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Hej! 

I den här katalogen finns en massa böcker som 
vill bli lästa, ja som längtar efter att få bli tagna 
i anspråk, få bli en del av er och i ert sällskap 
lite mindre ensamma. Många av dessa böcker 
handlar om relationer och allt det som omger 
dem: hjärtesorg och svartsjuka, rädslor och 
osäkerhet, längtan efter den rätte, när bästisen 
sviker och sköra vänskaper där allt kan ställas 
på sin spets…

Jag kommer ihåg hur det var fast det ligger 
rätt långt tillbaka i tiden nu. Världen låg öppen 
och oviss framför en, kraven på vad man skulle 
klara av var ibland övermäktiga och känslor-
na var starka – som en åktur med berg och 
dal-banan varje dag. En färd från orädd, ibland 
oförståndig lättsamhet till djupaste allvar och 
mörker.

Det var en tid då de stora frågorna började 
pocka på svar. Man famlar i gränslandet mellan 
ung och vuxen, man känner sig ändå rätt liten 
på jorden och ganska vilsen bland de stora  
orden. Det är svårt att få världen att gå ihop 
och veta vem man är i den.

På vägen kan man behöva lite sällskap av 
några som vet hur det är. Kanske hitta någon 
eller något som gör en glad, stark och varm 
inuti. Eller som bara kan trösta, lugna och vara 
en hand att hålla i när det behövs. Ibland tänker 
jag på den Lille prinsen i boken med samma 
namn av Antoine De Saint Exupéry. Lille prin-
sen kommer från en annan planet, söker en vän 
på jorden och träffar en räv. Men räven säger: 
”Jag kan inte leka med dig för jag är inte tam. 
Jag är vild.” Och prinsen frågar: ”Vad innebär 
det att vara tam?” Räven svarar: ”Det betyder 
att fästa sig vid någon. Än så länge känner vi 
inte varandra och därför betyder vi inget för 
varandra. För dig är jag ingenting annat än en 
räv likt hundratusentals andra rävar. Men 
om du tämjer mig, så kommer vi att behöva 
varandra. Jag kommer att vara den enda i 
världen för dig.”

Den här katalogen är fylld av ”rävar”, som 
längtar efter att bli tämjda och behövda.  
Kanske kan du knyta an till en bok som blir den 
enda i världen för dig, som kan hjälpa dig att 
bli synlig för dig själv genom att sätta ord på de 
erfarenheter och känslor som formar oss. När 
världen inte tycks gå ihop kan sådana vänner 
hjälpa oss att foga samman de lösa delarna till 
en bild som skapar mening.

När Lille prinsen och hans vän räven skiljs  
åt berättar räven sin hemlighet för honom: 
”Den är mycket enkel: Det är bara med hjärtat 
som man kan se ordentligt. Det viktigaste är 
osynligt för ögonen…”

Hej då, ha det bra!

Henriette Zorn
Projektledare Barn- och  
ungdomsbokskatalogen
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PERFEKT VÄDER FÖR LIDANDE
ÅSA ASPTJÄRN
BONNIER CARLSEN. 185 SIDOR

ALASKA 
ANNA WOLTZ
ÖVERSÄTTNING: OLOV HYLLIENMARK
LILLA PIRATFÖRLAGET. 211 SIDOR

BORTFÖRDA  
IMPERIETS ARVINGAR DEL 1 
OSKAR KÄLLNER 
BILD: KARL JOHANSSON
RABÉN & SJÖGREN. 173 SIDOR

I VÄNTAN PÅ MITT OVANLIGA LIV
PÄR SAHLIN 
ORDALAGET BOKFÖRLAG. 229 SIDOR

En kväll försvinner Alice och Elias 
mamma. När polisen börjar under- 
söka saken dröjer det inte länge förrän 
misstankarna riktas mot deras pappa. 
I väntan på att socialen ska komma 
flyr syskonen. Sökandet efter mam-
man leder dem till rymdskeppet 
Stillheten. Varelserna ombord letar 
också efter någon som verkar ha 
mycket gemensamt med deras 
mamma. När ledtrådar visar att hon 
inte längre befinner sig på jorden, 
reser de iväg för att hitta henne. 

