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Jag har en vän  
 
som är en fena på att klä vardagen i berättelser 
på ett sätt som gör den begriplig för barn och, 
som bonus, väldigt underhållande för vuxna. 
Min vän tycks ha ett medfött barnperspektiv 
och har behållit sin förmåga att leka. I hens 
universum lever barn och vuxna inte i skilda 
världar utan i en och samma. Barnen går till 
förskolan, vuxna går till jobbet som ju kan  
beskrivas som ”ett slags förskola för vuxna”, 
kan hen förklara. ”Precis som ni gör, träffar  
vi våra kompisar och får bästisar. Och precis 
som ni har vi ibland samlingar när personalen 
vill berätta nåt. Också vi fick glass på avslut-
ningen…”

När detta skrivs är framtiden oviss men vi 
har levt och kanske fortfarande lever i ett till-
stånd där många av oss vuxna inte har fått gå 
till vår förskola, väldigt knapphändigt har fått 
träffa våra lekkamrater och bästisar och fått 
mer skärmtid än vi nog mäktar med. 

I många dagar har de vuxna fått leka ensam-
ma medan livet i stort har fortsatt som vanligt 
för barnen. Det är i sin ordning, men handen 
på hjärtat: liiiite orättvist är det!

För att stå ut med denna orättvisa skapar 
vi vuxna en berättelse om vardagen med nya 
ord och begrepp. ”Det nya normala”, säger vi 
om det här med att inte få åka till vår förskola, 
träffa våra kompisar som vi brukar, ha oändligt 
med skärmtid och pussas och kramas på några 
meters distans. I det ”nya normala” får allt vi 
gör en virusbeteckning: bebisar som avlas i år 
är coronabebisar, familjer utökas med corona-
hundar eller -katter, vi coronakramas, corona- 
hamstrar och karantänchillar. Och alla som 
inte följer den ”nya” normen social distansering 
är covidioter…

Men det finns saker i det ”nya normala” som 
är sig väldigt likt (ska vi säga att det är det 
gamla normala, eller pre-corona-normalt?). 
Den här katalogen till exempel, nästintill 
karantäntillkommen men precis som vanligt 
till bredden fylld med alla slags berättelser för 
jättesmå till jättestora barn. Kanske berättelser 
som gör vardagen och världen lite mer begriplig 
eller också magisk och förtrollad eller allt på 
en och samma gång. 

Fantasin är som bekant ett gränslöst land 
där allt är möjligt. 

Det visste Beppe Wolgers som skrev den fina 
texten Det gåtfulla folket, oförglömlig genom 
Olle Adolphsons tonsättning och sång. Den 
som börjar med ”Barn är ett folk och de bor i 
ett främmande land” och slutar med raderna:

”Där blir en värdelös sak till en skatt.
Där, där blir sängar till fartyg en natt
och går till månen
Där finns riken som ingen av oss tar ifrån dem.
Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folket.”

Min vän som är en fena på att klä vardagen i 
berättelser skulle invända mot det där att barn 
bor i ett främmande land med att citera en an-
nan skald, Gunnar Ekelöf: ”Jag bor i en annan 
värld men du bor ju i samma”…

Henriette Zorn
Projektledare Barn- och  
ungdomsbokskatalogen
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TITTIN! TITTUT! 
SANNA TÖRINGE
BILD: SARA GIMBERGSSON
LILLA PIRATFÖRLAGET. 22 SIDOR

MINA FÖRSTA RIM OCH RAMSOR
FORMGIVARE: LISA ZACHRISSON
EN BOK FÖR ALLA. 29 SIDOR

GISSA VEM JAG GILLAR MEST? 
MARIANNE LINDFORS, MARIA SKYMNE
BILD: MAJA LINDBERG
HIPPO BOKFÖRLAG. 32 SIDOR 

Tittin tittut! Hunden tittar in. Tjocka 
råttan tittar ut. Tittin tittut! Räven 
tittar in. Två kaniner tittar ut! Tittin 
tittut! Ankan tittar in. Tre sniglar 
tittar ut! Tittin tittut! Flickan tittar 
in. Fyra katter tittar ut! Tittin tittut! 
Hönan tittar in… Vad nu? Ingen tittar 
ut! Jo…  Fem små kycklingar tittar ut! 
En rolig räknesaga med bondgårdens 
alla djur! En given babyboksfavorit i 
tittutåldern. 

En fin liten samling med klassiska 
välkända rim och ramsor för de allra 
minsta. Här finns ramsor för skötbor-
det, fingerramsor, tåramsor och knä-
ramsor. Fina illustrationer av några 
av våra mest välkända illustratörer. 
Rörelser och tydliga instruktioner till 
ramsorna finns med! Tåtisse, fotbisse, 
benborre, knäkorre, lårvecken och 
lilla lilla vällingsäcken. En härlig liten 
första-bok att få eller att få ge bort.

Voff vilda valpar – vad många ni är, 
ni busar och gömmer er här och där. 
Gnägg och god morgon mitt fina föl, 
dags att plaska hoven i en vattenpöl. 
Nöff nöff mina kultingar små, mysiga, 
goa och smarta som få. Bä mina ulliga 
gulliga lamm, ängen väntar – skynda 
er fram! Mjau min finaste skatt, snart 
får du vakna för nu är det natt. 
En fin godnattsaga på rim med olika 
djur och med fina illustrationer. Gissa 
om den kommer att bli poppis?
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NAPPRESAN ELLER  
NÄR ESTER SLUTADE MED NAPP
YLVA KARLSSON
BILD: KATARINA STRÖMGÅRD
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

Det var en gång ett barn som hade 
blivit så stort att hon måste sluta med 
napp. I alla fall tyckte hennes pappor 
det. Ester själv var inte lika säker. 
Men hon slängde ändå sina tre nappar 
i soptunnan och saknade dem inte 
ett dugg. Inte förrän till kvällen. Då 
saknade hon dem så mycket att hon 
inte stod ut. Tillsammans med sin tyg-
känguru ger hon sig ut i natten för att 
hämta tillbaka sina nappar. Hjärtskär- 
ande om att vara både stor och liten. 

ANNIKA EDLUND VÄLJER BILDER-
BÖCKER OCH BÖCKER FÖR DE 
ALLRA MINSTA.

Beskriv dig själv med fem ord?
Älskar högläsning, bullbakning,  
simning och sommaren. 

Hur var din process för  
urvalet till årets katalog?
Jag skriver genast ner alla titlar som 
dimper ner. Sorterar i förlagsordning 
och märker de som är extra spännande. 
Sen blir det flera varv i bokhögarna 
innan allt är klart. 

Vad är svårast i urvalsprocessen?
Det är svårt att begränsa sig till ett 
visst antal och att skriva kort. 

En personlig favorit i årets  
utgivning av bilderböcker? 
Det är svårt att välja ut endast EN  
bok men jag är väldigt förtjust i  
Barbro Lindgrens bok Hajbarnet. 

Den är underbart berättad om  
mammaängslan och barnäventyrslusta 
med magiska akvarelluppslag. Man 
hör Barbro Lindgrens röst när man 
läser den. Ljuvligt. 

Kan du se något tema i den  
nyutgivning som du har läst? 
I år är det många böcker om både 
katter och hundar. Det är också  
många härliga rimsagor och flera  
fina om känslor. 

Annika Edlund är barnbibliotekarie 
och litteraturpedagog, verksam vid 
Grubbebiblioteket i Umeå.

Vi som väljer
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HEJ HEJ HEJ 
KARIN CYRÉN 
LILLA PIRATFÖRLAGET. 18 SIDOR

GODNATT ALLA KATTER
BÀRBARA URÍO CASTRO
ÖVERSÄTTNING: LINDA WIDMAN
LILLA PIRATFÖRLAGET. 26 SIDOR

Hej hej hej! En promenad. Äta banan 
i en stor stad. Hejsan kille! Bilen hej! 
Hej på dig du. Brum brum pip hej. Hej 
hej hej! är en promenadbok i staden. 
Det är mycket att titta på och många 
att säga hej till. Både till bilar, mo-
torcyklar, voffar och springkompisar. 
Till slut kommer bussen. Nu åker vi 
hem. Karin Cyrén har skapat en läcker 
pekbok för många läsningar. Roliga 
detaljer och rimmad text gör den fin 
att läsa gång på gång.

I den här boken finns ett stort vitt hus. 
Och väldigt många små katter. Den 
röda katten har redan gått och lagt sig. 
Sen kommer den gröna katten och den 
gula katten och alla andra, en efter en. 
När alla katter har hittat sina rum är 
det dags att sova. Schh! Nu sover alla i 
det stora vita huset. Godnatt alla kat-
ter! En unik bok i form och utförande. 
Fönstren i huset lyses upp av katter-
nas olika färger. En spännande och 
kongenial god natt-favorit!
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ÄR DET DU SOM HAR TUGGAT  
PÅ MIN GODNATTSAGA?
JEAN MAUBILLE
ÖVERSÄTTNING: ERIK TITUSSON
LILLA PIRATFÖRLAGET. 20 SIDOR

Är det du som har tuggat på min god-
nattsaga? frågar bebisen. Men musen 
har bara knaprat på osten. Katten 
har bara ätit upp musen! Hunden har 
bara bitit katten! Vem har tuggat på 
godnattsagan? undrar bebisen. Är det 
månne otäcka monstret under säng-
en? Jajamen, monstret har både tuggat 
på boken och sen på hunden som bet 
katten som åt musen som knaprade på 
osten. Och…nu är det dags för bebisen 
att pallra sig i säng. Omedelbart bums! 
säger monstret…

God natt, min nalle. Och dockan Katt. Och Siv och Kalle. God natt, god natt. 
God natt till bollen, som visst försvann. God natt till trollen och Spindelman. 
God natt på kroken, min röda kjol. God natt till boken. God natt, min stol.  
God natt till magen, min bil Charlotte och hela dagen, Ja, sov så gott. God natt 
till huset, tills alla väcks. God natt till ljuset, när lampan släcks. God natt nu, 
skrattet. Jag väcker dig. God natt, godnattet. God natt till mig. En liten fin god 
nattboks-pärla i blå-röd-gul färgton. Rimmen sjungande lätt att läsa. Bilderna 
har en lugn retrokänsla som förstärker texten. Man kan även scanna QR-kod 
och lyssna på sången. 

GOD NATT,  
MIN NALLE
LOTTA OLSSON
BILD: ANNA LINDSTEN
BONNIER CARLSEN  
32 SIDOR 

TIO SMÅ BLOMMOR
EMMA VIRKE
BILD: IDA BJÖRS
LILLA PIRATFÖRLAGET. 32 SIDOR

Tio små blommor stod i en vas. En tog 
pappa med på bio, och sen var dom 
bara … Nio små blommor stod i en vas. 
En föll ner i Majas potta. Och sen var 
de bara… Så fortsätter den här roliga 
räknesagan tills det bara är en liten… 
En liten blomma stod i en vas. Den 
satte jag i hatten. Och kvar fanns bara 
vatten. Men då kom… katten! En  
klurig blomräknesaga efter klasiskt 
koncept och rolig twist i slutet.  
Underbara bilder, njutbara rim och 
bonusmaterial

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst



LEDSEN 
LOTTA OLSSON
BILD: EMMA ADBÅGE 
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

Allt känns vanligt. Allt känns bra.  
Inget särskilt man vill ha. Bara leka 
lugnt och stilla. Inte hungrig. Inte 
trilla. Men…Sen! Plötsligt händer det 
en sak. Nu är glada munnen rak.  
Glada, mjuka munnen väck. Munnen 
är ett streck. Andas häftigt in. DEN 
VAR FAKTISKT MIN! Gråta, gråta, 
gråta, snora. Alla orden känns för 
stora. Orden fastnar i ens hals. Lyder 
inte alls. Måste gråta slut. Sen släpps 
orden ut. STOR vardagsdramatik för 
LITET barn. 

PIKKU, PIKKU LORUJA/SMÅ, SMÅ RAMSOR
PÄIVI HÄLLSTRÖM
BILD: IDA ROSÉN BRANZELL
SOLROSEN. 47 SIDOR

Nyt tulee Päivi Hällströmin aiemmin julkaiseman Pikku, pikku lauluja -kirjan  
odotettu seuraaja. Laulujen sijaan saamme tällä kertaa nauttia kokoelmasta lasten 
loruja sekä suomeksi että ruotsiksi. Suloisesta kuvituksesta vastaa Ida Rosén Branzell. 
On hauska huomata, miten monet tutut lorut löytyvät sekä suomeksi että ruotsiksi,  
ja että niitä voidaan leikkiä samalla tavalla. Täydellinen kaksikielisille perheille! Sopii 
myös 3–6-vuotiaille lapsille.

Här kommer en efterlängtad uppföljare till Pikku, pikku lauloja som Päivi Hällström  
tidigare gett ut. Men istället för visor får vi denna gång en fin sammanställning av  
barnramsor på både finska och svenska, sött illustrerade av Ida Rosén Branzell. Det är 
roligt att upptäcka att många klassiska ramsor finns både på finska och svenska och kan 
lekas på samma sätt. Perfekt för tvåspråkiga familjer! Passar även för barn 0–6 år.

FINSKA/
SVENSKA 
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Finn fem fel! De två bilderna är nästan likadana, men inte riktigt.  
Kan du hitta vad som skiljer dem åt?

Illustration: Matilda Ruta



Att läsa tillsammans är magiskt! 
När du och ditt barn läser och 
pratar om boken utvecklas bar-
nets språk samtidigt som ni har 
det roligt och mysigt tillsammans.

1 Läs = mys
Stäng av teven, mobilen och datorn. Kura 
ihop er tillsammans. Nu är det lässtund! 

2 Prata om boken
Att prata tillsammans är minst lika viktigt 
som själva läsningen. I samspelet mellan 
barn och vuxen växer språket. 

3 Låt barnets intresse styra
Låt gärna barnets intresse styra läsningen. 
Är det någon särskild bild som intresserar 
barnet – stanna upp och prata om den. 

Läs med ditt barn  
– 7 tips

EN BRA BÖRJAN!

4 Berätta med egna ord
Peka på bilderna och berätta. Utgå från  
barnets intresse och erfarenheter. Använd  
ditt eget modersmål. Då utvecklas barnets  
alla språk mer. 

5 Ställ frågor
Engagera barnet genom att ställa frågor.  
Ställ gärna frågor som inte bara besvaras med 
ja eller nej. Då får barnet använda flera ord 
för att svara, och det utvecklar språket.

6 Läs med inlevelse  
och ha roligt
Visa att det är kul med böcker. Då kommer 
ditt barn också att tycka det. Använd gärna 
röster och rörelser för att illustrera bokens 
innehåll. 

7 Välj böcker tillsammans
Välj gärna böcker tillsammans ibland. Barnet 
kan få välja en bok och du får välja en. Det är 
roligt att få välja, både för barn och vuxna! 
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Bokstart är en nationell  
satsning som vänder sig  
till föräldrar och vuxna i  
små barns (0-3 år) närhet,  
med syfte att tidigt stimulera 
språkutveckling.

www.bokstart.se
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DEN STORA ORDFABRIKEN
AGNÈS DE LESTRADE
BILD: VALERIA DOCAMPO
ÖVERSÄTTNING: MARIANNE TUFVESSON
ATRIUM FÖRLAG. 36 SIDOR

BARA FEM MINUTER TILL 
MARTA ALTÉS
ÖVERSÄTTNING: LOTTA OLSSON
BONNIER CARLSEN. 32 SIDOR

SAGAN
SANNA BORELL
OPAL. 32 SIDOR

En flicka i röd klänning är huvud-
person. Långt långt ute i skogen. Hon 
stöter på problem. En varg dyker upp. 
Flickan binder vargen. Vargen sliter 
sig och det blir bara värre. Flickan 
kommer undan och får ännu fler pro-
blem. Det ser verkligen inte bra ut. Så 
kommer hjälten… en liten vit kanin. 
Och så händer något oväntat. En twist 
på Rödluvan och blinkningar till Alice 
i Underlandet. Oväntad, rolig, knasig 
och knäpp och… alldeles underbar. 

