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MUTANTERNA.
EXPERIMENTET, DEL 1
INGELA KORSELL & DANIEL THOLLIN
NATUR & KULTUR. 156 SIDOR

TRUSTVILLE.
SVINET
ANNA KNUTSSON & ANN-CHRISTINE MAGNUSSON
OPAL. 190 SIDOR

AKAMELLA.
ANDARNAS RIKE 
LOWE ASPVIKEN
BILD: PETER BERGTING
ALFABETA. 143 SIDOR

Matteo föddes med en djurmutation, han har fladdermusvingar. Matteo avskyr dem, 
och allra mest när de är utfällda. Därför gömmer han armarna i långärmade oversized 
hoodies hur varmt det än är. Matteos mutation beror på ett experiment som hans 
mamma deltog i som ung student. Det leddes av en professor i strålningsvetenskap 
men något gick fel, vilket gjorde att fem studenter födde var sitt barn med olika 
djurmutationer. Nu ska Matteo snart börja en ny skola där han hoppas slippa sin 
gamla plågoande Arvid. Men när klasslistan kommer och Arvids namn står med 
vill han bara skrika. Kommer han aldrig slippa honom? Samtidigt dyker inte Molly 
– fiskflickan – upp till sin bokade tid på Kamalas mottagning. Det är hon som har 
ansvar för den medicinska uppföljningen av mutantbarnen. Kamala förstår snart 
att allt inte står rätt till och hon måste varna de andra. Någon är ute efter att skada 
djurmutanterna.

2

Jill tror att Carla är försvunnen för all-
tid och skräcken är förlamande när hon 
plötsligt dyker upp igen. Carlas värsta 
plågoande är tillbaka i stan och hon 
behöver Jills hjälp för att hämnas. Den 
här gången vägrar Jill. Efter den förra 
blodiga hämnden hon deltog i fick hon 
nog och kommer aldrig mer hjälpa 
Carla. Men Carla ger sig inte. När Jills 
lillebror kommer till skada inser Jill 
att hon inte har något val. Hon måste 
hämnas Carlas spöke.

När pappas lön inte längre räcker till 
måste Gustavas bror Georg börja jobba 
på tåget. Efter en fruktansvärd olycka 
på järnvägen är han plötsligt borta 
och Gustava måste ta över broderns 
jobb att försörja familjen. Tåget tar 
Gustava till Tornedalen och osynliga 
blickar förföljer henne på resan. Är det 
Georg som försöker säga henne något? 
Eller är det egentligen något farligt 
som vill ha kontakt? Gustava måste få 
veta vad det är som kallar.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

NATALIA TAPIA PARDO VÄLJER 
BÖCKER FÖR MELLANÅLDERN

Vad vill man läsa när man är  
9–12 år?
Oj vilken svår fråga! Det är lika svårt 
att svara på som vad vill man läsa när 
man är 39-42 år? Men om jag ska göra 
ett försök är svaret: samma för alla 
åldrar, det vill säga allt eller inget, 
manga, fantasy, skräck, fakta, korta 
böcker eller mastodontverk och allt 
däremellan. 

Hur ser du på åldersindelningar  
för böcker?
Det kan ju vara bra att ha för vuxna 
som ska låna böcker till barn eller 
köpa presenter, men som 9-12 årig 
läsare vet man ju själv bäst vad man 
vill läsa!

Brukar du lyssna på ljudböcker?
Jajjamen! Det är det enda som gör 
städning, diskning och annat som är 
dödstrist rimligt att stå ut med. Då 
jag lätt svävar i väg i tanken väljer jag 
oftast att lyssna på böcker som inte 
kräver mitt fulla fokus, typ en riktigt 
spännande deckare! 

Är du en morgonpigg läsare eller 
en läsande nattuggla?
Hmm, jag är nog mest av allt en sov-
människa! Men om jag måste välja får 
det bli en läsande nattuggla. En sjukt 
bra bok kan hålla mig vaken natten 
lång.

Kan du se några trender i årets 
utgivning för mellanåldern?
I år möter vi det övernaturliga, folktro, 
parallella världar och magin som finns 
dold mitt ibland oss. Och också en hel 
del skejtare!

Natalia Tapia Pardo är biblioteks- 
pedagog och arbetar på TioTretton  
i Kulturhuset/Stadsteatern i  
Stockholm.

Vi som väljer

Vill
läsa!

Har
läst

BÖ
CKER

9–12
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Sagor från Tornedalen
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DEN DUBBLA GRAVEN. 666 
BENNI BØDKER
ÖVERSÄTTNING: MARIE HELLEDAY EKWURTZEL
HEGAS. 31 SIDOR

 
NATTFLYGARE, DEL 1.
STORMENS DÖTTRAR
ULRIKA KÄRNBORG
NATUR & KULTUR. 158 SIDOR

CREEPY. 
FLICKAN 
TOBIAS GARD
BILD: VIKTOR ENGHOLM
HEGAS. 79 SIDOR

SJU SPÖKEN
CHRIS PRIESTLEY
ÖVERSÄTTNING: MARIA FRÖBERG
ARGASSO. 141 SIDOR

EN ÄKTA LJUGIS
INGRID OLSSON
RABÉN & SJÖGREN. 180 SIDOR

VERA SVANSONS DAGBOK FÖR 
HJÄRTEKROSSADE OCH BÄSTIS- 
TJUVAR
MOA DE BRUIN
RABÉN & SJÖGREN. 182 SIDOR

Elias har precis fått veta att mammas 
kille och dotter ska flytta in. Egent- 
ligen tycker han att det låter bra men 
pappa kommer bli jätteledsen. Elias är 
trött på att föräldrarna bråkar fast de 
skiljt sig så han tar på sig att berätta 
nyheten för pappa. Men i stället hittar 
han på en lögn för att pappa ska bli 
glad, och det funkar. Nu ska han se till 
att alla fortsätter att vara glada utan 
att sanningen kommer fram. Även om 
det känns hemskt inuti.

Vera går i femman och allt är helt 
perfekt. Hon bor med sin knäppa 
familj, har sin älskade bästis Lise och 
sin underbare kille Hugo. Eller nej, 
det är inte helt perfekt. Någon har 
vandaliserat pappas taco-båt. Hugos 
kusin Otis är ganska jobbig och någon 
har varit inne i Veras rum och läst 
i hennes dagbok. När Lise och Otis 
börjar hänga blir allting konstigt. Är 
Vera och Lisen inte längre bästisar? 
Och varför har Hugo plötsligt slutat le 
mot Vera i skolan? 

Det blåser upp till storm och inga 
människor syns till. Alla har tagit 
skydd från vinden som sliter och river 
i allt den kommer åt. Hästarna gnäg-
gar i panik inne i sina stall, de vet att 
de måste hålla sig inne i natt. Men det 
som människorna i trakten fruktar all-
ra mest är inte den vilda stormen utan 
Enbente Ville. Idag är dagen då han 
gick en fruktansvärd död till mötes 
och det sägs att han ska vakna från de 
döda och utkräva sin hämnd. 

Kristin och hennes mor har särskilda 
gåvor - ett slags trolldom som gör att 
de kan flyga om nätterna och hjälpa 
de sjuka. I byn har de börjat förhöra 
och fängsla kvinnor och flickor som 
misstänks utöva trolldom. Kristin är 
livrädd att prästen ska söka upp dem 
hemma på gården. Rykten sprids som 
en löpeld genom byn och alla är villiga 
att ange varandra för att själva klara 
sig. Är enda alternativet att fly? Eller 
finns det någon kvar att lita på?

Vid Leos säng står en flicka och tittar 
ner på honom. Ur hennes ögon rinner 
svart sörja och hennes andedräkt 
luktar död. Plötsligt vaknar han och 
inser att han drömde, men i spegeln 
ser han djupa rivmärken på sin kind. 
Var det en sanndröm? Det finns bara 
en person som tror honom: Asma. 
Spökflickan förföljer Leo vart han än 
går. Asma och Leo tänker ta reda på 
vad flickan vill. Det leder dem till en 
övergiven fabrik som döljer en hemsk 
hemlighet.

Jake är en av de lyckliga som vunnit 
spöknovelltävlingen och har blivit 
inbjuden till Grimstone Hall. Det ska 
vara det mest hemsökta huset i hela 
England. Jake och de andra ska få en 
guidad tur där. En tidigare ägare var 
känd ockultist och fyllde huset med 
mystiska föremål. Han var besatt av 
svart magi, det sägs att han kastade 
en förbannelse över en spegel i huset. 
Spegeln är krossad men hänger 
fortfarande kvar och den kallar på 
Jake. 
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Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
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Har
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Har
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BORTBYTINGAR.  
DE ÖVERBLIVNAS ARMÉ, DEL 1
GUSTAV TEGBY
BILD: MARIA FRÖHLICH
RABÉN & SJÖGREN. 257 SIDOR

VERAS KRIG
KATARINA KUICK
ALFABETA. 171 SIDOR

GAMERS. LEVEL 2.  
TAPPA KONTROLLEN  
ANDREAS PALMAER
BILD: JONAS KÄLLBERG
BONNIER CARLSEN. 136 SIDOR

BESTEN OCH BETTY.  
BESTENS HÄMND
JACK MEGGITT-PHILLIPS
BILD: ISABELLE FOLLATH
ÖVERSÄTTNING: BJÖRN WAHLBERG
BONNIER CARLSEN. 278 SIDOR

JOY ALLTID GLAD
JENNY VALENTINE
BILD: CLAIRE LEFEVRE
ÖVERSÄTTNING: GUN-BRITT SUNDSTRÖM
ATRIUM. 194 SIDOR

H SOM I HARRIET 
CECILIA LIDBECK
LILLA PIRAT. 247 SIDOR

Några timmar efter det hemska grälet 
mellan syskonen Dorian och Nadia 
hittas hon livlös i Vinterviken. Det 
enda Dorian kan tänka på är att han 
hade kunnat rädda henne den där 
kvällen. Snart börjar märkliga saker 
hända. Under begravningen regnar 
det inne i kyrkan och samma kväll 
börjar hans egen spegelbild att prata 
med honom. När han möter mylingen 
Majken förstår han att han själv är ett 
kraftfullt väsen. Kan han ha orsakat 
Nadjas död?

Det är en månad sedan kriget kom till 
staden Leningrad i Sovjetunionen. 
Vera är tio år och andra världskriget 
pågår för fullt. I början tyckte Vera 
att alltihop var väldigt spännande. 
Men tiden går och kriget tar aldrig 
slut. Snart finns det ingen mat kvar 
och människorna i staden svälter 
och fryser ihjäl. När Vera och hennes 
mamma inte längre har någon kontakt 
med omvärlden längtar de bara efter 
den varma våren, för visst kommer de 
överleva?

Tv-spelet Golden Goal är det bästa 
Lionel vet och nu kanske han kan 
ta sig upp till GG-Allsvenskan. Han 
spelar också vanlig fotboll där han 
förlorat sin startplats. Lionels för-
äldrar älskar sport men hatar tv-spel. 
Därför har de förbjudit Lionel att spela 
Golden Goal tills han får tillbaka start-
platsen i fotbollslaget. Men det kliar 
i spelfingrarna så han spelar i smyg. 
Han måste träna och tänker inte låta 
den här chansen gå honom förbi.

Besten är borta. Ebenezer Tweezer och 
Betty är vänner och de ska från och 
med nu bara göra goda gärningar. Till 
att börja med tänker de sälja bestens 
hemska presenter på loppis och hela 
vinsten ska gå till barnhemmet. Men 
det är något som inte stämmer. En 
efter en kommer tillbaka och hävdar 
att sakerna de köpt är arga. Ebenezer 
och Betty inser snart att det verkar 
som om presenterna är ute efter 
hämnd. Går det någonsin att bli av 
med besten?

4

Joy har precis flyttat hem till sin morfar 
i England. Hon har börjat en ny skola 
där alla tycks vara uppdelade i grupper. 
Joys grupp kallas den nya eller kanske 
konstiga. Klassföreståndaren menar 
att ”Joy har svårt att anpassa sig”. Det 
enda som är bra med skolan är skol-
gården. Där står en fantastisk ek som 
Joy gillar att klättra i och där träffar 
hon Benny. Men eken ska huggas ner. 
Vännerna planerar en briljant kupp för 
att rädda trädet!

Harriet gillar pianot som står i huset 
vid kusten allra mest, även om de 
sällan är där för mamma gillar att resa 
till solen och då måste Harriet följa 
med. Egentligen bryr hon sig inte om 
pianospelandet, det är mamma som 
vill att Harriet ska spela. Mamma är 
full av hemligheter. Varför vägrar 
hon berätta om sin brännskada? Och 
varför blir hon som galen när Harriet 
försöker öppna det gröna skåpet? 
Harriet måste få reda på vad mamma 
döljer.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Operation rädda eken!

Ett magiskt Stockholm

När bomberna faller
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HAJTÄNDER 
ANNA WOLTZ
BILD: MAARTJE KUIPER
ÖVERSÄTTNING: OLOV HYLLIENMARK
LILLA PIRAT. 94 SIDOR

SPIONGÄNGET. 
DET HEMLIGA UPPDRAGET
JAMES PONTI
ÖVERSÄTTNING: HELENA STEDMAN
MODERNISTA. 312 SIDOR

SKOGENS SLUT
MÅRTEN MELIN
BILD: MATTIAS OLSSON
LILLA PIRAT. 96 SIDOR

Kan man cykla 360 kilometer på ett 
dygn? Atlanta tänker i alla fall försöka. 
Men det första som händer är att det 
smäller. Atlanta krockar med Finley 
men hon biter ihop för att inte gråta. 
Han ska inte tycka synd om henne, det 
gör redan alla andra på skolan. Finley 
följer med Atlanta på hennes omöjliga 
uppdrag. Han har rymt hemifrån men 
han har inte ens en hoodie, sovsäck 
eller matsäck med sig – bara en liten 
påse med miljoner år gamla hajtänder.

En man som kallar sig för ”Mamma” 
räddar tolvåriga Sara från att hamna 
i ungdomsfängelset. Även om det 
hon gjorde var olagligt, ångrar hon 
sig inte. Det var för en god sak hon 
bland annat hackade sig in i bankens 
säkerhetssystem. ”Mamma” är hemlig 
agent i MI6 och han vill rekrytera Sara 
till deras specialenhet och spionskola 
i Skottland. MI6 behöver hennes hjälp 
att utföra en väldigt avancerad kupp i 
Paris. Och det är bråttom.

