 ex
I en stuga bodde Petter med en katt och fyra getter. Hela dagen måste Petter valla sina fyra
getter. Mitt i skogen i en sten bodde trollet Ludenben. Ludenben var alltid arg - alltid hungrig
som en varg. Petters getter åt han upp, fastän Petter ropa "Stopp". Då var katten Murre
Svart tvungen att gripa in. En klassisk barnsaga på rim som man lätt lär sig utantill.

Boglárka Paulovkin
Räven och musen letar ny lya / Bilderbok
34 ex
Räven och Musen bor i en lya under den största eken i skogen. En dag vaknar de av ett
hemskt oljud och allting förändras. De måste lämna sin mysiga lya för att någon hugger ner
hela skogen.
Vad ska de göra? Vart ska de nu ta vägen? Vad händer om de följer kartan som Räven har
fått?

Viveka Sjögren
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Den andra mamman/ Bilderbok
28 ex
Bilderbok. Detta är en hjärtevärmande och insiktsfull bilderbok som skildrar en
mamma av utländsk härkomst som ska åka på dagisutfärd till havet med sina två
försvenskade barn. Mamman har missförstått informationen och de missar utfärden,
men istället kommer de iväg på en alldeles egen utfärd där mamman plötsligt får
komma till sin rätt. Hennes gråa sjal får symboliskt plötsligt fina färger och mönster
och hon använder den som en tjurfäktare för att locka bort en vildsint tjur, för att
bygga nattläger och till en drake som seglar mot himlen. Själva texten är lättläst och
de uttrycksfulla illustrationerna i blandteknik lätta att avläsa, men det finns en rik
undertext med mycket att fundera över och diskutera. Viveka Sjögrens konstnärskap
tar med denna bilderbok en ny och spännande vändning. - Helene Ehriander
I början på denna berättelse är mammans huvudduk grå, men i slutet har den fått
skarpa och tydliga färger med solgult i. Det är mamman själv som i Shirins ögon
förvandlas och visar sig vara modig, beslutsam, påhittig och lekfull och inte bara en
mamma som talar dålig svenska och som man skäms över. Utflykten med dagis till
havet blir inte som Shirin drömt om för de har nog läst fel på lappen och inga andra
barn kommer. I stället finner hon "den andra mamman" som räddar henne och
lillasyster och ger dem en fin upplevelse tillsammans. Viveka Sjögren illustrerar sin
berättelse, som hon lägger i Shirins mun, med tydliga, aningen seriebetonade
tuschteckningar i kraftiga färger. En välskriven, lagom spännande och mångbottnad
tröstesaga som många barn nog kan känna igen sig i. - Margareta Möller

Ulf Stark
Krutpojken
40 ex
Nästan en hel dag får Ulf slita som ett djur. Han staplar ved, hämtar mjölk, borstar skor,
plockar potatisDet är tungt att vara farfars slav.Farfar tycker inte att det finns krut i Ulf, men
han tänker minsann visa farfar att det visst finns krut i honom, att han inte är en latmask
som pappa. Krutpojken är uppföljare till Mirakelpojken.Ulf Stark har skrivit ett trettiotal
böcker och även många teve-, film- och teatermanus. Hans böcker är översatta till 25 språk.
Markus Majaluoma är en av Finland mest populära illustratörer. Han har arbetat med
tecknad film, illustrerat barnböcker och gjort egna bilderböcker.

Anna-Clara Tidholm
Alla får åka med/ Bilderbok
28 ex
Bilderbok. Anna-Clara Tidholms nya småbarnsbok är samtidigt både traditionell och
nyskapande. Den har upprepning, rytm och fast struktur, som mindre barn älskar. En
flicka kör omkring i sin blå lastbil och alla som har tråkigt, är ledsna, fryser eller känner
sig lite melankoliska får åka med. Titeln tar fasta just på detta att alla får åka med, och
den empatiska chauffören kör med nöjd min hem dem till ett litet hus med matbord
där de alla äter tillsammans. Allt är genomtänkt och berättelsen stimulerar fantasin då
den inte kan tolkas så enkelt som att det är en flicka som leker med sin leksaksbil och
skjutsar runt med sina leksaker. En riktig pojke får nämligen också åka med! Bilderna
är avskalade och tydliga med stora rena ytor där akvarellfärgens skiftningar skapar liv
och nyans. Färgerna är ljusa och lätta; de speglar den harmoni som finns i de sista
sidornas gemenskap och trygghet. - Helene Ehriander
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Det här är en bok för riktigt små barn, 2-3-åringar. Den bygger på sådant som barn i
den här åldern gillar - återkommande text och bilder, upprepningar, gulliga bilder.
Handlingen är enkel. En flicka är ute och kör lastbil och plockar på vägen upp djur eller
personer som av någon anledning kan behöva skjuts. Boken avslutas med att alla äter
en gemensam måltid. Bilderna är trevliga och man känner sympati för alla inblandade.
Sensmoralen är tydlig: Man ska vara snäll och hjälpa den som behöver hjälp eller
uppmuntran. Vuxna vet att just sådana här böcker fungerar för de minsta. Det är bara
att glädjas över ännu en bok i genren. - Elisabeth Sörhuus

Anna-Clara Tidholm
Knacka på / Bilderbok
25 ex
Ett interaktivt läsäventyr för de allra minsta och en briljant barnboksidé i sin enkelhet.

Philip Waechter
Hemmamatch / Bilderbok
39 ex
Berättelsen inleds med att en pojke får en fotboll och en brasiliansk fotbollsdräkt i
födelsedagspresent. Hela texten är sedan ett fantasiradioreferat av VM-finalen mellan
Tyskland och Brasilien där han själv är den stora stjärnan. Illustrationerna visar
däremot verkligheten - d.v.s. familjens vardagsrum där pojken far runt med bollen
medan gästerna gör annat. Men mer och mer glider fantasi och verklighet ihop, text och
bild flyter samman till ett absurt scenario tills vardagen slutligen tar över igen.
Översättningen är lyckad, språket är rakt och enkelt och på typiskt sportreferatmanér
fyllt med superlativer och tempoväxlingar. Bilderna lever sitt eget liv, varmt färgsatta,
humoristiska och mycket detaljrika. Ändå finns det utrymme för läsarens egen fantasi.
Figurerna är enkelt tecknade med tydligt kroppsspråk. Storleken på illustrationerna är
varierande, allt från heltäckande sidor till små bilder insprängda i texten. Bokens
upplägg gör den något svårförståelig. Det krävs förtydliganden här och där för att den
ska passa de yngre åldersgrupperna. - Lise-Lotte Olofsson

Stina Wirsen
Leka tre / Bilderbok
34 ex
Bilderbok. En underbar historia om att hitta fram till varandra och acceptera varandras
olikheter. Sara, Stina och Lina utgör en trio där de inre relationerna ändras mycket snabbt.
Leka två går bra, men vad ska man göra när man är tre? Den tredje personen är ju inte så lite
i vägen och tacksam att reta. Minsta lilla udda sak uppmärksammas av flickorna och
förstoras upp. "Sara och Stina börjar på S. Man får bara vara med om man börjar på S. Lina
får inte vara med." Detta resonemang känner nog de flesta igen, speciellt tjejer. Boken är
uppdelad i tre mindre kapitel där olika händelser inträffar. Stina Wirséns ljuvliga
illustrationer, som har mycket av Rut & Knut i sig, höjer boken till en högre sfär. Tjejernas
minspel skildras på ett mycket skickligt konstnärligt vis, vilket gör att man verkligen lever sig
in i situationerna. Boken borde kunna bli en oumbärlig pärla både på förskolor och i
hemmen. - Rigmor Arvidsson
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Stina Wirsen
Vem är ensam/ Bilderbok
27 ex
Vem är ensam?? är en liten bok om stora känslor. På ett mästerligt sätt fångar Stina Wirsén i
text och bild både det svåra och komiska i situationen. Boken vänder sig till de minsta
barnen ? den är enkel i sitt upplägg, men med stor finess och träffsäkerhet finner Stina
Wirsén de små nyanserna som gör boken till ett mäktigt äventyr!Nallen är ledsen. Hon är
ensam fast hon inte vill. Jag behöver en kompis, tänker hon. Hon ringer till fågel men fågel
ska åka till sin farmor. Hemma hos katten svarar ingen. Kanin och rosa nallen leker redan
med varandra men hon får inte vara med. Vad ska hon göra?

Klassuppsättningar
Hcg
Helena Bross
Acke & Ahmed
30 ex
Ackes liv är bilar. Skolan är ett nödvändigt ont, ett ovälkommet avbrott mellan
oljebyten och motorjusteringar. Ackes pappa är delägare i en bilverkstad och de tycker
om att arbeta tillsammans, sida vid sida. Vänner är inget som Acke har tid med.
Genom ett utbyte mellan hans klass och en klass i stan lär dock Acke känna Ahmed,
även han med stort motorintresse. Detta är en lättläst och fängslande bok om
vardagen, sedd men en 12-årig pojkes ögon. Viktiga ämnen som tillhörighet och
utanförskap tas upp på ett sätt som väcker intresse, även den som inte är
bilintresserad har stort utbyte av berättelsen. Språket är smidigt och rakt utan att vara
torftigt. Den grafiska formgivningen och bokens illustrationer är tilltalande. Detta är
en bok som lockar till läsning! - Liselotte Stöby Ingvarsson
En positiv bok om allvarliga problem bland barn och ungdom. Författaren (f. 1950)
ömmar extra för de lässvaga (egna erfarenheter). 87 sidor uppdelade på 14 kapitel
med stort typsnitt och många illustrationer gör boken tilltalande även för läsovana.
Huvudpersonen Acke är en kille på 12 år som gillar pappas bilverkstad bättre än
skolan. Han har ingen speciell kompis, håller sig lite undan. Mobbning är nämligen ett
problem i hans skola. Acke ser vad som försiggår, men vågar inte ingripa. Inte till en
början ... Berättelsen har ett genomgående tema - vänskap - för läsaren att engagera
sig i. Acke & Ahmed handlar om vanliga och vardagliga situationer, vilka är enkelt och
tydligt beskrivna. Personteckningen av Acke är ingående och levande. Beskrivningen
av lärare sedda ur elevens ögon är bra. Det finns ganska mycket dialog, och språket är
enkelt och uttrycksfullt. Anette Hedbergs svart-vit-grå moderna illustrationer
ackompanjerar historien bra. En fin berättelse om pojkar och vänskap, men för
ovanlighetens skull inte om idrott. - Berit Håkansson

Mari Eriksson
Nos mot näsa
20 ex
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Donja drömmer om att ha en egen hund. Trots att det är hennes högsta önskan säger
mamma och pappa nej. Men Donja har en plan. Hon ska visa dem att hon kan ta hand
om en hund alldeles själv. Och när hennes klasskompis, som har en golden retriver,
reser bort får hon chansen. Frågan är bara om hon kommer att klara utmaningen?
Malin Eriksson är skribent och skriver regelbundet i Min häst och har även skrivit
böckerna ”Joanna får en egen häst”, ”Vågar Joanna hoppa?” och Pegasa hästen från
Trapalanda (utgivna på Kikkuli) samt "Mia saknad" (Hegas). Hennes böcker är mycket
omtyckta av barn i nio till tolvårs-åldern.