I den stora ordfabrikens land måste 
man köpa ord och svälja ned för att 
kunna uttala dem. Det finns ord som 
är mer värda än andra. De är väldigt 
dyra. Om man inte har pengar men tur 
kan man hitta ord i luften. Då kan man 
fånga orden med fjärilshåv. Phileas 
har fått tre ord i sin håv. De orden  
vill han spara till en alldeles särskild  
person. I morgon är det nämligen 
Sibellas födelsedag. Då ska hon få 
orden: körsbär, sandkorn, cirkel.

Det är så konstigt med tiden. Pappa 
pratar alltid om den. Fem minuter är 
länge. Vi har inte tid med det, brukar 
pappa säga, men det förstår jag inte. 
Vi har alltid tid! Tid att plaska i pölar, 
att få nya kompisar. Tid att busa lite 
och att titta på fåglarna. Pappa är ofta 
rädd att vi inte ska vara i tid. Det är 
aldrig jag. Jag vet alltid när det är dags 
för allting. Nu är det hög tid för LEK! 
Fint berättat om det svåra att hinna 
med det viktiga!
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RAFA Y SU PRIMER DIA DE ESCUELA  
RAFAS FÖRSTA SKOLDAG
DAVID MILLS. BILD: LIZZIE FINLAY 
ÖVERSÄTTNING TILL SPANSKA: MARIA HELENA THOMAS
ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA: INGELÖF WINTER
MANTRA LINGUA. 24 SIDOR

Rafa es un chico habitualmente parlanchín, pero cuando comienza a ir a la escuela  
enmudece. Por mucho que los demás niños traten de hacerle hablar, no dice ni mu.  
La maestra comenta que no hay que preocuparse, que ya empezará a hablar cuando  
lo considere oportuno. En este libro se enseña que cada uno necesita un tiempo para  
habituarse a las nuevas situaciones y que hay que dejar a cada cual que se tome su tiempo. 
El libro está también disponible en otros idiomas.

Rafa är i vanliga fall en pratglad pojke, men när han börjar skolan blir han tyst. Hur mycket de 
andra barnen än försöker få honom att prata, säger han ingenting. Fröken säger att det är inget 
att oroa sig över, att han nog kommer börja prata när han själv tycker det är läge. En bok om att 
alla tar olika lång tid på sig för att vänja sig vid nya situationer och att låta alla få den tid de 
behöver. Boken finns också på flera andra språk.

SPANSKA/
SVENSKA 

KIOSKEN
ANETE MELECE 
ÖVERSÄTTNING: JURIS KRONBERGS 
LILLA PIRATFÖRLAGET. 32 SIDOR

Sedan många år arbetar Olga i en 
kiosk. Det är hennes liv. Hon känner 
många kunder och vet vad dom vill  
ha. På kvällarna brukar Olga känna sig  
lite ledsen. För hon kan inte lämna 
kiosken. Hon tröstar sig med att läsa 
resemagasin. I drömmen ser hon 
fjärran hav med undersköna solned-
gångar. En morgon händer något 
oväntat som välter allt över ända. 
Olgas resa börjar! Tragikomiskt om  
liv och drömmar i omsorgsfullt 
utförande och läcker kolorering. 

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst



B
IL

D
E

R
B

Ö
C

K
E

R

DET SOM VERKAR FARLIGT
ANNICA HEDIN
BILD: HANNA KLINTHAGE
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

JAG VILL HA EN LYFTKRAN
EBBA FORSLIND
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

HAJBARNET 
BARBRO LINDGREN
BILD: CHARLOTTE RAMEL
RABÉN & SJÖGREN. 30 SIDOR

SYSKONVECKA
MATILDA RUTA
RABÉN & SJÖGREN. 28 SIDOR

Jag vill ha en lyftkran, en väldigt hög 
och gul. Och det ska vara en riktig, 
med fyra stora hjul. Jag hissar allt som 
jag kan se upp hit till min balkong. En 
skata och en krokig gren, en trasig röd 
ballong. Jag svingar hit, jag svingar dit 
och så tillbaka igen. Jag hissar upp en 
bortglömd lapp, den slänger jag nog 
sen. Nu hissar jag min pappa och min 
söta lilla katt. Sist hissas alla stjärnor 
som blinkar här i natt. En färgstark 
godnattsaga på rim. 

Det här är sagan om en hajmamma 
och ett litet hajbarn. De bor i ett hav 
långt borta. Det är inget stort hav. 
Hajbarnet tycker allting är så roligt. 
Så fort han var född kunde han simma 
hur snabbt som helst och andas under 
vattnet. Hajmamman är alltid så rädd 
att hajbarnet ska komma bort. Men 
hajbarnet skulle gärna vilja komma 
bort och leka med de andra fiskarna. 
Om mammaängslan och barnäventyrs- 
lusta med magiska akvarelluppslag.

Ibland blir vi rädda för helt ofarliga 
saker. Hjärtat bankar lika hårt ändå! 
Man kan vara rädd för fantasimonster, 
garderobmonster, vampyrer och spö-
ken. Eller rädd för att komma bort från 
sina föräldrar. Eller för folk som vrålar 
rakt ut och för tonåringar som skrattar 
högt, ropar och knuffas. Man kan vara 
rädd för att sova över, eller för att få 
schampo i ögonen. Det går att vara 
rädd för nästan allt. Det hade varit mörkt och tyst i garderoben ända sedan oktober när cykelkorgen 

ställdes in. En dag öppnades dörren och in kom en ny resväska, en röd, gjord 
av blank hårdplast. Den tittade på de dammiga figurerna som bodde därinne 
och frågade: Reser ni mycket? Vilken fråga till gamla väskor! Ingen ville svara 
först. Till slut lutade sig Gammelväskan knarrande fram och började berätta… 
och så fortsatte barnryggsäcken, handväskan och sjömanssäcken berätta om 
sina resor. I Väskor pratar resor berättar Anna Bengtsson på sitt säregna sätt 
spännande historier via olika föremål. En kollektivhistoria som vi alla kan 
relatera till. 

I GARDEROBEN:  
VÄSKOR PRATAR RESOR 
ANNA BENGTSSON
ALFABETA. 32 SIDOR
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Hallå, vet du? Russins storasyster 
Kaninis hon har inte smör på  
mackan. För Kaninis har faktiskt 
SYLT! Och Kaninis har faktiskt fler 
vänner än någon annan. När de är 
hemma hos Russin så brukar dom 
stampa så det dundrar! Fast Kaninis 
är hos sin mamma nu. För hon har 
varannan vecka. Men hon kommer 
tillbaka i över-övermorgon. Då är det 
syskonvecka igen! Hurra! Om stor 
syskonkärlek och lång längtan i en 
ljuvlig bildberättelse. Del ett  
i Strandskogen.
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SYDNEY SMITH
ÖVERSÄTTNING: KATARINA KIERI
LILLA PIRATFÖRLAGET. 48 SIDOR

NATTENS KONDITORI
HANNAH ARNESEN
NATUR & KULTUR. 32 SIDOR

MELKER LARVAR SIG
ANNA LUNDGREN
BILD: MAYA JÖNSSON 
IDUS FÖRLAG. 32 SIDOR

ALLA UTOM ALLIS
EVA STAAF
BILD: CLARA DACKENBERG
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR 

DORIS: VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB
ANNA HOLMSTRÖM DEGERMAN
BILD: CHRISTEL RÖNNS
OPAL. 32 SIDOR 

SNÄLL
ALISON GREENE
FÖRORD: AXEL SCHEFFLER
ÖVERSÄTTNING: BARBRO LAGERGREN 
ALFABETA. 48 SIDOR

Doris är en hund som har en tant. När 
man har en egen tant är det mycket 
att göra en vanlig dag. Men nu ska 
Doris få börja på ett hunddagis. Hon 
är både rädd och nyfiken. Kanske 
får hon en kompis? Men fårhunden, 
polishunden, cirkushunden och alla 
andra är fullt upptagna med sina 
viktiga arbeten. Doris blir deppig. 
Hon brukar bara jaga bollar och vila 
och vara med sin tant. Gör hon inget 
viktigt? En härlig, skrattig bok om att 
få vara som man är. 

Vad kan du göra för att vara snäll 
idag? Du kan le mot någon, lyssna på 
andra, särskilt om de är ledsna. Du 
kan låta någon gå före i kön eller ha 
extra mycket tålamod, särskilt när du 
helst inte vill. Du kan välkomna dina 
nya grannar. Att vara snäll kan vara så 
enkelt men är också väldigt smittsamt. 
Snäll inspirerar oss till att skapa en 
bättre värld. 38 välkända bilderboks- 
konstnärer har illustrerat de korta 
texterna. Fin läsning för alla!

Pojken vet hur det är att vara liten i 
staden. Höga ljud och trafik överallt. 
Han ger några råd. Man kan gena 
längs gränder. Men inte den mörka 
för där jagar och hugger jättestora 
hundar. Av snälla handlare kan du 
få fisk, om du frågar artigt. I parken 
finns en älsklingsbänk. Ibland sitter 
pojkens vän där. Hoppa upp i hennes 
knä om du vill bli klappad. Om du vill 
får du gärna komma tillbaka. Ömsint i 
ord och starka bilder om längtan och 
saknad. 

Hela världen sover, alla utom Leon.  
Så hör han ett ljud och ser en skugga  
i fönstret. Det är mormor som kom-
mer för att hämta Leon till nattens 
konditori. Det är öppet bara på natten 
för de som inte kan sova. Leon får 
äta hur mycket han vill. Där är flera 
människor som inte kan sova. En 
gubbe och en tjej och en tant som har 
en räv. Alla vill ha kakor. En prinsessa 
sitter där. Leon vet precis vad hon ska 
välja. Nattmänniskor är som stjärnor. 

Idag ska det bli kusinhäng i radhuset. 
Melker har längtat hela veckan. När 
Lovis kommer, blåser hon in som en 
virvelvind. Lovis vill hitta på något 
roligt. Hon får syn på en grön och 
lurvig liten larv som slingrar sig fram 
över Melkers skrivbord. Då kommer 
Lovis på att de kan leka larvkorvar och 
rulla in sig i mattor. De ålar och slingar 
sig fram. Så råkar de rulla in i stora-
syster Kerstins rum. Där är det strängt  
förbjudet att vara, det vet Melker.

På allas krokar hänger en fin inbju-
dan till Kittys kalas. Alla blir glada. 
Alla ska gå. Men på Allis plats finns 
ingen inbjudan. Den dagen är bra för 
alla. Utom för Allis. När kalasdagen 
kommer är Allis arg. Hon dras till 
kalashuset som en magnet. Där inne 
är det glitter och glam. Allis träffar en 
Gamlis på en bänk som fattar hur det 
känns. Gamlisen visar Allis en perfekt 
plats att vara arg på och hur man kan 
vända ilskan till något bra.
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FISENS LIV
MALIN KLINGENBERG
BILD: SANNA MANDER
RABÉN & SJÖGREN. 40 SIDOR

MITT BOTTENLIV
LINDA BONDESTAM 
BERGHS. 42 SIDOR

SALLY SURAR!
AMANDA JONSSON
OPAL. 32 SIDOR

Fisar har liv som är orättvist korta. 
Ett ljud och en lukt, sedan är fisarna 
borta. En prutt är en ensam och 
sorglig figur, fast vissa kan drabbas av 
sagolik tur. Fisar är ljudlösa, hemliga, 
stilla. Fjärtar är högljudda och luktar 
illa. Smygare hörs ej, men oj vad de 
osar. Stanken kan kännas av alla slags 
nosar. Rimmen sitter bra och illustra-
tionerna andas 50-tal. En fin, genom-
arbetad bok som blir en skrattfest för 
alla unga och gamla fisrumpor.

Sally surar. Allt är trist och tråkigt – 
det finns ingenting att göra. Hon går 
ut och möter någon som heter Sirpa. 
De sparkar boll, gungar och letar 
fyrklövrar. Sirpa hittar flera stycken, 
det betyder jätte-jättetur. Sally hittar 
inte en enda! Sally surar fortfarande. 
Då går vi på cirkus i skogen, föreslår 
Sirpa. Där finns ett stort tält. Till 
publikens förtjusning blir Sally och 
Sirpa magnifika cirkusartister. Surhet 
vs Fantasilek 0-1. 
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En gång var jorden alldeles nyfödd. 
Det fanns hav och det fanns land, 
små varelser som guppade och 
gurglade. Luften osade av kärlek. Så 
blev jorden äldre och det kom nya 
djur. Speciellt de tvåbenta lunsarna 
blev fler och fler. En dag hände något 
underbart. TA-DAA! I en skog av 
sjögräs tog en sällsynt vacker axolotl 
sin första simtur. Ovanligt smidig 
men också ovanligt ensam. Ett riktigt 
bottenliv. Axolotlen drömmer om en 
vän. Den vill man bli!
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REGN
ANDERS HOLMER. ÖVERSÄTTNING: NIKLAS OLNIANSKY
NATUR & KULTUR. 24 SIDOR

DET BITTELILLE SPØKELSET OG DEN STORE LENGSELEN
DET PYTTELILLA SPÖKET OCH DEN STORA LÄNGTAN
BRITA STAAL. BILD: NIKKI SCHMIDT. NA FÖRLAG. 36 SIDOR

 ס‘גײט, ֿפון צַײט צו צַײט, ַא רעגן אויף ּכמעט יעדן ָארט אויף דער װעלט. אין משך
 ֿפון דער רעגנצַײט אין די טרָאּפישע לענדער און אין משך ֿפון דער ֿפרילינג אין

 סַאּפמי װען דער שנײ איז נָאר װָאס צעשמָאלצן געװָארן. ַאֿפילו אין דער מידבר
 גײט ַא מָאל ַא רעגן. אין יַאּפַאן ֿפַאלט נישט נָאר ַא רעגן, ָאבער אויך קַארשנצװיטן!

 אין דעם ָא ביכל ֿפָארן מיר ַארום צו ֿפַארשײדענע ָארטן אויף דער װעלט. דָאס
 לעבן גײט װַײטער אומעטום, און אומעטום גײט אויך ַא רעגן. שּפַאנענדיקע

 אילוסטרַאציעס ֿפַאר אי גרויסע, אי קלײנע קינדער. דָאס בוך איז ֿפַארַאן אויף
ֿפַארשײדענע שּפרַאכן, ּפַאסיק ֿפַאר קינדער אין עלטער ֿפון 9–6 יָאר.

Et bittelite spøkelse lengter etter snø. Men selv om det blir kaldt 
og trærne mister alle bladene sine, begynner det ikke å snø.  
Årsaken viser seg å være at jorden har blitt varmere, fordi 
menneskene har bygd så mange maskiner og fabrikker som de 
bruker til å lage forskjellige ting som kan dempe lengselen de 
bærer på. Det lille spøkelset legger ut på en reise rundt hele jorden 
for å bytte ut lengselen etter ting med lengsel etter snø. Til slutt 
blir det skikkelig vinter.

Nästan överallt på jorden regnar det ibland. I tropikerna under 
regnperioden och i Sapmi på våren när snön precis börjat smälta. Till 
och med i öknen regnar det ibland. I Japan är det inte bara regn som 
faller utan även körsbärsblommor! I den här boken får vi följa med till 
olika platser i världen. Överallt pågår det saker samtidigt som regnet 
faller. Illustrationer med mycket att titta på för både stor och liten. 
Finns på flera språk och passar även för 6–9 år.

Ett pyttelitet spöke längtar efter snö. Men trots att kylan kommer och 
bladen faller från träden börjar det inte snöa. Det visar sig bero på att 
planeten har blivit varmare eftersom människorna byggt så många 
maskiner och fabriker. Med dessa skapar de olika prylar för att döva 
sin längtan. Det lilla spöket ger sig ut på en färd runt hela jorden för 
att ersätta människornas längtan efter prylar med längtan efter snö. 
Till slut blir det en riktigt vinter.