När Noah kommer hem märker han 
direkt att pappa har druckit. Lillebror 
Milo leker i soffan och pappa blir arg. 
Han slår Milo så hårt att det blir ett 
rött märke på kinden. Noah borde 
stanna hos Milo men han kan inte 
vara kvar. I stället drar han på sig 
skidorna och sticker. Plötsligt slocknar 
elljusspåret och Noah ser att han är 
iakttagen. En väsande varelse kommer 
ut ur skuggorna. Noah vet att han 
måste fly men han har ingenstans att 
ta vägen.

5

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vem kan  
rädda dig?

GASTEN
ÅSA LARSSON OCH INGELA KORSELL. BILD: HENRIK JONSSON
ÖVERSÄTTNING: RAWIA MORRA. DAR AL-MUNA. 200 SIDOR

LACAGTA /PENGARNA
BENGT OHLSSON. ÖVERSÄTTNING: MUSA M ISSE. FENIX. 122 SIDOR.

 صدر اآلن باللغة العربية الجزء الخامس من سلسلة PAX. عيد امليالد يقرتب يف املدينة الصغرية
 ماريافريد، ويتقرر أن يكون األخَوان فيّغو وآلريك من بني صبيان موكب لوسيا يف املدرسة. أمٌر

 محرٌج جداً! ولكن لديهام أموراً أخرى أكرث جّدية عليهام التفكري بها. عندما يلعبون لعبة السيدة
 السوداء ,Svarta Madam تخرج األمور عن السيطرة وتُفتَح بوابة إىل الجانب اآلخر حيث

 يكونون يف خطر وتنقطع بهم الُسبل. هل ميكنهام أن يضعا ثقتهام يف آيرس التي حاولت قتَل
 آلريك قبل ذلك ولكن ميكنها مساعدتهام اآلن؟ إذا كان الجواب ال، هل سيعيش الناس حالة

الهلع حتى املوت؟

Markii uu Henrik helay boorso, waxaa soo foodsaartay kala 
doorasho adag.Waa inuu arrinta u sheegaa hooyadii iyo aabbihii 
ama uu wacaa booliiska, miyaanay sidaa ahayn? Waxaa galay 
damac, wuxuuna rabaa inuu marka hore ogaado waxa ku jira 
boorsada. Markaa wuu kala jebinayaa wuxuuna ka dhex helayaa 
waraaqo lacag badan. Wuxuu go’aansanayaa inuu qarsado 
boorsada, wuxuuna ka fekerayaa sida uu ku qarin karo. Henrik 
wuxuu dareemayaa cabsi iyo kalsoonidarro. Sir noocanoo kale wey 
culus tahay in la hayo, gudahiisana waxaa ka guuxaya fekerka ah 
inuu qalad sameeyey….

Nu finns del 5 i Pax-serien på arabiska. Julen närmar sig i den lilla 
staden Mariefred och bröderna Viggo och Alrik blir utsedda till 
stjärngossar i skolans luciatåg. Så pinsamt! Men de har allvarligare 
saker att tänka på. När leken Svarta Madam går överstyr och en port 
öppnas till andra sidan är de verkligen illa ute. Kan de lita på Iris som 
försökte döda Alrik tidigare men som nu kanske kan hjälpa dem? Om 
inte, kommer folk att bli gastkramade - till döds.

När Henrik hittar en portfölj, ställs han inför ett svårt val. Han borde 
väl berätta för mamma och pappa eller ringa till polisen? Han blir 
nyfiken och vill först se vad det är i portföljen, så han bryter upp den 
och hittar massor med sedlar. Han bestämmer sig för att gömma 
portföljen och fundera lite mer på hur han ska göra. Henrik känner 
sig rädd och osäker. En sådan hemlighet är ju tung att bära och inom 
honom gnager tanken på att han gjort fel…

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

ARABISKA SOMALISKA

الهائِم
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CAMILLA LAGERQVIST
BILD: LINA BLIXT
BONNIER CARLSEN. 224 SIDOR

ANNO & ISSA
YLVA OKNELID & LINNEA LUNDBORG
BILD: YLVA OKNELID
ALFABETA. 208 SIDOR 

MÖRKER ÖVER SKATEPARKEN  
EVA APELQVIST
OPAL. 224 SIDOR

ORMEN I HISSEN OCH 12 ANDRA 
MÄRKLIGA HISTORIER
PETTER LIDBÄCK
LILLA PIRAT. 184 SIDOR

STELLA OCH KYRKOGÅRDEN
JERKER HULTÉN
IDUS. 180 SIDOR

ÖVERLEVARNA.
TARA PÅ TITANIC
NIKKI SHANNON SMITH
BILD: MATT FORSYTH
ÖVERSÄTTNING: PETER M. ERONSON
HEGAS. 87 SIDOR

Gerdas far ligger på sanatorium och 
hennes mor är på vilohem. Det är 
snart jul och Gerda och lillebror ska 
åka till mormor och morfar i Hälsing-
land. Det är snart fem år sedan hon 
var där och då blev mor helt vansin-
nigt arg och sa att de aldrig mer skulle 
komma tillbaka. Bara några dagar inn-
an julafton försvinner ett barn i byn 
och det enda som finns kvar är spår av 
klövar i snön. Har julbocken kommit 
för att ta med sig alla barn som inte är 
snälla?

Nu kan de äntligen börja skejta igen. 
Anno och Jakob har varit bästa vänner 
sedan förskolan. När Anno började 
skejta var det självklart att Jakob ock-
så skulle börja. Det är fullt med folk 
i skejtparken när Anno lägger märke 
till en ny tjej, hon heter Issa och får 
det att kittla i magen. För att få vara 
ensam med Issa träffar Anno henne i 
smyg trots att det kan såra Jakob. Men 
det går inte att hjälpa – Issa tar upp all 
tankekraft. 

Det ryktas om att sponsorer ska kom-
ma till Vingegårds skatejam. Om Tove 
tränar hårt kanske hon blir upptäckt. 
Men nu verkar det som om skatepar-
ken ska läggas ner för att bli hockey-
rink. Tove är fast besluten att göra allt 
hon kan för att bevara parken. Det blir 
svårare än hon tänkt sig när en död 
kropp plötsligt hittas där. 

Tänk om du fick möjligheten att träffa 
din största idol men det slutade i total 
katastrof, skulle du ångra mötet då? 
Eller tänk om personen som du litade 
på mest av alla dolde den värsta av 
hemligheter. Skulle du hjälpa till att 
behålla hemligheten då? Att få höra 
hur ens egen framtid ska se ut kan 
vara lockande men vad skulle du göra 
om du fick veta att en smärtsam tid 
väntade dig?

6

Regnet öser ner när Stella korsar ga-
tan och blir påkörd av en bil. Hennes 
liv får ett våldsamt slut men konstigt 
nog känner hon ingen smärta. När 
Stella vaknar vet hon inte vart hon är 
men förstår snart att hon befinner sig 
på kyrkogården. Allt Stella vill är att ta 
sig hem till mamma för att säga förlåt. 
Men hon är fast, det går inte att lämna 
kyrkogården. Bara en har lyckats, 
Greven, och honom ska man hålla sig 
borta från. 

Efter många timmars väntan får Tara 
och hennes familj äntligen kliva 
ombord på det berömda fartyget, 
Titanic. Det var pappas idé att lämna 
Frankrike för att åka till Amerika, 
”möjligheternas land”. Ombord 
på fartyget blir Tara vän med den 
ensamma flickan Paulina. När Titanic 
den femte natten kör på ett isberg 
utbryter panik. Tara springer ifrån 
sin familj för att hitta sin vän. Tänk 
om Paulina är fast bakom de låsta 
grindarna i tredje klass?

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
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Har
läst

Ett juläventyr

Kärlek och svek
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STJÄRNFOLKETS Ö
FILIP LINDKVIST
B/WAHLSTRÖMS. 219 SIDOR

GLITCH. 
ISILDURS ÖGA
SANDRA RATH
BILD: ISMAR DIDIC
ORDALAGET. 150 SIDOR

DUSTY.  
MOTORSÅGSSTÖLDERNA, DEL 1
JOHAN ANDERBLAD
BONNIER CARLSEN. 120 SIDOR

En natt vaknar Henrietta av att stjärn-
folket kallar på henne. Hon smyger 
ut i den kalla natten där de grumliga 
skepnaderna väntar bland klippor-
na. Deras röster är svaga men hon 
hinner uppfatta att de kommit med 
en varning: ”mörkret nalkas och ön 
Dunkelskär är i fara!” Men hur ska hon 
övertyga de andra om att varningen är 
sann när till och med hennes egen fa-
milj tror att hon blivit galen? Mörkret 
kommer sluka dem alla och hon måste 
stoppa det.

Vincent var inte där för att göra någon 
illa. Han ville bara ha tag på Isildurs 
öga men var fanns den ovärderliga 
skatten? Så fort han stötte ihop med 
nästa vakt skulle det bli game over. 
Vincent älskade spelet men det var 
för svårt och han hade inga potions 
kvar. När han klickar på länken med 
erbjudandet om 1 miljon guldmynt 
exploderar skärmen i pixlar och han 
vaknar upp på borggården i spelet. 
Kan han ta sig hem om han lyckas 
hitta ögat? 

Dusty är för det mesta i verkstan 
och meckar med sin fyrhjuling. 
När motorsågar och verktyg börjar 
försvinna från gårdar i närheten 
bestämmer sig han och kompisen 
Amir för att sätta dit tjuvarna. Men 
ett ödesdigert misstag gör att hela 
skolan skrattar åt deras misslyckade 
detektivarbete. Dusty som inte direkt 
var populärast i klassen innan, vill 
sjunka genom jorden. För att ställa allt 
till rätta finns bara en sak att göra:  
Få fast stöldligan.
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Dimman kallar Snabba biljakter

VÄNTA PÅ VIND
OSKAR KROON. BILD: LISA BENK. ÖVERSÄTTNING: SARA SARABI
NORDIENT. 204 SIDOR

Vinga bor i staden men trivs bäst med morfar på ön där hon 
är på sommaren. Hon älskar ön, havet, vinden, fåglarna och 
valarna som morfar berättar om. Hon vill lära sig allt som 
morfar kan. Det är särskilt skönt att komma till ön nu när 
pappa har skaffat en ny familj… Den här sommaren träffar 
hon Rut och inget blir sig likt igen. Det känns i hela kroppen 
att något nytt har hänt. En fin berättelse om livet och relatio-
ner. Fick Augustpriset 2019.

PERSISKA

چشم به راه باد باش!

 وینگا در شهر زندگی می کند اما تابستان ها برای زندگی با پدربزرگش به جزیره ای
 می رود و در آنجا به بهرتین شکل رشد می کند. او عاشق جزیره، دریا، باد، پرندگان

 و نهنگ هایی است که پدربزرگ درباره شان صحبت می کند. او می خواهد متام
 چیزهایی را که می تواند از پدربزرگش یاد بگیرد. حاال که پدر، خانواده جدیدی

 تشکیل داده است آمدن به جزیره برایش خیلی خوب است... او تابستان امسال با
 روت مالقات می کند و همه چیز کامالً عوض می شود. احساس می کند که در متام

 بدنش اتفاق تازه ای افتاده است. داستانی عالی در مورد زندگی و روابط. برنده
2019.جایزه آگوست.
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För urvalet av Dusty – Motorsågsstölderna, del 1 av Johan Anderblad svarar den externa lektören Amanda Stenberg för.
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SEMESTERN
MARIANNE KAURIN
ÖVERSÄTTNING: SARA OHLSSON
LILLA PIRAT. 213 SIDOR

STACKARS LILLA NALLE  
OCH ANDRA RYSARE
SUSANNA LÖNNQVIST
ORDALAGET. 180 SIDOR

INTE HELT SANT
CINA FRIEDNER
RABÉN & SJÖGREN. 134 SIDOR

Pappa hittade den gamla nallen som 
ingen av dem kände igen i källaren. 
Nallen med de blanka ögonen som 
nästan tycktes mänskliga. När de 
mystiska knackningarna och det 
otäcka sms:et dyker upp förstår hon 
att hon är illa ute. Tänk om allt det 
som du tyckte var vanligt plötsligt 
förvandlades till din allra största 
skräck?

Lång tid har gått sedan Vega flyttade 
och nu är hon tillbaka för att hälsa på 
sin bästis Milla. Det som skulle bli en 
rolig återträff känns bara konstigt och 
Vega längtar hem till sin nya kompis 
Lydia. Men mycket har hänt medan 
hon har varit borta. Lydia hänger med 
de andra i klassen och Vega känner sig 
bortglömd. Avundsjuk hittar Vega på 
en lögn som hon genast ångrar, men 
den verkar ge henne Lydia tillbaka… 
Hur ska hon då kunna säga sanningen?

Innan sommarlovet kliver Vilmer in 
i klassrummet. Han har flyttat till 
kvarteret Triten där Ina också bor – 
även om hon låtsas att hon bor på en 
annan gata. För i Triten vill ingen bo. 
De populära i klassen berättar om sina 
storslagna planer. Ina hittar på att 
hon ska på solsemester. Livrädd att 
bli sedd gömmer hon sig i lägenheten 
tills hon blir upptäckt av Vilmer som 
absolut inte kan bli hennes vän om hon 
någonsin ska få tillhöra klassens elit.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Lögner och svartsjuka



Text som man läser med fingrarna 
kallas punktskrift. Den består av små, 
upphöjda prickar, ungefär som på en 
Legobit, fast väldigt mycket mindre. 
Prickarna sätts i olika mönster och 
varje mönster bildar en bokstav. På så 
sätt kan de bilda ord. Texten skrivs på 
speciella skrivare för att prickarna kan 
kännas med fingertopparna. Punkt-
skriften skapades av Louis Braille från 
Frankrike för nästan tvåhundra år 
sedan. Punktskrift används över hela 
världen. Vilken tur att det finns så 
påhittiga personer! 

Visste du att man kan ”se” bilder 
med fingrarna? Sådana bilder kan 
göras på olika sätt. Man kan sätta 
ihop material och tyger som känns så 
olika att de skapar en bild. En bild på 
en katt som fångat en fisk kan bestå 
av en katt i något mjukt och lent ma-
terial, och fisken i något som känns 
blankt och lite halt. Sedan får man 
klippa ut bitar och klistra dem intill 
varandra. Sådana bilder kallas taktila 
collagebilder. Att något är taktilt 
betyder att du upplever det med din 
känsel. Det finns också taktila bilder 
som man skriver ut på ett speciellt 
sorts papper i en speciell maskin. Om 
man skriver ut en bild av en katt med 
en fisk på ett sådant papper, kommer 
allt som är svart att bukta sig när pap-
pret blir varmt. Då kan man känna vad 
bilden föreställer med hjälp av linjer, 
prickar och andra mönster. Sådana 
bilder kallas svällpappersbilder. 