Det är 125 trappsteg upp till Silas 
lägenhet. Precis lika långt är det 
från plågan Viggo som bor längst 
ner. Högst upp i huset bor Narin från 
klassen – Silas stora kärlek, även om 
de aldrig pratat med varandra. En 
klassresa är den perfekta chansen för 
Silas att ändra på det. Tänk om de 
skulle hamna i samma kanot? Men 
hjälp av ett fejkat mejl till klassläraren 
och ett syskon som är fotbollsgeni, 
borde det gå. Men ingenting blir som 
Silas tänkt sig. 

Hon har sparat ett gammalt tugg- 
gummi för att det kan ha tillhört  
David Dovrâk. David är Bims allt. 
Han kan ha lämnat tuggummit på 
scenen efter en spelning och hon 
hade lyckan att hitta det. Men när 
David en dag står i hennes mammas 
kök i morgonrock rasar Bims värld. 
Hon måste göra allt för att dölja sin 
spruckna idoldyrkan. Den repade 
Dovrâk-vinylen med autograf som 
förstörde vänskapen med Elina gör 
att ingen i världen kan förstå hur 
det känns. 

Sven ska göra något spektakulärt sin 
första skoldag – han måste utföra 
något fantastiskt för att inte bli killen 
alla tycker synd om. Parker ser fram 
emot en nystart. Men dagen blir inte 
som de har tänkt sig. Parker gör bort 
sig och Sven får ett anfall inför hela 
klassen. Parker saknar sin hund som 
hon tvingats lämna bort och blir 
förvånad när Alaska väntar utanför 
skolan. Men det är inte henne Alaska 
väntar på utan Sven, den nya killen i 
klassen. 

NATALIA TAPIA PARDO VÄLJER  
BÖCKER FÖR MELLANÅLDERN.
 
En romanfigur som kunde vara du?
Jag tycker att jag kan känna igen mig i 
Ron Weasley. Älskar god mat, dumkär, 
rädd för spindlar, blir helt galet nervös 
när mitt favoritlag (HEJA SIRIUS) ska 
spela match och världens lyckligaste 
när de vinner! 

En bok som du gärna skulle se  
som film? 
Jag längtar, väntar och hoppas på  
Kiera Cass dystopiserie The Selection!

Den perfekta kapitelboken –  
hur är den?
Jag gillar spännande böcker som man 
snabbt kommer in i, som håller en 
kvar så att man bara inte kan lägga 
den ifrån sig. Den får gärna vara snygg 
också. Jakob Wegelius Den falska rosen 
är helt magnifik! 

Gastkramande skräck eller  
bitterljuv romantik? 
Det är ju mina två absoluta favorit-
genres. Slå ihop dom så har du den 
perfekta boken! Norra Latin av Sara 
Bergmark Elfgren är ett mästerverk 
och ett måste för alla som håller med.   

En bra bok att läsa högt ur?
En av världens bästa böcker är  
Michelle Magorians God natt mister 
Tom, så jag väljer den alla gånger. 

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

Vi som väljer
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BARA DAVID
LINA STOLTZ
RABÉN & SJÖGREN. 163 SIDOR

DEN FALSKA ROSEN 
JAKOB WEGELIUS 
BONNIER CARLSEN, 520 SIDOR

DJUR MED PÄLS: OCH UTAN
HANNE KVIST
ÖVERSÄTTNING: JOHANNE LYKKE HOLM
NATUR & KULTUR. 236 SIDOR 

FAMILJEN 
CECILIA LIDBECK 
LILLA PIRATFÖRLAGET, 188 SIDOR

Ida hade hoppats på att en tjej i 
hennes egen ålder skulle flytta in, 
någon som kunde bli som en foster-
syster. Istället blir det den äldre, tysta 
och smygrökande David som mest 
sitter på sitt rum. Idas föräldrar vet att 
David röker, men de säger ingenting. 
Varför sätter de inga gränser? Idas 
vänner verkar också gilla David. Själv 
vill hon bara att han ska försvinna ur 
hennes liv för alltid. Hur långt är hon 
beredd att gå för att låta det ske? 