Cornelia Funke
Tjuvarnas herre
23 ex
En privatdetektiv får i uppdrag att söka rätt på två förrymda föräldralösa pojkar. Deras
känslokalla moster vill adoptera den yngste, sötaste av dem. Det är upptakten till en
gammaldags gedigen äventyrsberättelse där platsen för äventyret, Venedig, spelar en
av huvudrollerna. Pojkarna hamnar i ett gäng föräldralösa barn vars ledare, Tjuvarnas
herre, räddar dem från kyla och svält. Tankarna går till Oliver Twist, Sotarpojken m.fl.
klassiker med liknande teman, fast denna är lättläst och med modernt språk som är
översatt till fint flytande svenska. Överraskningarna är många och spänningen hålls vid
liv hela tiden. De korta kapitlen hjälper läsaren genom den tjocka boken. Alla kapitel
har fint tecknade vinjetter; miljöer och detaljer från Venedig, också de i lite
gammaldags tecknarstil som förstärker det gediget hantverksmässiga intrycket.
Persongalleriet känns som i en engelsk deckare av äldre modell: den buttre detektiven
byter ständigt lösmustascher, den kvinnliga äldre hjältinnan är impulsiv, godhjärtad
och ädel. Ett härligt läsäventyr som räcker länge. - Cay Corneliuson
Detta är en bok med många förtjänster. Handlingen är spännande och bjuder på
många överraskningar. Samtidigt som berättelsen ständigt förs vidare mot nya miljöer
växer det fram ett Venedig, bit för bit, gamla stadsdelar i ett gytter av kanaler, öppna
platser, broar och laguner, allt skildrat med kärlek och sakkunskap. Ett poetiskt språk
och författarinnans egenhändiga vinjetter i tusch berikar upplevelsen. Till denna
åldrade stad rymmer den föräldralöse Propster, 12 år, och hans 5-årige bror Bo undan
sin moster, som bara vill ta hand om Bo men sätta Propster på barnhem. De träffar tre
jämnåriga gatubarn, två pojkar och en flicka, och delar deras enkla vardag. Boken är
välgörande fri från våld. Det fina samspelet mellan barnen är en stor tillgång, likaså
den milda humor som genomsyrar berättelsen. Såväl pojkar som flickor har stort
utbyte av att läsa boken. - Eric Ullström

Neil Gaiman
Odd och frostjättarna
40 ex
Vintern verkar aldrig ta slut. Odd har rymt hemifrån och haltar ensam runt i skogen. Men så
träffar han en björn, en räv och en örn. Djuren är i själva verket gudarna Oden, Loke och Tor,
förtrollade av frostjättarna. Frostjättarna har stulit Tors hammare och intagit Asgård. En evig
vinter hotar sänka sig över världen.Någon måste bryta förtrollningen, någon modig och listig.
Någon som Odd.
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Sally Grindley
Krossat glas
30 ex
Det fanns en tid när de två bröderna gick i skolan, hade tak över huvudet och kläder på
kroppen. Men när de rymmer hemifrån för att undkomma sin tyranniske far byts tillvaron till
misär i den indiska storstaden. För att få mat för dagen samlar de och säljer krossat glas till
giriga uppköpare.

Axel Hellstenius
Den stora smällen
30 ex
Detta är en dramatisk historia i lättläst form. Ett gäng pojkar lägger dynamit i en
soptunna och tänder på. Den exploderar inte direkt och de får uppleva timmar av
ånger och rädsla. Berättelsen ställer frågor kring grupptryck, om att inte kunna säga
nej. Språket flyter lätt med korta meningar och galghumoristiska formuleringar,
typografin är luftig men orden är inte förenklade. Ett fåtal helsidesillustrationer med
serieuttryck - stora huvuden, smala kroppar och spännande bildvinklar - förstärker det
hotfulla och mardrömslika. - Brita Elmers
Klassens pojkliga håller till på badstranden och väntar på att det ska bli tomt där, så att
de kan iscensätta sin krevad i soptunnan med en upphittad gummidynamit. Det går
inte riktigt som de har tänkt sig. Smällen uteblir och de får god tid att tänka över vad
som kan hända med den odetonerade dynamitgubben. Reaktionerna hos
ligamedlemmarna är olika alltifrån ledaren Björne som tar det coolt till Ejvind som
låtsas bli sjuk och Petters farhågor om att inte anses lämplig för polishögskolan om
några år. Den spännande händelsen tilldrar sig på badstranden och på slingriga
skogsstigar. Boken är skriven i jagform med korta meningar och ett språk som ligger
nära ungdomars vardagssnack. Typsnittet är stort med korta rader och stycken. Boken
lämpar sig såväl för läströtta pojkar på mellan- och högstadiet som för alla
spänningssugna läsare. - Margareta Brengdahl

Illustrerade grekiska sagor :
Jason och argonauterna, Perseus och Medusa, Theseus och Minotaurus, Herkules tolv
storverk
15 ex
Illustrerade grekiska sagor innehåller fyra kända berättelser ur den antika, grekiska
sagoskatten, nämligen: Jason och argonauterna, Perseus och Medusa, Theseus och
Minotauros samt Herkules tolv storverk. Sagorna är fritt återberättade av Saviour Pirotta,
produktiv brittisk författare med äldre sagor som specialitet. Varje saga är drygt 40 sidor
lång med en helsidesillustration på så gott som varje uppslag. Fyra olika illustratörer bidrar
med sina personligt utformade bilder till respektive berättelse. Språket flyter ledigt och är
lätt att läsa högt. Illustrationerna och det stora typsnittet ger ett mycket tillgängligt intryck.
Sagorna avslutas lyckligt utan eventuella följande komplikationer från originalversionerna.
Berättandet är tempofyllt och händelseförloppen både underhållande och spännande.
Självklart spirar kärleken och utan exempelvis Medea och Ariadne hade de manliga hjältarna
stått sig slätt. Det återkommande våldet blir inte påträngande. Illustrationerna bidrar också
till att upprätthålla viss humoristisk distans. Innehållet känns förvånansvärt modernt.
Tankarna går till vår tids fantasy och superhjältar, som naturligtvis har den antika mytologin
att tacka för mycket. Monstren är många och de allestädes närvarande gudarna ingriper
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ofta. Deras avsikter är ömsom goda, ömsom mindre ädla men de driver på och kryddar
handlingen. Sammantaget bjuder boken på spännande läsning med smak av årtusenden.
Den antika mytologin lever vidare.

Jenny Jägerfeld
Brorsan är kung!
15 ex
Elvaårige Måns får hänga med mamma när hon under en sommarmånad skall göra ett jobb i
Malmö. På gården till den lånade lägenheten stöter han på den skräckinjagande och något
äldre Mikkel. När Mikkel utmanar Måns på en serie skateboardtrick, kraschar Måns våldsamt
och blodigt. Här bryter huvudpersonen sin kronologiska berättelse och beskriver sin historia
som född flicka, men nu varande transkille. Hans historia är omvälvande och intensiv.
Närmsta omgivningens reaktioner, och inte minst familjens, beskrivs ingående och
känslostarkt. Härifrån fortsätter berättelsen som vacker vänskapsskildring fram tills vännen
får syn på Måns pass, med flickfoto och namn, varefter Mikkel försvinner ut ur Måns liv. Åter
i Stockholm och skolan går höstmånaderna tills Måns följer med mamma till Malmö över en
helg och vännerna lyckas återförenas. Brorsan är kung är en mycket fin och varm berättelse
om ett barn, en ung pojke som kämpar för att själv få definiera den han är, men det handlar
också om vänskap som övervinner hinder. Författaren Jenny Jägerfeld skriver på en vacker,
lättflytande prosa, och boken är en njutning att läsa med sina goda personskildringar och
miljöer som det doftar om. Skildringen av transkillen Måns är ömsint och insiktsfull, med en
känslighet som nästan går att ta på, och som kan ge läsaren viktiga insikter. En mycket
läsvärd bok!