På Myndigheten för tillgängliga 
medier (MTM) arbetar Catinka Grun-
ditz. Hon kan massor om punktskrift 
och taktila bilder. Hon jobbar med 
att tänka ut kluriga pyssel och andra 
smarta saker för barn som läser 
punktskrift. Vid hennes arbetsplats är 
hyllorna fulla av spel, böcker, pys-
selmaterial och annat användbart. 
Om man ändrar lite på ett spel kan 
man vara med och spela även om man 
inte ser, eller ser väldigt lite. I Mem-
ory kan man leta efter brickor som 
känns likadana, i stället för brickor 
som ser likadana ut. På mattorna man 
använder i spelet Twister Blindfolded 
har Catinka klistrat symboler i olika 
mönster och färger, för att man kan 
känna var man ska sätta handen eller 
foten. Uno och andra kortspel kan 
man märka med små klisterlappar 
med punktskrift på. Då blir det lätt att 
veta vilket kort man ska lägga ut. 

Om man vill rita kan man ha en 
speciell platta som kallas ritbräde 
under pappret. Den gör att det man 
ritar med vaxkritor blir upphöjt 
och buckligt. Då kan man känna sin 
teckning när man är färdig. Man 
kan också skapa bilder med hjälp av 
vaxsnören, som är lätta att forma till 
olika mönster. 

Barn som ska lära sig läsa behöver 
öva mycket. Den som ser hittar bok-
stäver överallt, men barn som ska lära 
sig punktskrift möter nästan aldrig 
sitt skriftspråk i omgivningen. Därför 

finns det en kul klubb som heter 
Punktklubben! Där kan bara barn som 
läser punktskrift bli medlemmar. Det 
är en speciell och liten klubb – det 
är bara ungefär trettio barn i hela 
Sverige som är med! Medlemmarna är 
mellan fem och tolv år gamla. Catinka 
är den som hittar på vad som ska 
hända i klubben. Tre gånger per ter-
min ser hennes arbetsplats ut som en 
tomteverkstad när hon packar paket 
som ska skickas ut till barnen. Då har 
hon valt ett tema och sedan klurat 
ut vad som ska finnas i paketen. Om 
temat är odling kan medlemmarna få 
frön, små krukor och tips på böck-
er om odling. Är det halloween kan 
paketet innehålla svällpappersbilder 
på skelettet, små leksaksskelett i plast 
och tips på läskiga böcker. Ibland 
innehåller paketen nya spel, böcker 
eller roliga pyssel. Det följer nästan 
alltid med recept som man kan samla 
i en fin pärm, och ibland kan man få 
formar eller annat man kan använda 
när man bakar. Det är alltid något kul 
på gång i Punktklubben!

Läser du eller någon du känner 
punktskrift och vill vara med i Punkt-
klubben? Skicka ett mejl till punkt-
klubben@mtm.se. Det kostar hundra 
kronor per år att vara med. Glöm inte 
att tala om hur gammal du eller din 
kompis är. 

Ida Bengmark, bibliotekarie, MTM

FINGRAR KÄNSLIGA FÖR TEXT OCH BILD

Blir du  
nyfiken på att se  
taktila bilder?  

Be bibliotekarien på ditt 
närmsta bibliotek att  

visa dig!

Catinka Grunditz är pedagog  
och jobbar med punktskrift och  
punktskriftsprodukter för barn. 
Foto: Patrick Lundberg. 

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är en 
statlig myndighet som verkar för att alla ska ha till-
gång till litteratur och samhällsinformation utifrån 
vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller 
funktionsnedsättning. MTM producerar talböcker 
och punktskriftsböcker för barn, unga och vuxna 
med läsnedsättning och arbetar främjande kring 
läsning av dessa produkter. 

På MTM finns LL-förlaget som ger ut lättlästa 
böcker för ungdomar och vuxna.  

MTM ger även ut 8 Sidor, en nyhetstidning på 
lättläst svenska. Den finns både på webben och som 
papperstidning. 

TIPS PÅ TAKTILA PYSSEL

Leta fram olika sorters material som tyg, kartong och plast. 
Klipp och klistra ihop materialen till en bild (men glöm inte 
att fråga innan du klipper sönder saker!).

Gör en taktil teckning genom att ha ett underlag som inte 
är helt slätt under pappret när du ritar med vaxkritor. Ett 
förslag är baksidan av en masonitskiva.

Skapa former och bilder med hjälp av vaxsnören.
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SYSTRARNA GYLLENSPETS 1.  
SARAS DRÖM 
GIOVANNI DI GREGORIO
BILD: ALESSANDRO BARBUCCI
ÖVERSÄTTNING: SANDRA RIOMAR
KARTAGO: 72 SIDOR 

MOT TOPPEN.
SARAH SJÖSTRÖM 
ANDREAS PALMAER
BILD: VALENTIN SCHÖNBECK 
HEDVIG. 76 SIDOR

HAVETS HEMLIGHET
MOLLY KNOX OSTERTAG
ÖVERSÄTTNING: CLARA KRON
HEGAS. 247 SIDOR

KINGDOM HEARTS VOL. 1
SHIRO AMANO
ÖVERSÄTTNING: CARIN BARTOSCH EDSTRÖM
EGMONT COMICS. 272 SIDOR

HÄXORNA. 
SERIEVERSIONEN 
ROALD DAHL
BILD: PÉNÉLOPE BAGIEU 
ÖVERSÄTTNING: ELTON ENSTRÖM 
KARTAGO. 302 SIDOR. 

UPPFINNAREN.
AKTEN PÅ EVIGHETSMASKINEN 
LARS HENRIK ERIKSEN
ÖVERSÄTTNING: HANNA STRÖMBERG 
EGMONT COMICS. 140 SIDOR

Sarah Sjöström är en av de bästa 
simmarna genom tiderna. Drömmer 
kanske du också om att en gång bli 
bäst på din sport? Då är denna bok en 
bra inspiration för dig. Och vill du veta 
mer om simning innehåller den också 
en massa fakta om sporten!

Morgan bär på en hemlighet så djup 
att hon inte vill lämna havets botten. 
Hon gillar tjejer men i den lilla staden 
som hon bor i, blir livet trist och det 
är svårt att vara sig själv. Men så en 
dag, på havets botten, möter hon 
Keltie som om det vore en dröm. Hur 
ska deras relation bli? Är du ett fan av 
serierna Witch Boy är detta definitivt 
en bok för dig.

Kingdom Hearts är en actionfylld serie 
baserad på det prisbelönta tv-spelet 
med samma namn. Sora tappar bort 
sina vänner och hamnar i Traverse 
Town. Där hamnar även Disney- 
karaktärerna magikern Kalle Anka och 
riddaren Långben som är på jakt efter 
den försvunne kungen Musse pigg. I 
13 episoder får vi följa deras äventyr. 
Garanterat kul!

Sara har börjat drömma om maneter 
och hon blir alldeles knäpp – vad 
betyder drömmarna egentligen? 
Serien handlar om de tre systrarna 
Sara, Cassiopeja och Lucille, alla med 
olika personligheter. Men en dag 
hittar de ett foto gömt på vinden. Den 
föreställer deras mamma, gravid! Med 
otroligt fina illustrationer möter vi 
en fantasivärld blandat med ett djup: 
om sorg, hemligheter och om var man 
kommer ifrån.

Den fantastiska serieskaparen 
Pénélope Bagieu riktar sig nu till 
barnen i en nytolkning av Roald 
Dahls kusligaste berättelser. Men 
det är också roligt. Den lilla gulliga 
cigarettrökande mormodern som 
berättar om häxorna för sitt barnbarn 
sätter fart på serien. Hon lär honom 
att häxor inte är som i sagorna, med 
kvast och hatt. Eller att de inte heller 
alltid är kvinnor. Det gör att de blir 
extra svåra att upptäcka!

I den lilla staden Mata-Mata bor 
Kobolt med sin mamma och deras 
sköldpaddor. I huset mitt emot bor 
morfar och en dag ska Kobolt bli 
precis som honom – en uppfinnare! 
I kapitel ett får Kobolt se sin morfars 
nya forskning, Alfa-mobilen! Med 
denna kommer han kunna göra livet 
i Mata-Mata så mycket enklare. Men 
en olycka händer... Kobolt blir av med 
båda sina ben och morfar visas ut ur 
staden. Och detta är bara början på ett 
större äventyr.
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Vill
läsa!
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Hemlig kärlek

Dröm och verklighet

Spänning
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THE SECRET OF SCARECROW.  DEL1
GIZ ZARBO 
ÖVERSÄTTNING: MAGNOLIA WINROTH
NOSEBLEED STUDIO. 172 SIDOR

BLODMÅNE
ALICE ENGSTRÖM REHNMAN
EGMONT COMICS. 145 SIDOR

WITCH. 
DE TOLV PORTARNA DEL 2
ÖVERSÄTTNING: VIBECKE EMOND
EGMONT COMICS. 250 SIDOR

Den schweiziske mangatecknaren Gin 
har skapat en snygg och spännande 
bladvändare. Det går fort, precis som 
det ska göra i en riktigt actionmanga. 
Kråkliknande monster hotar männ- 
iskorna men prinsessan Engell är 
övertygad om att hjälp finns. Hon 
ger sig ut för att leta upp Scarecrow. 
Spännande!

Gillade du det mystiska hästäventyret 
om ”Ödesryttarna”? Då är garanterat 
”Blodmåne” en serie för dig. Med 
mangaliknande tecknarstil i färg 
möter vi Tilda och islandshästen 
Maunadis. Maunadis kommer som 
ny till stallet men är helt vild, ingen 
kan rida henne. Men Tilde kan. Snart 
börjar märkliga saker hända hästarna 
och en natt ringer Patricia från stallet; 
en storm har slagit till och alla hästar 
i hagen saknas! Hur kommer det att 
sluta?

”Witch” är en italiensk fantasyserie 
om fem tjejer med speciella magiska 
krafter. Tjejerna är utvalda för att 
beskydda världen och i del två 
fortsätter kampen – hur kommer det 
att gå? Kommer tjejerna kunna hålla 
ihop utan att splittras? ”Witch” är ett 
tilltalande färgglatt äventyr med fem 
starka tjejer!

Vill
läsa!

Har
läst
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Har
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Fantasy!

Manga på svenska
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NINA OCH NINO LÄR OM PESTEN – 
EN DÖDLIG PANDEMI
FABRICE ERRE
ILLUSTRATIONER: SYLVAIN SAVOIA
HEGAS. 50 SIDOR

PLANETEN, KLIMATET  
& FRAMTIDEN.  
VAD KAN VI GÖRA?
ÅSA CALLMER, ANJA GATU
ILLUSTRATIONER: INGRID SKÅRE
B/WAHLSTRÖMS. 151 SIDOR 

SLIPA SNACKET –  
EN HANDBOK I RETORIK
ELLINOR LEDGER 
ILLUSTRATIONER: MIA NILSSON
OPAL. 68 SIDOR 

TÄNK SOM EN FORSKARE
EMMA FRANS
ILLUSTRATIONER: ANDERS VÉGH BLIDLÖV
BONNIER CARLSEN. 124 SIDOR

APP-UTVECKLARE
PERNILLA GUDMUNDSSON (RED.)
HEGAS. 31 SIDOR

Tillhör du de som får panik bara av 
tanken på att prata inför en publik? 
Eller tycker du kanske att det är riktigt 
roligt? Oavsett hur du känner så kan 
du få massor av tips och knep i denna 
handbok. Konsten att tala, retorik, 
utvecklades redan under antiken men 
fungerar lika bra idag! Du får också 
lära dig hur du argumenterar för din 
sak, du kanske kan övertyga någon 
om att du verkligen behöver köpa en 
hundvalp? 

Hur kan man veta om något är sant 
eller inte? I denna bok förklarar 
Emma Frans hur forskare arbetar 
för att öka mänsklighetens samlade 
kunskap. Tricket är att vara nyfiken, 
ifrågasättande och att använda sitt 
förnuft. Vi får lära oss att genomskåda 
konspirationsteorier men också 
att forskningen hela tiden behöver 
omprövas efterhand som vi upptäcker 
nya saker. Ibland är experiment som 
går fel minst lika viktiga som de som 
går som planerat. 

I denna bok möter vi Martin som 
arbetar med att skapa appar till 
telefoner och datorer. Vi får lära oss 
vilka programmeringsspråk som 
används och hur man behöver tänka 
för att appen skall fungera på rätt sätt. 
Det finns appar som är till för nöjen 
och tidsfördriv men också de som 
hjälper oss och underlättar vår vardag. 
Det finns till och med appar som 
kan rädda liv. Vilka appar som finns 
i framtiden är det bara fantasin som 
sätter gränser för.

Under mänsklighetens historia har 
vi drabbats av olika sjukdomar. En av 
de värsta någonsin var pesten som 
dödade miljoner människor. Att så 
många dog berodde dels på att den var 
väldigt smittsam, dels att man visste 
så lite om hur man skulle skydda sig. 
Rädsla och okunskap gjorde också att 
man anklagade olika människor för att 
ligga bakom smittan. Även om pesten 
inte är en pandemi längre upptäcker 
man faktiskt fall än idag!

Vi människor har i många år använt 
jordens resurser på ett sätt som inte 
är hållbart. Klimatet har påverkats och 
planeten blir varmare och varmare. 
Det är lätt att bli orolig och rädd. Men 
eftersom det är vårt beteende som 
skadat planeten är det också genom 
att ändra oss som vi kan rädda den. 
Här kan du läsa om vad du själv kan 
ändra på och hur du kan påverka po-
litiker och företag att ta bättre beslut 
för miljön. Var med och rädda världen!
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KOLL PÅ TATUERINGAR
ANDREAS SÖLVEBRING
NYPON. 56 SIDOR

Tatueringar har haft olika betydelser 
och skilda status i olika kulturer och 
genom tiderna. Förr i tiden var det 
oftast sjömän som var tatuerade och 
motiven hade ofta anknytning till 
fartyg och skeppsfart. I Japan har 
tatueringar länge varit ett typiskt 
kännetecken för medlemmarna 
i maffian yakuza. Idag kan man 
se tatueringar på precis vem som 
helst. Läs boken och få koll på allt 
ifrån historia, tekniker samt kända 
tatuerare. 