JIDDISCH NORSKA

רעגן
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EN LÅNG EN KORT
LILIAN BRØGGER
ÖVERSÄTTNING: ULLA FORSÉN
FÖRLAGET HJULET. 96 SIDOR

DRAKJÄGARNA
XIONG LIANG
ÖVERSÄTTNING: ANNA GUSTAFSSON CHEN 
BOKFÖRLAGET TRASTEN. 36 SIDOR

HEMMA HOS DIG, HEMMA HOS MIG
MARIANNE DUBUC
ÖVERSÄTTNING: GUNILLA HALKJAER OLOFSSON 
LILLA PIRATFÖRLAGET. 32 SIDOR

För länge, länge sedan fanns det 
drakjägare. De var stolta och nöjda när 
de lyckades fånga och döda en drake. 
Men drakarna blev färre och färre. Till 
sist fanns det nästan ingen kvar som 
hade sett en enda drake. Drakjägarna 
ville att deras barn skulle få veta hur 
drakar såg ut så de gjorde statyer,  
målande bilder och skrev sagor om 
dem. En dag klättrade några modiga 
drakjägare upp på det allra högsta 
berget. Och där… hittade de en grotta.

På Tårtgatan 3 finns ett hus. I en av 
lägenheterna bor Lilla Kanin. Det är 
hans födelsedag idag. Det ska bli kalas 
och alla i huset är bjudna. Nu ska det 
dekoreras och bakas tårta. Under tiden 
pågår det många spännande saker i 
och utanför huset. Familjen Räv ska 
få en bebis, Familjen Katt ska flytta 
in och Herr Björn är sjuk. Utanför 
syns både Rödluvan, Vargen och Tre 
små grisar. En rolig dockskåpsbok 
med massor av detaljer att läsa och 
upptäcka. 

En rolig och lärorik bok full av 
motsatsord och med fantasifulla och 
ibland lite bisarra bilder av katter. 
De flesta motsatsord i boken är lätta 
att förstå som hög-låg, bred-smal, 
ledsen-glad, medan andra är lite 
svårare som frusen - upptinad, eller 
minus-plus. Katterna är mycket per-
sonliga och egensinniga. Tydliga stora 
bilder gör att boken även kan passa att 
läsa i grupp för att förklara språkliga 
begrepp. En egenartad konstbok.
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Лучшие дни в году/ÅRETS BÄSTA DAGAR
OKSANA LUSHCHEVSKA, BILD: TANIA GORYUSHINA
ÖVERSÄTTNING: TANIA GORYUSHINA. TYANACHU. 23 SIDOR

MANGUES ET SOLOMSOLOM
EMILY JOOF. FOTO: LENA NIAN. BILD: MATHILDA ROSEN
MBIFE BOOKS. 28 SIDOR

Пин-Пин обожает дни рождения. И вечером накануне своего 
дня рождения он так волнуется, что не может заснуть. А 
наутро не заладилась погода, которая может испортить весь 
праздничный день. В пекарне отключился свет и не могут 
испечь праздничный торт. Гости наверно не придут из-за 
дождя и сильного ветра, а папа не сможет привезти воздушные 
шары. И пока мама пытается утешить Пин-Пина,  
раздается звук машины, останавливающейся у дома ...  
Также представлены издания на украинском, английском и 
шведском языках.

Les grands-parents maternels d’Ella et Louis habitent en Gambie. 
Lorsque les enfants leur rendent visite pendant les vacances, ils 
découvrent les différents fruits qui y poussent. Louis regrette les 
fraises, qui ne sont pas faciles à trouver dans ce pays. En revanche, 
il y a beaucoup de mangues savoureuses. Les enfants dégustent 
une grande variété de délicieux fruits exotiques qu’ils n’ont jamais 
vus en Suède. Une aventure particulièrement fruitée. Le livre est 
également disponible en anglais, suédois et wolof.

Pinpin älskar födelsedagar. Kvällen innan han fyller år kan han 
nästan inte somna för allt pirr i kroppen. På morgonen riskerar ett 
ruskigt oväder att förstöra hans dag. Bageriet kan inte baka tårtan 
då elen har försvunnit, gästerna kanske inte kommer fram i regnet 
och blåsten och pappa kan inte åka och köpa alla ballonger. Mamma 
försöker trösta Pinpin, men då hör de en bil stanna framför huset… 
Finns även på ukrainska, engelska och svenska.

I Gambia bor Ella och Louis morföräldrar. När barnen åker dit på  
lovet får de lära sig mer om de olika frukter som växer där. Louis sak-
nar jordgubbar, som inte är så lätt att hitta där. Men däremot finns 
det massor av saftiga mangofrukter. De upptäcker en rad spännande 
och supergoda frukter som de inte sett i Sverige. Det blir ett riktigt 
fruktäventyr. Boken finns också på engelska, svenska och wolof.

RYSKA FRANSKA
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KJELL OCH JAG GÅR VILSE
MATTIAS DANIELSSON
BILD: SARA GIMBERGSSON
ALFABETA. 32 SIDOR

DÖRREN
JIHYEON LEE
MIRANDO BOKFÖRLAG. 48 SIDOR

BOKEN SOM INTE VILLE BLI LÄST
DAVID SUNDIN
BILD: ALEXIS HOLMQVIST 
BONNIER CARLSEN. 40 SIDOR

En hand, en nyckel, en liten rödaktig 
mygga. Så börjar den här textlösa 
boken. En pojke hittar nyckeln och 
följer den lilla röda myggan till en 
urgammal låst dörr. Som en portal. 
Tänk att nyckeln passar! Vilket 
äventyr! Nu öppnar sig en ny och lite 
skrämmande värld. Vad vill figurerna 
säga? De bjuder in pojken till picknick 
och lek. Det är cirkuskonster, fest, 
musik och bröllop. En underbar 
sagovärld. En ny Silent Book-favorit 
att läsa för alla!

Det är sommarens varmaste dag 
och det är bara Kjell och jag som är 
hemma. Alla andra är på stranden, på 
Gotland, på landet. Kjell och jag spelar 
VM-final. Kjell är Brasilien och skjuter 
en höjdare som landar i arga tantens 
trädgård. VM-finalen får avgöras 
någon annan dag. Vi bestämmer oss 
istället för att gå vilse. Det är förbjudet 
att vända tillbaka och att fråga om 
vägen. Det finns regler! Det blir en 
underbar äventyrsdag med situations-
komik. 
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Det var en gång ett barn som inte 
kunde somna. Så barnet frågade en 
vuxen om den kunde läsa en bok. Då 
sa den vuxna: javisst, kan jag det! 
Det skulle den vuxne inte ha gjort. 
För barnet hade hittat en alldeles 
speciell bok. EN BOK SOM INTE 
VILLE BLI LÄST och som gjorde allt 
för att inte bli det. David Sundin 
är komiker och har skrivit om en 
krumbuktig och krånglig bok som 
kommer att ge stor glädje och många 
glada skratt. 
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Har du ett annat modersmål än svenska?
Om ni talar ett annat språk än svenska hemma 
har du rätt att få modersmålsundervisning i det 
språket i skolan. Det innebär att du får läsa det 
språket någon timme i veckan tillsammans med 
andra elever på skolan som talar samma språk 
som du. Vill du läsa böcker på ditt språk? Fråga 
på ditt närmaste bibliotek! Om de inte har böcker 
på ditt språk kan ditt bibliotek låna böcker åt dig 
från Internationella biblioteket som har böcker 
på över hundra språk! 

Tillhör du en nationell minoritet?
Sverige har fem nationella minoritetsspråk – 
samiska, finska, meänkieli, romani och jiddisch. 
Det är språk som har talats i Sverige i minst 300 
år. Samerna räknas också som ett urfolk – med 
det menas att de har levt i landet i urminnes tid. 
Om du tillhör en av de nationella minoriteterna 
(samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och 
judar) har du rätt att läsa ditt minoritetsspråk i 
skolan. Du behöver inte tala språket hemma eller 
kunna språket sedan tidigare för att ha rätt till 
modersmålsundervisning. Läs mer på minoritet.se

Lästips

Litteratur på de fem nationella minoritetsspråken. 
Katalog. Kulturrådet 2020

Bokstarts kunskapspaket:  
Att främja nationella minoritetsspråk. bokstart.se 
Kulturtrådet

Många sätt att vara människa på. Folkbibliotek 
och nationella minoriteter. Cecilia Brisander,  
Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting 2018

Migration och språklig mångfald: bibliotekens roll i det 
flerspråkiga samhället. Kungliga biblioteket 2017

Interbib.se

Minoritet.se



BILLIE, KORVEN OCH HAVET
JULIA HANSSON
NATUR & KULTUR. 32 SIDOR 

BENNIS BRANDBIL 
EMELIE ANDRÉN
BILD: JEANETTE MILDE
ALFABETA. 32 SIDOR

MIN KATT KOOZY
ANASTASIA QARAWANI
BILD: MAJA KASTELIC,
ÖVERSÄTTNING: ELISABET RISBERG
ATRIUM FÖRLAG. 32 SIDOR

BRON
EVA LINDSTRÖM
ALFABETA. 32 SIDOR

ARGA TANTEN: I VÅRT KVARTER
SIMON JANNERLAND
BONNIER CARLSEN. 40 SIDOR 

SONJA OCH SKILSMÖSSAN
MÅNS GARTHON 
BILD: JOHAN UNENGE
BONNIER CARLSEN. 40 SIDOR

Kompisarna Debbie och Simon har 
bestämt sig för att befria Gunnar som 
inte får komma ut och leka förrän han 
har städat sitt rum. Hur ska de lyckas 
få ut honom genom fönstret på andra 
våningen och hur ska de komma förbi 
familjens stora hund i Gunnars 
trädgård? Ska de ta genvägen genom 
Arga tantens trädgård måste de ha en 
listig plan. En plan som innefattar 
stöld av korv för att mata arg hund. 
Men allt är inte alltid som man tror. 

Billie vill helst inte alls vara på 
stranden. Det är ett himla liv där,  
de andra barnen skriker och plaskar  
i vattnet. Korven, däremot, älskar 
stranden – hon skuttar i vattnet, rullar 
sig i sanden och kliar sig på stenarna. 
Mamma tycker att Billie ska bada. 
Motvilligt går Billie ned i vattnet men 
då händer något hemskt. En dum 
manet bränner Billie. Korven räddar 
situationen genom att nosa upp det 
enda som kan locka Billie ner i  
vattnet igen. 

Har du hört talas om lådbilslandet? 
Det ligger mitt på gården på för-
skolan Smörblomman. Bästa stället. 
Här kommer Pella Polis i hög fart. 
Det har skett en krock, en stolpkrock. 
Ambulans-Addis ropar på Pella Polis 
i sin walkie-talkie. Nu är det bråttom. 
Utryckning! Lilla Ellen är skadad! Det 
kommer BLOD! Behövs brandbilen? 
ropar Benni Brandman. Nej, det gör 
den inte. Nähä! Benni följer inte med 
de andra på utflykten. Han är inte på 
humör.

Pojken och Katten Koozy är de allra 
bästa vänner. Men en dag är Koozy 
borta och står ingenstans att finna. 
Pojken letar och ropar, men förgäves. 
Så träffar han Sani som sitter under 
ett mandelträd och gråter. Sani 
berättar att också hennes katt har 
försvunnit. Barnen förenas i sorgen 
och saknaden av sina kattvänner. 
Bortsprungna katter bor nära 
stjärnorna och man kan skriva brev  
till dem. De kan läsa. Katter är mycket 
smartare än vi tror. 

En gris i bil blir stoppad av en varg 
som förklarar att bron är avstängd. 
Grisen, som kan ha en tid att passa, 
stannar och följer med vargen hem. 
”Här kommer en som ska över bron” 
säger vargen till sin vargvän. Perfekt 
säger vargvännen och sätter på en 
kanna kaffe. Bullar blir det också. 
Spänningen stiger. De pratar lite  
om tavlor, ensamhet och besök.  
Karaktäristisk lindströmsk humor  
i ensam ödemark. 

12

Sonja bor varannan vecka hos mamma 
och varannan hos pappa. Det är lika 
bra hos båda, men olika. När det blir 
kallt tar pappa fram en mössa åt 
Sonja, en fin, randig som mamma har 
stickat för länge sedan. Men när det är 
mammavecka tycker mamma inte att 
den randiga mössan är bra. Hon köper 
en ny. En med tofs. Varje vecka hela 
hösten byter Sonja både boende och 
mössa. Det blir ”randiga mössveckan” 
och ”tofsmösseveckan”. Men till slut 
får Sonja nog! 
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DOM SOM BESTÄMMER
LISEN ADBÅGE. ÖVERSÄTTNING: JALILA SALIME. DAR AL MUNA. 36 SIDOR

SIDAN AYAY SAMEEYAAN AMIIRADUHU/SÅ GÖR PRINSESSOR
PER GUSTAVSSON, ÖVERSÄTTNING: MUSA M. ISSE. SOMA BOOKS. 32 SIDOR

 اطفال در جای بازی به دو دسته تقسیم شده میباشند. آنهایی که تصمیم میگیرند و

 آنهایی که از سهم گیری محروم میباشند. آنهایی که از سهم گیری محروم میباشند

 بسیار مبتکر بوده و باهم به بازی های جالب میپردازند ولی دیری منیگذرد که آنهایی

 که تصمیم میگیرند وارد صحنه شده دست به تخریب میزنند. گاز را دیگر هم تیز

 کو! برو گم شو! توپ را پرتو!، آنها چننی حرف میزنند. ولی دیگر بس است. یک

 کتاب جالب و دقیق در بارهٔ سلسلٔه مراتب و در بارهٔ داشنت جرأت اعتراض. این

کتاب به زبان فارسى، عربى و سویدنی نیز موجود است.

Amiiraddu waqti uma hayso iney sariirta dhinaceeda ku jiifsato! 
Waxaa jira buundooyin oo loo sameynayo xafladda furitaanka, 
markab oo loo sameynayo ducada magacbixinta ,tuugo lala 
dagaalamayo iyo amiiro laga badbaadinayo bahalka dabka 
neefsada. Waxaa nasiib ah iney ayagu mararka qaar ku nasadaan 
wax yar ciyaarta barafka iyo ayagoo sariirta ku cunaya quraacda 
subax walba. Weyna caddahay in ay xitaa haystaan qol dhan 
oo ay ku juraan dhar iyo dahab ay kala xulan karaan! Buugga 
ugu horeeyey ee buugaagta sawirada guusha soo hooyey ee Per 
Gustavsson ee ku saabsan amiirka iyo amiirada. Wuxuuna ku 
qoran yahay afaf dhowr ah.

Barnen på lekplatsen är uppdelade i två grupper. Dom som bestäm-
mer och dom som inte får vara med. Dom som inte får vara med är 
påhittiga och leker roliga lekar tillsammans men det dröjer aldrig 
länge innan dom som bestämmer kommer och förstör. Gunga högre! 
Stick iväg! Hit med bollen!, säger dom. Men till slut får det vara nog. 
En rolig och träffsäker bok om hierarkier och om att säga ifrån.  
Finns även på persiska, arabiska och svenska.

En prinsessa har inte tid att ligga på latsidan! Det är broar som ska 
invigas, fartyg som ska döpas, rövare som ska bekämpas och prinsar 
som ska räddas från drakar. Tur att de ibland hinner koppla av med 
lite ishockey och får frukost på sängen varje morgon. Självklart har 
de också ett helt rum med klänningar och smycken att välja mellan! 
Första boken i Per Gustavssons bilderbokssuccé om prinsar och  
prinsessor. Finns på flera språk.