Ombord på Hudson Queen, Sally 
Jones och Chiefens fartyg, finns en 
hemlighet. Men det vet ingen av dem 
om. Skutan är deras hem och den 
ligger förtöjd i Lissabons hamn. Av en 
slump hittar de en skatt i ett lönnfack. 
Jakten på skattens ägare tar dem till 
Glasgows undre värld där kampen om 
överlevnad är brutal. Sally Jones blir 
mot sin vilja indragen i ett hänsyns-
löst gängkrig som kan komma att 
kosta henne livet. Det här är hennes 
historia. 

Allt Freddy någonsin önskat sig är ett 
djur, helst en hund, men mamma är 
allergisk. Så han blir medlem i vännen 
Eskilds djurklubb och tillsammans 
rastar de folks hundar. Ibland går de ut 
med Snuffi som inte gillar att gå  
i koppel utan bara vill åka barnvagn. 
En dag får Freddy en hemlig present, 
en hamster som får bo under hans 
säng. Men hamstern försvinner och 
när Freddy får reda på hur det gick till 
bestämmer han sig också för att sticka.

I hela sitt liv har Ella bott på Gården 
med familjen.  Där är det Far som styr, 
strängt men rättvist. Familjen jobbar 
hårt för att överleva. De odlar sin egen 
mat och de vuxna syr lapptäcken som 
de säljer för att köpa socker, salt och 
bensin. En dag möter Ella en pojke 
som står utanför stängslet. Är han en 
av de förlorade? Ella tycker synd om 
honom som är kvar därute. Kan hon 
rädda pojken? Kommer de andra låta 
honom bli en del av familjen?

Humlan Hansson har precis haft vattkoppor. Under tiden har bästisen Nour 
börjat hänga med hästtjejerna, skaffat kritvita jeans, magtröja och ridstövlar. Det 
värsta är att hon låtsas som om Humlan inte existerar. Hemma suckar mamma, 
särskilt åt Humlan, pappa och faster Fanny. Humlan hatar mammas suckar. Det 
är tur att Fanny finns, hon är konstnär och gillar att äta ost. Men så slutar hon 
att skapa och hamnar på vuxenpsyk. Humlan hälsar på i smyg eftersom mamma 
tycker att faster Fanny har dåligt inflytande. I skolan gömmer sig Humlan på 
toaletten eller umgås med Vanten. Det är ganska tråkigt eftersom Vanten är rädd 
för allt. Under nattens vargtimme smiter Humlan ibland ut och gör dåliga saker, 
sparkar på lyktstolpar och slänger ner vattenfyllda kondomer från bilbron.  
Humlan saknar Nour så att hjärtat nästan smulas sönder. Hur kan allting  
förändras för att man varit sjuk i två veckor?

VÄNTA PÅ VIND
OSKAR KROON
BROMBERGS. 199 SIDOR 

HUMLAN HANSSONS  
HEMLIGHETER
KRISTINA SIGUNSDOTTER
BILD: ESTER ERIKSSON 
NATUR & KULTUR, 107 SIDOR 
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DET SVARTA REGNET
STINA NILSSON
BONNIER CARLSEN. 200 SIDOR 

HARPA
A. AUDHILD SOLBERG
ÖVERSÄTTARE: YLVA KEMPE
B WAHLSTRÖMS. 200 SIDOR

VÄRLDAR UNDER VATTEN 
ELIN NILSSON
ALFABETA. 175 SIDOR 

RICK
ALEX GINO 
ÖVERSÄTTNING: YLVA KEMPE
LILLA PIRATFÖRLAGET. 202 SIDOR

DET GRÅ SKÅPET
MIA ÖSTRÖM
NYPON. 89 SIDOR

GRAVENS GÅTA
MÅRTEN MELIN
BILD: MATTIAS OLSSON
LILLA PIRATFÖRLAGET. 80 SIDOR

Rick och Jeff har varit bästisar sedan 
trean. Nu ska de börja sexan. Jeff har 
alltid varit schysst mot Rick men kan 
vara ganska taskig mot andra. Det är 
många på skolan som ogillar Jeff. Rick 
börjar fundera över sig själv och vem 
han egentligen är. Det leder honom 
till skolans regnbågsförening där han 
träffar nya vänner. Men det får aldrig 
komma fram. Han måste hålla det 
hemligt för Jeff skulle aldrig förstå. 
Kan de fortsätta vara vänner?