Vill
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MERA SAKER SOM (NÄSTAN)  
INGEN VET
ANDREAS PALMAER, BENGT FREDRIKSON
ILLUSTRATIONER: GUNNAR PALMGREN
ALFABETA. 144 SIDOR

NÖJESFÄLT. 
SKRÄCK, SOCKERVADD OCH  
SVINDLANDE SNURRAR
KERSTIN SJÖDÉN
ILLUSTRATIONER: ANDREA BRANDIN
SPEJA. 56 SIDOR

BARNENS ATLAS FÖR ATT  
UPPTÄCKA VÄRLDEN
ANITA GANERI
ILLUSTRATIONER: SARA LYNN CRAMB
ORDALAGET. 64 SIDOR

DE STÖRSTA TÅGÄVENTYREN
SAM SEDGMAN
ILLUSTRATIONER: SAM BREWSTER
OPAL. 64 SIDOR

I denna Atlas eller kartbok, kan du 
utforska hela världen från soffan, 
sängen eller var du nu föredrar att läsa 
någonstans. Förutom själva geografin, 
alltså var länderna ligger och hur de ser 
ut beskrivs också mängder av andra 
saker som kännetecknar länderna. 
Som hur natur och djurliv ser ut 
och vilka språk som talas och vilka 
kulturer och traditioner som finns.

Finns det något bättre sätt att resa än 
med tåg? Sam Sedgman tycker inte 
det. Här har han samlat ett gäng av 
de häftigaste tåglinjerna i världen. Vi 
får också lära oss att motiven till att 
bygga järnvägar inte alltid bara varit 
att underlätta resande och knyta ihop 
ett eller flera länder. Ibland har man 
tyvärr använt järnvägen för att stjäla 
eller förtrycka. Men idag är tåg ett 
snabbt och klimatsmart sätt att resa! 
Snabba på, dörrarna stängs!

En bra sak med faktaböcker är att man 
kan plocka upp de flesta och bara läsa 
lite grand vad man känner för just 
för stunden. Det gäller i allra högsta 
grad denna samling av texter om allt 
mellan himmel och jord. Och visst kan 
det vara roligt att kunna upplysa folk 
omkring dig att det finns en kvinna 
som är gift med ett hus, att grisar kan 
spela tevespel eller att ett hårdrocks-
band hade en papegoja som sångare.  

Du susar fram i 100 kilometer i 
timmen och plötsligt är du upp och 
ner. Du hör någon skrika men inser 
snart att det är du själv som skriker 
allra högst. Har du åkt en riktigt bra 
bergochdalbana någon gång har du 
säkert upplevt något liknande. Här 
kan du läsa om en massa häftiga 
åkattraktioner. Varför vi gillar att bli 
skrämda i skräckhus samt en del om 
nöjesfältens historia. Vad gillar du? 
När det snurrar, höga fall eller när du 
blir blöt? 
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FARBRÖDER
TERESA GLAD
NATUR OCH KULTUR

I boken får vi lära känna ett antal äldre män som författaren intervjuat. De 
berättar om hur deras liv ser ut idag och hur det var när de växte upp. Vilka 
förväntningar som fanns och vilka möjligheter som gavs. Och även om 
världen ser annorlunda ut nu än när dessa farbröder var små så tror jag att 
det går att känna igen sig i mycket. Vissa känslor och fenomen är samma 
nu som då. Till exempel rädslan för allvarliga sjukdomar och att man själv 
eller någon man älskar ska dö. Att man känner sig orättvist behandlad eller 
att man inte blir sedd. Själv kan jag känna igen mig i Tor som beskriver sig 
som en kameleont och anpassar sig efter olika sammanhang. Onekligen är 
det så att våra liv och våra erfarenheter formar oss men att vi också har stor 
möjlighet att påverka vilka och vad vi vill bli. Och att hemligheter som känns 
stora kanske inte skapar någon större uppmärksamhet när de avslöjas. 

Vill
läsa!

Har
läst



Vet du att Harry Potter finns 
på jiddisch? När boken gavs ut 
på minoritetsspråket jiddisch 
sålde den slut på några timmar. 
I Sverige kommer böcker, barn-
program, teater, musik och film 
på jiddisch i en rasande fart. Vi 
är nämligen världsledande på 
jiddisch – ett språk som talas i 
hela världen. 

Sverige har sedan år 2000 
fem nationella minoritetsspråk: 
finska, meänkieli, romska, samiska 
och jiddisch. Jiddisch är ett så 
kallat fusionsspåk och består i 
huvudsak av hebreiska, arameiska, 
slaviska och tyska språkelement. 
Jiddisch skrivs med hebreiska 
bokstäver från höger till vänster. 

I Sverige har jiddisch talats  
kontinuerligt ända sedan 
1700-talet då de första judiska 
församlingarna grundades i 
Sverige. Före andra världskriget 
fanns det uppskattningsvis 12 
miljoner jiddischtalande över 
hela världen. De flesta fanns i 
Sovjetunionen, Polen och USA, 
där filmer, böcker, teater och 
musik på jiddisch var populärt 
i början på 1900-talet. Under 
guldåldern på 1920-talet, fanns 
det fler jiddischbiografer på 
Manhattan i New York än eng-
elskspråkiga. Men efter andra 
världskriget förändrades mycket. 
Majoriteten av de sex miljoner 
judar som mördades i Förintelsen 
var jiddischtalande. 

Som för många andra språk 
behövs insatser i Sverige och i 
världen för att fler ska få möj-
lighet att lära sig jiddisch och 
för att stärka de som redan kan 
språket. Man har också rätt att 
läsa sitt minoritetsspråk i grund-

skolan även om man inte pratar 
jiddisch hemma. 

En av Sveriges mer kända jid-
dischprofiler är Tomas Woodski. 
I våras sändes andra säsongen av 
TV-serien ”Woodskis värld” på 
SVT. I fyra avsnitt möter Woodski 
jiddischtalande i Sverige och  
planerar en stor jiddischfest för 
alla åldrar mitt i pandemin. I sista 
programmet äger festen rum med 
en massa aktiviteter, varav en del 
på jiddisch. 

– Visst händer det att jag blir 
igenkänd. Häromdagen var det 
en spärrvakt som undrade om jag 
var den där jiddischisten från TV, 
säger Woodski och skrattar. 

Sitt eget språkintresse fick 
han genom sin mamma som var 
språklärare. På somrarna reste de 
i Europa. Förutom jiddisch kan 
Tomas Woodski flera språk. Han 
arbetar också som kultur- och 
bibliotekspedagog på Kultur-
huset Stadsteatern i Stockholm. 
Spana in Instagramkontot  
@Yiddishbooks där Tomas 
Woodski tipsar om böcker på 
jiddisch.

Det händer mycket i jiddisch-
världen i Sverige för barn och 
unga. Olniansky Tekst förlag i 
Lund har det stressigt just nu. 
Den andra utgåvan av Harry 
Potter un der filosofisher shteyn 
(Harry Potter och de vises sten) 
har just sålt slut och efterfrågan 
är stor. Sedan förlaget grundades 
2016 har man utkommit med 
över tjugo titlar, många med barn 
och ungdomar som målgrupp. 
I år satsar man bland annat på 
att ge ut J.R.R. Tolkiens Sagan 
om ringen i jiddischöversättning. 

Läsekretsen är internationell och 
finns över hela världen.

Sarah Schulman växte upp med 
jiddisch i hemmet och  jobbar 
numera med språket på olika 
sätt. Hon har skrivit barnboken 
Dos Nisele/Nöten tillsammans 
med illustratören Karl Kjäll. 
Boken, som är skriven för mindre 
barn, skildrar på ett humoristiskt 
sätt varför det ger tur att ha en 
kastanjenöt i fickan. 

– Mycket av mitt driv handlar 
om att inte låta sig begränsas 
av det som är. Jag ville läsa nya 
barnböcker på jiddisch för mina 
syskonbarn, och när jag inte hit-
tade vad jag sökte, fick jag skriva 
en själv.  

Sarah Schulman projektleder 
också flera barnsatsningar i år. 
I Visor på jiddisch arbetar hon 
tillsammans med kompositören 
Georg Riedel och jiddisch- 
poeten Salomon Schulman med 
att förvandla barnklassiker som 
Lille katt till jiddisch. Georg 
Riedel tyckte själv att sången 
som han en gång komponerade 
åt Astrid Lindgren, lämpade sig 
väl för jiddisch eftersom den 
påminde honom om den judiske 
målaren Marc Chagalls tavlor.

Utöver översättningar har 
helt nya sånger tagits fram. I 
höst planeras en nationell turné 
med sångerna. Trots att det är få 
jiddischtalande i Sverige skulle 
Sarah Schulman inte vilja jobba 
med något annat språk.

– Det är helt otroligt vilken resa 
som jiddisch gjort i Sverige. Våra 
jiddischprogram har satt Sverige 
på kartan internationellt. Jiddisch 
är världens roligaste språk! 

Text och foto: Cecilia Brisander
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Sara Schulman och Tomas Woodski  
har haft sagostunder på jiddisch ihop 
på Rum för barn på Kulturhuset i 
Stockholm.

Det Judiska biblioteket i 
Stockholm har utsetts till 
resursbibliotek för jiddisch 
och verksamheten är under 
uppbyggnad i år. På många 
folkbibliotek i Sverige finns 
det böcker på jiddisch.

Kungliga biblioteket (KB) har ett särskilt 
regeringsuppdrag som handlar om 
att värna de nationella minoriteternas 
biblioteksverksamhet. Institutet för språk 
och folkminnen (Isof) har också fått ett 
regeringsuppdrag att etablera ett språk-
centrum för jiddisch under 2022. 

Jiddischkurser ges över hela landet. Lunds 
universitet erbjuder både kurser och  
forskning i jiddisch. På Paideia folkhög-
skola i Stockholm ger man varje termin 
språk- och konversationskurser samt 
kurser om jiddischlitteratur och kultur.

Kulturrådet har i uppdrag att under 2022–
2024 arbeta med litteratur- och läsfrämjande 
åtgärder för de nationella minoritetsspråken 
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib 
och samiska. I uppdraget ingår att främja 
utgivning och spridning av litteratur på 
de nationella minoritetsspråken samt att 
genomföra läsfrämjande insatser. Åtgärder 
riktade mot barn och unga ska särskilt 
prioriteras.

De senaste åren har läromedel tagits 
fram för grundskolan (Familjen 
Jiddisch), barnrytmik för barn på 
jiddisch (Lider mit glider) och en ny 
ordbok på jiddisch och svenska. 
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Till: Nioosha,  
för längesen.  
(Närmare bestämt  
ett halvt liv.)
Från: Nioosha, nu. 
Hej. Du är tretton år. Undrar vad du gör. Kan-
ske sitter du på en bänk med cykeln parkerad 
bredvid dig, lyssnar på Laleh och är olyckligt 
kär. Sparkar gruset lite, känner dig arg på de 
självupptagna idioterna i skolan, de som tror 
att man inte kan ha tjejkompisar som är lesbis-
ka utan att de blir kära i en.Jag vill säga några 
saker till dig. Det handlar om din framtid, och 
om ditt nu. Vi kan börja i nuet. 

Du är arg. Jag fattar det. Du har all rätt. Du 
är arg på pappa, på tjejen du är kär i, på dina 
klasskamrater och på det vidriga samhället. 

Du är arg för att den enda boken du hittade på 
biblioteket som var queer handlade om någon 
som aldrig hittade kärlek. Det är inte framtiden 
så som du tror på den, och det gör dig arg att 
ingen skriver om lycklig kärlek för såna som du. 

Du känner skam. Inte över din sexualitet, 
du vet att den är normal, att den är fin till och 
med. Men du känner skam över allt du skriver 
i dagboken. Över att du känner så mycket och 
pratar så mycket och ÄR så mycket. Skit i det. 
Lämna skammen bakom dig. Skammen är ful 
och det är inte du. 

Vad är en läsambassadör?
Många länder i världen utser en läsambassadör 
för att sätta läsning i fokus, särskilt bland barn 
och unga. Läsambassadören är ett sätt att ge 
läsfrämjande ett ansikte utåt. Syftet är också 
att hålla frågan om läsningens betydelse för 
demokrati och delaktighet levande i debatten 
och inspirera fler att läsa. Kulturrådet inrättade 
sin första läsambassadör 2011 och uppdraget är 
på två år. Nioosha har jobbet från september 
2022 till september 2024.

EN HÄLSNING FRÅN SVERIGES 
LÄSAMBASSADÖR

Foto: Susanne Kronholm
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Om läsrådet
Sveriges regering tycker att det är viktigt att barn och unga läser. 
De har utsett ett läsråd som består av 12 personer som jobbar med 
läsning på olika sätt. I rådet finns till exempel en skolbibliotekarie, en 
forskare, lärare, en universitetsbibliotekarie, författare, rektorer och 
andra läsfrämjare från myndigheter och den ideella sektorn. De har 
i uppgift att driva och samla det läsfrämjande arbetet i hela landet. 
Läsrådet och Kulturrådet har tillsammans utsett Nioosha Shams till 
läsambassadör. 

ut, skriva själv, jobba på tidning. Sitta på golvet 
i en väns sovrum och prata om hur det är er tid 
nu, de kreativa svartskallarnas tid, att ni ska ta 
över världen. 

Du kommer känna tacksamhet. Så mycket 
tacksamhet. För de som fanns innan dig och 
banade vägen för såna som du. För Audre 
Lorde, Leslie Feinberg, Forough Farrokhzad. 
Tacksamhet för de som kommit och kommer 
efter. För alla kids som vågar stå på sig, precis 
som du gjorde. Alla tonåringar som vågar skrika 
ut sin kärlek och sin kamp, så högt så alla hör. 
För de som är sig själva, helt och hållet och 
fullt ut. Och för de som inte vågar än, men en 
dag kommer våga. 

Egentligen vill jag mest bara säga, fortsätt. 
Det kommer inte bli som du tänkt dig.  
Det kommer bli så jävla mycket bättre.

Allt fint,
Nioosha, ett halvt liv fram. 