SOMALISKADARI

 آنهایی که تصمیم میگیرند
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SAGAN OM DEN UNDERBARA  
FAMILJEN KANIN OCH RYMDSKEPPET 
JONNA BJÖRNSTJERNA 
BONNIER CARLSEN. 32 SIDOR 

EN EGEN FLOCK
MARIA NILSSON THORE
BONNIER CARLSEN. 48 SIDOR

STADEN
EMELIE ÖSTERGREN 
LILLA PIRATFÖRLAGET. 32 SIDOR 

Det är natt i Sagoskogen. Den under-
bara familjen Kanin är på utflykt till 
observatoriet för att titta på stjär-
norna. Lillebror vill träffa RIKTIGA 
RYMDVARELSER men då brister 
hela familjen Kanin ut i gapskratt. 
Rymdvarelser finns ju inte på riktigt, 
säger mamma Kanin. Men familjen vet 
inte att några rymdvarelser är i full 
färd med att stjäla Sagoskogens träd. 
Lillebror försöker hindra dem men blir 
tillfångatagen. Hur ska han klara sig? 

Det bästa och det värsta som finns är 
andra hundar. Det bästa med andra 
hundar är att de verkar ha det så roligt 
tillsammans. Lyckan vore att få vara 
med – att tillhöra en flock! Det värsta 
med andra hundar är att de bara skäl-
ler, kissar var som helst och springer 
runt, runt på alla fyra hela tiden. Att 
hitta en vän som älskar roliga hattar, 
kluriga korsord, doften av kaffe och 
vackra viktiga pinnar. Det är en ut- 
maning. Tyck om mig som jag är! 

En härlig bok som tar oss genom ett 
århundrade på en upptäcktsfärd med 
stadsbilden som kuliss. När försvann 
hästarna och när kom cyklarna och 
bilarna till staden? Hur har modet 
förändrats och hur roade man sig förr? 
När kom den första spårvägstunneln 
och när blev det högertrafik i Sverige? 
Genomillustrerad i akvarellteknik gör 
den till en vacker och oerhört spän-
nande bok att titta och hitta i. På varje 
sida finns en detalj att hitta på nytt. 
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ENGJËJT ET ALFIT /ALFIES ÄNGLAR
HENRIETTE BARKOW
BILD: SARAH GARSON
ÖVERSÄTTNING: TILL ALBANSKA: VIOLA BAYNES, TILL SVENSKA: INGELÖF WINTER
MANTRA LINGUA. 32 SIDOR

MAT, MAT, UNDERBAR MAT!
KATE CLYNES. BILD: MELISSA WEST
ÖVERSÄTTNING: TILL TIGRINSKA: IBTISAM ADEM, TILL SVENSKA: INGELÖF WINTER
MANTRA LINGUA. 24 SIDOR

Alfi është i magjepsur ndaj engjujve dhe ai di gjithçka për ta. Ai 
ka shumë dëshirë të jetë një engjull vetë, ndonëse shumica thonë 
se engjuj mund të jenë vetëm gocat. Së shpejti do të mbahet 
shfaqja vjetore në shkollë dhe Alfi po përpiqet fortë për të bindur 
mësuesin dhe nxënësit e tjerë që ai të luajë rrolin e engjullit. 
Në çastin e ngritjes së perdes së shfaqes, ai do me të vërtetë të 
qëndrojë aty në sqenë, veshur me krahët e tija të  bukura. Libri 
gjindet në disa gjuhë të tjera.

 ቈልዑ ብዛዕባ መግቢ ካብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ንኸንብቡ፡ ሓደ ረምታ ዘለዎ
 ጽሑፍን ዓበይቲ ስእልታትን ደስ ከም ዝብል ይገብሮ እዩ። እቲ መውዓሊ ህጻናት
 ሓደ ኣህጉራዊ ናይ መግቢ መዓልቲ የዳሉ ኣሎ፣ እቶም ቈልዑ ድማ ኣብ ምድላው
 እታ መዓልቲ፡ ምኽሻን መግቢ፡ ምቕራቡን ክሳተፉ ክኢሎም ኣሎዉ። ድሕሪኡ ድማ
 እቲ ካብ ኵሉ ዝበለጸ፣ ክጥዕምዎ! ብምልኡ እቲ ቤት ትምህርቲ ጥዑም ይጨኑ ኣሎ፡
 እቲ መግቢ ድማ ኣዚዩ ጥዑም እዩ። እቶም ቈልዑ እቲ መግቢ ከመይ ጌርካ ከም
 ዝፈርን ስሙ እንታይ ሙዃኑን ካበይ ከም ዝመጽእን እውን ይመሃሩ እዮም። እዛ
መጽሓፍ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ኣላ።

Alfie är fascinerad av änglar och kan allt om dem. Han vill så gärna 
vara en, trots att de flesta tycker att det bara är flickor som kan vara 
det. Snart är det dags för det årliga uppträdandet i skolan och Alfie 
kämpar hårt för att övertala sin lärare och de andra eleverna att låta 
honom vara med som ängel. När ridån går upp vill han verkligen stå 
där i sina vackra vingar. Boken finns även på flera andra språk.

En rytmisk text och stora illustrationer gör det kul för barn att läsa 
om mat från olika delar av världen. Förskolan ordnar en internatio-
nell matdag och barnen får vara med och förbereda dagen, laga 
maten, lägga upp den och sen det bästa av allt: smaka på den! Hela 
skolan doftar härligt och maten är jättegod. Barnen lär sig också hur 
maten odlas, vad den heter och var den kommer ifrån. Boken finns på 
flera andra språk.

TIGRINSKA/
SVENSKA 

ALBANSKA/
SVENSKA 

!መግቢ፡ መግቢ፡ ጥዑም መግቢ
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VEM KAN HITTA PUTTE? 
ESTER ROXBERG
BILD: ELISABET ERICSON
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

VÅTT OCH TORRT 
EVA LINDELL
BILD: CECILIA HEIKKILÄ 
BERGHS. 32 SIDOR 

MOJÄNGEN
MARTIN WIDMARK
BILD: EMILIA DZIUBAK
BONNIER CARLSÉN. 32 SIDOR

När Mambrassen vaknar är det en 
regnig dag. Han blir inte glad. Allt 
blir fel, frukosten och kläderna och 
till råga på allt, är det hål i båten. 
Han hoppar i en hink och ror med 
spaden över havet, ensam, trött och 
blöt. Men…på andra sidan står en glad 
Barena och vill bli hans vän. Solen 
börjar skina igen, havet torkar och 
försvinner. De leker ända till kvällen. 
Nu längtar Mambrassen redan tills det 
blir dag igen. En härlig rimsaga för  
de yngsta. 

Det är ingen bra dag. Mamma har 
gömt lördagsgodiset och tjatar om 
gröt. Francis vill inte ha någon 
slemmig gröt. Han vill hälsa på Aina 
som bor i huset mittemot och som har 
en undulat som heter Putte och som 
kan säga God dag Pruttkorv. Det är ju 
magiskt. Men plötsligt är Putte borta. 
Balkongdörren står öppen och det är 
Francis fel. Han hade glömt att stänga 
den. De letar, ropar och lockar. Men 
ingen Putte. Dramatik, panik, magont 
och oväntad hjälp. 

Rutger och Valter bor tillsammans. 
Rutger är uppfinnare. En dag uppfin-
ner han en Mojäng som ska göra alla 
tråkiga saker hemma som att diska, 
laga mat och skotta snö. Mojängen är 
verkligen duktig. Alldeles FÖR duktig 
och FÖR smart. Valter och Rutger blir 
hårt uppfostrade av Mojängen. Till 
slut har det gått för långt, ska de inte 
ens få fira jul? Mojängen får ju energi 
genom sin solcell… Rutger har en 
plan. Stor humor i vacker bildvärld.
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KOKO JA BOSSE EI KERKIÄ 
KOKO OCH BOSSE HINNER INTE!
LISEN ADBÅGE. ÖVERSÄTTNING: MONA MÖRTLUND. NATUR & KULTUR. 25 SIDOR

KANIINNAS MII NU HÁLIIDII NOHKKAT 
KANINEN SOM SÅ GÄRNA VILLE SOMNA
CARL-JOHAN FORSSÉN EHRLIN. BILD: IRINA MAUNUNEN
ÖVERSÄTTNING: LILL HEGE ANTI. DAVVI GIRJI. 25 SIDOR

Koko ja Bosse aikovat mennä rannale paataamhaan. On paljon 
tekemistä ennen sitä. Paativaatheet pittää pakata, fiikan pittää 
ostaa ja Bosse on vähän stressaintunu. Hethän häätyvät olla 
hopussa ette kerkiävät pittää myysistä rannala! Mutta vaikka 
olthaan hopussa sen ku kerithään, ei se mene aina kun on 
planeerattu. Hauska kirja missä on fiiniä kuvia, jossa tuntee 
ittensä, sekä isoile ette pienile. On kans romaniks ja ruottiks.

Leat go váiban smávvamánnáváhnen vuoiŋis mánáiguin geat eai 
hálit nohkkat eahkes? Dá lea du gádjun girjji hámis, lea máŋggaid 
gielaide jorgaluvvon ovdal ja dál maid davvisámegillii! Máidnasis 
mii beassat čuovvut kaniinna Kalle mátkki nohkkama máilbmái. 
Jurdda lea dieđusge oažžut máná bosihit ja nohkkat. Orru doaibamen 
bures. Ollu váhnemat muitalit ahte sin unnoraččat leat nohkkan ovdal 
go máidnasa loahpa. 

Koko och Bosse ska åka till stranden och bada. Det är mycket som 
måste fixas innan. Badkläder ska packas, fika ska handlas och Bosse 
är lite stressad. De måste ju skynda sig så att de hinner ha det riktigt 
mysigt på stranden! Men trots att man skyndar så mycket man kan, 
går det inte alltid som planerat. En rolig bok med härliga bilder att 
känna igen sig i för både stora och små. Finns även på romani och 
svenska.

Är du en trött småbarnsförälder med pigga barn som inte vill sova 
på kvällarna? Här kommer din räddning i form av en bok, tidigare 
översatt till ett flertal språk och nu även på nordsamiska! I sagan får 
vi följa kaninen Kalle på ett äventyr mot sömnens rike. Tanken är så 
klart att få barnet att slappna av och somna. Det verkar fungera bra. 
Många föräldrar vittnar om att deras små somnat innan sagan är 
slut.

MEÄNKIELI NORD- 
SAMISKA
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LIGG STILL!
NATHALIE RUEJAS JONSON
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

DEN HÄR KROPPEN
ANYA WINQVIST
KIKKULI FÖRLAG. 28 SIDOR

NÄR PRINSESSOR GÅR PÅ ÄVENTYR
PER GUSTAVSSON
LILLA PIRATFÖRLAGET. 26 SIDOR

Du är vår lilla gullebebi, piper 
stortvillingarna och vill bädda ner 
Ino i dockvagnen. Men Ino är ingen 
gullebebi. Hon är stor och vill leka 
med smålegot. Det är pilligt och svårt. 
Stortvillingarna vill hjälpa. Jag vill 
själv, skriker Ino. Stortvillingarna blir 
sura och går. Mamma Noa ska hjälpa 
med pyjamasen. Du, min lilla stumpa-
fia! gullar hon. Men Ino vill inte vara 
någon gullbebi eller stumpafia. Ikväll 
gör hon lillasysterrevolt med studs! 

Från hela världen har prinsessor  
samlats. Nu blir det äventyr.  
Tillsammans beger de sig till drakens 
håla. För att komma dit måste de 
genom den mörka, mörka skogen där 
trollen bor. Prinsessornas gnistrande 
juveler lyser upp stigen. Hur ska de ta 
sig över det stora havet? Tillsammans 
bygger de en flotte, med ett segel av 
klänningarna. Efter många strapatser 
kommer de till slut fram till drakens 
håla. Men vad nu? Draken sprutar ju 
ingen eld! 

Den här kroppen som vi har, den är 
faktiskt underbar. Har du hört vad 
den kan göra? Nu ska du få höra. 
Den här kroppen kan växa en meter 
eller två. Den kan läka och få ett 
plåster på. Den här kroppen är stark 
och kan gå på händer, den kan  
faktiskt både tappa och få nya tänder. 
Den här kroppen kan ha olika färger 
och former. Den kan vara kort eller 
lång. Den här kroppen kan leva i 100 
år och bli firad med ballonger och 
sång. Rimmad kroppenskoj. 
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Vad gör en läslots?
Läslotsarna är pedagoger som brinner 
för högläsning och som har en för-
måga att inspirera och entusiasmera.  
En läslots är en läsande förebild som 
tillsammans med barn och kollegor 
upptäcker och utforskar text och bild 
i meningsfulla sammanhang. Genom 
att träda in i böckernas fantastiska 
värld där ord, karaktärer, känslor, 
miljöer, relationer med mera möts, 
blir det ett sätt att skapa mening för 
barnen. Läslotsarna gör läsningen 
interaktiv genom att läsa med barnen. 
De gör läsningen till en naturlig del i 
verksamheten, i de olika lärmiljöerna 
och i barngrupperna. Läslotsarnas 
intention är även sprida detta vidare 
till andra förskolor i sitt rektorsområde. 
Vårdnadshavare är en viktig resurs i 
att främja det tidiga läsandet.

Hur föddes idén till projektet?
Vi har arbetat som språkutvecklare 
i snart fem år i ett av Malmös mest 
socioekonomiskt utsatta områden där 
en stor del av barnen har ett annat 
modersmål än svenska. Högläsning 
har visat sig vara en framgångsfaktor 
för barns tidiga språkutveckling och 
motiverar både pedagoger och barn. 
Malmö stads förskoleförvaltning har 
under de senaste tre åren delat ut 
flera bokpaket till alla förskolor. Att 
jobba med högläsning blev naturligt 
och väckte många pedagogers intresse 
och nyfikenhet. Vi satsade på kom-
petensutveckling kring högläsning 
kopplat till barns tidiga identitets- och 

språkutveckling. Vi ville skapa ett tyd-
ligt koncept och utformade strategier 
för projektet Läslotsar i förskolan. 

Ledningsgrupperna uppmuntrade 
våra idéer och projektet kunde sätta 
igång med stöd av Kulturrådet. Det är 
verkligen ett inspirerande och energi- 
givande uppdrag som projektledare 
och vår drivkraft är att vara verksam-
hetsnära och att kunna följa läslotsar-
nas arbete och se vilka spår det sätter 
hos barnen! Läslotsar i förskolan löper 
parallellt med våra andra övergripande 
språkutvecklande insatser i vårt  
utbildningsområde.

Som start på projektet fick 
varje läslots en ryggsäck. 
Berätta!
Ryggsäckens syfte är att vara ett start-
skott för rollen som läslots. Innehållet 
får igång högläsningen på ett nytt sätt 
genom att väcka förväntan och nyfi-
kenhet hos barnen. Att följa den röda 
tråden till sagofilten och där bjudas in 
till läsning via kalimbans magiska  
toner. Boken som ska läsas sätts i 
fokus och presenteras på ett vackert 
glittertyg. Vi vill motivera och inspirera 
till att varje läslots skapar sin egen 
unika lässtil tillsammans med sin 
barngrupp och sina kollegor. 

Varför är det viktigt att  
barn läser på förskolan? 
På förskolan tar barnen del av läsning-
en i en annan kontext än i hemmet. 
Pedagogen leder lässtunden med ett 
medvetet syfte och sätter innehållet i 

ett undervisningsliknande samman-
hang. Barn kan reflektera och åter-
berätta tillsammans med andra barn 
och med en stöttande pedagog som 
bekräftar och utmanar. På förskolan 
involveras läsningen naturligt under 
barnens dag vilket ger upphov till nya 
samtal där språket stärks och som  
sedan smittar av sig i leken. Samverkan 
med vårdnadshavare kring barnets  
relation till läsning är väldigt viktig 
för språkutvecklingen. Vi har medvetet 
valt att ha med två öppna förskolor för 
att tillsammans med vårdnadshavare 
lyfta den tidiga läsningen från 0 år  
och uppåt. 