Sara Kadefors
Nyckelbarnen
30 ex
Detta är en berättelse som tar tag i läsaren från första stycket och som behåller
spänningen hela vägen till sista sidan eftersom utvecklingen är oförutsägbar och
lösningarna inte helt självklara. Sara Kadefors har återigen visat att hon har koll på hur
unga tänker och känner, och det är med stigande intresse som jag följer utvecklingen i
den femteklass där dramatiken i denna bok utspelas. Huvudpersonen är en flicka vid
namn Siri som utvecklas på ett intressant och logiskt sätt. Läsaren får följa såväl
hennes familj, som är i upplösning, som ett par av hennes kompisar och deras familjer
sedan fritidsklubben fått stänga av ekonomiska skäl. Barnen blir därmed under många
eftermiddagstimmar lämnade åt sig själva och varandra, och de lever ett liv som de
vuxna inte har insyn i. De vuxna är på flera sätt svikare, men de skildras insiktsfullt och
med alla de problem de brottas med och sina oförmågor att ta hand om sina
tilltrasslade liv. Också den taskiga läraren, som klassens revolt inriktas på, och den
trångsynta rektorn skildras efterhand med allt flera nyanser. Språket innehåller
mycket träffsäker dialog med tidsenliga ord och uttryck, utan att därför låta
inställsamt. - Helene Ehriander

Barbro Lindgren
Jättehemligt
29 ex
I Jättehemligt, Världshemligt och Bladen brinner skildrar Barbro Lindgren sin egen uppväxt,
från tio till femton års ålder. Det är en uppriktig och gripande berättelse om en ung
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människas första möte med livets realiteter, de stora gåtorna sorgen, döden och kärleken,
skriven utifrån barnets perspektiv. Böckerna räknas som moderna svenska klassiker och har
sedan de första gången utkom 1971-1973 ständigt fått nya läsare.
Jättehemligt är en suverän skildring av tioårsålderns tidlösa hemligheter - och därigenom en
bok för alla åldrar." Ur motiveringen för Expressens Heffaklump 1971 "De flesta vuxna
förråder sin barndom genom att glömma den, skrev Sven Fagerberg en gång apropå barns
lekar. Barbro Lindgren har uppenbarligen inte svikit sin. Och hon hjälper oss att öppna
luckorna i minnet som vi stängt eller förträngt. Att som förälder läsa högt ur Jättehemligt är
att göra ideliga avbrott för att störtdyka bakåt i tiden och dra fram i ljuset det hemliga liv
man levde under några år bredvid de vuxna. Det känns befriande och väcker ingen
sentimentalitet till liv, som annars ofta barndomsskildringar gör." Britt Ågren i Dagens
Nyheter "En av fjolårets märkligaste böcker handlade om en tioårstös som verkligen
berättade lite för oss om hur det var att finnas till, om stunder av absolut omöjlighet och av
hisnande förtjusning, om våra skamliga, hemska och ljuvliga hemligheter. Jättehemligt hette
den och läsarna, sexåringar, åttaåringar, tioåringar, tonåringar, trettiåringar, åttiåringar,
kände en varm tacksamhet mot Barbro Lindgren för att hon förmedlade allt detta.
Dagboksformen var så genomförd att den ofta kändes autentisk. Barn älskade boken för att
den vågade formulera något som fanns just för dem just då. Vi vuxna tyckte om den för att
den återkallade ett djup och en fulländning i tillvaron som kanske gått förlorade för oss."
Helena Sandblad i Expressen

Cilla Naumann
Värsta brorsan
30 ex
Cilla Naumann skriver vuxenromaner. I normala fall. Så är det inte denna gång. Värsta
brorsan är en ungdomsroman. I centrum är en liten elvaårig kille. Som lider nåt
alldeles fruktansvärt. Han ser upp till sin tre år äldre bror och dennes kompisar.
Drömmer liksom de om moppar och om att meka. Men brorsan växer ifrån honom,
beger sig ut i tonårsvärlden. Kvar i det kvävande trista pojkrummets stillhet blir
lillebrodern. Cilla Naumann beskriver tänkvärt hans känsla av utanförskap,
underlägsenhet. Hur han ger utlopp åt sina aggressioner genom att bli en retsticka i
skolan. Och hur föräldrarna långsamt lyckas dyrka upp hans slutenhet. Genom att
peka på att också de varit i samma situation. Detta är en dröjande, eftertänksam,
allvarlig och djupt inkännande berättelse, ovanlig i sin art. Tyvärr ligger spänningen på
ett lite för abstrakt plan. Detta är en välskriven och bra bok, men något för exklusiv för
det stora flertalet läsare. - Staffan Engstrand
Detta är en finstämd, lättläst och angelägen bok berättad ur en 11-årig lillebrors
perspektiv om hur svårt det är att bli äldre, att vara yngst i en syskonskara, om
syskonkärlek och hat. Berättaren skildrar hur livet hitintills varit för honom och hans
tre år äldre storebror. Bröderna har gjort det mesta tillsammans och han har aldrig
känt sig för liten förrän nu. Storebror ska börja åttan och pratar bara moppar och har
plötsligt inte tid att vara med sin lillebror längre. Han uppträder mer och mer
aggressivt och elakt trots att han egentligen inte vill men han har mycket svårt att
styra sig. Så småningom förstår han att livet är föränderligt men att det inte behöver
innebära något negativt. Hjälp på vägen får han av sin farmor och en lektion i
livskunskap i skolan. - Charlotte Nordenfelt

Per Nilsson
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Flickan jag älskar heter Milena
30 ex
Kapitelbok. Per Nilsson, som är lärare, skriver både barn- och ungdomsböcker - flera
mycket uppskattade av läsare och kritiker. Denna pojk- och flickbok är skriven på ett
enkelt, talspråksbetonat språk och den har en rak handling, som är lätt att följa.
David gör allt för att Milena ska lägga märke till honom. Han gör upp planer, som alla
misslyckas. Först när han slutar anstränga sig, når han sitt mål. Författaren visar
mycket åskådligt hur olika pojkar och flickor fungerar, till skillnad från tendensen i
många andra barnböcker, där man betonat likheten mellan könen. Skolmiljön känns
lätt karikerad, vilket förstärks av de svart-vita, litet burleska illustrationerna. Historien
är berättad i en lätt, munter ton, vilket gör den rolig att läsa för förälskade i alla åldrar.
- Monika Ahlberg
En trevlig och gripande berättelse om de vedermödor förälskelse kan åsamka. En
välformulerad historia med lågmäld humor och ömsint känsla för detaljer. Läsaren ges
god inblick i Davids agerande och berättelsens styrka ligger främst i diskrepensen
mellan David och omvärldens fullständigt oförstående reaktioner. De svart-vita, drivet
tecknade, illustrationerna förstärker effektivt berättelsens mer humoristiska drag. En
bra bok - inte minst för killar på mellanstadiet (med gryende intresse för tjejer). Isabelle Halvarsson

Sofia Nordin
Förlåt Elina
29 ex
Evelina, 11 år, vill helst av allt vara med Elina och det får hon, om Elina inte har något
roligare för sig. Evelina är, åtminstone i sina egna ögon, så rakt igenom pinsam att
ingen annan vill vara med henne, utom den tjocka Cecilia i parallellklassen. Det här är
en insiktsfull bok om den svåra sitsen att på en och samma gång vara bortvald och
ändå utvald. En bok om självbildens bräcklighet, om vänskapens skörhet och om
civilkurage och motstånd. Trots att Sofia Nordin debuterade för endast ett par år
sedan visar hon i denna sin tredje bok prov på en imponerande gestaltningsförmåga.
Berättelsen formligen glider över sidorna, helt utan motstånd och man sugs med och
kommer plötslig ihåg att precis så här kändes det att vara 11 år. Språket är
genomarbetat och brusande vitalt, med oväntade vändningar och liknelser. Dialogen
är så naturlig att det känns som om man satt ute på en skolgård och tjuvlyssnade. Elisabeth Eliasson-Roos

Lena Ollmark
Besökarens skugga
20 ex
Ljusets låga fladdrade till, som om en vind letat sig in i rummet, trots att dörren var
stängd. Skuggorna av Agnes och Sara dansade på väggarna bakom dem. Men ... det
var något som inte stämde med skuggorna. Karl flämtade till när han insåg vad det var.
Han såg tre skuggor på väggen bakom Agnes och Sara. Tanken slog honom med isande
kyla. Han såg Besökarens skugga!
Saras barndomskompis Agnes återvänder till Krabbsjögrund och orsakar splittring
mellan bästisarna Karl och Sara. Samtidigt börjar det hända märkliga saker på skolan.
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Det är som om ondska sipprar in genom väggarna och Agnes tycks alltid befi nna sig i
dess centrum. Karl och Sara vet inte vad de ska göra för att hjälpa henne de är osäkra
på sina känslor för varandra och för Agnes. Kan det vara Agnes själv som orsakar det
onda eller är hon i själva verket hemsökt av någon? Och vem eller vad är egentligen
Besökaren?
Besökarens skugga är den femte delen i en serie böcker med spökhistorier från den
mystiska staden Krabbsjögrund. Här i reviderad utgåva.
Serien om Karl Dymling är spänningsläsning för bokslukaråldern. Insprängda i
berättelsen ligger fristående spökhistorier som speglar berättelsen om Karl och Sara.
Besök hemsidan Krabbsjogrund.se för fler kusligheter!

Lena Ollmark
Brännmärkta
20 ex
I skogen finns spåren av en mycket gammal ondska Något rörde sig. Mannen satt blick
stilla. Så skrattade han lite generat för sig själv, rätade på sig i sätet och tittade ut mot
kalhygget. I samma ögonblick ångrade han sig. Det han såg där skulle för evigt förfölja
honom genom mardrömmar och under mörka ensamma nätter. Mardrömmarna är
plågsamt levande för Leo, Natta och Teddy, sedan den natten då vålnaderna som blivit
instängda i skolans källare, befriades. De såg till att barnen fick ro, och att den galna
lärarinnan försvann. Eller gjorde hon det? När barn börjar försvinna från skolan känns
plötsligt spökhistorien ohyggligt verklig, den om rotflickan från skogen som lockar till
sig barn för att fånga dem i rotvältorna. De hemliga lekarna med hon som finns i
skogen verkar inte längre så oskyldiga. Vem är egentligen rotflickan? Och finns det ett
samband mellan henne och den gamla lärarinnan? Natta, Leo och Teddy tvingas
återigen söka upp och avvärja en mycket gammal ondska ...