Mamma har köpt ett skruttigt skåp 
på auktion och är stolt. Det är ett 
skåp med historia, säger hon. Elias 
sommarlov har just börjat och han 
ser fram emot att spela fotboll med 
gänget på gården. Men hemma är 
det något märkligt som händer. Kalla 
vindpustar kommer från ingenstans. 
De ger Elias gåshud och han känner 
sig iakttagen fast han är ensam. Den 
obehagliga känslan kryper närmare 
och tycks höra ihop med skåpet. Vad 
har det varit med om?

För att inte komma för sent till sin 
trumpetlektion tar han genvägen 
över kyrkogården. Grinden gnisslar 
när Jimmy kliver in. Det är helt 
folktomt. En grav med en bild på ett 
hjärta fångar hans intresse för där
står fel datum, det är ju idag? Mobilen 
ringer med ett okänt nummer och 
Jimmy svarar. En svag röst hörs på 
andra sidan. Den upprepar ett och 
samma ord ”Dalbogatan… Dalbo- 
gatan…”. Gatan ligger nära och han 
måste ta reda på vad rösten vill. 

Liv ser sin pappa sakta förtvina under 
de svarta märken som sprider sig som 
mögel. Det är demonen som tagit 
över hans kropp. Onda trollkarlar har 
förgiftat världen, släppt ut demonerna 
och människorna gör allt de kan för 
att överleva. När Livs vän flyr börjar 
hoppet gro, när pappa blir bättre kan 
hennes familj följa efter. Men först 
måste de överleva den hårda vintern 
som närmar sig och hålla demonen 
inlåst så att den inte attackerar dem 
också.

Agnes ska tillbringa höstlovet hos 
släktingar hon knappt känner i den 
lilla byn Elverdal. Det är fyra år sedan 
hon senast var där,  på mormors 
begravning och då hon såg det där 
hemska i skogen. Mardrömmarna har 
följt henne sedan dess. När kusinen 
Sindres pappa blir brutalt överfallen 
och biten i halsen under älgjakten 
börjar fler än Agnes ana att det är 
något som är fel. Agnes, Sindre, Ben 
och Tyra ger sig ut i skogen för att ta 
reda på vad. 

Pappa och Johanna har bråttom till 
BB. Familjens bebis ska komma och 
Liam och Timmy får vara hemma. 
Det är skönt utan pappa och sura 
Johanna – allting förändrades till det 
sämre när hon kom in i deras liv… 
Tilda har ljugit för sin bästa vän. Hon 
har sagt att hon ska till New York men 
sanningen är att det blir husvagns- 
semester. På campingen stjäl någon 
Tildas mobil och hon misstänker 
vem… Sju noveller om vänskap, 
kärlek, svek och hemligheter. 

LÄTTLÄST
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PÄRLFISKAREN (LEGENDEN  
OM ÖGONSTENEN DEL 1)
KARIN ERLANDSSON 
BONNIER CARLSEN. 247 SIDOR

SKUGGBILDER 
MALIN STEHN 
OPAL. 213 SIDOR

SLUTSTATION
MIA ÖSTRÖM 
LILLA PIRATFÖRLAGET. 218 SIDOR

DÖDENS TIVOLI 
CAMILLA LAGERQVIST
B WAHLSTRÖMS. 129 SIDOR

KOM IGEN JONNY! 
(JONNY JONSSON-JOHNSSON)
ELIN LINDELL 
ALFABETA. 188 SIDOR

Miranda är världens bästa pärlfiskare. 
Alla pärlor ska säljas till drottningen 
för att smycka hennes hov. En dag 
uppmanar drottningen alla pärlfiska-
re att söka efter den mytomspunna 
Ögonstenen. Ägaren till den magiska 
pärlan behöver aldrig mer längta och 
får allt den önskar sig. I alla tider har 
pärlfiskare spårlöst försvunnit när de 
sökt efter Ögonstenen. Men Miranda 
vet att hon kan hitta den. Hon ger sig 
av för att leta. Men hon är förföljd…

Sommaren börjar med att Nicoles 
morfar plötsligt dör. Hon blir rasande 
över att vännerna inte verkar förstå 
hennes sorg. Tillsammans med  
mamma och mormor åker hon till 
morfars älskade sommarstuga där 
det ska firas midsommar och det ska 
rensas ut. Men varför ska resten av 
släkten komma när de aldrig fanns 
där när morfar levde? Ett inbrott på 
vinden och ett gammalt bortglömt 
fotografi får Nicole att komma mörka 
familjehemligheter på spåren. 