Har ni några tips till  
förskolor som vill stärka  
sitt arbete med läsning?
Satsa på att vara läsande förebilder. 
Våga vara kreativ som pedagog och 
möjliggöra för läsning som inkluderar 
alla barn i gruppen. Var nyfiken på 
böcker, läs, läs och frossa i olika genrer. 
Ha böcker tillgängliga för barnen oav-
sett ålder, iscensätt läsningen genom 
att arrangera inbjudande läsmiljöer. 
Levandegör böckernas innehåll med 
rekvisita, röst och kropp. Struktur är 
viktigt, planera för läsning varje dag. 
Lyssna in, försök att klura ut vad som 
specifikt fångar barnens intresse och 
presentera böcker utifrån det. 

Text:  
Anna Ringberg,  

Anna Hällgren
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Dom  
som  
bestämmer 
Boken Dom som bestämmer av Lisen Adbåge  
(2018) beskriver den outtalade maktstruktur som 
ofta uppstår på gården: de starka som vill bestämma 
och motar undan dem som inte får vara med.

Boken fungerar utmärkt i barngruppen på 
förskolan och som underlag i värdegrundsarbetet. 
Utifrån innehållet kan gruppen med stöd av vuxen 
reflektera över sina och andras tankar och erfarenhet 
av utanförskap, att inte få bestämma.

Diskutera viktiga frågor som: Vem är det som 
egentligen bestämmer, vilka får vara med och varför 
är det så? Analysera hur vi gemensamt kan hitta 
andra lösningar där samma personer inte alltid får 
bestämma. Vill man fördjupa arbetet så är ett tips att 
med stöd av karaktärernas egenskaper i boken återge 
händelserna i form av gestaltning, pappdockor eller 
rekvisita.

Varför bråkar 
syrran?
Jag vill gärna tipsa om den senaste känslo-

deckaren av Kristina Murray Brodin och Bettina 

Johansson (2020). I den här boken får vi följa 

Alvdis och Hamsa när de tillsammans försöker 

klura ut varför en syrra bråkar med sin mormor 

på förskolan. De två vännerna sätter ord på sina 

tankar och kopplar till sina egna upplevelser av 

att bli på bråkhumör.
Varje uppslag inbjuder till samtal om detaljer 

i text och bild. Normkreativiteten genomsyrar på 

ett naturligt sätt.
Boken har igenkänningsfaktor för både barn 

och vuxna och kan användas i förskolornas 

värdegrundsarbete. Genom att samtala och tolka 

text och bilder kan vi komma åt känslor och 

dilemman som barnen går igenom i vardagen.

17

Fo
to

: S
of

ia
 K

in
ni

ng



B
Ö

R
J

A
 L

Ä
S

A

BOKHUNDEN EDGAR BLIR HJÄLTE 
INGRID JÖNSSON
BILD: ANNA WESTIN
BETA PEDAGOG. 30 SIDOR

RYMDPILOTERNA OCH SVARTA 
HÅLETS FÅNGAR
MAGNUS LJUNGGREN
BILD: JOHANNA KRISTIANSSON
BONNIER CARLSEN. 105 SIDOR

LISEN PÅ STAN
CECILIA SUNDH
BILD: ANNA NILSSON
BOKFÖRLAGET HEGAS. 40 SIDOR

Den mysiga och kloka hunden Edgar 
har ett viktigt jobb. Han hjälper barn 
att få ro så de kan läsa. Han är en 
läshund, en bokhund. I den här fjärde 
fristående delen i serien om Edgar 
känner han att något farligt håller på 
att hända på skolan där han arbetar. 
Ska han fly, eller försöka varna de 
andra? Hur skäller man för att en 
människa ska förstå? Charmiga 
illustrationer gör att man vill ta  
Edgar i sin famn.

Fullt ös när de tre rymdpiloterna Kim, 
Max och Sam ger sig ut på en ny resa i 
den andra boken i serien om Rymd- 
piloterna. Fartfyllda illustrationer 
fyller sidorna och storyn är galnare 
och mer spännande än någonsin när 
universum hotas av dödsmördare. 
Lägg till några supersöta regnbågs- 
enhörningar och lite tvärtom-sand på 
det och vi har en ny oefterhärmlig 
berättelse från Magnus Ljunggren, 
mästaren på humor och äventyr i 
lättläst form.

I Lisenböckerna är det alltid fullt ös. 
Lättlästa vardagsberättelser med 
fartfyllda bilder. I den här fjärde boken 
i serien ska Lisen och hennes mamma 
handla en present till farmor. De går 
runt i affärer och funderar över vad 
farmor vill ha. Men Lisen tittar också 
efter egna saker. Böcker och leksaker. 
Det blir en lång dag på stan. Till sist 
händer det som är så jobbigt när det 
händer just ute på stan: Lisen behöver 
kissa. 
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DU ÄR INTE MIN MORFAR
JANINA KASTEVIK, SARAH UTAS
BILD: MATILDA SALMÉN
NYPON FÖRLAG. 19 SIDOR

Perfekt för nybörjarläsaren. Igor ska 
ha sin härliga dag hos morfar. Men det 
blir inte lika härligt när han går ut en 
sväng till parken och sen inte hittar 
hem till morfars lägenhet igen.  
Alla dörrar i trappuppgången ser ju 
likadana ut. Livat på Lingonvägen  
heter serien med vardagsäventyr för 
den som precis börjat läsa. Böckerna 
har färgkoder som markerar olika 
läsnivåer, den här är blå – den näst 
enklaste. 

LÄTTLÄST

JOHAN ANDERBLAD VÄLJER  
BÖRJA-LÄSA-BÖCKER OCH  
KAPITELBÖCKER 6-9 ÅR.

Hur ska en bra Börja-läsa-bok vara?
Den bästa börja-läsa-boken är den 
som har ett ämne som intresserar 
läsaren. Rätt bok för rätt person helt 
enkelt. Därför är det så viktigt med en 
stor bredd, att det finns böcker om alla 
slags ämnen. Om du inte är intresse-
rad av innehållet i en bok kommer du 
aldrig börja läsa.

En kapitelbok som sticker ut  
lite extra i år?
Jag är väldigt förtjust i serien om 
Funkisfamiljen. Här lyckas författare 
och illustratör med konststycket att 
diskutera djupa och svåra frågor  
med barnets nyfikna och konkreta  
perspektiv. I Operation dödsviktigt är  
det döden som undersöks med värme,  
humor, vardaglighet och utan  
pekpinnar och PK. En bragd.

En bokkaraktär du skulle vilja vara?
Alfons Åbergs pappa verkar ha en skön 
livsstil. Snäll och med en avslappnad 
syn på barnuppfostran. 

Spänning eller mys?
Både och förstås! Man behöver böcker 
för alla stämningslägen. Ibland vill 
man bara känna sig trygg och mysa. 
Andra dagar söker man äventyret och 
spänningen. Och det bästa är att allt 
finns i böckernas värld.

Kan du se några teman i årets 
utgivning och i de genrer som du 
väljer ur?
Spänning och äventyr dominerar 
stort. Jag tror att det är en spegling av 
vuxenlitteraturen, som domineras av 
spänningslitteratur och deckare, även 
om feelgoodgenren har en revival. Nu 
väntar vi på snirkliga humoristiska 
formuleringar om blommor, mat, sol 
och romantik även för barn.

Johan Anderblad är TV-producent,  
författare och föreläsare. 2017–2019 
var han Läsambassadör.

Vi som väljer

BÖ
RJA L

ÄSA

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst



B
Ö

R
J

A
 L

Ä
S

A

HJÄLP! DET VAR INTE MITT FEL!
JO SALMSON
BILD: LOVISA LESSE
BONNIER CARLSEN. 64 SIDOR

DET MYSTISKA PAKETET 
LENA LILLESTE
BILD: LENA FORSMAN
RABÉN & SJÖGREN. 48 SIDOR

BODIL SPELAR FOTBOLL 
MÅRTEN MELIN
BILD: MARIA BORGELÖV
NYPON FÖRLAG. 14 SIDOR

Vardagsäventyr i skolmiljö, som alltid 
i den populära Hjälp-serien. Den här 
gången ska eleverna göra skulpturer  
i skolan. Men när det blir bråkigt  
i klassen hotar fröken med att lämna 
klassrummet och inte komma tillbaka. 
Det har hon hotat med förut, men 
denna gång gör hon det! Lagom 
spännande berättelse med ett brett 
persongalleri som alla kan känna  
igen sig i. 

I den härliga och lättlästa bokserien 
Skoldeckarna är det nu dags för Max 
och Penny att följa med skolklassen 
till ett museum. Där händer det 
mystiska saker. En vakt smusslar ut  
ett paket till en av besökarna som 
snabbt smiter ut. Här står det inte  
rätt till. Ett fall för Skoldeckarna. 
Spännande och humoristiskt. Roliga 
bilder och pratbubblor med versaler. 

Bodil och hennes hund Tofu är tillbaka 
med ett nytt vardagsäventyr. Den här 
gången vill Bodil spela fotboll. Men 
fotbollsplanen är upptagen, så hon 
provar andra ställen att sparka boll 
på. Ställen som kommer att kosta 
henne många kronor i ersättning för 
trasiga glasrutor. Lättläst med fina 
färgillustrationer på varje sida. Fjärde 
boken om Bodil och Tofu.
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SKUGGAN
PETRUS DAHLIN
BILD: JOHANNA KRISTIANSSON
BONNIER CARLSEN. 64 SIDOR 

Lättläst och lagom skräck-läskigt när 
Alvaro ska gå hem från kompisen en 
kväll. Någon förföljer honom! Denna 
någon visar sig vara Alvaros egen 
skugga. Skuggan börjar plötsligt leva 
sitt eget liv, flera skuggor dyker upp 
och då blir det ordentligt läskigt. 
Finns skuggorna på riktigt eller bara  
i Alvaros fantasi? Mysrysiga illustra-
tioner i denna miniskräckis i Petrus 
Dahlins serie Lätt och läskigt, Läs på 
egen risk!

PRINS FLUGO
TEDD ARNOLD 
ÖVERSÄTTNING: MARIE HELLEDAY EKWURTZEL
BOKFÖRLAGET HEGAS. 32 SIDOR

TITTA EN KANIN
HELENA BROSS
BILD: KADRI ILVES
BONNIER CARLSEN. 60 SIDOR

Flugo är här med ett nytt äventyr.  
Den här gången ska Buzz och hans 
fluga Flugo skriva en saga tillsam-
mans. Flugo ger sig själv huvudrollen 
och det blir fart och humor som 
vanligt med roliga illustrationer och 
kort lättläst text. Tolfte boken i den 
populära serien om Flugo inspirerar 
till att skriva egna sagor. Perfekt för 
nybörjarläsaren som ska läsa sin första 
kapitelbok. Läsnivå 2 på Hegas-skalan 
för lättlästa böcker.

Axel och Omar är kompisar för livet.  
I denna nittonde (!) boken hittar de en 
gullig kanin i parken. Vems är det?  
De sätter upp lappar och hittar ägaren 
Nora, som går i killarnas klass. 
Killarna får vara med och leka med 
kaninen. Kaninkunskap och vänskap  
i denna mycket lättlästa bok med 
korta texter och VERSALER för den 
absoluta nybörjarläsaren. Varma, 
vänliga illustrationer fyller varje sida 
och ger lugn åt läsningen.
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FUNKISFAMILJEN. 
OPERATION DÖDSVIKTIGT
ANNA PELLA
BILD: ANNA FORSMARK
LIBRIS FÖRLAG. 68 SIDOR 

HILDA OCH GYMNASTIKDRÄKTEN
CHRISTINA LINDSTRÖM
BILD: ANNIKA LUNDHOLM MOBERG
B WAHLSTRÖMS. 100 SIDOR

KARMA OCH JONAR. FLYKTEN
ZELDA FALKÖGA
BOOKMARK FÖRLAG. 113 SIDOR

Varför vågar inte vuxna prata om döden? När Vide vill veta vad som menas 
med att ha ”gått bort”, tystnar de vuxna. Vides syster Mio är funkis, hon har en 
funktionsvariation och kan inte gå eller prata. Det gör att familjen ofta besöker 
sjukhus. Och där finns det människor som dör. När en vän till familjen dör så 
får Vide mycket att fundera över. Varför dör man egentligen? Och vad händer 
när man dött, vart tar kroppen vägen? Vide ger sig ut för att ta reda på svaren. 
Han pratar med en sjuksköterska, en präst och en bibliotekarie som funderar 
på alla uttryck som finns för döden. Gå bort, kila vidare, slänga in handduken. 
Med humor och värme, utan pekpinnar, får vi genom ett barns perspektiv reda 
på hur det funkar med döden. Och samtidigt en inblick i hur det är att leva i en 
funkisfamilj. Läs även de två första delarna i serien om Funkisfamiljen:  
Operation slutstirrat och Operation rädda sommarlovet.

Hilda är tillbaka i fin form. I tredje 
boken om Hilda ska hon gå på  
gymnastik. Det ska bli kul, tycker Hilda. 
Men när hon kommer dit upptäcker 
hon att de andra har tjusiga gymnastik- 
dräkter på sig, och själv har hon bara 
shorts och en sliten t-shirt.  
Gymnastikdräkter är dyra, säger 
mamma. Hur ska Hilda lösa detta?  
En fin och varm berättelse om livets 
utmaningar i vardagen.

Magiskt äventyr med färgstarka 
mangaliknande illustrationer. 
Upptäcktsresande Zelda Falköga 
besöker landet Glimeria och berättar 
sägnen om Karma och Jonar. De är 
uppväxta i varsin familj som sedan 
evinnerliga tider ligger i släktfejd med 
varandra. I denna andra bok i serien 
tillfångatas Karas lillasyster av de 
grymma grusgnomerna. De måste 
uppbåda allt mod de har och samarbeta 
som bästa vänner, trots släkternas 
ovilja, för att rädda systern. 
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KUNGSKATASTROFEN
INGELIN ANGERBORN
BILD: JENNY KARLSSON
RABÉN & SJÖGREN. 79 SIDOR

JUNO OCH KOSLÄPPET
ÅSA ÖHNELL
BILD: GABI FRÖDÉN
IDUS FÖRLAG. 41 SIDOR

Klant och kompani är bästa gänget, 
hur mycket de än klantar sig så löser 
det sig ändå. I denna fjärde bok i 
serien, blir Viking kär i en tjej i 
klassen. Hur ska han få hennes 
uppmärksamhet? Jo, genom att bjuda 
in en mycket speciell gäst till klassens 
roliga timme. Kungen! Vad kan gå fel? 
Mycket, visar det sig när de tre 
medlemmarna i Klant och kompani är 
tillbaka med sedvanlig fart och humor 
och många roliga färgillustrationer. 

Mysigt vardagsäventyr när Juno och 
hennes mamma åker på kosläpp 
utanför staden. Junos lillasyster Svea 
ska också följa med. Och hon är på sitt 
värsta bushumör. När mamma berättar 
om hur hon red på kor när hon var 
liten, får Svea en idé. Härlig humor  
i denna lagom spännande berättelse 
med charmiga illustrationer. Korta 
kapitel, perfekt för nybörjarläsaren! 
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VÅRT LILLA LANDSLAG SPELAR VM
MATS WÄNBLAD
BILD: MARIA ANDERSSON KEUSSEYAN
RABÉN & SJÖGREN. 86 SIDOR

Första boken i en ny bokserie om  
Emi och Ficke som bildar ett eget  
fotbollslag på gården där de bor. Det 
blir turnering mot lag från de andra 
gårdarna i området. Nu gäller det att 
ordna tröjor, målvakt och bestämma 
regler och se till att den rätta lagandan 
infinner sig. Spännande och lärorikt 
om att fixa en egen fotbollsturnering 
och att spela fotboll för att det är kul. 
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DJURDECKARNA. HUNDÄVENTYRET
MARI BISTER
BILD: KRISTIAN HÄGGLUND
IDUS FÖRLAG. 60 SIDOR

En hund försvinner spårlöst. Jakob och 
Joakim tar upp letandet och lockas in 
i ett spännande äventyr bland skurkar 
och poliser där vi också får veta mer 
om hundar och vad de behöver. Vad 
ska man till exempel göra om man 
ser en hund instängd i en varm bil? 
Precis som i de tidigare böckerna 
om Djurdeckarna, blandas kunskap 
om husdjur med äventyr. Fartfyllda 
bilder ger serietidningskänsla och 
actionstämning. 