Om Nioosha Shams
Ålder: 26 år

Gillar: Persiska mattor, grekiska gudar och TV-serier

Beskriv dig själv med tre ord: Mjuk, modig, 
magisk

Nämn en kapitelbok du aldrig glömmer: 
Momo eller kampen om tiden

En bok resten av livet, vilken väljer du? 
Händelsehorisonten av Balsam Karam 

Vilket är ditt älsklingsord? Tabandi på persiska 
(det betyder när man är hungrig men inte ska äta mat 
riktigt än så man äter något litet för att ”fylla botten” 
 av magen)

Författat: Ungdomsboken Om det regnar i Ahvaz  

Du känner kärlek. Så himla mycket kärlek! För 
din mamma, för din bror, för dina vänner. De 
du spelar guitar hero med efter skolan, dricker 
oboy och äter mackor med och som inte ställer 
några dumma frågor. För den där tjejen du är kär 
i, hon som inte är kär i dig men det spelar ingen 
roll, herregud vad kär du är. En dag kommer du 
inte vara det längre. Jag lovar, jag har levt det.

En dag kommer du sluta vara kär i henne. Du 
kommer byta skola och bli kär i någon annan 
som inte är kär i dig, och en till, och en till, och 
en till och till slut i en som blir kär tillbaka. Du 
kommer uppleva lycklig kärlek, och sen igen, 
och sen igen, och sen igen. Ni kommer gå hand 
i hand, hångla i rulltrappor, dansa med varan-
dra på svettiga fester. Och du kommer läsa så 
många böcker. Men du kommer inte hitta några 
som handlar om dig. Inte om en queer person 
som gillar tjejer och inte är vit, och som dessut-
om inte handlar om att komma ut. Lika bra att 

skriva en själv då. Så det gör du. Jo, jag 
lovar, du blir författare. Precis som 

du ville. Sen kommer du jobba 
med det där. Med orden, 

på olika sätt. 
Lära 
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R BARA ÄNNU EN LITEN LÖGN
EVE AINSWORTH
ÖVERSÄTTNING: HELENA OLSSON
ARGASSO. 110 SIDOR 

EN HEMLIG SYSTER
IDA ÖMALM RONVALL
B/WAHLSTRÖMS. 226 SIDOR

SAKER MAN INTE VILL VETA
NICOLA YOON
ÖVERSÄTTNING: TORUN LIDFELDT BAGER
BONNIER CARLSEN. 240 SIDOR

BLACKOUT
ANGIE THOMAS, ASHLEY WOODFOLK,  
NICOLA YOON, NIC STONE, TIFFANY D. JACKSON,  
DHONIELLE CLAYTON
ÖVERSÄTTNING: JOHANNA LUNDIN OCH  
ANJA ERIKSSON
VOX BY OPAL. 260 SIDOR

Isak har alltid önskat sig ett syskon. Av 
en slump hittar han ett papper på sin 
pappas kontor där det står ”bekräftelse 
av faderskapet”. Isak inser att han har 
en storasyster, Fanny, som han aldrig 
hört talas om och aldrig träffat. Hon 
bor i Stockholm, har precis flyttat 
hemifrån och börjat arbeta. Hon vet 
vem hennes pappa är och att han har 
en egen familj. I den finns det inte 
plats för Fanny. I växelvisa kapitel får 
vi följa Isak och Fanny. Snart korsas 
deras vägar. 

Bara ännu en liten lögn handlar om 
Violet som snabbt tvingas bli vuxen då 
mamman börjar dricka. Violet får skö-
ta hemmet, ta hand om sin lillebror 
och försöka klara av skolan. Det är 
inte helt lätt. Boken är förhållandevis 
lättläst även om ämnet som behandlas 
är tungt. Violet vill inget annat än att 
hålla ihop sin familj och väljer därför 
att vara tyst om det som händer inom 
husets fyra väggar. Det här är en tro-
värdig berättelse som inger hopp.

18

När Evie Thomas föräldrar skiljer sig 
slutar hon tro på kärleken. Inte blir 
det bättre när hon inser att de flesta 
förhållanden spricker. Genom en bok 
om dans hamnar Evie på en dans- 
studio och där träffar hon den mys-
tiske X och blir förälskad. Kommer 
han att kunna vända hennes nega-
tiva syn på kärlek och förhållanden? 
Saker man inte vill veta är en varm 
berättelse om kärlek och relationer. 
Den bjuder både på skratt och tårar.

Lyser kärleken som starkast när ljuset 
är släckt? Kanske är det så. Under 
fem timmar, när New York är satt i 
mörker, får du i denna bok möta unga 
människor som alla drömmer om 
kärlek. Boken är uppbyggd av korta 
noveller med olika huvudpersoner 
skrivna av olika författare. Den som är 
huvudperson i en novell blir biperson i 
en annan och på så sätt skapas en röd 
tråd genom hela boken.  

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

JENNY EDVARDSSON VÄLJER  
UNGDOMSBÖCKER OCH BÖCKER 
FÖR UNGA VUXNA

Du själv med tre ord 
Familjekär, bokläsare, livsnjutare.

Middag med en valfri bokkaraktär – 
vem och vad skulle du bjuda på? 
Oj, vilken spännande fråga. Jag hade 
gärna bjudit Pippi Långstrump på 
middag. Precis som Pippi gillar jag 
att göra sådant som är roligt. Jag tror 
att vi skulle ha mycket att prata om. 
Till middag skulle jag bjuda på en 
hejdundrande pannkakstårta med 
hemmagjord jordgubbssaft. 

Viktigaste egenskapen hos en bra 
ungdomsbok?
Att den sätter igång, triggar någonting 
hos läsaren. Det kan vara språket, 
handlingen, miljön, karaktärerna. 
Många unga skulle nog också säga 
att bokomslaget är viktigt. Det kan 
vara omslaget som gör att man väljer 
att läsa boken, eller att man väljer 
att rata den. Omslaget till Mästaren 
av Magnus Nordin utgiven av Berghs 
förlag, vet jag har lockat många till 
läsning av boken.

Vilken ungdomsbok har du blivit 
mest överraskad av i år?
En bok som berörda mig starkt var Vi-
veka Sjögrens Det gula skrattet utgiven 
av Opal bokförlag. Jag läste den precis 
när kriget mellan Ryssland och Ukrai-
na bröt ut och det var obehagligt att 
ha kriget som kuliss under läsningen. 
I boken får man ta del av ett samhälle 
som stegvis begränsar människornas 
handlingsutrymme. Riktigt obehagligt! 

Jenny Edvardsson är lärare, författare 
och föreläsare verksam i Kristianstad. 

Vi som väljer
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DET GULA SKRATTET
VIVEKA SJÖGREN
OPAL. 210 SIDOR

JAG ÖVERGER MIG ALDRIG
JOHANNA NILSSON
RABÉN & SJÖGREN. 250 SIDOR

BERÄTTA TRE SAKER
CALLUM BLOODWORTH
BONNIER CARLSEN. 360 SIDOR

RYCKET
EMMA FREY-SKØTT
HEGAS. 69 SIDOR

BAD GIRLS 
JENNIFER MATHIEU
ÖVERSÄTTNING: CARINA JANSSON
LILLA PIRAT/GILLA BÖCKER. 350 SIDOR

Det är smäktande kärlek, sorg, proble-
matiska relationer mellan föräldrar 
och unga vuxna. Det berör och väcker 
känslor. Man skrattar och gråter. Bok-
ens huvudperson heter Liv. Allt hon 
kan tänka på är döden, åtminstone 
fram till den dag då hon träffar Dag. 
Allt Dag kan tänka på är Liv. Åtmins-
tone sedan den dagen då han hamnar 
utanför hennes dörr. Egentligen är det 
Dags sämsta dag någonsin men mötet 
med Liv skapar ljus i mörkret.

Rycket är första delen i serien ”Starkare 
än nu”. Den handlar om Manda som 
gillar att styrketräna. Träningshallen 
blir en fristad. Där slipper hon sin 
mamma och inte minst sin mammas 
kille Kevin. Och så finns ju Love där. 
Han som får Mandas kropp att börja 
pirra. Snart får hon möjlighet att börja 
träna styrketräning med honom. En 
lättläst bok om den första förälskelsen, 
om träning och om jobbiga hemförhål-
landen.

Det gula skrattet handlar om Hewa 
som är på flykt från ett krig. Hon 
vet inte vart hon är på väg, bara att 
hon måste komma så långt bort som 
möjligt. Med sig i flykten bär hon sin 
mammas hemliga anteckningsböcker. 
Arran är i smältzonen. Han befinner 
sig på samma plats som Hewa men 
långt senare. Sakta vävs deras öden 
samman. En gripande bok om språkets 
kraft, om civilkurage och om hemligt 
motstånd. 

Johanna Nilsson är mästare på att skildra det mörka och det svåra.  
I Jag överger mig aldrig möter du Lykke som är bipolär, lider av 
depressioner och sörjer sin storebror som tagit sitt liv. Lykkes liv är 
en bergochdalbana där höga toppar och djupa dalar hastigt avbyter 
varandra. En natt möter Lykke Sami som säger att hon är ”Skitfin, 
brakonstig och magisk”. Mötet blir början på något nytt. Lykke känner 
glädje och blir förälskad men snart förstår hon att Sami bär på sitt eget 
mörker. Han vill få gå sin egen väg men familjens krav är stora och svåra 
att värja sig mot. Orkar han ta den kampen? En vacker berättelse om 
livet och hur svårt det kan vara att leva. En bok att bli berörd av. 
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Ett våldtäktsförsök gör att Evie och 
Diane träffas. De kommer från olika 
stadsdelar, uppväxta i helt olika mil-
jöer. Snart blir de vänner, förenade av 
hemligheter. Handlingen i Bad girls 
är förlagd till 1960-talets Texas, USA, 
men har många beröringspunkter med 
ungas liv än idag. En stark, thrillerak-
tig berättelse om kärlek, vänskap och 
mord. 
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DAVID LEVITHAN & JENNIFER NIVEN
ÖVERSÄTTNING: YLVA STÅLMARCK
LILLA PIRAT/GILLA BÖCKER. 328 SIDOR

VITTRING
DAVID RENKLINT
HEDVIG. 104 SIDOR.

TRASHLAND
STEVE COLE
ÖVERSÄTTNING: HELENA OLSSON
ARGASSO. 130 SIDOR

100K
MELODY FARSHIN
BONNIER CARLSEN. 160 SIDOR

MÄSTAREN
MAGNUS NORDIN
BERGHS. 295 SIDOR

VI SKA JU BARA CYKLA FÖRBI
ELLEN STRÖMBERG
RABÉN & SJÖGREN. 247 SIDOR

Sindra har superkrafter. Hon vill 
egentligen inte veta av dem. Det enda 
hon önskar är att få smälta in och vara 
en i mängden. Det är inte så lätt och 
snart hamnar Sindra i fara. Beväpnade 
män letar efter henne och andra som 
besitter superkrafter. En spännande 
bok med högt tempo. Passar läsare 
som gillar action och superhjältar. Kan 
läsas av en yngre målgrupp.

Trashland utspelar sig på ett sopberg, 
nämligen det som finns i Agbog-
bloshie, Ghana. Här bor Theo. Varje 
dag letar han efter metaller bland 
soporna. Har han tur får han ihop så 
pass mycket att det kan räcka till lite 
mat. En dag träffar han Emmanuel 
som påstår att det finns en skatt gömd 
i sopberget. Om de hittar skatten kan 
de båda bli rika och få leva ett annat 
liv, bortom sopberget. En bok om 
fattigdom, utanförskap, vänskap och 
hopp.

En roman i mejl-format, det är Om du 
lämnar mig här. Boken inleds med att 
Ezra mejlar sin försvunna syster Bea 
för att få reda på varför hon bara stack 
utan att säga hejdå. Bea svarar och 
genom deras mejlkonversation får vi 
lära känna både Ezra och Bea och den 
miljö som de växt upp i. Man förstår 
att de inte haft det lätt. Det här är 
en bok om att våga säga ifrån och att 
våga få bli den man vill vara.
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Vi är tillbaka i förorten. Dollar, killen 
som gör allt för att få social status 
och slippa vara en nobody. Hur långt 
är han beredd att gå? Ali är gift med 
Samira men kan inte glömma sin 
gamla kärlek. Aicha, utåt verkar hon 
må bra men sörjer inuti att det inte 
blev hon och Nano. Mamma Mona 
och pappa Hussein som funderar 
över hur deras lyckliga barn kunnat 
bli olyckliga unga vuxna. Sista delen 
i serien om tvillingarna Aicha och 
Ali. 

Det är sommaren 1994. Alex har 
hamnat i fel gäng. Han skickas 
därför till Gotland för att få ordning 
på sitt liv. Där är han med om en 
massa konstiga saker. Först försvin-
ner en get. Sen är det gudstjänster 
på natten, och vad är det med det 
där teet som Alex dricker varje kväll? 
Mästaren är spännande och obehag-
lig. Man är fast från första sidan. Det 
är skräck, övernaturliga inslag och 
en kamp på liv och död.

Kompisarna Manda och Malin går i 
nian. De bor i ett litet samhälle där 
alla känner alla. De längtar efter 
spänning och romantik och nu har de 
bestämt sig – i år ska de bli mystiska 
och ha en romans. Men hur gör man 
för att få till en romans och hur vet 
man om den man träffar är den rätte? 
Välkommen till en ofiltrerad skildring 
om att vara mitt i brytningstiden mel-
lan barn och vuxen. Det är klädbyte, 
fest och en del hångel.
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DEN ANDRA STADEN
HELEN EKEROTH
RABÉN & SJÖGREN. 305 SIDOR

EN FARLIG VÄNSKAP
KEVIN BROOKS 
ÖVERSÄTTNING: MARIA FRÖBERG
ARGASSO. 110 SIDOR.

DEN SOM MÅSTE DÖDEN DÖ
LINDA WAHLUND
SPEJA. 160 SIDOR

GO BIG OR GO HOME.  
DÖDEN I DIREKTSÄNDNING
NICLAS CHRISTOFFER
BONNIER CARLSEN. 400 SIDOR.

DU KOMMER ALLTID HA PARIS 
HANNA JEDVIK
RABÉN & SJÖGREN. 215 SIDOR.

KANSKE ÄR DET LÄNGTAN 
MALIN FJELLBORG
VOX BY OPAL. 283 SIDOR.

När Jack går i nian stormar Dean in i 
hans liv. Dean är farlig, impulsiv och 
våldsam och när han vill bli vän med 
Jack kan Jack inte säga nej. De två hit-
tar på en massa skit och Dean testar 
hela tiden sina gränser. Det är som om 
han bara måste se hur långt han kan 
gå. En farlig vänskap skildrar vänska-
pen mellan två unga killar och hur 
lockande det destruktiva våldet kan 
vara. En lättläst och spännande bok! 