Iris, mamma och hennes kille, som  
Iris avskyr, ska tillbringa sommaren 
med att renovera en gammal tågstation 
de köpt för att inreda till fritidshus. 
Långt från vänner och wifi kan det nog 
bli den sämsta sommaren någonsin. 
En dag hänger en påse utanför dörren, 
adresserad ”Till den som bor på tåg-
stationen”. Inuti finns ett kassettband 
med ett bevarat minne från Maria, 
som bodde där då tyska soldater färda-
des på järnvägen under kriget 1943.

Det vilar en förbannelse över det 
nedlagda tivolit. Nour får följa med 
sin syster på spökjakt om hon lovar 
att stanna i bilen medan Hawa och 
hennes vänner undersöker platsen. 
Stället kallas för ”dödens tivoli” efter 
att två pojkar försvunnit. Det enda 
som hittades var den ena pojkens 
jacka och en blodpöl. Nour väntar 
länge innan hon bestämmer sig för att 
leta upp de andra. Men hon hittar bara 
Fabian från parallellklassen. Vad gör 
han här? 

Elias ska hjälpa Jonny att bli lycklig. 
Han kommer på den briljanta idén att 
Jonny ska bli ihop med flickvännens 
kompis Naima. Då kan de göra par- 
grejer tillsammans och Jonny kommer 
att få hångla på Valborg. I skolan 
är det dags för prao. Pappa jobbar i 
matsalen och där vill han absolut inte 
hamna. Jonny hoppas bli kär i Naima, 
men han kan inte sluta tänka på Nazli. 
Mitt i allt slutar Jonnys pappa komma 
till jobbet. Varför svarar han inte på 
sms?
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FÅGELTÄMJAREN (LEGENDEN OM 
ÖGONSTENEN DEL 2)
KARIN ERLANDSSON 
BONNIER CARLSEN. 309 SIDOR

Västerut finns jordbruk och åkrar, i öst 
ligger bergen och gruvorna. Söderut 
vistas pärlfiskarna och i norr gungar 
träden – hem för skogshuggarna. När 
vintern kommer börjar svarta fåglar 
svärma över norra hamnstaden, de 
skriker och tycks redo att attackera. 
Folk från hela riket vallfärdar till 
den lilla staden, vettskrämda, medan 
fåglarna bara blir fler. Något ondske-
fullt kontrollerar dem och Miranda 
tänker ta reda på vad det är.
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NÄR JAG VÅGAR
ELIN SÄFSTRÖM
NYPON. 43 SIDOR

BLÄCKFISKARNAS DAL 
FILIP LINDKVIST
B WAHLSTRÖMS. 209 SIDOR

SVART BLOD 
(ZOMBIEJÄGARNA DEL 1)
NICOLE BOYLE RØDTNES
BILD: BODIL BANG HEINEMEIER
ÖVERSÄTTNING: HELENA STEDMAN
B WAHLSTRÖMS. 93 SIDOR

BARA MIN (TVÅ VÄRLDAR DEL 2)
PIA HAGMAR
B WAHLSTRÖMS. 127 SIDOR

Tung dimma vilar ständigt över 
Dunkelskär. När Ostara tar båten dit 
för att bo hos sin mamma får hon höra 
fasansfulla historier om ön. Det ryktas 
om havsmonster och stjärnfolk som 
lurar sjömän att åka vilse. Väl framme 
väntar ingen på Ostara. Hennes mam-
ma är på en undervattensexpedition. 
Ensam börjar hon utforska den mys-
tiska ön. När alltför lång tid har gått 
och Ostara hunnit bli riktigt orolig, 
beger hon sig ut i dimman för att hitta 
sin mamma.