HEJA SUPERSTARS!
MALIN STEHN
BILD: ELIN JONSSON
OPAL. 109 SIDOR

Vill du ha koll på cheerleading  
ska du läsa om cheerleading- 
gänget Superstars. I första boken  
Vi är Superstars fick vi följa med 
Gabby, My och Malte när de bildade 
cheerleadinglaget Superstars.  
Nu är de samtränade och på topp,  
och det är dags att åka på tävling.  
I Heja Superstars följer vi med på en 
spännande tävlingsresa, i bussar och 
på hotell och förstås på den stora  
tävlingsarenan. Samtidigt får vi lära 
oss massor om sporten cheerleading. 
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NINJA KID 2. DEN FLYGANDE NINJAN
ANH DO
BILD: JEREMY LEY
ÖVERSÄTTARE: SABINA SÖDERLUND
B WAHLSTRÖMS. 189 SIDOR

Ninja Kid är inte vilken ninja som 
helst. Han är en nördig och rädd 
ninja. Vilken tur att hans mormor är 
den coolaste mormodern och har en 
hemlig verkstad på familjens skrotgård 
där hon uppfunnit en solcellssdriven 
jetpack. Perfekt för en ninja som får 
uppdraget att rädda staden från ett 
farligt virus som gjort att djurparkens 
alla djur rymt. Lättläst, spännande  
och fartfyllt i den andra boken om 
Ninja Kid. 

E PARAMISI PA KENDAMA
SAGAN OM EN KENDAMA
ADINA ROSETTI. BILD: IRINA DOBRESCU. ÖVERSÄTTNING: NINNI NYHLÉN,  
ARINA STOENESCU, JEAN SIWAK. PIONIER PRESS. 56 SIDOR

Le duj vortáča Alex thaj Diana bešén ándo Ferentari ándo Bukuréšti. Drágo si le  
Alexéske te khelél pe pésko kendamésa (jekh kaštunó khelimáske džéla kaj si la jekh 
šoló astardí, ánde o šoló si jekh menča astardí kaj šudés opré, palá godjá te astarés la) 
Kána o čořó Leo jekh džes čorél le Alexésko kendama ašél vo thaj e Diana te len la  
pálpale léstar. Ánde pénge rodimáta aresén pe le duxénge dróm-jekh daranó than  
kaj le maj phuré diné len trát te na žan koté maj so avéla. E kníga si jekh bučí ánde  
jekh than ku gláti ánda Ferentari jekh gór ándo Bukuréšti, koté kaj bešén but řomané 
famílji. 

Kompisarna Alex och Diana bor i Ferentari i Bukarest. Alex älskar att trixa med sin 
kendama (en träleksak med en boll i ett snöre som man kastar upp och sedan ska fånga). 
När den skumme Leo en dag snor Alex kendama bestämmer sig han och Diana för att 
ta tillbaka den till varje pris. Jakten leder dem till Andarnas allé – en farlig plats som de 
vuxna förbjudit dem att besöka. Boken är ett samarbete med barn i stadsdelen Ferentari 
där många romska familjer bor.

KELDERASH/
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REKORDSKOLAN. SOMMARLÄGRET
KATARINA EKSTEDT, ANNA WINBERG
BILD: CAROLINA STÅHLBERG, MARIA BREIWALD
TRIUMF FÖRLAG. 70 SIDOR 

LEONORA OCH EOS
HELEN JOHANSSON
BILD: JONATAN IVERSEN-EJVE
BOKFÖRLAGET LANGENSKIÖLDS. 107 SIDOR

KERSTIN, LIVET OCH DÖDEN
HELENA HEDLUND
BILD: KATARINA STRÖMGÅRD
NATUR & KULTUR. 173 SIDOR

Rekordskolan är ett internat där barn 
med olika rekord samlas. Även lärarna 
innehar olika rekord. Rektorn är till 
exempel världens längsta person.  
I den fjärde boken i serien är det  
dags för sommarläger och barnen 
ser fram emot att grilla rekordstora 
marshmallows. Men mystiska saker 
inträffar kring lägerelden och spän-
ningen tilltar. Denna humoristiska  
och tänkvärda bokserie blir ofta  
barnens favorit när de kommit igång 
med läsningen. 

Spännande rymdäventyr med den  
modiga rymdvarelsen Leonora.  
Hennes rymdskepp Galilei attackeras 
av en okänd farkost och de tar skydd 
bakom den iskalla planeten Eos. 
Leonoras svans stelnar av kylan. Ska 
de ändå klara sig? Science fiction för 
barn när den är som bäst i den fjärde 
fristående bok om Leonora. Humor, 
spänning och en deckargåta. Lägg 
därtill färgstarka och egensinniga 
illustrationer som tar rymdvarelsers 
utseende till en ny dimension.

Finstämd och vardagsnära berättelse 
med massor av känslor. Lågmält  
berättat ur åttaåriga Kerstins  
perspektiv. Hon får i denna andra  
bok om Kerstin uppleva både  
svartsjuka – när hennes bästis leker 
med en annan vän – och sorg, när 
katten blir sjuk och det blir ett  
dödsfall i familjen. Följsamma  
svartvita illustrationer samspelar med 
berättelsen på ett genialt sätt.  
Nedtonat men ändå med intensitet 
och närvaro. Man är åtta år igen. 
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POJKEN SOM TITTADE UT
JAMAL AKRAMI. BILD: AZAM TORSHIZI.  
ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA: KATAYOUN KEASHAVARZI. CAFÉ 60 MEDIA. 25 SIDOR

Pojken Rayka sitter och tittar ut från sitt fönster. En dag börjar han 
prata med flickan Elika som går förbi utanför. Elika undrar varför han 
inte kan komma ner och leka med henne. Hon försöker locka ut honom 
med fantastiska berättelser om vad de kan hitta på. I flera dagar 
försöker hon och till slut blir hon nästan sur. Vad är det som gör att 
pojken inte vill komma ut? En bilderbok från Iran med ett bildspråk 
som känns uppfriskande annorlunda.

PERSISKA/
SVENSKA 

اشا یم کند. یک روز او 
ت
ون را � ه ای است که نشسته و از پنجره خانه خود ب�ی چ رایاک پرس�ب

ون از جلوی پنجره رد یم شود.  یک بنام الیاک یم کند که ب�ی وع به حصبت کردن �ب دخ�ت �ش

زی کند. او تالش یم کند رایاک را �ب  ون �ن آید �ت �ب او �ب الیاک یم خواهد بداند چرا او ب�ی

ون  تعریف کردن ماجراهای فوق العاده ای از اکرها�ی که یم توانند بکنند، تشویق به ب�ی

یبا عصبا�ن یم شود. دلیل  ن روز تالش یم کند و دست آخر او تقر آمدن کند. او چند�ی

ن  ان �ب یک ز�ب ون بیاید چیست؟ یک کتاب مصور از ا�ی اینکه پرسک �ن خواهد ب�ی

ی که بطور نشاط آوری متفاوت است.  تصو�ی

اشا یم کرد
ت
ون را � پرسی که از پنجره ب�ی
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HAVETS SKATT
FLORA MAJDALAWI. BILD: OLA GUSTAFSSON
MAGDALENA WERNEFELDT (SVENSK TEXT)
FENIX. 33 SIDOR

ی 
�ت
أ ی �ت

ا�ت ذي اللؤلؤة ال�ت ا عن الن دث أم عائشة ابن�ت
ت

ا. � م �ب کتاب عن تلوث البیئة وااله�ت

ی قاع 
ن

ا حمل تتصور من خالهل الیاة �  ويسیطر عل�ی
ً
د عائشة ذلك شیقا ب

ت
ی البحر. �

ن
من حمارة �

ا عن أشیاء هممة. د�ش
ت

ید أن � ی املنام، �ت
ن

طقة � ورها حمارة �ن ن البحر. �ت

ا ولذلك السبب لن یکون هناك  ی یعیشون ف�ی
ها احملارة أن الناس قد لوثوا املیاه ال�ت �ب ن  �ت

ی املستقبل القریب. عىل عائشة أن تترصف.
ن

ید من احملار � املز

En bok om miljöförstöring och om att engagera sig för miljön. Aishas 
mamma visar henne en ring och berättar att pärlan kommer från en 
mussla i havet. Aisha tycker det låter spännande och börja drömma 
om livet på havets botten. I en dröm träffar hon en talande mussla 
som har något viktigt att berätta. Musslan berättar att människorna 
har smutsat ner vattnet de lever i och snart kommer det inte finnas 
några musslor kvar. Aisha måste göra något!

ARABISKA/
SVENSKA 

حاکیة حمارة
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KURDISKA
(SORANI) 

LÄTTLÄST

KÖR HÅRT, NOA
SOFIA WEISS
BILD: HEDVIG WALLIN
IDUS FÖRLAG. 88 SIDOR

HUNDMANNEN
DAV PILKEY
ÖVERSÄTTARE: BJÖRN WAHLBERG
BONNIER CARLSEN. 240 SIDOR

DÖDSKALLAR I DOMKYRKAN
MARTIN OLCZAK
BILD: ANNA SANDLER
RABÉN & SJÖGREN. 98 SIDOR

Noa har det knepigt med kompisar. 
Inte blir det bättre av att hans pappa 
ska flytta ihop med sin nya tjej. Allt 
är botten när mamma föreslår att 
han ska börja cykla mountainbike i 
en klubb. Så vad har han att förlora? 
Självklart är det läskigt i början  
med alla nya människor. Men så 
småningom hittar han sig själv 
tillsammans sina nya cykelkompisar. 
Fina svartvita illustrationer förstärker 
känslan av glädjen att övervinna sin 
rädsla och prova nya saker. 

Polisen King är stark men trög. Hans 
hund är desto smartare. Efter en 
olycka opereras hundens smarta 
huvud på polisens starka kropp och 
vips, Hundmannen är skapad. Verkar 
det knasigt? Det är ingenting mot 
fortsättningen när Hundmannen ger 
sig ut för att ställa saker till rätta i 
samhället. Humor och galenskap tas 
till en ny nivå. Vansinnigt roligt när 
författaren till Kapten Kalsong ger sig 
på en ny bokserie. Lättläst i serieform 
med korta repliker i pratbubblor. 

Skräck, humor, spänning. Böckerna om 
Jack, Legenden om Jack, har allt. Det 
börjar med att Jack drar en barnvagn 
på gatorna i Göteborg. Men det är 
ingen baby i barnvagnen utan en 
trollunge. Hans lillasyster har blivit 
bortbytt mot ett troll. Det är starten 
på den senaste boken om Jack som 
leder till spännande mysterier bland 
skelett och dödskallar. Följsamma 
svartvita illustrationer förstärker den 
mystiska stämningen.
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I STALLET MED SIGGE
LIN HALLBERG
BILD: MARGARETA NORDQVIST
BONNIER CARLSEN. 152 SIDOR

Shetlandsponnyn Sigge är tillbaka  
i en nittonde (!) bok. Och ja, det blir 
ridning och vardagsliv från stallet. 
Men också tänkvärt om kompisar, 
döden och hur man får kraft att gå 
vidare när livet är kämpigt. Följsamma 
svartvita illustrationer med mycket 
känsla. Perfekt för den ridintresserade 
som redan har bakgrundskunskaper 
om hästar och ridning. 

SNACK PARROWS  
INTERGALAKTISKA RYMDBYRÅ. 
DEN FÖRSVUNNA POKALEN
CAMILLA LINDE
DAVID TECZELY
WHIP MEDIA. 178 SIDOR 

Spänning och humor i rymden. Den före detta rymdpiraten Snack Parrow är 
tillbaka med ett fjärde sci-fi-äventyr. Nu galnare och roligare än någonsin. På 
planeten Circus Q ska en solsegelstävling gå av stapeln och vinnaren ska få en 
väldigt speciell pokal. Men den väldigt speciella pokalen visar sig vara borta. 
Kanske stulen? Ett perfekt mysterium för det fantastiska gänget Snack Parrow 
och hans kompisar, den fundersamma Flax och Kapten Hammock. Skönt skruv- 
ade karaktärer och spännande äventyr där humoristiska poänger byggs upp 
gång på gång. Skratt och äventyr i samma bok. Lika kul att högläsa som att 
läsa själv. Läs även de tre första delarna i serien: Snack Parrows intergalaktiska 
rymdbyrå för underliga mysterier och piratbestyr, Nödrop från yttre rymden och 
Jakten på spökskeppet.
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NELLY RAPP OCH ANDEN I FLASKAN
MARTIN WIDMARK
BILD: CHRISTINA ALVNER
BONNIER CARLSEN. 92 SIDOR

MYSTERIEKLUBBEN OCH  
BANKRÅNARNA
PATRIK BERGSTRÖM
BILD: FILIPPO VANZO
LILLA PIRATFÖRLAGET. 76 SIDOR

KANTARELLKUNGEN
JEANETTE PALM
BILD: SOFIA GREGERSEN
IDUS FÖRLAG. 42 SIDOR

MONSTERHAMSTERN
PAUL HARRISON
BILD: TOM KNIGHT
ÖVERSÄTTNING: CARLA WIBERG,  
MATS WIBERG DOONA.
BERGHS. 63 SIDOR

I KUNG KAANS KLOR
MÅRTEN MELIN
BILD: JOHANNA KRISTIANSSON
HIPPO BOKFÖRLAG. 108 SIDOR

MONSTER MONSTER.  
MÅRRSPÖKET
JOHANNES PINTER
BILD: LUCAS SVEDBERG
EGMONT PUBLISHING AB. 104 SIDOR

Monsteragenten Nelly Rapp är tillbaka 
med ett tjugonde (!) äventyr i bästa 
mysrysarstil. Som vanligt blir det 
spännande, men aldrig för spännande, 
och en härlig stämning med humor 
och värme. Här är det ett besök på  
vinden för att hämta skolfrökens gamla 
ångmaskin, som blir starten på ett 
nytt äventyr där en mystisk ande  
i en flaska spelar huvudperson.

I tredje delen i den spännande serien 
om Mysterieklubben är det dags att  
ta sig ner i underjorden. Mysterie- 
klubbens Amanda och Carl, som 
alltid handlar efter mottot modig 
och klok, upptäcker ingången till en 
tunnel i Amandas källare. Men tjuvar 
verkar också ha upptäckt den. Lättläst 
och rafflande äventyr i högt tempo, 
ackompanjerat av en mängd tuffa, 
actionfyllda färgillustrationer.

En vardagsberättelse om Elmer och 
hans farfar som ska gå ut i skogen och 
titta efter skogens guld. Och kanske 
får de se skogens kung också? Fakta 
om djur och natur blandas med ett 
vardagsnära äventyr om att gå vilse 
och se vilda djur. Och hur man hittar 
kantareller förstås. Fin relation mellan 
Elmer och farfar. Perfekt för genera-
tionsöverskridande högläsning, med 
mjuka, stillsamma färgillustrationer. 

Det är något oemotståndligt med en 
hamster som växer till ett monster.  
Ett snällt monster. Billys hamster var 
lite slö, så han ger den Supersnacks, 
som enligt reklamen piggar upp. Men 
hamstern piggnar inte bara till, den 
växer och växer och blir till sist större 
än en människa. När den kommer  
till torget och får se alla godsakerna  
i grönsakshandeln, flyr människor i  
panik. Superrolig och lättläst  
berättelse!

Den föräldralösa flickan Jolly Anne  
är tillbaka med ett nytt saltstänkt 
piratäventyr. I denna andra bok i 
serien om Jolly Anne har den hemske 
Kung Kaan tagit hennes vän Llyr till 
fånga. Med hjälp av piratfartyget och 
kapten Mary Sweet ska Llyr räddas. 
Fart, humor och spännande äventyr 
till sjöss i denna lättlästa bok med 
svartvita illustrationer och tämligen 
stor stil. Perfekt när man precis lärt  
sig läsa och vill ta sig an en riktig 
kapitelbok.