Lena Ollmark
Den förskräckliga historien om Lilla Hon
36 ex
Lilla Hon tycker om att äta bokstavskex när hon visslar, hoppa i sängen och ha det skönt
bland kuddarna. Lilla Hons föräldrar är upptagna med sina datorer och märker henne
knappt. I skolan är hon ensam och rädd. Hon drömmer om att få vara med i kuddrummet,
men det får hon inte för de andra barnen. De berättar för Lilla Hon om de otäcka figurerna
som finns uppe på vinden i skolan. Om Lilla Hon går dit skall hon få vara med i kuddrummet.
Hon går till vinden och då låser de andra barnen in henne och går därifrån. Alla de otäcka
varelserna finns på vinden, men de visar sig vara snälla och hjälpsamma, inte alls som hon
trott. Lena Ollmark är bra på att skriva skräck. Hon stegrar berättelsen och väjer inte för att
bre på med avhuggna kroppsdelar, köttyxor och bortglömda inlåsta människor. Det
påminner om stämningen i Tim Burtons Nightmare before christmas. Per Gustavssons
illustrationer är snitsiga. Han förmedlar ensamhet, rädsla och frustration övertygande. Den
förskräckliga historien om Lilla Hon kan läsas med skräckblandad förtjusning och frågan är
vem som egentligen är farlig - de mytomspunna varelserna på vinden eller de elaka
klasskamraterna?

Ingrid Olsson
Långt ifrån cool
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30 ex
Detta är en "vanlig" mobbningshistoria med flera av de inslag som såväl
mobbningsberättelser som verklighetens mobbning ofta innehåller. Kanske just därför
berör den också starkt och är så lätt att känna igen. Berättelsen är skriven med mycket
rapp och träffsäker dialog, fokus på relationerna, dramatiska höjdpunkter och flera
vändningar som gör att läsaren drivs framåt i en önskan att få veta hur det ska gå för
11-åringa Linnéa. Det är inte de nya glasögonen som utlöser mobbningen och varför
hon egentligen blir ett mobboffer är inte lätt att förstå. Hon ser sig själv med de
mobbande flickornas ögon och tror att det är fel på henne, och alla hennes reaktioner
blir till hennes nackdel. Även inom familjen är hon missförstådd och ingen tar sig tid
att lyssna på vad hon säger. Skolmiljön är trovärdigt beskriven och den till synes väl
fungerande familjens relationer skär i läsaren när Linnéa osynliggörs. Efter en
katastrofal kulmen andas ändå slutet hopp i och med ett uttalat "förlåt" och läsaren
vill så gärna tro att det ska sluta lyckligt. - Helene Ehriander
Långt ifrån cool är en gripande ungdomsbok om utanförskap och sviken vänskap. 11åriga Linnéa brukade vara bästis med klassens coolaste tjej, Vanessa, men i samband
med en skilsmässa vände bästisen henne ryggen. Vi får följa Linnéas utsatthet både i
skolan och hemma. Alla verkar tycka att hon har sig själv att skylla, eftersom hon alltid
är sur. Bara mormor erbjuder en fristad. Allt ändras dock dramatiskt sedan hon under
en misslyckad rymning hamnar mitt i ett rån och lyckas larma polisen och bli dagens
hjälte. Boken slutar när Linnéa plötsligt blivit klassens intressantaste person ... Bokens
tema är det vanliga, men ack så viktiga: ge inte upp när det känns som mörkast - förr
eller senare kommer allt att ordna sig. Boken är indelad i korta kapitel som effektivt
för handlingen framåt. Språket är lättillgängligt med en okomplicerad
meningsbyggnad och ett enkelt ordförråd. En utmärkt bok för mellanstadiet. - Susanne
Eek

Brian Selznick
En fantastisk upptäckt av Hugo Cabret
27 ex
Hugo Cabret" är den amerikanske författaren och illustratören Brian Selznicks mest
omfattande verk hittills. Det är en originell bok som varvar kortfattad text med
kraftfulla, svartvita bilder över hela uppslag. Handlingen utspelas i Paris 1931 och
börjar med att läsaren bläddrar sig fram genom en flera sidor lång, textlös och
spännande zoomning - från rymden ner till en järnvägsstation och slutligen pojken
Hugo Cabrets gömställe i en av stationens väggar. Liknande bildsekvenser återkommer
och skapar i kombination med den kortfattade texten en specifik och mystifierande
stämning. Huvudpersonens möte med en leksakshandlare och flickan Isabelle, som
vistas på stationen, sätter igång en oförutsägbar händelseutveckling. I
överensstämmelse med bokens kombinerade bild-text-form är ett tema just film- och
illusionsmakeri. Ämnet och berättelsens särart kräver viss läsvana och ett öppet sinne
av läsaren. Under den förutsättningen bjuder boken på en fängslande upplevelse med
eftersmak. - Gunnar Åberg
En alldeles fantastisk och spännande bok som är både film, bilderbok och
läsupplevelse på en gång. Författaren, som arbetat som illustratör tidigare, låter sina
mjuka kolteckningar på ett filmatiskt sätt berätta om lille Hugo som bor bakom
väggarna på en järnvägsstation och sköter stationens klockor efter sin alkoholiserade
farbrors död. Författaren växlar skickligt mellan långa bildsekvenser och berättande
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text. Hugo stjäl leksaker från en gammal mans leksaksbod för att skaffa reservdelar till
en mekanisk figur han hittat. Mannens guddotter och Hugo blir bekanta och upptäcker
att den gamle mannen i själva verket är den klassiske filmskaparen George Méliès. På
så sätt blir boken, precis som Méliès filmer, en illusion, ett trolleriäventyr och en
hyllning till Frankrikes första filmskapare. - Svante Ors

Arne Svingen
Balladen om en bruten näsa
36 ex
Arne Svingens kritikerrosade och Brageprisnominerade bok om trettonårige Bart för
tankarna till både Billy Elliot och Forrest Gump. Den får dig att skratta och gråta och få en
stor klump i magen men framförallt får den dig att tro på att allting ordnar sig till slut.
Balladen om en bruten näsa är en berättelse om boxning, opera, motgångar och hopp, om
att våga slå och inte slå, och att våga sjunga fast andra hör på. Men mest av allt handlar den
om Bart, som är något av en expert på att se livet från den ljusa sidan. Och det behövs när
man bor i en sliten lägenhet i slummen med en supertjock alkis till morsa. I denna utgåva
finns ett nyskrivet efterord av Mårten Melin som ger nya tankar och vinklar på det du just
läst. Det finns också några egna övningar du kan ge dig på om du är nyfiken på hur man kan
skriva och berätta historier!

Jules Verne
En världsomsegling under havet
10 ex
1870 utgav Jules Verne sin berömda roman En världsomsegling under havet. Författaren fick
idén till denna långlivade succé vid besök på världsutställningen i Paris 1867, där en prototyp
till en ubåt visades liksom de tidigaste elektriska apparaterna. Vid sidan av Jorden runt på 80
dagar anses denna bok vara den mest kända i Jules Vernes stora produktion. Den har
förvandlats till film, serier, dataspel och bearbetats och förkortats otaliga gånger. Nu har
Hegas givit ut en lättläst variant, återberättad av dansken Peter Gotthardt (jämför 141 sidor
med en mer fullständig upplaga på cirka 400 sidor), något fylligare än Maj Bylocks
återberättade variant från 2001. Berättelsen om den tungsinte hämnaren kapten Nemo, som
tar ombord tre fransmän på sin hemliga u-båt, bland annat berättaren, den nyfikne
vetenskapsmannen och professorn Aronnax, har bibehållit sin lyskraft tack vare författarens
enastående fantasi och begåvning för att skildra spännande äventyr. Språket är mycket
förenklat, men lyckas ändå bibehålla något av originalets gammaldags prägel. Hegas anger
lättlästheten till steg 5 ("flera svåra ord" och "språket närmar sig det litterära"). Bilderna
består dels av lockande seriestrippar, dels av mer traditionella teckningar, allt i svartvitt. En
förenklad världskarta visar den fantastiska resan. Det här är en bra klassikerbearbetning
Jacqueline Wilson
Lola Rose
35 ex
När Jaynis mamma vinner på lotteri blir det en chans för familjen att lämna Jaynis
misshandlande pappa och börja ett nytt liv. De flyr till London där de bor på hotell och
tillbringar dagarna med att frossa i glass och godis och företa ändlösa shoppingturer.
De byter namn för att pappan inte ska hitta dem och Jayni blir till den självsäkra,
spännande Lola Rose, flickan hon önskar att hon vore. Men just när livet börjar ordna
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sig och framtiden ser ljus ut, drabbas de av den största av katastrofer ... Jacqueline
Wilson är dock alltid på barnens sida och när katastrofen är som störst är hjälpen som
närmast. Berättelsen som läggs i munnen på Jayni, blir trovärdig och insiktsfull även
om texten innehåller rikligt med talspråk och name-dropping. Boken passar från 10-11
år men förutsätter viss läsvana med tanke på omfånget. Översättningen är välgjord. Sarah Uthas Hornegård
Efter en lotterivinst passar tolvåriga Jaynis mamma på att ta barnen med sig och ge sig
av från sin våldsamme man för att starta ett nytt liv i London. De skaffar nya namn och
barnen börjar i en ny skola. Jayni kallar sig nu Lola Rose. Pengarna tar slut, mamman
blir utan jobb och så småningom allvarligt sjuk. Det är Lola Rose som får ta ansvar för
sig själv och lillebror och även för mamman. Hon är känslig och rädd inuti men visar
ingenting utåt. Det gäller att inte hamna i fosterhem, så ingen misär får synas. Boken
är skriven i jagform. Språket ligger väl i munnen på en kantstött flicka som är van att
svänga ihop något för att klara av krisiga situationer. Berättelsen är lättläst och
engagerande och passar elever från skolår 5 och uppåt. - Margareta Brengdahl
Rec. av den eng. uppl.: Jacqueline Wilson har alltsedan debuten för 40 år sedan rönt
stor uppskattning för sina barn- och ungdomsböcker. Ofta skriver hon
utvecklingsromaner om flickor i de tidiga tonåren som har en besvärlig uppväxt.
Liksom i The illustrated mum (1999) tvingas huvudpersonen - här 12-åriga Jayni/Lola
Rose - ta alldeles för stort ansvar. Hennes mamma misshandlas av hennes pappa inför
barnen, och mor, dotter och lillebror flyr med en lotterivinst till London för att börja
ett nytt liv. De byter namn, bostad, skola och arbete, men då mamman måste
opereras för bröstcancer vänder sig Jayni i desperation till en moster de inte har haft
någon kontakt med på många år. Mostern visar sig vara en räddande ängel och slutet
är ljust och hoppfullt. Språket är spänstigt och personteckningen trovärdig. Jaynis
stora intresse är att göra collage, och Nick Sharratts svartvita illustrationer alluderar
på detta genom att vid varje kapitels början visa symboler över vad texten handlar om.
- Anna Fridén