My har cancer. Hon vet att hon snart 
ska dö. Hon får ligga på sjukhuset 
när alla andra är i skolan. My funde-
rar mycket över livet, kärleken och 
vänskapen. Hur kan man säga hej då 
till sin bästa kompis och hur gör man 
när man säger hej då för alltid till sin 
familj? Det är en fin skildring av den 
sista tiden i livet skildrad ur en ung 
människas perspektiv.

Go big or go home är andra delen i 
en dystopisk framtidsskildring, där 
staten styr medborgarna in i minsta 
detalj. Nu tvingas utvalda medborgare 
delta i en dokussåpa, där de tävlar mot 
varandra i rå överlevnad. Endast en 
kommer att leva när alla tävlingar är 
avklarade. Xerena är en av de som ska 
delta i dokussåpan. Tillsammans med 
övriga deltagare försöker hon hitta 
sätt att ta sig ur denna surrealistiska 
tävling. En bok man gärna sträckläser!

Två parallella Malmö – ett med för 
mycket magi och ett som förlorat 
sin magi. Portalerna mellan de två är 
stängda eller är de verkligen det? När 
Luxs farmor dör börjar hon leta efter 
de mytomspunna portalerna mellan 
världarna. Snart får hon hjälp av Dimo 
som kommer från det andra Malmö. 
En spännande fantasyberättelse med 
många bottnar.Första delen i serien 
Silverringarna.
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Hedvig och Alma. De drömmer om att 
flytta ihop men först ska de tågluffa, 
eller åka på en bildningsresa som Hed-
vig säger till alla som frågar. Resan är 
planerad in i minsta detalj men snart 
börjar det bli svårt. Alma inser att re-
san är på Hedvigs villkor. Kanske är de 
inte längre varandras allt, kanske hör 
de inte längre ihop. En ärlig berättelse 
om att våga ta ansvar för sitt liv och 
bli den man vill vara. Fristående del i 
serien om Alma.

Så fort skolan är avklarad flyttar Viola 
till Stockholm. Hon måste bort. Läng-
tan efter någonting annat är stark. I 
Stockholm möter hon Olof. Han är 
helt rätt men det är något som skaver. 
Det är han som bestämmer när de ska 
ses, vad de ska göra. Viola finner sig 
i detta men grubblar samtidigt över 
om det är rätt. Måste man utplåna sig 
själv för att vara med någon annan? 
En bok om kärlek på olika villkor, om 
vänskap och om att våga stå på egna 
ben.
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VINNARNA
FREDRIK BACKMAN
FORUM. 750 SIDOR

FATTAR DU INTE ATT JAG ALDRIG 
KAN KOMMA HEM IGEN
MARIE-CHANTAL LONG
OPAL. 222 SIDOR

DET SOM VÄNTAR I BRUNNEN
KERSTIN LUNDBERG HAHN
NYPON. 60 SIDOR

GRIM
SARA BERGMARK ELFGREN
RABÉN & SJÖGREN. 463 SIDOR

EN NY VÄNSKAP
MAGNUS LJUNGGREN
NYPON. 116 SIDOR

SVAGA TJEJER
LISA BJÄRBO, JOHANNA LINDBÄCK, SARA OHLSSON
LILLA PIRAT. 336 SIDOR

Äntligen finns fortsättningen på Den 
blomstertid nu kommer. Fred berättar 
hemma om vad som hände efter 
skolavslutningen och när han ser 
sin pappas besvikna blick rymmer 
han hemifrån. Han ger sig ut på jakt 
efter Wahid. Fred träffar på Oksana 
och de slår följe. Hon är också på 
rymmen. Oksana är världsvan, kaxig 
och temperamentsfull. Ibland blir Fred 
nästan rädd för henne. En spännande 
bok om att våga stå för det man gjort.

Var noga med vad du önskar dig! Din 
önskan kan slå in, i alla fall om du an-
vänder dig av en önskebrunn. Milton, 
Sibel och Olle är kompisar men på 
högstadiet förändras deras relation. 
Milton är annorlunda och Olle och 
Sibel vill inte sticka ut. De undviker 
därför Milton. När Milton hittar en 
önskebrunn väljer Olle och Sibel trots 
allt att följa med för att kolla in den. 
Det ska de snart ångra.

Man sitter på helspänn, har andan i 
halsen, gråter och skrattar om vart-
annat. Fredrik Backmans tredje del i 
serien om Björnstad, Vinnarna, är bra, 
riktigt bra. Backman lyckas fånga läsa-
ren och med sina hintar och kommen-
tarer om det som komma skall måste 
man bara läsa vidare. Har du läst de 
andra delarna i serien är denna bok 
en måste-läsning! Även i Vinnarna 
cirkulerar livet kring hockeyn och allt 
vad den innebär.
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Grim är en bok som utspelar sig i 
två tidsplan. Ett nutida där 18-årige 
Kasper är huvudperson och ett 
dåtida (1980-tal) där Håkan och 
Grim är huvudpersoner. Handlingen 
kretsar kring bandet Dark Cruelty 
och bjuder på en härlig mix av 
dödsmetall, ensamhet, vänskap, 
psykisk ohälsa och spänning. Det är 
en bok som griper tag i läsaren!

Erik flyttar från Stockholm till en 
mindre ort. På den nya skolan lär 
han känna Frans. Frans har en 
egen epa och han inviger snart Erik 
i epa-världen. Det är Volvo och 
Wunderbaum. Snart vill Erik ha en 
egen epa. På skolan går också Juno 
och Erik får känslor för henne. Kan 
han berätta det för henne? En bok 
om vänskap, första förälskelsen och 
epa-livet.

Dags att återse Jasmine, Tilde och 
Eleni som går på högstadiet. Jasmine 
får gulliga lappar i sitt skåp men 
snart börjar lapparna bli mer och 
mer snuskiga. Jobbigt och också 
skämmigt, tycker hon. Vem är det som 
skriver dem? Tilde, Eleni och Jasmine 
bestämmer sig för att ta reda på vem 
det är. Det är girl power, skolmiljö och 
vänskap skildrad på ett sätt som gör 
att man som ung känner igen sig. 
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SILVERGRYNING
ANNA JAKOBSSON LUND
ANNORLUNDA. 509 SIDOR

VINTERSÅNG
JEAN-CLAUDE MOURLEVAT
ÖVERSÄTTNING: KARIN LIDÉN
LILLA PIRAT. 432 SIDOR

DET ÄR NU DET GÄLLER
MATS BERGGREN
OPAL. 114 SIDOR

En totalitär regim mördar de olik-
tänkande. Kvar finns deras barn som 
hamnar i en fängelseliknande inter-
natskola. Fyra av barnen bestämmer 
sig för att rymma och hamnar i ett 
isigt bergslandskap. De är förföljda 
av de blodtörstiga hundmänniskorna 
som är skickade för att fånga in dem. 
Vintersång är en bok om hopp och 
kamp, om motståndsrörelse och tota-
litära regimer. Det är mörkt, våldsamt, 
spännande och tänkvärt.

Nu är andra delen i serien ”Metallsvi-
ten” här! Finn, Elsa och Jeroen brottas 
alla med sina problem. Samtidigt 
måste folkdomare och rövare arbe-
ta tillsammans för att förhindra att 
andra får för stor makt. Det är fantasy 
på hög nivå med mycket spänning och 
intressanta karaktärer. Välkommen in 
i en värld fylld av magi, vänskap och 
svek.

Nalin är på ett föredrag om klimatet. 
Där träffar hon på Mattias. De kommer 
från helt olika världar men för båda 
är klimatfrågan viktig. Snart förenas 
de i kampen för ett bättre klimat men 
det är inte så enkelt. Mattias har ett 
mörker och en sorg inom sig och Nalin 
vet att hennes föräldrar aldrig skulle 
tillåta att hon hängde med Mattias på 
egen hand. En förhållandevis lättläst 
bok och en del i Alsta-serien. 
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DE AFGHANSKA SÖNERNA
ELIN PERSSON
ÖVERSÄTTNING: ZAKIYA MIRZAYI OCH MOHAMMAD HUSSAIN MOHAMMADI
CAFÉ 60 MEDIA. 192 SIDOR

 در این داستان رسنوشت سه پرس جوان افغان را در زمانی دنبال کنیم که قرار است تکلیف
 کل آینده شان مشخص شود. ربکا، راوی داستان دخرت جوانی است که در خانه HVB آنها
 کار می کند. او باید قوانین اقامتگاه را رعایت کند و همکارانش به او یادآوری می کنند که

 نباید خود را از نظر عاطفی درگیر کند. اما او شدیداً تحت تأثیر این سه نفر قرار گرفته است.
 احمد، حمید و ظاهر انسان های بسیار متفاوتی هستند، اما هدف مشرتکشان مبارزه برای

داشنت زندگی رشافتمندانه است. کتابی بسیار تأثیرگذار.

Vi får följa tre unga afghanska killars öden under en period när hela 
deras framtid ska avgöras. Den som berättar är Rebecka, en ung tjej 
som arbetar på deras HVB-hem. Hon måste följa boendets regler och 
blir påmind av kollegor att inte engagera sig känslomässigt. Men hon 
blir väldigt berörd av de här killarna. Ahmed, Hamid och Zaher är 
väldigt olika som människor men har kampen om ett värdigt liv som 
gemensamt mål. En mycket stark bok.
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PERSISKA

Flykt/asyl

Hur många krabbor kan du 
hitta i katalogen?

Svar: 

پرسان افغان



Beware of Natalia Batista,  
supervass mangatecknare,  
nu också beväpnad med tatuerings- 
nålar! Här berättar hon om hur  
Sailor Moon blev inkörsporten till  
ett livslångt beroende (av manga),  
och hur lusten att utmanas driver 
henne framåt.  

Tecknandet är ett beroende. Hemma teck-
nar Natalia digitalt, men på Kulturhuset 
växer en katt fram med papper och penna.
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Så här började det: Natalia var tretton år när 
Sailor Moon dök upp på teve. Berättelsen 
handlar om den 14-åriga flickan Annie Tsukino 
som förvandlas till hjältinnan Sailor Moon, och 
måste rädda världen från ondskans makter. 
Annie som alltid varit en blyg och försiktig tjej 
måste nu slåss mot demoner! 
 
Natalia satt som klistrad framför teven. Serien 
var olik allt annat hon sett, och som en gåta 
hon ville lösa. Genom animen om Sailor Moon 
upptäckte hon manga-albumen som teveserien 
bygger på, och sedan fortsatte hon läsa all 
manga hon kunde komma över på bibliotek och 
i bokhandeln. På den här tiden var manga- 
serier svåra att få tag på, och anime kunde 
bara ses om man 
köpte dyra dvd från 
USA. Men på en 
fritidsgård i Lund 
hittade Natalia 
andra manganördar. 
Där tecknade de 
och delade tumma-
de vattenskadade 
album med varan-
dra. Redan då hade 
Natalia bestämt 
sig. Hon skulle bli 
mangatecknare. Så 
snart hon gått ut 
gymnasiet började hon på serieskolan i Malmö, 
och sedan dess har hon tecknat i princip varje 
dag.  
 
Nu har Natalia ett tiotal böcker bakom sig. 
Mest kända är kanske Sword princess Amaltea, 
en fantasyserie om en värld med omvända 
könsroller, där prinsessor räddar prinsar.  
Också serien Mjau, där vi får följa några kat-
ter, har blivit mycket uppmärksammad och 
läst. Natalia har även varit med och startat 
förlaget Nosebleed studio, som var bland de 
första att ge ut manga på svenska. 
 
Vi träffar henne i mangarummet på Kultur- 
huset i Stockholm.  
 
Vad var det som drog dig till manga? 

 – Jag tror att det var att karaktärerna inte 
är perfekta, att de har många olika egenska-
per, klumpiga, ivriga, naiva – som människor. 

De andra seriefigurerna jag följt tidigare, som 
Tintin till exempel, är mer verktyg för att föra 
berättelsen framåt. I manga är inte berättelsen 
så viktig, det är karaktärerna som står i centrum, 
och man blir kompis med dem. 
 
Är det därför man vill rita dem? 

– Ja. Och för att de ser så enkla ut. Det är 
enkla, tydliga, rena drag. Man ser att det här 
kan jag rita av. Det är inte lika svårt som att 
rita realistiska porträtt.  
 
Har du aldrig slutat teckna sedan du väl 
började? 

– Nej, i princip inte. Jag har tagit paus, för 
att göra spel till Amaltea till exempel. Och nu 

har jag tagit en 
paus, för jag lär mig 
tatuera i stället. 
Men jag använ-
der mig av mina 
mangakunskaper 
till det. Jag försöker 
alltid bredda vad jag 
gör. Kan jag skapa 
mangafigurer på 
någons hud? Ja, nu 
kan jag det. De här 
på låren har jag ta-
tuerat på mig själv! 
 

Är manga beroendeframkallande? 
– Ja, på sätt och vis blir det som att andas. 

Det är mitt sätt att uttrycka mig, att göra mig 
själv hörd. Det är något jag måste göra. Nu när 
jag har tagit en paus för att tatuera så känner 
jag att jag vill tillbaka, jag vill berätta igen, och 
hålla på med båda grejerna. 
 
Hur ser den kreativa processen ut för dig?  

– Första steget är jobbigast, när man ska 
bestämma vad man vill berätta om, det kan ta 
flera år. Men med Mjau gick det ganska snabbt, 
bara några månader. Amaltea tog två år att tänka 
ut innan jag började skriva och teckna. Först 
tänker jag ut konceptet. Sedan tar jag fram 
manus. Där visar jag vad alla kapitel ska handla 
om. När jag har ett första kapitel klart skickar 
jag till förlaget. Jag har alltid en plan för hela 
serien, för att visa att berättelsen håller ända 
till sista delen.  
 

På sätt och vis  
blir det som att  
andas. Det är  

mitt sätt att  
uttrycka mig
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Hur får du dina idéer till berättelser? 
– Många av mina berättelser kommer från en 

bild som jag ritat, och den bilden blir som en 
berättelse i min fantasi. Först är det ofta bara 
en tanke som jag vill testa att rita, men sedan 
kommer hela storyn. Det är kanske något som 
skiljer en illustratör från en serieskapare. Vi 
serieskapare blir nyfikna på vad som hände 
före och efter ögonblicket som avbildas, vi vill 
berätta vidare. Illustratörer är mer nyfikna på 
just det ögonblicket som skildras.  
 
Hur känner man igen en bra idé när den 
kommer? 

– Mitt trick är att inte skriva ner idéer. Om 
de kommer tillbaka och hemsöker mig, då är 
det personliga idéer som jag bör ta hand om. 
Det tar runt ett år att göra en bok för mig, så det 
behöver vara en berättelse som jag verkligen 
tycker om att skriva eftersom jag ska jobba 
med den så länge och dagligen.  
 