Nya läskiga monster i serien  
Monster monster. Blixten har slagit ner 
i skolan och gjort så att fem barn har 
fått magiska krafter. Det kan verkli-
gen behövas när det dyker upp nya 
monster ur bildlärarens projektor som 
har förvandlats till en monsterska-
pare av rang. Fartfyllt humoristiskt 
äventyr med lagom skräckiga svartvita 
illustrationer. 
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THE LITTLE BIRDS’ ART TOUR!/PIPPI PÅ KONST!
LENA ERIKSSON ET AL. BILD: STINA WIRSÉN
ÖVERSÄTTNING: ANDY TURNER
NATIONALMUSEUM OCH LILLA PIRATFÖRLAGET. 120 SIDOR

Two little birds spot Nationalmuseum’s lovely building as they 
make a late flight over Stockholm. They decide to take a closer 
look and then guide us through a selection of the museum’s 
collections. Interwoven with wonderful pictures of the art works, 
the birds also offer various museum tips. For example, we learn 
how to “read” a painting with the help of different symbols. And 
why almost all of the sculptures are naked! Available in several 
languages.

Två små fåglar får syn på Nationalmuseets tjusiga byggnad under en 
flygtur över Stockholm. De bestämmer sig för att ta en närmare titt 
och guidar oss sedan genom ett urval av museets samlingar. Varvat 
med fina bilder av konstverken, lär fåglarna ut olika museiknep. Till 
exempel hur man ”läser” en tavla med hjälp av olika symboler. Och 
så får vi veta varför nästan alla skulpturer är nakna! Finns på flera 
språk.

ENGELSKA
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SPÖKSYSTRAR. SPÖKE I FARA
MÅRTEN MELIN
BILD: HANNA GRANLUND
RABÉN & SJÖGREN. 64 SIDOR 

DET STORA TÄLTÄVENTYRET
EMMA V LARSSON
BILD: MARIA TROLLE
IDUS FÖRLAG. 72 SIDOR 

Underbara Spöksystrar är tillbaka med 
en nionde bok. Nilas bästa kompis 
Maj är ett spöke. De gör mycket kul 
tillsammans. Och som spöke kan Maj 
förstås också skoja till det rejält och 
göra knasiga saker. Men när Maja inte 
kommer till skolan en dag blir Nila 
bekymrad. Ett spöke kan väl inte bli 
sjuk? Nila hittar sin vän Maja på  
kyrkogården. Hon och alla andra 
spöken har blivit sjuka. Dödssjuka. 
Lättläst bok med underfundig humor 
och värme och många bilder.

Det är första gången Vidar ska tälta. 
Ett äventyr bara det. När det sedan 
visar sig att det finns en hemlig 
underjordisk gång och en spökgrotta 
på ön där Vidar och hans kompis  
My slagit upp tältet, blir det spännande 
på riktigt. Vi får lära oss om natur, 
vildmark och miljö samtidigt som vi  
är med om ett äventyr. Hur doftar det  
i skogen? Vilka djur kan man se? 
Naturkunskap i spänningsformat  
i den andra fristående delen i 
bokserien Äventyrliga klubben. 

BÄSTISAR IBLAND
KAJSA GORDON, SOFIA NORDIN
RABÉN & SJÖGREN. 65 SIDOR 

Anna-Klaras bästis heter Herman. 
Han gillar skalbaggar och kan allt om 
insekter. Vissa i skolan tycker att han 
är lite knepig. Det tycker Anna-Klara 
också. Hon vill vara Hermans bästis 
men är rädd att inte bli bjuden på 
kalas hos de andra. En vardagsnära 
berättelse om vänskap och olikheter. 
Den andra delen i en bokserie om 
Anna-Klara och Herman. Läs också 
hur det gick till när Anna-Klara och 
Herman blev bästisar i den första 
boken, Ensamma hemma. 
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LILLE ILIA
JAMAL AKRAMI. BILD: MAHKAMEH SHABANI 
ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA: ROBAB MOHEB. NORDIENT. 46 SIDOR

 آن مرد مرموز که لباس سیاه پوشیده و یک روز به خانه پسرکی بنام ایلیا و

 مادربزرگش می آید، کیست؟ آن مرد می خواهد مادربزرگ را با خودش ببرد، اما

 مادربزرگ که منی تواند ایلیا را تنها بگذارد. مادربزرگ زیرک است و با کمی کمک

 از طرف بچه گربه و ایلیا، موفق می شود کاری کند که آن مرد ماموریت خودش را به

 تعویق بیاندازد. یک کتاب مصور زیبا از یک نویسنده مشهور کتابهای کودکان در

ایران. منت فارسی در یک سوی کتاب و منت سوئدی از سوی دیگر.

Vem är den mystiske mannen, klädd i svart, som en dag kommer hem 
till pojken Ilia och hans mormor? Mannen vill ta med sig mormor, 
men hon kan ju inte lämna Ilia ensam kvar. Mormor är listig och med 
lite hjälp från kattungen och Ilia, lyckas de tillsammans få mannen 
att skjuta upp sitt ärende. En vackert illustrerad bilderbok av en känd 
barnboksförfattare från Iran. Persisk text från ena hållet i boken och 
svenska från det andra.

PERSISKA/
SVENSKA 

ایلیای کوچک
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SELMA LAGERLÖF. BILD: UTE THÖNISSEN
ÖVERSÄTTNING: JIHAD RAHMOON, SAMER AL NASRALLAH
HEGAS. 71 SIDOR

LE GLATÍ PO TANTO: IVENDÉSKE KHELIMÁTA
BARNEN PÅ TANTO: VINTERLEKAR
FRED TAIKON. BILD: JONAS RAHM. ERG-FÖRLAG. 35 SIDOR

ا. ومن �ش  ی يسک�ن
ت املزرعة ال�ت بیة. نیلز قاٍس مع حیوا�ن لعر ن قصة املشاغب نیلز �ب

آ
توافر اال

ید الفرار  ن الذي �ی لیف مورت�ی
أ
وز اال یتحول إىل قزم کِعقاب عىل أفعاهل، ویصاحب ذکر االإ

تد 
ت
ی مغامرة �

ن
ي � وز ال�ب موعة من االإ ن مع حمب وه. یذهب نیلز ومورت�ی من املزرعة لکیال یذ�ب

صلیة، وهو هسل القراءة 
أ
ی عىل قصة سىمل الغرلوف اال

اء السوید. الکتاب مب�ن
ن

بلك أ�

توي رسومات عدة.  و�ی

O Miláj aviló ándo Tanto, koté kaj o Fred bešél péski familiása. 
Ánde jekh than ku le kavér gláti, len pe te tráden pe sánia ánde 
le pahomé plainá ándo Tanto. Ánda purané pulberéske mašínki 
kerén jekh raketóski sánia. Mišto ke či dikhliné léngi dejá kána 
phánden péngi maj cigní phej pe sánia thaj mukén la telé katár o 
maj vučó plaín! Ivendéske khelimáta si o tríto kníga ánda le knígi 
pa Le gláti po Tanto-jekh šukár historia pa jekh řomanó šavorésko 
ternó trájo kána vo bariló ánde le beršá 1950 ándo Štockholmo.Nu finns den klassiska sagan om buspojken Nils på arabiska! Nils 

är elak mot djuren på bondgården där han bor. Som straff blir han 
förvandlad till en pyssling och följer med tamgåsen Mårten som 
bestämt sig för att rymma från gården för att slippa bli slaktad. Nils 
och Mårten följer med en flock vildgäss på ett äventyr som sträcker sig 
över hela Sverige. Boken är en lättläst, illustrerad bearbetning Selma 
Lagerlöfs original. 

Vintern har kommit till Tanto där Fred bor med sin familj. Tillsam-
mans med de andra barnen ger han sig ut för att åka kälke i de isiga 
backarna. Av några gamla dammsugare bygger de ett riktigt raketåk. 
Tur att inte föräldrarna ser när de spänner fast lillasystern och 
skickar ner henne från toppen av backen!  Vinterlekar är den tredje 
delen i Barnen på Tanto – en fin skildring av en romsk pojkes uppväxt 
i 1950-talets Stockholm.

ARABISKA KELDERASH/
SVENSKA 
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FANTASTISKA F RÄDDAR EN VÄN
CECILIA LIDBECK, LINA SCHNAUFER
LILLA PIRATFÖRLAGET. 64 SIDOR

Freddy har en hemlighet. Hon kan 
förvandla sig till superhjälten  
Fantastiska F. Det har hon stor nytta 
av i den andra boken om Fantastiska 
F, där Freddy möter en gråtande pojke. 
Det visar sig att hans skolkamrater 
mobbar honom. När de allesammans 
hamnar i livsfara på ett isflak är det 
dags för Fantastiska F att göra entré. 
Hon räddar barnen och ger pojken 
upprättelse inför mobbarna. Vardags-
äventyr med superhjälteinslag i denna 
rikt illustrerade bok.

SVANTE. RÄDDAREN I NÖDEN
PIA HAGMAR
BILD: JOHANNA KRISTIANSSON
B WAHLSTRÖMS. 58 SIDOR

Roligt grepp i denna hästboksserie. 
Den är skriven i jag-form, ur hästens 
perspektiv, och vi får alltså själva 
prova hur det är att vara den lilla 
shetlandsponnyn Svante. Svante är 
gammal, hela 37 år, men själv känner 
han sig i högform. Och som alltid gör 
hans klokskap nytta till sist, och han 
blir bäst i stallet. Åtminstone enligt 
honom själv. Lättläst och humoristiskt 
med roliga illustrationer. Sjätte boken 
om Svante. 

JORDENS STÖRSTA KALASHATARE
ELLEN GREIDER
ALFABETA. 76 SIDOR

Freja gillar att leka med kompisar. 
Lugna lekar. Men på skolgården och på 
fritids leker alla tillsammans och det 
blir stökigt och högljutt. Alla ska vara 
med, tycker lärarna. Men Freja vill inte 
vara med. Hon vill läsa. Och leka själv. 
Fin och inkännande berättelse om att 
alla ska få vara som de är. Rikligt med 
uttrycksfulla illustrationer av förfat-
taren själv. 
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Bilder är en viktig del av 
böckerna vi läser. Bilderna är 
också viktiga för den som inte 
ser. Visste du att man kan se 
bilder med fingrarna?

En historia kan berättas med ord, 
bilder, ljud och rörelse. I en bok är 
det text och ibland bilder som blir en 
historia. Om man inte kan se läser 
man både bokstäver och bilder med 
fingrarna. Sådana bilder kallas taktila 
bilder och är gjorda av material som 
känns olika. 

För att man ska kunna läsa bilder 
med fingrarna behöver de vara extra 
tydliga och det behövs en person som 
kan göra dem. En som jobbar med det 
är här är Maria Beskow, som har gjort 
ungefär tjugofem böcker hittills. Men 
kan alla böcker bli taktila? 

– Ja, jag tror det, säger Maria 
Beskow. 

Det är mycket att tänka på när man 
ska göra taktila bilder. Materialen 
måste kännas olika, så att man känner 
att det är olika saker i bilden. Det är 
viktigt att det inte finns för mycket 
att känna på och hålla reda på. Då blir 
bilden svår att förstå.

Vilka böcker som ska bli taktila 
bilderböcker väljs av en grupp 
specialister på Myndigheten för 
tillgängliga medier, MTM. Det behövs 
både pekböcker för de yngsta och 
böcker som passar för de som är äldre. 
Böckerna ska handla om olika saker, 
eftersom vi har olika smak. Det är bra 
om det är en bok som många barn 
känner till, men det viktigaste är att 
det är en bok som är kul att läsa.

Sedan skickas boken till Maria 
Beskow, som börjar fundera på hur 
hon kan förvandla bilderna till taktila 
bilder. När Maria bestämt vad som ska 
finnas med i bilderna måste hon hitta 
rätt material. Om bilden föreställer en 

människa ska håret kännas på ett sätt, 
huden på ett annat och kläderna på 
ett tredje. Att välja material är svårt. 
Hur känns en kanin? Hur känns sand? 
Kan man känna dimma? Dessutom 
ska bilderna hålla för att många små 
fingrar ska känna på och utforska 
bilderna. Det är också viktigt att de 
inte lossnar från sidorna. 

– Det brukar bli några turer till  
tyg- och pappershandlare, och jakt på 
udda material via mejl och telefon, 
berättar Maria Beskow.

– Men nu vet jag vad som brukar 
fungera till vad och var jag kan hitta 
det.

Det görs bara tre taktila 
bilderböcker om året. Maria gör en 
av dem, men jobbar även med andra 
saker som illustration, animation och 
grafisk form. Hon utbildade sig på 
linjen för textilkonst vid Högskolan 
för konst och design i Göteborg.

När allt är planerat återstår ändå 
mycket arbete. Sidorna trycks och 
alla delar skärs till. Maria Beskow 
gör arbetet med att montera ihop 
delarna. Det är ett noggrant 
och pilligt jobb att se till att 
bilderna blir perfekta. Varje 
bok görs i 75 exemplar 
och går att läsa med 
både ögonen och 
fingrarna. Till sist 
kan böckerna 
bindas ihop och 
skickas ut till 
bibliotek och 
lässugna barn. 
Då har nästan 
ett år gått från 
det att Maria 
Beskow fick 
boken skickad 
till sig. 

Blir du nyfiken på hur det känns 
att läsa bilder med fingrarna?  Gå till 
ditt bibliotek och fråga efter en taktil 
bilderbok så får du känna!

Text: Ingrid Källström  
och Ida Bengmark, MTM 

Foto: Per Holgersson

MTM, Myndigheten för tillgängliga medier 
gör talböcker och punktskriftsböcker för 
barn, unga och vuxna med läsnedsättning. 
MTM har också som uppdrag att främja 
tillgången till punktskrift med taktila inslag 
för både barn och vuxna. På MTM finns 
även LL-förlaget som ger ut lättlästa böcker 
för vuxna och ungdomar. Andra förlag som 
ger ut lättlästa böcker för barn och unga  
är Nypon, Hegas och Argasso. 
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GLASKULANS VÄRLD – RESAN TILL PANDORIA
CARBONE
BILD: GIJÉ
EGMONT PUBLISHING. 56 SIDOR

SHERLOCK BONES: JAKTEN PÅ 
DIAMANTEN
RENÉE TREML
ÖVERSÄTTNING: BJÖRN WAHLBERG
NYPON FÖRLAG. 268 SIDOR

När Linnea fyller 8 år får hon en spännande glaskula i  
födelsedagspresent av sin pappa. Linneas mamma finns 
inte längre och hon blir överlycklig när hon får ärva 
glaskulan. Linnea tittar på den hela kvällen. Plötsligt rör 
sig något i kulan, någon som ropar på hjälp? Pratar någon 
med henne från glaskulan!? Det är inte sant… Linnea dras 
in i en helt ny värld – Pandoria! I Pandoria möter hon  
Andrea och Hugo. De är hjärtskådare. Deras mamma 
har blivit förgiftad och de måste bota henne. Här börjar 
äventyret för att söka rätt på vad det är som förgiftat deras 
mamma. Livet i Pandoria är så konstigt men Linnea känner 
ändå en dragningskraft till den magiska världen. Vad visste 
hennes mamma egentligen om glaskulan och varför har 
hon inte berättat om Pandoria? Följ med Linnea på en 
magisk resa fylld av konstiga varelser och läskiga fiender.