Monica Zak
Alex Dogboy
30 ex
En stark berättelse har Monica Zak skrivit om den fattige gatupojken Alex från
Honduras, alltid iklädd röd basebollkeps och smutsiga byxor. Pojken kallas Dogboy,
därför att den hundvalp han funnit på soptippen är det käraste han har. Dogboy har
blivit övergiven, först av sin mamma och senare också av sin pappa. Han har tiggt,
stulit, arbetat på en stinkande soptipp, slängts i fängelse, nästan mist livet i orkanen
Mitch, blivit knivskuren. Ofta har Dogboys enda tröst i eländet - förutom att hålla om
sin lilla hund - varit att sniffa lim. Monica Zaks berättelse om Dogboys försök att
överleva på gatan och hans dröm om att hans mamma en dag ska längta efter sin
yngste son är gripande. Historien, som utspelas under några år och återges i tredje
person, bygger på författarens stora kännedom om gatubarnens utsatta liv med kyla,
hunger, törst, drogmissbruk och risken att utsättas för våldtäkt eller misshandel. Lena Kjersén Edman
Monica Zak har väldokumenterade kunskaper om Latinamerika, som hon använder
förtjänstfullt i den här övertygande berättelsen om ett gatubarns liv från 10 års ålder i
Honduras. Alex, som svikits av både mor och far, försöker klara sig på egen hand,
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vilket han också gör, men under stora och detaljerat beskrivna umbäranden.
Tryggheten i hans liv är hans två hundar, men när han förlorar dem återstår inte
mycket annat än ett destruktivt limsniffande. Han lever länge med drömmen om att
förenas med mamman i USA, men han tvingas slutligen att inse att det bara är en
dröm. I stället finner han, bland de utslagna, människor som hjälper honom, och inte
minst får han stöd och kärlek av en kvinna, fru Leti, som han arbetar åt i hennes
torgstånd. Styrkan i berättelsen är inlevelsen i gatubarnens liv och villkor, men den
hade mått väl av att stramas upp berättartekniskt. Den fungerar utmärkt som
bredvidläsning. - Britta Broberg

Klassuppsättningar
uHc
Åsa Anderberg- Strollo
Bryta om
30 ex
Åsa Anderberg Strollo är engagerad i samhällsfrågor och i denna debutroman främst
för ungdomar ger hon oss alla saker att begrunda. Den unga Minna lever tillsammans
med sin psykiskt sjuka mamma och samtidigt påbörjar hon sina gymnasiestudier. Utan
pengar och andra möjligheter försöker hon att överleva i ett kargt Stockholm där
situationen till slut blir ohållbar. Vi får se en storstad ifrån de riktigt fattiga och sjukas
håll, och vad man desperat gör för att få vardagen att fungera och livet att gå vidare.
Det är en stark berättelse om en ung och utsatt flicka. Boken tränger djupt in i läsaren
som blir Minna med alla själsliga och kroppsliga sår och hennes tidiga minnen. Det är
en bok som berör. Längst bak återfinns en värdefull förteckning över instanser, dit
ungdomar kan vända sig om de behöver prata med någon utomstående. - Anna-Karin
Lindh Hedin
Åsa Anderberg Strollo gör författardebut i högt tempo, för nu ska det ut det som
redan väntat för länge. Berättelsen rör sig sårbart och hetsigt under några
sensommarveckor kring sextonåriga Minna som inte klarar sig länge till, hon lever
sedan fem års ålder tillsammans med sin psykotiska mor i en lägenhet som gradvis
tagits över av bananflugor, oro och utmattning. Hennes "pojkvän" Eddie försöker själv
överleva i en tillvaro som sträcker sig omkring ett dygn framåt och som egentligen inte
innefattar Minna. I nya gymnasieklassen startar en spiral av våld och hot som snabbt
gör Minnas ohållbara situation synlig, framförallt för hennes far som äntligen reagerar.
Den språkliga redigeringen av boken kunde ha gjorts bättre, men det finns ingen
tvekan om att författaren håller ett eget, laddat språk i sin hand. En bok om och för
barn som försöker bära sina föräldrar och som behöver bli sedda - nu. - Anna
Sjöstrand

Åsa Anderberg- Strollo
Blod
30 ex
Författaren har tidigare skrivit filmmanus och en ungdomsbok, Bryta om, 2007.
Föreliggande bok är ett mycket lyckat exempel på en bra ungdomsbok, som beskriver
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hur det kan vara att befinna sig i gränslandet mellan barn och vuxen, där många
tankar föds och behöver bearbetas.
Huvudpersonen Ida går i högstadiet i en stad vid havet i södra Sverige. Handlingen
tilldrar sig under några veckor på höstterminen, när hon hittar ett brev till sin mamma
som hon läser i smyg. Innehållet får henne att tvivla på sitt ursprung och leder till
många förvecklingar. Här finns även ett miljöperspektiv som känns äkta och utan
pekpinnar, vänskapsrelationer samt en liten kärlekshistoria. Helgjuten person- och
miljöbeskrivning och en adekvat dialog därtill, som på ett inkännande sätt förmedlar
det känslosvall som rör sig i en tonårings huvud. Vardagsproblem som löser sig och
leder fram mot nya insikter. - Christina Borgh Engman
Blod är en träffsäker ungdomsroman som handlar om hur det känns när ens identitet
plötsligt ifrågasätts. Ida är fjorton år och befinner sig i gränslandet mellan att vara
barn och vuxen. Hon lever ett tryggt liv tillsammans med sin pappa, som hon avgudar,
sin mamma och sin lillebror. En dag råkar hon få syn på ett brev adresserat till
mamman. En gammal pojkvän undrar om han inte egentligen är Idas far. Idas liv
rämnar och hon kan inte koncentrera sig på något annat. Hon bryter ihop och tvingas
sakta men säkert inse att det är mer än blod och gener som betyder något. Författaren
Åsa Anderberg Strollo lyckas skickligt skapa ett trovärdigt porträtt av en ung människa
i kris, samtidigt som hon skildrar ung spirande kärlek och ett ungdomligt glödande
miljöengagemang. Språket är njutbart, ungdomligt och direkt med en hel del dialog.
En bok för ungdomar främst på högstadiet, men även gymnasiet. - Susanne Eek

Zulmir Becevic
Svenhammeds journaler
23 ex
Svenhammeds journaler är en mörk samtidshistoria, intensivt vibrerande av liv. 16årige Svenhammed Muhammed lever i förorten med föräldrar och lillebror, men trots
hans av föräldrarna försvenskade förnamn är han ändå bara - svartskalle. I protest mot
att "alla andra" yttrar sig om honom och hans värld, börjar han skriva ner sina
dagboksliknande journaler. I 33 kapitel, löst sammanfogade till en helhet, berättas
Svenhammeds historia under höstterminen i 9:an. Historien berättas ur ett utsatt
utanförperspektiv - Svenhammed umgås inte med de svenska klasskamraterna "på
andra sidan", familjen misshandlas regelbundet av fadern, och att för en kriminell
släktings räkning sälja sprit och cigarretter till klasskamraterna är fullkomligt självklart.
Det är en bitter men samtidigt strävande tonåring som stiger fram ur sidorna. Denna
ultrarealistiska historia berättas på en välskriven, ibland väl vuxen prosa, rikligt
uppblandad med dialog på rinkebysvenska. Personporträtten är habila,
miljöskildringarna funktionella. Slutet pekar mot en, kanske lika gripande, fortsättning
på historien om Svenhammed. - Staffan Wennerlund
Svenhammed Muhammed berättar rappt och språkkreativt sin tokroliga historia om
sin familj och sina vänner. Nedslag i uppväxten med flickfantasier, släktträffar,
föräldraförväntningar görs i ett hisnande tempo innan berättelsen landar i klass 9 D på
Kungsskolan, där kompisar och lärare involveras och fler händelser gestaltas. En mer
mogen kärleksupplevelse väntar, även om det bara är vad Svenhammed får för sig.
Man kan känna igen berättarmönstret från andra skildringar av invandrare som
befinner sig i en gråzon mellan verkligheten i det svenska samhället och minnena från
det forna hemlandet. Skrattet kan ibland fastna i halsen, eftersom berättaren
stundtals bekräftar och befäster utanförskapet. Men humorn är ett sätt att överleva i
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en sverigedemokratisk verklighet som säkert kan göra fler än Svenhammed smått
paranoida. Det verkligt äkta som han kan återge är vänskapen med klasskompisar, och
det är också denna som får honom att överleva. - Michael Economou