Finns det idéer som du känner att du inte 
vill göra? 

– Ja, det finns några självbiografiska idéer 
som jag inte känner mig redo att skriva än. Jag 
har några serieidéer som följt med i över tio år, 
som jag nog kommer göra en dag, men inte nu. 
Första steget är en jäsningsprocess, vissa projekt 
behöver jäsa länge. 
 
Vad satte i gång processen med Amaltea? 

– Jag ville göra en serie med en kvinnlig 
huvudkaraktär som är cool och slåss, och det 
skulle vara fantasy. Vad kan det vara? tänkte 
jag. En prinsessa! Som räddar prinsar! Jag kände 
att jag kom på en smart idé som jag också 
kunde berätta om. Jag var inspirerad av Sailor 

Moon som ju handlar om unga tjejer som slåss 
mot monster och räddar världen. De har sina 
svagheter och hittar sina styrkor. Det jag gillar 
är just det här: Du behöver inte vara super-
woman från början. Amaltea var inte perfekt 
från början. Jag läste också romanen Egalias 
döttrar av Gerd Brantenberg – och tänkte på 
hur det blir när vi växlar perspektiv, så kvin-
norna har mer makt än männen. Jag ville 
skildra ett matriarkat i modern tappning, och 
jag kunde samtidigt sammanfoga mina olika 
intressen, och få folk att reflektera. Det blev 
både fiktivt, underhållande och politiskt.  
 
Vad gör du när du inte ritar? 

– Jag sitter stilla så mycket när jag ritar, så 
jag tränar en hel del, lyfter vikter, och håller på 
med calisthenics (kroppsviktsträning). 
 
Hur blir man bra på att teckna? 

– Sitt och rita en timme om dagen, du kom-
mer bli så mycket bättre bara på ett år. Välj 
att teckna det som är mest utmanande, som 
händer till exempel, och öva, öva, öva! Första 
steget är att vänja sig vid att pennan är en 
förlängd del av en själv – den ska göra det man 
tänker sig att den ska göra. Bli kompis med 
olika sorters pennor och material. Experimen-
tera! Utmana dig själv. Att teckna manga med 
så många rutor och bilder på en sida, är bästa 
sättet att bli bättre på att rita! 
 
Text: Anna Ringberg 
Foto: Susanne Kronholm  

Anime 
är det japanska ordet för animerad film. 
Anime görs oftast baserat på en manga- 
serie eller ett tv-spel. De flesta anime 
görs i Japan. 

Manga 

är det japanska ordet för tecknade  
serier. Manga är en serieform med 
vissa stilar och tekniker och kan göras 
av folk från hela världen men de flesta 
mangaserier är gjorda i Japan. 



Natalias  
råd till tecknare

 ● Öva, öva, öva! Rita en timme om dagen 

 ● Utmana dig själv – teckna det svåra! 

 ● Lägg märke till de idéer som kommer tillbaka – 
de kan vara personliga och värda att ta vara på 

 ● Låt vissa idéer ligga till sig och jäsa
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Ni var med och tog initiativ till manga- 
rummet på TioTretton i Kulturhuset i 
Stockholm, berätta!
Villjami: Vi var några kompisar som 
brukade spela rollspel på TioTretton. Vi 
var alltid i mangahörnet. Vi var kända 
som mangamaffian! Men det fanns pyt-
telite manga då, kanske en fjärdedel av 
det som finns idag. 

Klara: Amanda som jobbar här gick 
fram till oss, hon var skoj-irriterad. 
Bredängs bibliotek har mer manga än 
vi, sa hon. Vad vill ni ha? Någon kompis 
hade listat vad hen hade läst. Så vi skrev 
långa listor. Vi kollade på anime av dem, 
och så ville vi ha mangan. Vi fick tips på 
YouTube också, ”om du gillar detta så 
kanske du gillar det här också”.

Villjami: Vi fick vad vi ville, vi var lite 
bortskämda. Eller ja… väldigt bortskämda.

Hur kom ni in på manga från början?
Klara: Jag prenumererade på Kalle Anka 
som barn, sen tyckte jag att jag blev för 
stor för det. Då gick min pappa in på Sci-
fi-bokhandeln och köpte en random bok 
typ. Det var mangan Fairy Tail. Kanske 
inte så passande för en nioåring, men 
det var starten…

Villjami: Basically, jag prenumer-
erade på KP och i slutet hade de serien 
”Bleckmossen” som är i mangastil, jag 
förstod inte så mycket först. Så hitta-
de jag Amaltea. Sen tog Sebastian, vår 

Hallå där mangamaffian!

Vi heter Amanda och Natalia och jobbar på 
bibliotek TioTretton. Vi är ett bibliotek bara för barn 
mellan tio- och tretton år därför har vi en tydlig 
vuxengräns vid ingången. 

Redan när vi öppnade TioTretton för 11 år sedan 
märkte vi vilket enormt mangaintresse som fanns 
hos våra besökare. Under åren har vi köpt mer och 
mer manga och försökt att hitta plats i biblioteket 
och i hyllorna. Mangaböcker har flugit runt, trillat 
ned och bildat högar men vi har fortsatt att köpa. 

Under 2019 renoverades hela Kulturhuset och vi 
fick tillfälliga lokaler och plötsligt hade vi plats att 
fylla en hel vägg med bara manga. Vi kunde också 
bestämma att TioTrettons lokaler skulle byggas 
om så att en ny manga-avdelning kunde få den 
plats den förtjänar. Tillsammans med våra besökare 
började vi finkamma nätet och TikTok för att hitta 
manga i olika genrer att fylla TioTretton med. 

Idag har vi drygt 4 500 mangaböcker som vi 
har delat in i genrer som till exempel Slice of Life, 
Skräck, Sport och Action. Genreindelning av böckerna 
hjälper barnen att hitta de böcker de letar efter och 
få tips på liknande berättelser. 

Ibland kan det vara klurigt att köpa manga då 
serierna inte trycks i så stor upplaga så då får vi 
plocka fram våra inre detektiver. Tyvärr översätts 
nästan ingen manga till svenska och de få serier 
som finns ger förlagen inte ut på nytt så vi vårdar 
våra svenska exemplar ömt och plåstrar om dem 
trots att de är så lästa att de faller isär. 

Så är du mellan tio och tretton år och i Stockholm 
någon gång är du varmt välkommen att hälsa på oss!

Allt gott
Amanda och Natalia/TioTretton

Hej alla!

klasskompis i trean, med sig boken 
Bleckmossen. Sen var det vår kompis 
Dante som tipsade oss om ”Dragon Ball”. 
Den är min favoritserie intill denna dag.  
Ja, då var det försent redan, då var vi fast 
för evigt i mangaträsket… 

Vad läser ni för manga nu?
Klara: Jag läser mest Marvel och DC 
Comics, amerikanska serier.

Villjami: Jag gillar inte art stylen i 
nyare manga. Men jag har en mental 
lista på klassiker från 80- och 90-talen 
som jag vill läsa, som Detective Conan. 

Vilken bok vill ni tipsa läsarna om?
Klara: Jag väljer Soul Eater. Det är 
fighting-manga om en värld där delar 
av populationen kan förvandla sig till 
vapen. Om du kan förvandla 
dig till vapen ska du gå i en viss 
skola. Där går också de som kan 
hantera vissa vapen och du ska 
hitta den perfekta matchen, 
basically bygga den perfekta 
barnarmén. Den flippfloppar 
mellan total action där barn 
dör till typ skumma skelett. 
Animen är ännu bättre fak-
tiskt. Alla har personligheter. 
Art stylen ger dem person-
ligheter. De flesta serier är 
antingen slap stick eller 
seriöst och läskigt. 
 Soul Eater kan båda.

Villjami: Jag tar Ranma 
½, som är slice of life,  
action, romantic comedy. 
Den handlar om en kille 

och hans pappa som ramlat ner i ett vat-
tenhål, och får en förbannelse över sig. 
Ranma blir en tjej och pappan en panda 
när det regnar typ. De förvandlas tillbaka 
om de får varmt vatten på sig. Några av 
Ranmas klasskompisar blir kära i honom 
när han är tjej och andra när han är 
kille. De slåss, men det är mer humor än 
blodigt allvar. Det finns många roliga 
karaktärer som har sina gimmicks och 
roliga scenarier med förvandlings- 
grejerna. Den är som ett kärlekskakel.  
En kärlekskexchoklad.

Text: Anna Ringberg och Nina Suatan
Foto: Susanne Kronholm

Vi träffar Klara Johansson 
Brink och Villjami Lahtinen,  
16 år, för att prata manga
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KARIN THORN VÄLJER SERIER FÖR 
ALLA ÅLDRAR

När blir man för gammal för serier?
Man blir inte för gammal. Jag tror mer 
att man kanske läser en serie på olika 
sätt. Man kan gilla en serie för dess 
visuella teckningar, historien eller 
både och. För mig är serier både litte-
ratur och konst, vilket gör det väldigt 
tillgängligt. 

En seriehjälte du skulle vilja  
bjuda på middag?
Ska det bjudas på middag så ska det 
bjudas på middag. Jag skulle såklart 
bjuda in heeela hjälteteamet i  
Avengers. Det blir en klassiker: Pasta 
Bolognese! 

En manga du älskar? 
Den allra första mangan jag läste var 
Drömmarnas djup av Hisae Iwaoka. 
Det är en surrealistisk och fängslande 
manga om en flicka som somnar så 
djupt och hamnar i drömmarnas värld 
för att sen inte veta hur hon ska ta sig 
hem. Hon börjar jobba i en butik med 
känslor på burk. Otrolig! Låna den på 
ditt närmaste bibliotek genast.

Din bästa läskigaste seriekaraktär?
Svårt att komma på en läskig karaktär 
faktiskt. Men jag har alltid tyckt att 
Jokern i Batman är lite obehaglig. Vill 
man läsa en läskig serie är mangan 
Girl from the other side av Nagabe 
verkligen att rekommendera. Mystik 
på hög nivå!

Trender och tendenser i årets  
utgivning av serier?
Färgsprakande fantasy och fartfyllda 
äventyr känns alltid som en trend i 
utgivningen av serier, så även i år. 
Årets urval tenderar också att flirta 
med äldre historier eller annan popu-
lärkultur. Adaptioner, nytolkningar 
och inspiration från gamla sagor bland 
annat.

Karin Thorn är kulturvetare och  
jobbar på Seriebiblioteket i Örebro.

Vi som väljer
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IHÅGKOM OSS TILL LIV 
JOANNA RUBIN DRANGER
ALBERT BONNIER.250 SIDOR

HIMLASTORMANDE
KAROLINA BÅNG
GALAGO. 158 SIDOR

CBA VOL 53. 
PLACEHOLDER
REDAKTÖR: MATTIAS ELFTORP
C’EST BON KULTUR. 72 SIDOR

MITT LIV I JAPAN. EN SVENSK  
MANGATECKNARES ÄVENTYR DEL 2 
ÅSA EKSTRÖM 
KARTAGO. 176 SIDOR

Hedda ska flytta ihop med Fanny. Men 
de har en så kallad flersam relation 
och samtidigt kan hon inte sluta tänka 
på Ylva i orkestern. Hon är så sjukt 
snygg. Och rolig. Sen är hon geolog, 
hur sexigt är inte det?! Hedda och Ylva 
ses på en första dejt. Enligt Hedda är 
det nog en dejt i alla fall. De fortsätter 
att träffas och vi får följa med på en 
emotionell resa. Vad vill egentligen 
Ylva? Har de för olika syn på relatio-
ner för att det ska funka?

I boken får vi följa Joannas personliga 
arbete med att söka upp sin judiska 
släkt men det uppstår frågetecken på 
vägen. Med stora otroliga teckningar 
i övergripande svartvitt men med 
färglimtar som lyfter bokens visuella 
uttryck, får vi en försvunnen historia 
berättad för oss. När jag läser den 
slår det mig hur aktuell berättelsen 
är. Att makthavare kan få människors 
missnöje att vända sig mot ett visst 
folk känns skrämmande bekant.

I tidskriften CBA får man ta del av 
olika tecknares serier och konst. Är du 
kanske lite mer intresserad av serier är 
det här den perfekta inspirationen för 
dig. I nya numret av CBA får du ta del 
av 13 olika serier av serietecknare från 
hela världen.

Åsa är svensk mangatecknare och 
bosatt i Japan där hon tecknar själv-
biografisk manga om kulturkrockar 
och livet som svensk i Japan. Mangan 
innehåller korta supergulliga serie- 
strippar som handlar om just de där 
konstiga kulturkrockarna. I del två 
möter vi även hennes kompis Yoko 
som åker till Sverige på semester. Det 
visar sig att vi svenskar också har en 
massa konstigheter för oss. Nej men 
hur kul är inte detta? Älskar! 

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

SERIE
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På engelska!

Kärlek och relationer

Judisk släkthistoria
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LOU! 
SONATA DEL 1
JULIEN NEEL 
ÖVERSÄTTNING: LOTTA RIAD 
EGMONT COMICS

DIANA & CHARLIE
ELIAS ERICSON
GALAGO. 222 SIDOR

HEARTSTOPPER BOK 1
ALICE OSEMAN 
ÖVERSÄTTNING: MY BERGSTRÖM 
COBOLT. 263 SIDOR

VARA 
SOFIA LUCAS 
EPIX. 144 SIDOR

FOTOGRAFEN I MAUTHAUSEN
SALVA RUBRIO
BILD: PEDRO J. COLOMBO
ÖVERSÄTTNING: KATARINA ANDERSSON 
EPIX. 168 SIDOR

Reklamen. En skämtsam men 
seriös historielektion i reklam 
kommer lastad. Kritiken mot 
konsumtionssamhället lämnar inte 
någon oberörd. Man utsätts hela tiden, 
i mataffären, på tv, ja i alla viktiga val i 
livet så finns den där. Och när vi aktivt 
väljer att ta en paus i vardagen för att 
kolla Instagram – finns den där också. 
Influencer Marketing. När reklamen 
smygs in i våra liv – så lömskt att vi 
knappt märker det. 

Efter att ha fått följa Lous barndom i 
åtta album får vi nu möta henne som 
ung vuxen. Hon flyttar hemifrån och 
lever studentliv. En serie om hur det är 
att vara vuxen och ganska mycket om 
hur det är att vara ensam. Hur hittar 
man energin för att orka? Kanske är 
det vad nattklubbarna är till för: att 
vara tillsammans med andra, utan att 
prata och bara invänta att natten ska 
sprängas i bitar.