Häng med på ett spännande äventyr  
i museet tillsammans med Sherlock  
Bones och Watts. Inspirationen 
kommer från den kända detektivserien 
Sherlock Holmes, där Renée Treml  
skapat en interaktiv berättelse om ett 
mysterium kring en försvunnen dia-
mant. Välkommen in i Sherlock Bones 
värld på ett äventyr där du själv kan 
vara med att lista ut vem som är tjuven. 
Tvättbjörnen Milly möter vi också. Kan 
det vara hon som tagit diamanten? 
Finns även i formatet Daisy.
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VARGEN I KALSONGER
WILFRID LUPANO, MAYANA ITOÏZ, PAUL CAUUET
ÖVERSÄTTNING: HORST SCHRÖDER
EPIX FÖRLAG. 44 SIDOR

Alla djuren i skogen är rädda för 
vargen. Det varnas för huggtänder 
och mord i blicken. Men en dag när 
antivarg-patrullen är ute och patrulle-
rar i skogen kommer vargen gående ... 
I kalsonger! Fantastiska illustrationer 
och roliga dialoger. En serie som 
passar både stora som små. Men varför 
har vargen kalsonger på sig?

HILDA OCH STENSKOGEN
LUKE PEARSON
ÖVERSÄTTNING: HORST SCHRÖDER
EPIX FÖRLAG. 80 SIDOR

I staden Trollberg bor Hilda med sin 
mamma. Hilda vill ut på äventyr hela 
tiden! Aldrig är det en lugn stund och 
hennes mamma blir så trött på henne. 
I berättelsen om stenskogen dras  
Hilda och hennes mamma in i en  
hemlig ingång i väggen och hamnar i 
en jättekonstig skog. Hur ska de hitta 
ut och vad är det för varelser som 
jagar dem i stenskogen? Roligt,  
spännande och fartfyllt äventyr.
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HANDBOK FÖR SUPERHJÄLTAR  
DEL 5: FÖRSVUNNA
ELIAS & AGNES VÅHLUND
RABÉN & SJÖGREN. 94 SIDOR 

RÄVEN OCH KANINEN PÅ ÄVENTYR
BETH FERRY, GERGELY DUDÁS
ÖVERSÄTTNING: BJÖRN WAHLBERG
NYPON FÖRLAG. 104 SIDOR

Lisa och Max kan inte ta ledigt, något 
hemskt har börjat hända i Rosenhill! 
Barn i skolan försvinner spårlöst. Det 
är någon som kidnappar barnen. Sam-
tidigt lär Lisa och Max upp Nick och 
Robert att bli superhjältar. Det visar 
sig att Robert hittar sin superkraft. 
Under tiden som alla vännerna är  
superglada över att Robert äntligen 
har hittat sin kraft, söker sig Nick 
hemåt. Kommer han någonsin få 
några superkrafter? Hur ska de hitta 
de försvunna barnen?  

Räven och kaninen är kompisar. En 
dag hittar de en flaska i havet och det 
visar sig vara något i flaskan. En karta 
till överraskningarnas ö! Följ räven, 
kaninen och deras andra kompisar 
på små och stora äventyr. Ibland blir 
de överraskade av glädje, ibland av 
besvikelse. Men deras vänskap och 
fantasi har inga gränser. Vad kommer 
de hitta på överraskningarnas ö? 
Finns även i formatet Daisy.

PIPPI PÅ RYMMEN
ASTRID LINDGREN, FABIAN GÖRANSON 
RABÉN & SJÖGREN. 124 SIDOR 

Fantastiska Pippi. Denna gången på 
rymmen tillsammans med Tommy och 
Annika. På sin färd gör de en massa 
tokigheter. Det är första gången som 
Pippi på rymmen illustreras och vi får 
följa berättelsen genom skog, stad  
och landskap i ett supersnyggt bild- 
berättande. Det är så härligt att  
rymma, tycker Pippi! 
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Py, Bo och Lo älskar frukt – men vem av 
dem kommer att få äta upp frukten?
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Fem små hundar har gått vilse i katalogen.  
Kan du hitta dem? Ringa in dem!





Marcus Gunnar Petterssons livfulla, originella 
och humoristiska illustrationer syns överallt 
just nu. Det har gått sex år sedan han debute-
rade som barnboksillustratör med boken 
Dansbus & Kaktrubbel. 
Sedan dess har han stått 
bakom ett femtontal  
bilderböcker, främst som 
illustratör men också som 
författare emellanåt. När  
vi ses arbetar han med 
illustrationer till en ny  
utgåva av Barnens bibel. 
Och nästa år står sex böcker 
på kö…

Sin illustratörsutbildning 
fick han på Konstfack, men tecknandet började 
långt innan examen. Faktum är att han har 
ritat så länge han kan minnas. 

– Jag har fått mycket stöd från mina  
föräldrar. De uppmuntrade mig på många olika 
plan – och jag har nästan haft en övertro på 
mig själv, berättar han skrattande. 

En kort period tänkte han att 
han skulle försöka få ett ”riktigt” 
jobb, så han började på  
fordonsprogrammet på  
gymnasiet, men stod bara 
ut en månad. Sedan var 
han tillbaka i sin värld, 
som han säger. 

Så vad driver honom 
att teckna?

– Rädslan att miss-
lyckas, och viljan att 
få uppskattning. Och 
lusten att försöka göra 
något bra, att hela 
tiden bli bättre. Att få 
gå in i olika världar! 
Grotta ner sig i en 
bild. Att rita är för mig 
också ett förhållande, 
ja en slags kärlek. 

Förebilderna är  

desamma nu som när han var barn:  
Eva Eriksson, Quentin Blake, Sven Nordqvist, 
Søren Kirkegaard. Don Rosa har betytt mycket 
också. 

Det är ofta mycket människor och rörelse  
i hans bilder. 

– Det kan ha med min romska bakgrund 
att göra, förklarar han. Känslan av att vi var 
på väg, och det var mycket folk. Och mycket 
kärlek. Jag tror det syns i bilderna jag gör. Jag 
tycker det är kul med spring och folk också. 

Jag tycker om att vara på väg.
Som bäst mår Marcus 

Gunnar Pettersson när han 
ritar en bild och skrattar åt 
hur rolig den blev. När han 
liksom lutar sig tillbaka  
och tänker ”oj har jag gjort 
det här”. 

Ett sätt att få igång  
kreativiteten är att jobba 
med kaffefläckar. Det kom 
Marcus Gunnar Pettersson 

på i tjugoårsåldern när han kört fast i sitt ska-
pande. Han hatade allt han gjorde, tyckte det 
blev för gulligt. Men så en dag när han satt på 
ett café med en kompis, spillde han ut kaffe på 

sitt block. 

”Att rita är  
för mig också 

ett förhållande,  
ja en slags  

kärlek”

Illustratören Marcus Gunnar Pettersson 
försökte byta bana en gång, men det 
gick inte. Det är när han skapar sina 
egna bildvärldar som han verkligen  
finns till. Fast ritandet riskerar ibland  
att ta över ...



32



Och kompisen sa: ”Rita något av fläcken!” Det 
blev ett degmonster som potatisfigurer red på. 
En rätt vidrig bild i jämförelse med det han 
gjorde annars, och där satt den. Det var den 
förlösande känslan av att inte styra allt. En 
orealistisk och härlig bildvärld öppnade sig. 
Blockeringen släppte. 

– Sedan dess är mina bildvärldar mer blan-
dade, det gulliga får samsas med det groteska.

Men ett vitt papper kan fortfarande få det att 
stå still i huvudet på honom. Självkritiken finns 
ständigt där. Och stress ökar på den. Han kan 
göra om ett uppslag sju gånger för att till slut 
gå tillbaka till det första utkastet. 

– Självkritiken är då inte längre byggd på det 
jag ser, konstaterar han. 

För några år sedan drabbades han av ut- 
mattningssymptom. Allt i livet hände samtidigt. 
Han jobbade väldigt intensivt och hade  
samtidigt fått barn. Det tar tio år att etablera 
sig som tecknare, hade han hört, och han ville 
göra det på fem år.

Det var en jobbig tid, och han blir märkbart 
berörd när vi pratar om det. Men i efterhand 
tänker han att det var det bästa som kunde 
hända. För han fick en anledning att dra i 
handbromsen. Och se vad som är viktigast. 

Han flyttade från Stockholm tillbaka till 
Värmland, där han är uppvuxen. Och det är han 
väldigt glad över: här i Arvika finns familjen, 
naturen, ett annat tempo. 

”Ska du rita dig genom livet?”, frågade en 
kompis halvt på skämt en gång. Och ja, det är 
väl det Marcus Gunnar Petterson ska göra.  
Men i lagom takt, och i kombination med  
annat i livet.

– Det är svårt att släppa ett jobb när man 
lever i det, säger han. Ibland har jag tecknat för 
mycket för mitt eget bästa. Det är inte bra att 
låta det ta över. Men samtidigt: att rita är ju 
det jag gör.

Text: Anna Ringberg
Foto: Øyvind Lund

Viktigast för att lyckas  
som tecknare, enligt  
Marcus Gunnar Pettersson

 Ϙ Var lagom självkritisk

 Ϙ Håll ut, kämpa på!

 Ϙ Hitta din egen anledning till varför du gör det 
du gör, och tro på den. Det behöver inte vara 
något du kan formulera i ord, utan en känsla

 Ϙ Gör din grej till din identitet, hitta andra som 
gillar samma sak – sammanhanget kan vara 
stärkande

 Ϙ Uthålligheten är viktig. Jäkta inte. Det måste få 
ta tid för att bli näringsrikt. ”Det är ju som en 
tomat – den som fått mogna och blivit röd i so-
len har mer smak och näring än den som drivits 
upp i ett industriväxthus.”
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Tre hypotetiska,  
om du fick välja en sak att  
hålla dig till resten av livet:

Ett enda motiv att rita? 
Kanske ett träd eller grenar, som ser ut som männ-
iskor kanske … eller nej, en tråd, men som är själva 
linjen, då kan man ju rita allt! 

En enda färg att använda? 
Hm… Kaffefärgat kanske, eller svart. Nej förresten, 
regnbågsfärgen! 

En enda råvara att äta? 
Haha! Ägg, eller banan kanske…
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MIN FÖRSTA COCO CHANEL
MARIA ISABEL SÁNCHES VEGARA
BILD: ANA ALBERO
ÖVERSÄTTNING: ELSIE FORMGREN,  
STEN SUNDSTRÖM  
BOOKMARK. 25 SIDOR

TITTA 10 DJUR
BJÖRN BERGENHOLTZ
RABÉN & SJÖGREN. 20 SIDOR

FRÅN ÄGG TILL HÖNA
CAMILLA DE LA BÉDOYÈRE
ÖVERSÄTTNING: MARIE HELLEDAY EKWURTZEL
ORDALAGET. 24 SIDOR

HUMLAN BYGGER BO
MAJ FAGERBERG & STEFAN CASTA
OPAL. 32 SIDOR

Den här biografiska bilderboken för de 
minsta berättar historien om flickan 
Gabrielle, flickan som hellre syr än 
leker. Idag är hon känd som den legen-
dariska modedesignern Coco Chanel. 
En fint illustrerad liten bok om att tro 
på sig själv och att följa sina drömmar.

En enkel och avskalad pekbok för 
de minsta, med tio tydligt avbildade 
svenska djur. Förutom djurets namn 
och bild får vi även en egenskap till 
varje djur. Upptäck vem som gillar 
att bada och vem som är vaken hela 
natten. Och vem är det som älskar  
tulpaner och vem har tusentals  
taggar?

Hönan är den vanligaste fågeln i hela 
världen. Det finns både tama och vilda 
hönor. Men hur blir de till? Det här 
är en enkel och pedagogisk bok om 
hur ett litet ägg kan förvandlas till en 
höna eller en tupp. Med stora och  
tydliga foton är den perfekt för de barn 
som vill veta hur allt hänger ihop.

En humledrottning (komplett med 
drottningkrona!) vaknar ur sin  
vinterdvala och bygger ett sommarbo 
för att lägga sina ägg. När de små 
arbetshumlorna föds ger de sig ut 
för att samla mat. Maten tar de med 
tillbaka till boet där nästa generation 
drottningar snart föds. En charmig 
faktabilderbok som gläntar på dörren 
till humlornas värld. Den lär oss även 
namnen på några av blommorna som 
humlorna gillar bäst.
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SALOMON HELLMAN VÄLJER  
FAKTABÖCKER FÖR ALLA ÅLDRAR.

En bra dag på jobbet är när…
… det dyker upp paket med en massa 
nya böcker som jag vet att många barn 
väntar på.

Om du själv får välja – fakta eller 
fiktion? Eller båda?
Omöjligt att välja, men efter att enbart 
ha läst faktaböcker i arbetet med den 
här katalogen så kan jag konstatera 
att jag klarar mig rätt länge med bara 
fakta!

Kommer Corona avspegla sig  
i utgivningen framöver?
Definitivt. Förlag och författare brukar 
vara snabba med att plocka upp 
aktuella ämnen. Pandemier verkar 
tyvärr också vara något vi kommer se 
mer av, så böcker som förklarar behövs 
verkligen.

En personlig favorit i årets  
utgivning?
Geografins makt – 12 enkla kartor som 
förklarar världen. En riktigt bra bok 
som fick mig att se på världen på ett 
nytt sätt.

Några trender i årets utgivning  
av faktaböcker?
Trenden med böcker om kvinnliga 
förebilder fortsätter och i år kom även 
en bok om kvinnor som det inte gått 
så bra för, Dömda kvinnor.

Salomon Hellman är bibliotekarie  
på Stockholms stadsbibliotek.

Vi som väljer
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LEV SOM DU VILL – 
TIO SVENSKA KVINNOR VISAR VÄGEN
BIRGITTA OHLSSON
BILD: LINA BODÉN
BONNIER CARLSEN. 112 SIDOR

Politikern Birgitta Ohlsson lyfter här fram tio  
kvinnor hon beundrar, som inspiration för alla 
med livet framför sig. Läs bland annat om  
matematikern Sonja Kovalevsky, okänd för 
många. Med sin matematiska begåvning blev 
hon den första kvinnliga högskoleprofessorn i 
Sverige. En vackert illustrerad bok om personer 
som kämpat för att själva få bestämma över sina 
liv. Passar både barn och ungdomar.

Har du tröttnat på att leta efter 
Pokémons? Eller vill du bara ha lite 
omväxling? Prova att leta efter fåglar, 
det finns över 250 olika arter att hitta 
i Sverige. Den här boken hjälper dig 
genom att berätta hur fåglarna ser 
ut, var de brukar hålla hus och hur de 
låter. Vissa är väldigt svåra att hitta 
medan andra dyker upp så fort du 
går ut. Vissa gillar pommes frites och 
andra äter bara myror. Vilken är din 
nya favorit?

SVENSKA FÅGLAR – JÄMFÖR OCH 
LÄR KÄNNA 40 ARTER
MARTIN EMTENÄS
BILD: JONAS KÄLLBERG
RABÉN & SJÖGREN. 60 SIDOR

LÄTTA FAKTA OM SKEPPET VASA
LINDA PELENIUS
BILD: LENA THOFT SJÖSTRÖM
BERGHS. 32 SIDOR

JORDENS UNDERJORDISKA PLATSER
JENS HANSEGÅRD
BILD: ANDERS NYBERG
BONNIER CARLSEN. 48 SIDOR

År 1628 är Vasa det största och dyraste 
skepp som någonsin byggts i Sverige. 
Men redan på premiärturen visar det 
sig att beställaren kastat pengarna i 
sjön. Skeppet börjar luta och ta in  
vatten och snart ligger Vasa på  
sjöbottnen. Där ligger skeppet i 333 
år innan man till slut lyckas få upp 
det. Med både fakta och en dos humor 
berättas här den spännande historien 
om ett av världens mest kända skepp! 

I staden Derinkuyu i Turkiet, upp-
täcker en man 1963 en underjordisk 
stad, när han bygger om sin källare. 
1948 upptäcker tre ungdomar på 
Gotland vad som visar sig vara ett 
enormt grottsystem, med underjord- 
iska sjöar och stora droppstens-
formationer. I den här boken kan 
du läsa om dessa och andra under-
jordiska platser, både sådana som 
byggts av människor och sådana som 
naturen har skapat. Och så några 
som är påhittade och inte finns i 
verkligheten. Eller?
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