Douglar Foley
Shoo bre
29 ex
Under en tid har förlag och läsare väntat på en skönlitterär författare som skildrar livet
i höghusförorterna. Douglas Foley (f. 1949) tycks ha ambitionen att fylla denna lucka.
Elias (assyrisk bakgrund) och Oscar (chilensk bakgrund) går på samma högstadieskola i
en Stockholmsförort. Oscar är ambitiös i skolan, Elias är småkriminell men har för
avsikt att lägga av för familjens skull. Pojkarnas tillvaro skildras i två parallella
handlingar som tvinnas samman i bokens senare halva. Det är inte svårt att räkna ut
vad som kommer att hända. Detta gör inte historien mindre spännande, men tyvärr
låter författaren en del trådar hänga lösa. Under första halvan kan man tro att han har
för avsikt att skriva en thriller, men han lämnar detta spår och övergår till att låta
boken bli en allmän skildring av förortslivet. Jag är dock helt övertygad om att boken
hittar sin läsekrets. Författaren verkar ha stor kännedom om livet i förorter som Alby,
Rinkeby och Fittja. Texten innehåller en mängd slanguttryck som kan vara svåra att
förstå - en ordlista skulle ha varit på sin plats. - Ulf Tegnander
I Douglas Foleys nya roman efter Ingen återvändo (2001) träffar vi några
högstadieelever på en skola i Stockholm. Två öden, elevrådsordföranden Oscars och
busen Elias, följs parallellt och vävs in i varandra. Oscar blir kär i och har sex med sin
nya lärare och Elias genomför en misslyckad spritkupp och blir kär i en muslimsk tjej.
Foley lyckas mycket bra i sin gestaltning av Oscar och Elias. Båda slits mellan ruset i
kärleken och ångesten över hur omöjlig den är, samtidigt som samma sorts känslor får
dem att utvecklas åt olika håll. Språket är ledigt och flyter på bra, men kan till en
början vara svårt om man inte är van vid invandrarslangen som används i Stockholm.
Efter ett tag luskar man dock ut vad de olika orden betyder. En toppenbok från 13 år
och uppåt, som med fördel kan användas i skolan för att belysa och problematisera
relationsproblem av olika slag. - Martin Therus

Anne Frank (under inköp)
Anne Franks dagbok : anteckningar från gömstället 12 juni 1942-1 augusti 1944
30 ex
Denna nya, svenska utgåva av Anne Franks dagbok är en översättning av den oavkortade
originalutgåvan och innehåller tidigare opublicerat material ur Annes anteckningar från
gömstället 12 juni 1942-1 augusti 1944. En koncentrerad inledning presenterar vad som
hände med Annes dagboksanteckningar efter hennes död, forskningen kring den ibland
ifrågasatta, men sedan helt säkerställda äktheten och de textkritiska respektive
nyredigerade utgåvorna. Den brådmogna Anne Frank (1929-1945) får en dagbok på sin
trettonårsdag. Den 6 juli 1942 beger sig familjen till det gömställe som blir deras och
ytterligare fyra personers hem fram till 4 augusti 1944. Ett efterord berättar om de åttas
öden och vad som hände med deras outtröttliga hjälpare. I sina kommentarer redogör så
översättaren utförligt och engagerande för innehållet i det som finns bevarat av Annes
dagboksanteckningar och övriga författarskap. Nu, 60 år efter Annes död, känns både
hennes tonårsjag och hennes författarambitioner oerhört levande
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Sonya Hartnett
Fjäril
30 ex
Tonåringens såriga inkubationstid, den plågsamma förvandlingen från puppa till larv
och från larv till fjäril, gör ALMA-pristagaren Sonya Hartnett en mästerlig gestaltning
av. Redan i inledningen kastas läsaren direkt in i den snart 14-åriga Plum Coyles liv.
Hon står naken framför spegeln och går med äckelkänslor igenom alla sina fysiska
tillkortakommanden. Man förstår precis, och kommer ihåg hur det var när man var
fjorton och kroppens kändes främmande. Som en parallellhistoria finns grannen
Maureen, en ung mamma som har allt den färglösa Plum önskar sig: hon är vacker,
elegant, självständig och blir den vän Plum längtat efter. Smygande övergår relationen
till en slags mental förförelse, där Plum används av anledningar som hon inte kunnat
föreställa sig. Maureen genomgår under berättelsens gång en omvänd förvandling:
från fjäril till larv. Plums skoltid är svåruthärdlig, där hon ängsligt försöker hitta en
plats i ett hänsynslöst tjejgäng som också utnyttjar henne. Men Plum överlever,
utvecklas och får nya värderingar: "Världen är så god att hon måste jämra sig." Fjäril är
en insiktsfull, men obarmhärtig, utvecklingsroman som Hartnett har skapat för
målgruppen unga vuxna. Översättningen flyter fint, men språket känns något mer
överlastat än vanligt; bilderna duggar tätt över sidorna och tynger ner dem en aning. Elisabeth Eliasson Roos

Joyce carol Oates
Vilda gröna ögon
30 ex
Joyce Carol Oates avslöjar i denna djupt engagerande och täta ungdomsroman en,
utifrån sedd, perfekt kärnfamiljs dolda helvete. Allt upplevs genom huvudpersonen
14-åriga Franky. Hennes pappa är framgångsrik, kraftfull och populär
sportkommentator på tv. Franky och hennes syskon älskar och fruktar honom. Att han
är en misshandlande despot avslöjas successivt allteftersom Franky vågar och förmår
ta sanningen till sig. När mamman som offrat sin frihet för barnens skull väljer sitt eget
liv, stegras händelseutvecklingen mot den oundvikliga katastrofen. Oates gestaltar
insiktsfullt och skarpt det intrikata spelet mellan föräldrarna, Frankys och syskonens
lojalitetskonflikter och hur händelserna i familjen påverkar Frankys relationer med
andra. Det är en smärtsam, laddad och oerhört gripande berättelse, avskalad all
sentimentalitet. Trösten är att Franky besitter en inre styrka, en obändig kraft, som
hjälper henne att klara krissituationer och gör henne till överlevare. Denna
ungdomsroman är sprungen ur en mästarens förmåga att, språkligt lättillgängligt (en
eloge till översättaren är på sin plats), leda läsaren in i okända psykiska landskap. En
helt suverän ungdomsroman! - Ulla Forsén
Under ytan i den framgångsrika familjen lurar avgrunden i Joyce Carol Oates andra
ungdomsbok Vilda gröna ögon. Femtonåriga Franceska, oftast kallad Franky, berättar
om ett förflutet år där hennes värld sakta men säkert totalt förändrats. Hennes
mamma försvinner under oklara omständigheter, och till slut inser Franky det läsaren
långt tidigare förstått: att psykiskt våld och misshandel slutligen lett till mammans
död. Franky går från omedvetenhet och förträngning till plågsam insikt och tvingas
omvärdera sina föräldrars handlingar och bevekelsegrunder. Denna utveckling skildrar
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Oates övertygande och engagerande med ett lättillgängligt språk. Men av romanens
personer är det bara Franky som blir en sammansatt och trovärdig personlighet, de
andra inblandade reduceras till pusselbitar i ett för alla utom Franky tydligt mönster.
Sympatin för Franky och väntan på att hon äntligen ska inse vad som hänt håller
läsintresset vid liv, men i övrigt lämnar både personer, miljö och intrig läsaren ganska
oberörd. - Katarina Lycken
Ytterligare en lektör har bedömt boken. Skildringen av en psykopat som dubbelbinder
sina offer med kärlek och hot har realistiska drag. Berättelsen är fängslande men också
frånstötande genom författarens sätt att vrida om kniven en gång för mycket.
Kvinnomisshandel som leder till mord är en internationell företeelse, men Oates
skildring har en tydlig amerikansk prägel, som känns känslomässigt främmande.
Framställningen av idyllen på landet och den hårt kommersialiserade miljön i staden
framstår också som alltför onyanserad. Oates driver en feministisk linje, men lyckas
inte övertyga helt. Språket flyter väloljat - nästan manipulativt. Det här är en bok som
jag tvekar att sätta i händerna på en tonårsflicka. - Monika Ahlberg

Annika Ruth Persson
Du och jag, Marie Curie
30 ex
Du och jag, Marie Curie handlar om Jenny, en femtonårig fotbollstjej, som har ett
specialintresse i den tvåfaldigt nobelprisbelönade forskaren Marie Curie. Det som
började som ett specialarbete i skolan fortsatte sedan med privata anteckningar,
kommentarer och frågor till Marie Curie. Det dröjer dock inte länge förrän fokus
flyttas till Jennys eget liv och det hon kommer fram till under resans gång. Det råder
ingen tvekan om att det är starka känslor det gäller, känslor som kanske framför allt
ges uttryck när man befinner sig i en viss ålder. Ibland finns det likheter med filmen
Skruva den som Beckham, i alla fall när det gäller oförstående föräldrar och vänskap
som mer handlar om attraktion. Jag kan inte annat än varmt rekommendera den här
boken för läsning, som tar upp vilka förebilder samhället ger och som inte alls väjer för
tjejers sexualitet. - Petra Strömbäck
Sommaren 1986 har Jenny sin första stora kärleksupplevelse. Det är denna sommar
hon lär känna sig själv och de tankar hon har om sin framtid, kosmos och lite till,
anförtror hon i dagboksform den beundrade Marie Curie. Här finns alla ingredienser
till en klassisk tonårsskildring: ung och het kärlek, sommarlovsfrihet, kompisar och
svek. Jennys känslor pendlar mellan triumferande kärlekslycka och förvirrad
osäkerhet. Debuterande Annika Ruth Persson, chefredaktör för Ord&Bild och
översättare, hittar det exakta tonläget och sätter ord på denna ambivalens, som
förstärks av reaktionerna på den lesbiska relationen mellan Jenny och Filippa. Deras
förhållande skildras med precis det mått av erotik och ömhet som tonåringars kärlek
kan ha. I beskrivningen av föräldrarna och deras inrutade trivselvanor bränner det till
av såväl humor som skarp iakttagelseförmåga. Detta är en härlig berättelse om
ungdom, kärlek och identitet, som med lika stor behållning kan läsas såväl av dem som
för länge sedan fyllt femton som av dem som snart ska fylla. Den skulle lämpa sig
utmärkt som fördjupningsläsning inom temaarbeten om relationer och samlevnad på
högstadiet. - Katrine Hamori