Charlie och Diana är bästa vänner, 
oskiljaktiga. Hemma hos Diana 
vägrar pappa förstå att hon behöver 
hormonbehandling. Charlie har en 
förstående men naiv mamma som 
vill att allt ska se bra ut på ytan. 
Men Charlie kämpar varje dag med 
sin psykiska ohälsa och sitt bipolära 
beteende. Elias berättelse är stark 
och smutsig, detaljrikt tecknad och 
fylld med känslor. Läs den gärna 
tillsammans med kompisar och prata 
med någon om du mår dåligt.

I hbtqi-serien Heartstopper får vi följa Charlie och Nick. De går i samma brittiska 
pojkskola och en dag hamnar de bredvid varandra i klassrummet. Charlie faller 
ganska direkt men Nick är garanterat inte gay. Driver han med honom? Varför är 
han så schysst? Under påsklovet umgås Charlie och Nick nästan varje dag och Nick 
kollar på Charlie på det där speciella sättet. Han kramas till och med. Men han är väl 
straight?! Nicks polare i rugbylaget börjar också undra. Han ser ju inte gay ut men 
de verkar helt klart gilla varandra. Heartstopper är en kärleksfull och varm skildring 
av ung kärlek och att lära sig förstå sina känslor. Men den ställer också frågor kring 
varför man alltid ska placeras i fack? Kan man inte bara få vara det man känner och 
är för stunden? Tonårsserien om Nick och Charlie släpps äntligen på svenska och 
har nu även filmatiserats som serie på streamingtjänsten Netflix. 

I den här gripande och vackert teck-
nade serien får vi följa den spanska 
fotografen Francisco Boix liv på 
koncentrationslägret i Mauthausen 
i Österrike. Tillsammans med andra 
statslösa spanjorer får vi följa livet 
inne i lägret. Francisco blir efter ett 
tag stationerad på identifierings- 
enheten där historien tar sin början. 
Bilderna som identifierades användes 
som propaganda av tyskarna för att 
visa omvärlden att lägren var en 
trygg plats.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Pojke möter pojke

En sann historia
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Årets bokväckare 2022 tilldelas  
Fredrika skola: ”Som visat hur mycket 
en liten byskola med stort hjärta kan 
åstadkomma. Fredrika skola har 
gjort läsning till ett samtalsämne 
i bygden, och fått både förskolan, 
föräldrarna och resten av byn med  
på sitt glädjefyllda bokväckartåg.”

Zelda, Leo, Siri, Nellie, Viola, Felix. Lägg 
namnen på minnet! I Fredrika, ett samhälle 
i Västerbottens inland, kan man träffa dem. 
Fredrika är inte stort, bara cirka 200 personer 
bor i byn. Jag fick följa med på superhemligt 
uppdrag när Fredrika skola korades till Årets 
bokväckare 2022. Min uppgift var att berätta 
om allt roligt som hände. En journalist ska ju 
också söka efter sanningen. Och jag undrade: 
finns det verkligen inget dåligt med böcker?
Men vi tar det från början.

– Vi gick in i projektet 
med målsättningen att 
öka läslusten både hos 
våra elever och hos alla 
andra människor runt om 
i bygden, berättar läraren 
Katarina Henriksson. 

Och varför ville man 
nå folk i hela byn? Jo, för 
att skapa läsande före-
bilder. Katarina berättar 
att när klassen läste Bröderna Lejonhjärta så 
läste även andra bybor samma bok. De åter-
upptäckte sin barndoms klassiker kan man 
säga. Och när de väl började läsa så fortsatte de 
av bara farten.

– Annars sitter folk bara och tittar i mobilen, 
säger Felix som tycker att de kan titta i en bok 
istället. Och det är ju helt sant.

Superhjältarna från Fredrika skola – Zelda, 
Leo, Nellie, Viola, Siri och Felix – har flera 
smarta strategier för att väcka böcker runt om 
i bygden. Med hjälp av bokstationer hos hand-
laren, i lekparken och i den gamla telefon- 
kiosken väcktes läslusten och snart var nästan 
alla med på läståget, eller väldigt många i alla 
fall. Telefonkiosker är ju för övrigt typiska till-
håll för superhjältar som behöver byta om.

Dessutom gjorde bokväckarna avancerade 
efterforskningar om vuxna i sin närhet för att 
lista ut vilken sorts böcker som kunde passa 
dem. Det gäller att ställa kluriga frågor för att 
få fram svaren. Violas mamma till exempel: 
hon gillar både Harry Potter och stickning. Hm, 
vad kan passa bättre än en Harry Potter-stick-
bok?

Och fröken Josefin, som gillar historia och 
tjocka böcker? En riktig tegelsten om Karl den 
tolfte, såklart! Mission completed.

– Vill du sporra dina barn att läsa så läs 
böcker själv, uppmanade läraren Josefin Öberg 
elevernas föräldrar.  Hon tyckte förövrigt att 
boken om Karl den tolfte var ett jättebra val.

Bokväckarna slukade många böcker ur Barn- 
och ungdomsbokskatalogen (Handböckerna för 
superhjältar är favoriter och det förstår man ju 

att de vill läsa om sina 
kollegor i branschen). De 
började ofta dagarna med 
bokgymnastik och läste 
också högt för förskole-
barnen.

Puh! Man blir helt 
matt när man hör allt 
de gör och ännu har jag 
inte kommit halvvägs. 
Jag pausar lite och ger er 
svaret på frågan om vad 

som är roligast med att väcka böcker?
– Att läsa! svarar bokväckarna i kör. Och så 

var det något om kakor också, och möjligen 
en hamburgare. Man kan ju faktiskt ta med sig 
böcker på skidutflykt – skida, läsa och grilla. 
Bättre än så kan det väl inte bli?

Under några timmar tillsammans med bok- 
väckarna hann jag både se en konstutställning 
och lyssna på sånger inspirerade av böcker 
som lästs. Inne i skolan fanns miljöer från 
Bröderna Lejonhjärta, bland annat Körsbärs- 
dalen och värdshuset Guldtuppen. Där mumsade 
vi på pizzabuffé och pratade om allt som hänt 
sedan boken väcktes i Fredrika. Förskolan var 
också inbjuden, och superhjältarna arbetade 
som serveringspersonal på Guldtuppen denna 

Det finns något  
som är jättedåligt  

med böcker och som  
alla superhjältar på  

Fredrika skola  
håller med om

33



39

dag, så min tallrik hann aldrig bli tom och det 
är ju särskilt bra när det kommer till pizza.
Jag tänkte att Viola, Nellie, Felix, Siri, Leo och 
Zelda verkligen måste ha superkrafter som 
hinner med allt detta. Kanske är böckerna 
hemligheten?

Plötsligt när jag satt där och tuggade på en bit 
pizza så mindes jag den där frågan: Finns det 
inget som är dåligt med böcker?

Och vet ni! Det finns något som är jätte- 
dåligt med böcker och som alla superhjältar på 
Fredrika skola håller med om – böcker tar slut! 
Och så måste man vänta jättelänge på nästa 
del. På skolan har de nedräkning, bland annat 
inför nästa bok i serien ”Handbok för super- 
hjälta”, och många andra nya böcker ur Barn- 
och ungdomsbokskatalogen. Datum är noga 
markerade i kalendern. Tur ändå att det finns 
så många böcker att välja på! 

Text: Anna Holmström Degerman, författare,  
bibliotekarie och journalist. Född i Jokkmokk 1970,  
uppvuxen i Umeå, Arjeplog och Arvidsjaur, numera  
bosatt i Norrbyn söder om Umeå.
Foto: Malin Grönborg

Så här har Fredrika  
skola väckt böcker:

Ett konto skapades på Instagram där 
man dokumenterar allt man gör. 

I den lokala lanthandeln, som även 
inrymmer en pizzeria, ställdes en hylla 
med böcker som kunderna fick läsa. För 
att få med fler på bokväckartåget gjordes 
också affischer som sattes upp. Bland 
annat en lekplats och en gammal tele-
fonkiosk blev till bokstationer.

Eleverna (som är mellan 6 och 9 år) 
har haft som läsutmaning att läsa alla 
svenskspråkiga böcker på deras läsnivå i 
Barn- och ungdomsbokskatalogen.

Eleverna har också provat bokgympa, 
och även utvecklat och utforskat många 
andra olika sätt och metoder att väcka 
böcker. Läsning har lyfts fram som en 
viktig del i skolans alla ämnen. 

Vuxna har uppmuntrats att vara läsande 

förebilder. Eleverna fick bland annat 
låna hem böcker som de trodde att deras 
föräldrar skulle tycka om att läsa. Skolan 
har även bjudit in hela byn att vara med 
i deras bokcirkel.

Som avslutning på projektet bjuder 
man in till en magisk bokvandrarfest 
fylld med spännande aktiviteter: baka 
tunnbröd i Bullerbyn, mät din styrka mot 
Starke Adolf, fiska med Pettson, skicka 
brevduvor i Nangijala, tävla i hoppning 
bland vildvittror och rumpnissar…

Följ  
Fredrika skola  
på instagram!

vackboken_Fredrika

Äntligen har boken kommit. Felix tipsar om  
en ny bok som han har beställt. 
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Här ligger Fredrika, i Åsele 
kommun, i Västerbottens län. 
Fredrika ligger i Drottning- 
landet – att det kallas så beror 
på att tre samhällen har  
drottningnamn; Fredrika,  
Vilhelmina, och Dorotea.

Hela skolan ryms i telefonkiosken! 
Här finns också massor av böcker 
att väcka.

Väck boken-satsningen presen- 
terades för första gången i Barn- 
och ungdomsbokskatalogen 
2019/20 med inspiration från 
tidigare läsambassadören Ann-
Marie Körlings ord: ”En bok som 
ingen läser sover i sin ensamhet. 
I samma stund du öppnar boken 
är boken vaken och du som läser 
väcker innehållet till liv.” 

kulturradet.se/vackboken

Glada bokväckare! Eleverna i Fredrika skola: 
Siri, Zelda, Nellie, Viola, Felix och Leo.
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 Ϙ What’s the book you’ve read? 

What made you want to read it?

 Ϙ What was the plot of the book like – exciting, scary, 

funny, annoying, clever, boring..?

 Ϙ What did you feel when you were reading? 

Did the book awaken any particular emotion…

 Ϙ Was there anything you liked about the book?

 Ϙ Anything that you thought was extra interesting?

 Ϙ Did you relate to any particular person/character? 

Talk more about someone from the book.

 Ϙ Have you experienced anything similar?

 Ϙ How did you feel about the language in the book – 

funny, complicated, quick, inventive, difficult, easy to 

read..?

 Ϙ How did it feel when the book was over? 

Would you like to read a similar book?

 Ϙ Who do you want to recommend the book to?

Read a book out loud together, have a book club 

where you read the same book, or read different 

books. Then, talk about these questions. Feel free 

to ask follow-up questions!

Tips for
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#väckboken  
Dela med er!  

Inspireras  
av andra!

En läsfrämjande utmaning från Kulturrådet.

Vad betyder det 
att väcka en bok?
En bok sover tills någon öppnar 
den, då väcks innehållet till liv! 
Man kan väcka en bok på många 
olika sätt: ha boksamtal, föra läs-
dagbok, rita serier, eller använda 
den här katalogen till exempel. 
Kom gärna på egna kreativa sätt 
att väcka böcker.

Med Väck boken vill vi upp-
muntra skolor, bibliotek, 
förskolor, fritids och andra 
aktörer att väcka läslusten hos 
barn och unga. 

På vår webb finns mallar 
och material som ni kan välja 
mellan. Ni kan också inspireras av 
vad andra gjort, antingen genom 
att följa #väckboken på sociala 
medier eller läsa mer på:  
kulturradet.se/vackboken

Vi vill uppmuntra er att satsa 
på läsning och utforma ert 
eget projekt. Projektet kan vara 
under läslovet eller hela läsåret – 
det avgör ni. Ta avstamp i materi-
alet på vår webb, hämta inspira-
tion från andra och hitta er läslust!

Varje år presenterar vi den 
grupp som utnämns till Årets 
bokväckare i Barn- och ung-
domsbokskatalogen! När vi 
väljer vinnare söker vi projekt som 
är lustfyllda, kan inspirera andra, 
är metodutvecklande och gärna 
bygger på barnens och ungdomar-
nas egna initiativ.

Genom Väck  
boken får ni:

 Ϙ tillgång till inspirerande  
material

 Ϙ möjlighet att dela tips och 
erfarenheter med andra  
bokväckare

 Ϙ chansen att utses till Årets 
bokväckare och presenteras i 
nästa års Barn- och ungdoms-
bokskatalog.

Hur går det till? 
1. Anmäl er grupp på kultur- 

radet.se/vackboken senast 16 
december 2022. 

2. Väck boken på det sätt ni vill! 
Dela era erfarenheter med 
andra bokväckare. Och använd 
gärna #väckboken på sociala 
medier.

3. Berätta kort om ert projekt i 
det formulär som mejlas ut 
under våren, och ta chansen 
att utses till Årets bokväckare 
2023.

Kom i gång!
Det finns många sätt att väcka en 
bok. Välj bland våra metoder och 
mallar på kulturradet.se/vackbo-
ken, eller hitta på er egen metod. 
Väck boken med:

 Ϙ A till Ö-utmaning – en färdig 
mall med utmaningar och en 
mall att fylla i själv

 Ϙ Bokbingo, ett kul sätt att  
inspireras till läsning

 Ϙ Bokgympa

 Ϙ Bokväckarsamtal: läs till-
sammans och samtala utifrån 
mallen

 Ϙ Bokväckarserier som  
bygger på böcker ni läst

 Ϙ Diplom och pins

 Ϙ Läsväckardagbok: skriv om 
vad ni läst och vilka tankar  
det väckt

 Ϙ Topplista – lista dina favoriter 
och tipsa andra

 Ϙ Väck boken-fjäril att klippa ut 
(kan användas som bokmärke, 
mobil, vimpel, klistermärke)

 Ϙ Väck boken-loppa
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Olen lukenut

Tämä on  
mieli-piteeni  

kirjasta

Kirjan nimi

Kirjailija/kuvittaja

Nimi 

Luokka
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Kirjailija/kuvittaja

Nimi 

Luokka

Nyhet! Nu finns några av mallarna 
översatta till arabiska, engelska, 
finska, persiska och somaliska! Gå 
in på kulturradet.se/vackboken och 
ladda ner