Utanför muren finns de levande döda. 
De sista överlevande bor på ett gam-
malt nöjesfält som nu används som 
läger. Smittan som gjort människorna 
till zombies, härjar utanför och de är 
hungriga. Trettonåriga syskonen Ava 
och Alos enda hopp är att försöka 
hitta ett vaccin. De måste få tag på ett 
blodprov från en av de smittade och 
ger sig ut för att jaga zombies – trots 
att ett bett betyder att de är förlorade 
för alltid. 

Drömmen om en egen häst är nära att 
slå in, pappa har lovat. När mamma 
dessutom tar med Juli på en resa 
till Irland skulle allting kunna vara 
perfekt. Men det visar sig vara långt 
från sanningen. Hennes föräldrar ska 
skiljas och de verkar tävla om vem 
som är bäst. Lögnerna, sveken och 
vännen Agnes som inte svarar, gör att 
hon känner sig ensammast i världen. 
Juli hittar tröst i hästen Fiona på  
ridskolan. Tanken på en egen häst 
känns dock avlägsen. 

”Du är så jävla feg”, ropade Emil. 
Danne känner sig som världens 
fegaste. Han vågade inte hoppa från 
trampolinen i badhuset trots att hela 
klassen såg på. Och det värsta är att 
Katja såg. Dagen efter ligger ett brev i 
Dannes skåp – en skattkarta. Men för 
att hitta skatten måste han göra saker 
som han varken vågar eller vill. Men 
nyfikenheten tar över och den första 
ledtråden tar honom till arga tantens 
hus. Är allt bara ett elakt skämt? 

CRENSHAW
KATHERINE APPLEGATE
ÖVERSÄTTNING: SUKAINA IBRAHIM  
DAR AL MUNA. 228 SIDOR

En fin och lite sorglig bok om en ovanlig vänskap och om att hålla ihop, hur svårt 
man än har det. Jackson är tio år och när hans pappa blir sjuk och förlorar jobbet, 
kan de inte betala hyran. Familjen blir kanske tvungen att bo i minibussen. När 
Jackson är som mest ledsen dyker Crenshaw upp. Det är en väldigt stor katt som 
säger vad den tycker och tänker, och som ofta är rätt jobbig ... Men en vän när allt 
känns som svårast,  är ju aldrig fel.

یع   من �ب
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TICK TACK
EWA CHRISTINA JOHANSSON 
B WAHLSTRÖMS. 159 SIDOR

SPÖKRÖSTER
KATHERINE ARDEN
ÖVERSÄTTNING: CARINA JANSSON
LILLA PIRATFÖRLAGET. 224 SIDOR

GARGANTIS 
(AVGRUNDENS HAVSBAD DEL 2)
THOMAS TAYLOR
ÖVERSÄTTNING: JAN RISHEDEN
MODERNISTA. 352 SIDOR

SPÖKSOMRAR 
MÅRTEN MELIN
BILD: LINA NEIDESTAM
RABÉN & SJÖGREN. 238 SIDOR

HÄR ÄR BEVERLY
KATE DICAMILLO
ÖVERSÄTTNING: JOHAN NILSSON
LILLA PIRATFÖRLAGET. 224 SIDOR 

Vännerna Ollie, Coco och Brian ska 
åka på skidsemester. Ollies pappa har 
hyrt en nyrenoverad mysig stuga och 
de kommer vara de första gästerna 
att bo där. I bilen på väg upp i bergen 
slår plötsligt ett oväder till. De lyckas 
ta sig fram till huset, men där är det 
mörkt och kallt. Snöstormen härjar 
utanför och vännerna måste hålla sig 
inne. Det är något som inte stämmer 
med stugan. Märkliga ljud och otäcka 
mardrömmar jagar dem om nätterna.

Herbert Lemon som jobbar på hitte-
godsavdelningen på Hotell Pärlbåten, 
får i uppgift att hitta ägaren till en 
gammal fiskformad flaska som spolats 
upp på stranden. Ute rasar en elektrisk 
storm, legenden talar om sjöodjuret 
Gargantis som vaknat för att ta med 
sig den lilla byn Avgrunden ned i 
havets djup. Flaskan döljer en sedan 
länge bortglömd hemlighet och kan 
hjälpa Herb att rädda byn. Han trotsar 
sjöapans varning och ger sig ut i 
stormen.