Bali Rai
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Förbjuden kärlek
29 ex
Ivrigt läser jag Bali Rais nya roman eftersom hans tidigare ungdomsromaner
Välkommen till ghettot (2003), (O)planerat bröllop (2002), Rani & Sukh (2004) m.fl.
håller hög kvalitet och jag blir inte besviken. Förbjuden kärlek är en lika stor njutning
som de föregående. Miljön är som vanligt Leicester i England, huvudpersonerna är
andragenerationens invandrare från Indien, temat är Shakespeares Romeo och Julia
eller kanske snarare West Side Story denna gång. Den unga kvinnan Simran, född i
England av indiska föräldrar, förälskar sig i Tyrone, en svart yngling. Simran inser från
början att detta kärleksförhållande kan bli problematiskt p.g.a. Tyrones hudfärg. Hon
får rätt. Hennes egna föräldrar har inga problem med hudfärgen, men den övriga
släkten startar en rasistisk hatoffensiv som får förfärliga konsekvenser för
kärleksparet. Språket flyter lätt med mycket dialog, en del slang förekommer. Rai
lyckas här bra med att få fram klasstillhörigheter. En del intertexter gör läsningen lite
avancerad, men hela berättelsen har en positiv stämning. Bali Rai är en mästare på att
skildra kulturkrockar, både etniska och klassmässiga. - Helena Ekberg Sjöstedt
Bali Rais femte ungdomsbok, Förbjuden kärlek, utspelar sig i ett nutida Storbritannien
(Leicester, författarens hemstad) och skildrar svåra rasmotsättningar mellan indier och
svarta. Simran, en indisk flicka, och Tyrone, pojke av afro-karibiskt ursprung, blir
förälskade i varandra och Simrans släkt förfasar sig, mobbar och misshandlar Tyrone
nästan till döds. I drygt hälften av bokens 47 kapitel är det Simran som berättar,
hennes bror kommer till tals i tolv och därutöver finns några kapitel om upplopp och
rasbråk mellan pakistaner och skinnskallar på Leicester Market 1979, varigenom
läsaren får fördjupad insikt i den tidigare generationens problem. Det är en förfärlig
Pyramus och Tisber-/ Romeo och Julia-/ West side story-adaptation utan alltför
mycken död, men på ett vulgärt språk, späckat med punjabiuttryck, ungdomsjargong
och svordomar. På engelska, för engelska ungdomar som känner igen motsättningarna
mellan pakistanier och andra britter, kanske boken kan kännas aktuell, men den
verkar nog alltför specifik och lokal för läsare i Rosengård eller Rinkeby. - Anna Fridén

Alexie Sherman
Den absolut sanna historien om mitt liv som halvblodsindian
30 ex
Sherman Alexie (f. 1966) är spokane/coeur d'arlene-indian från Spokanereservatet i
nordvästra USA. Han slog igenom på 90-talet med bl.a. diktsamlingar och romaner
som Reservation blues (1995) och Indian killer (1996). Rödskinn (2004) finns i svensk
översättning. Detta är den första bok där han riktar sig till tonåringar. Huvudpersonen
(Arnold Spirit Junior) har många drag av författaren; Junior lämnar reservatet för få
bättre utbildning i en "vit" högstadieskola. Han blir förälskad, drabbas av rasism, blir
stjärna i skolans basketlag men känner sig rotlös: "Jag är halvindian på ena stället och
halvvit på det andra." Tempot är skruvat med korta kapitel, forsande dialog och
roande illustrationer. Men humorn i berättelsen har en mollstämd klangbotten;
fattigdom och alkoholism i reservatet, med döden som kall följeslagare, skildras med
självupplevd skärpa. En bok för unga som vill få inblick i vad dagens ursprungsfolk i
USA har att kämpa mot - kryddat med bitsk humor som översättaren skickligt klätt i
svensk språkdräkt. - Eva Bjärlund
Junior är less på livet i reservatet. Han är less på sprit och de vuxna indianernas
alkoholism. Han är less på fattigdom och misär och de andra indianernas uppgivenhet.
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När Junior byter till en vit skola utanför reservatet utmanar han allt och alla. Ensam
och utfryst går han i den nya skolan. Ensam och utfryst, bortsett från den egna
familjen, betraktas han som en svikare i reservatet. Junior får verkligen erfara att för
den som valt att gå sin egen väg väntar prövningar, vilket också är bokens huvudtema
- både vikten av och svårigheten i att gå sin egen väg. Författaren beskriver
indianernas situation i dagens USA och framförallt deras mentala tillstånd av
uppgivenhet och hopplöshet. En mer än läsvärd bok med många bottnar där
författaren även lyckas med att skapa nyfikenhet för Juniors fortsatta väg i livet. - Lars
Karlstrand

Shaun Tan
Ankomsten (under inköp)
15 ex
Den här boken liknar inte andra seriealbum, i det att den helt saknar text. Man skulle också
kunna kalla det för en grafisk roman. Huvudpersonen tvingas emigrera över det stora havet
för att söka sin framtid i det nya lite annorlunda landet. Och för att accentuera det
annorlunda så är det verkligen ett land som inte liknar det gamla. Det är en blandning av
tidigt 1900-tal och en fantasivärld - en till synes välbekant atlantångare styr in i en hamn där
andra figurer än Frihetsgudinnan möter upp! På ett finurligt sätt så möter läsaren sedan flera
olika invandrare och får ta del av deras historia. Vad är det som drivit just dem på flykt?
Förutom att skildra emigranternas umbäranden så kan boken sägas kretsa kring
medmänsklighet och solidaritet. Bilderna är i en mjuk sepiaton påminnande om gamla
fotografier. Det är mycket realistiska teckningar, ofta nästintill fotografiska, men även med
många fantasifulla små inslag och detaljer. Det är varvat små och stora bilder och ibland
kommer likartade bilder i en serie likt en filmsekvens. Den australiske konstnären Shaun Tan
har här skapat en bok som håller en stor konstnärlig kvalitet och kan läsas av alla från 7 år
och uppåt, även vuxna. - - John Karlsson..
Den här boken liknar inte andra seriealbum, i det att den helt saknar text. Man skulle också
kunna kalla det för en grafisk roman. Huvudpersonen tvingas emigrera över det stora havet
för att söka sin framtid i det nya lite annorlunda landet. Och för att accentuera det
annorlunda så är det verkligen ett land som inte liknar det gamla. Det är en blandning av
tidigt 1900-tal och en fantasivärld - en till synes välbekant atlantångare styr in i en hamn där
andra figurer än Frihetsgudinnan möter upp! På ett finurligt sätt så möter läsaren sedan flera
olika invandrare och får ta del av deras historia. Vad är det som drivit just dem på flykt?
Förutom att skildra emigranternas umbäranden så kan boken sägas kretsa kring
medmänsklighet och solidaritet. Bilderna är i en mjuk sepiaton påminnande om gamla
fotografier. Det är mycket realistiska teckningar, ofta nästintill fotografiska, men även med
många fantasifulla små inslag och detaljer. Det är varvat små och stora bilder och ibland
kommer likartade bilder i en serie likt en filmsekvens. Den australiske konstnären Shaun Tan
har här skapat en bok som håller en stor konstnärlig kvalitet och kan läsas av alla från 7 år
och uppåt, även vuxna.

Johan Unenge
Mitt extraliv
30 ex
Johan Unenge är en skicklig författare och illustratör som i Mitt extra liv låter den
skönlitterära texten spela en underordnad roll till förmån för de många
illustrationerna i seriestil. Undertiteln lyder: "en serieroman", och det grafiska
uttrycket med hela eller uppbrutna sidor kolteckningar dominerar verkligen och
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textavsnitten har en mera förstärkande roll. Unenge drar sig inte för att tackla svåra
ämnen, inte minst om det egna, personliga ansvaret. Mattias är en 15-årig
högstadieelev i det lilla samhället Hellevik där livet just nu i princip kretsar kring två
fenomen: det lokala basketlagets väg mot eliten och medborgargardenas jakt på
flyktingar som rymt från ortens flyktingförläggning. Rasistiska strömningar i klassen,
kompisen Ubbes och Mattias ständiga Mortal Combatspelande samt förälskelsen i
klasskompisen Alva förvirrar och komplicerar Mattias tillvaro. Unenge lyckas väldigt
väl, att i såväl text som bild fånga svåra skeenden och val. En mycket läsvärd och viktig
"grafisk roman" för en bred tonårsläsekrets! - Staffan Wennerlund
Boken är ett mellanting mellan roman och seriealbum, där textsidor följs av seriedito.
Huvudpersonen Mattias är mest intresserad av flickan Alva, alltmedan det på
högstadieskolan och i den lilla staden växer fram en främlingsfientlighet som känns
som ett kusligt eko av det sena 80-talet. Den intoleranta och kulturfientliga
småstadsmiljön känns dock trovärdig. Det ologiska i den rasistiska retoriken ställs här
genom flera parallellhandlingar på sin spets på ett bra sätt - utan allt för tydliga
pekpinnar. Även det personliga ansvaret i dessa frågor skildras väl, och de svåra beslut
Mattias tvingas fatta. De flesta karaktärerna är också noggrant tecknade med djup i
skildringarna. Språket är vardagligt, med många dialoger i en trovärdig och ungdomlig
stil. Seriesidorna är i en skenbart enkel stil med lite slängiga svartvita teckningar, men
ändock tydliga in i minsta detalj. Sammanfattningsvis en tänkvärd bok om ett allvarligt
ämne, som passar för 12-16 årsåldern. - John Karlsson

Johan Unenge
Vi som ser på
30 ex
Johan Unenge är känd för att tillsammans med Måns Gahrton ha gjort seriealbumen
om Bert, samt även andra lättlästa böcker för barn och ungdom. Vi som ser på är i
samma genre, och handlar om pojkar i yngre tonåren som söker sin identitet. Tiden är
nutid och platsen är en idyllisk småstad i Sverige. Miljöbeskrivningen är så gott som
obefintlig. Språket är lätt och ledigt och innehåller mycket talspråk. Boken är skriven i
jagform, med tyngdpunkten lagd på kamratskap, och skildrar huvudpersonens tankar
och känslor inför att bli "vuxen", vilket här innebär att lyckas i flicksällskap. Författaren
känns väl förtrogen med ämnet, och boken är trevlig utan störande jargong. Det känns
lätt att identifiera sig såväl med den vilsna tonåringen som med den arbetande
föräldragenerationen. - Christina Borgh Engman
Lysande! Johan Unenge har skrivit sin hittills bästa bok. Fyra fjortonåriga pojkar spelar
jazz och är de bästa av vänner, men just i dessa år uppträder det allvarligaste hotet
mot vänskapen - kärleken. En av de tre blir kär och lämnar musiken. Läsaren får följa
de tre andra i deras musikaliska äventyr, och även deras funderingar kring vad som
egentligen pågår runt omkring dem. De är de som ser på, men slutligen ser också
dessa tre musketörer flickorna och trion, som var en kvartett, spricker. Författaren
skriver med ett utomordentligt vackert språk. Han har hittat exakt rätt ton och han
fångar pojkarnas tankar, känslor och förvirring suveränt. Tiden är nu, men tack vare
pojkarnas intresse för musik blir texten tidlös. Unenge visar stor respekt för sina
huvudpersoner, för läsaren och för musiken. Till på köpet finns en god dos humor i
texten, som är den bästa jag läst på länge. - Jan Hansson
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Katia Wagner
Addad på nätet
30 ex
Författarinnan Katia Wagner har talat med några av de flickor som utnyttjades sexuellt
av "Alexandramannen". Ungdomarna Petra, Jenny och Linda litade på sin chatkompis
Alexandra, som utgav sig för att vara en snygg, framgångsrik kvinna. En sådan som det
var häftigt av vara vän med. Med lockande övertalning fick hon tjejerna att sälja sex,
"ungefär som i Pretty woman." Det var ett "enkelt sätt att hjälpa mamma med
räkningarna". Wagner intervjuar även Alexandramannen själv. Språket är luftigt,
enkelt och förklarande, och den otäcka innebörden griper tag i läsaren. Det som
skrämmer mest är inte bara porträttet av en sexualförbrytare, men också bilden av att
så många flickor värderar sin kropp så lågt, och att vuxna inte ställde fler frågor och
fick fram sanningen tidigare. En viktig läsning för ungdomar från ca 13 år men även för
vuxna. - Sofia Carlenberg
Titeln är kanske svårförståelig för vuxna men begriplig för de ungdomar, som denna
förkortade version av originalboken Alexandramannen utgiven 2008, riktar sig till.
Addad, svensk-engelska: tillagd, kontaktbar, uppraggad. I den här boken berättar
Linda, Jenny och Petra i var sitt kapitel om hur de klart underåriga lockats och
utnyttjats sexuellt av en i Malmö boende 31-årig man. Även han ger i ett eget kapitel
pratigt sina bortförklaringar. Nät-träffarna, med 58 flickor han utnyttjade under några
år, började med oskyldigt chattande, där han utgav sig för att vara tjejkompisen
Alexandra, blev snart hemliga möten med övertalning och tvång, våldtäkter,
avsugningar, oral- och analsex, ibland betalning och hot. De skamsna flickorna höll
föräldrar och andra vuxna ovetande. De för offren, med sina såväl fysiska som psykiska
skador, obehagliga rättegångarna har resulterat i att förövaren dömdes till 10 års
fängelse och livstids utvisning. Språket, intervjuerna, är helt ungdomars ordval. Den
här boken, en varningsklocka, är skrämmande och viktig läsning för tjejer
(tjejgrupper), men ger också vuxna som ej tar del av originalutgåvan (men borde) ett
snabbläst alternativ! - Ulla Britt Westelius

Klassuppsättningar
uHc.03
Barbro Lindgren
Rosas sånger
11 ex
"Den Rosen är mig kär!" skriver Barbro Lindgren i sin nya lilla diktsamling om
bullterriern Rosa, där folkvisan ligger nära, men framför allt Birger Sjöberg. "Se, Rosa
molnen ...", "Tänk, Rosa ..." är också hans tilltal i skenbart naiva samtal med Frida om
jorden och universum. Och om döden. "Det blåser i hennes hjärta / det gör det i
hjärtan ibland" är en av Rosas sånger som lämnar avtryck. För att inte tala om den
konkreta bild av det korta jordelivet man får som hund eller människa: "Vi har våra
gropar / att ligga i / och märgben / att slicka på." Precis så är det. Eva Erikssons Rosabilder (blyertsteckningar) är utsökta, mjukt kritiga. Georg Riedels musik är säkert lika
läcker, men ingår inte i boken. Rosas sånger sjunger sig själva i läsaren, liten eller stor.
- Britt Isaksson
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Kungsholmens ljuva ros, bullterriern Rosa, finns inte mer. Kanske var det blåsten i
hundhjärtat som ändade hennes liv? Det viktigaste är dock att hon lever kvar för alltid
i Barbro Lindgrens texter och Eva Erikssons teckningar. Här får vi återigen träffa denna
helt fantastiska lilla fulsnygging som blivit känd och älskad genom ett flertal barn- och
vuxenböcker. Rosa är en filosofisk hund som ser på världen med den mulliga nosen
mot vinden, öronen fritt slängande och tassarna behagfullt utsträckta. Hennes charm
är oemotståndlig och man faller förälskad och förtrollad redan vid första anblicken på
omslaget. Som all äkta kärlek innefattar Barbro Lindgrens känsla för Rosa även ett
mått humor och ett stänk tragik. Eva Erikssons bilder är helt kongeniala med texten.
Den lilla boken med sånger tillägnade Rosa vänder sig till alla från tre till nittiotre som
någon gång, liksom hon, undrat var molnen kommer ifrån. - Katrine Hamori

Eva Lundgren
Magic, Cilla & Baby/ Bilderbok
30 ex
Eva Lundgrens barnboksdebut Magic, Cilla & Baby är krammärkt och det framgår med
all önskvärd tydlighet. I hennes abc-resa får vi möta barn i mångkulturella Sverige i
dag, i alla tänkbara konstellationer, relationer och situationer. Frågor ställs till
barnläsarna som ska få dem att stanna upp och tänka efter hur förhållningssätt och
tankar får konsekvenser hos både aktören själv och personer runt omkring. Språket
utbildar läsaren i olika slanguttryck men även i tolerans gentemot medmänniskor på
det sätt författaren använder dem. Vänskap, mobbning, utanförskap, homosexualitet,
heterosexualitet och rasism är de övergripande motiven. Nitton illustratörer har
ansvarat för en eller två bokstäver var. De olika stilarna hos dem kan kännas
uppfriskande men även upplevas som störande och osammanhängande av läsaren.
Boken bör högläsas i en mindre grupp på låg- eller mellanstadiet, där utrymme ges till
en spontan diskussion efter varje bokstav. - Marie-Helene Klementsson
Äntligen en mamma som inte anses töntig när hon sjunger och "jockar"! Denna abcbok förtjänar en plats överallt där det finns intresse för nutiden, språket och konsten.
Utan att bli alltför politisk korrekt lyckas den, där A står för Annorlunda och Q för
Queer, förmedla etik och moral på ett tilltalande sätt. Under S (för Snippa och Snopp)
får vi t.ex. lära oss strategier mot sexuella övergrepp: "Tjejer killar - hör nu opp! Om
någon tafsar, så säg stopp! Sparka, skrik dig hes och bit! - Stick och brinn din dumma
skit!". Verserna innehåller ord och slanguttryck som förklaras längst ner på varje sida.
Läs boken, lägg författarens och de nitton (!) illustratörernas namn på minnet (bland
de mer kända finns Sara Teleman och Nanna Johansson men Eva Hjelte står för den
kanske mest levande illustrationen). Magic, Cilla och Baby har goda förutsättningar att
bli en av denna generations stora klassiker. - Karin Lögdberg

Sonya Sonnes
Vad mina vänner inte vet
30 ex
I Sonya Sones bok Vad mina vänner inte vet får vi följa huvudpersonen Sophie i en
poetisk dagbok. Ensam i stan utan väninnorna upptäcker hon att hon dras till den
person hon minst av allt vill känna sig attraherad av - skolans största tönt, Murphy.
Trots att hon kämpar emot med näbbar och klor finner hon sig snart i något som liknar
ett förhållande. Men hur ska hon kunna erkänna det för sina vänner? Naturligtvis
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segrar dock kärleken till slut. Boken är skriven på ett känslomättat och böljande språk
som emellanåt stannar upp, när huvudpersonen kommit till en insikt eller vill övertyga
sig själv om något. Ibland blir det närgånget och intimt för att i nästa stund bli
avståndstagande och motsägelsefullt. Interpunktionen är mycket sparsam, för att inte
säga näst intill obefintlig, vilket ger intrycket av att Sophies tankar flödar fritt ner på
pappret. Rädslan för att inte passa in och osäkerheten kring den egna identiteten är
teman som genomsyrar boken på samma sätt som de genomsyrar de flesta
tonåringars liv. Personskildringen är mycket trovärdig. Författaren lyckas väl med att
skildra den motsägelsefulla verklighet som många ungdomar genomgår i tonåren. Här
kommer många tonåringar att känna igen sig. - Susanne Eek