En varm sommardag träffar Hanna 
Nicki. Nicki verkar störig, men det 
är ändå något som gör att Hanna 
inte kan sluta tänka på henne. Från 
badplatsen ser man en ö som Hanna 
vill simma till. Nicki rycker till när 
hon hör det men följer ändå med. De 
sätter sig på en sten och det pirrar i 
Hanna när Nicki ser på henne. Efter 
ett magiskt ögonblick ser Nicki helt 
plötsligt osäker och rädd ut. Hon 
simmar snabbt därifrån och lämnar 
Hanna ensam kvar. 

Efter att fjortonåriga Beverly begraver 
sin älskade hund Ludde, ger hon sig 
av. Det finns inget som håller henne 
kvar därhemma. När hon var liten 
rymde hon ofta. Den här gången har 
hon bestämt sig för att sticka på rik-
tigt. Vägen leder henne till Sjöhästens 
camping och restaurang Simma lugnt. 
Där är det ingen som ställer obekväma 
frågor och Beverly kan genast börja 
jobba. Ingen vet vem hon är och hon 
är redo för sitt nya liv.

Tilly och hennes familj har just flyttat 
in i det stora huset utanför stan. När 
hon undersöker vinden hittar hon ett 
fint gammalt fickur. Tilly testar att 
skruva upp uret. Det visar sig funka! 
Precis när klockan slår tolv brister 
pinnen på stegen hon står på och 
hon faller. Fler olyckor inträffar efter 
varandra och de verkar bara bli värre. 
Hör det ihop med klockan? Hon måste 
få den att sluta slå innan något riktigt 
allvarligt händer. 
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GIFTGRODANS HÄMND 
(BLECKMOSSEN)
OSKAR EKMAN
BILD: CAROLINA STÅHLBERG
RABÉN & SJÖGREN. 250 SIDOR

Den haltande mannen missköter de 
inburade djuren. Han tänker sälja dem 
för att sedan lämna Bleckmossen för 
alltid. Emil har länge längtat efter en 
egen kanin men hans mamma har inte 
råd. När han får sommarjobb i den 
lokala djuraffären på torget får han 
äntligen chansen att köpa en. Det 
tar inte lång tid förrän Emil fattar 
misstankar. Någonting är väldigt fel. 
Vad händer egentligen inne på lagret? 
Och varför är det strängt förbjudet att 
gå dit?

Vill
läsa!

Har
läst



Ithushaien Elankopan, i 6AB,  
går ofta till Tensta bibliotek  
och lånar böcker. 
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Det började med att skolbibliotekarien Johanna 
Klahr samlade de tio eleverna i biblioteksrådet 
omkring sig. Vad för läsprojekt skulle de hitta 
på härnäst? De hade involverat hela skolan i 
att bli superläsare förra läsåret, och letade nu 
efter nya idéer…. Så fick de syn på Barn- och 
ungdomsbokskatalogen som nyligen anlänt till 
skolan. Väck boken presenterades. Kunde det 
vara något för dem?

Ja, varför inte? De tog sig an utmaningen.
Hela skolan deltog och väckte böcker –  

från sportlovet fram till påsklovet, och deras 
påhittighet, engagemang och fina samarbete 
imponerade på oss. De utses nu till Årets  
bokväckare 2020! 

Så här gick det till:

Startskottet gick innan sportlovet. Då fick 
alla elever se en trailer som visade ett ödsligt 
bibliotek med sovande böcker – nu var det dags 
att väcka dem! 

Alla elever uppmuntrades att låna och läsa 
böcker från skolbiblioteket. Varje vecka fick 
alla klasser en boksovsäck fylld med sovande 
böcker från skolbiblioteket att väcka i klass-
rummet. Boksovsäckarna hade eleverna i  
biblioteksrådet sytt i slöjden till sin klass.

När de läst en bok och skrivit en läsväckar- 
dagbok eller ritat en bokväckarserie fick de 
hänga upp sin bokväckning på väcklinor 
utanför skolbiblioteket. Och det var inte bara 
eleverna som läste. Skolans rektor och recep-
tionist var först med att hänga sina boktips på 
väcklinorna utanför bibblan. 

För varje läst bok fick den som läst välja 
en pin att sätta på tröjan, och boken fick en 
guldstjärna. 

– Guldstjärnorna gör att alla nu kan se på 
bokhyllorna vilka böcker som blivit väckta i bib-
lioteket, säger skolbibliotekarien Johanna Klahr.

Var bokväckningarna för kortfattade blev  
det bakläxa, berättar eleverna. Du kan inte bara 
skriva att boken var bra, du måste berätta  
varför den var bra, sa skolbibliotekarien  
Johanna Klahr. Så man kunde inte fuska. 

Målet som biblioteksrådet satte upp med 
Väck boken var ambitiöst: de satsade på att få 
till tusen bokväckningar innan påsklovet. Men 
sedan gjorde corona-situationen att många 
elever var frånvarande. De elever och personal 
som var kvar i skolan kämpade på och fyllde 
alla boknypor som var uppsatta på väcklinorna. 
Resultatet blev drygt 600 bokväckningar – det 
var fler än tre per elev! 

Vad var då bäst med Väck boken, frågar vi 
bokväckargänget.

– Att man fick läsa mer. Nästan hela skolan 
läste. I min förra skola läste vi inte så mycket, 
säger Hadize Bayat i klass 3A. Hennes favorit- 
bok är Trollets hjärta som innehåller ”lite  
kärlek, lite saga, och lite troll”.  

Komal Komal i 5B har också börjat läsa 
mycket mer, och hon är inte rädd för tjocka 
böcker. Trots att det bara var några år sedan 
hon kom till Sverige, väckte hon flest böcker 
i sin klass. Boken hon gillade allra mest var 
Kram från Alice, som hon håller hårt i famnen.

På Elinsborgsskolan i Tensta 
är alla med och väcker böcker! 
Idrottslärarna ordnar bokgympa, 
rektorn och receptionisten inviger 
väcklinorna, och på slöjden sys 
boksovsäckar. Här väcks det över 
600 böcker! Och som avslutning är 
det lärarna och eleverna själva som 
väcks med en smarrig bokfrukost…
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– Jag både grät och skrattade när jag läste 
den boken, berättar hon. 

Elinsborgsskolan samarbetade med  
biblioteket i Tensta som ordnade Väck  
boken-aktiviteter utanför skolan, och många  
elever lånade böcker och fick pins även där.

– Det var roligt att läsa efter skolan på stora 
biblioteket i Tensta, berättar Olivia Weber. Där 
kunde man också samla på pins, jag fick 25 
stycken som jag delade med min lillebror efter 
att jag läst för honom.

Som avslutning på Väck boken ordnades en 
bokfrukost. Elever och lärare möttes nyväckta, 
iklädda pyjamas eller morgonrock. Smörgås, 
juice och äpplen serverades i klassrummen. 
Många pysslade och gjorde Väck boken-loppan, 
delade boktips med varandra eller läste högt ur 
en nyväckt bok…

Det var kul men ganska kallt att gå klädd i 
pyjamas, berättar eleverna. Tur då att idrotts- 
lärarna ordnat bokgympa, och att den värmde!

Alla hade på sig sina Väck boken-pins på 

bokfrukosten. Skolans flitigaste bokväckare fick 
pris för att ha samlat 52 pins! Det var Rahzana 
Said, i 3A, en av eleverna vi träffar på bibblan. 

– Hur gjorde du för att läsa femtiotvå böcker?
– Lånade på biblioteket. 
– Fick du på dig alla femtiotvå pins på  

pyjamasen?!
– Ja. Titta själv.

Väck boken! är Kulturrådets nya  
läsfrämjande satsning för lärare,  
bibliotekarier och barn. Den  
presenterades för första gången i Barn-  
och ungdomsbokskatalogen 2019/2020. 
Ett flertal skolor, bibliotek, fritidsgårdar 
och andra grupper anmälde sig och del-
tog. Elinsborgsskolan imponerade på oss 
med sitt engagemang, sina kreativa idéer 
och sitt goda samarbete, och korades 
därför till Årets bokväckare 2020! I juryn 
fanns representanter från Kulturrådets 
enhet för Litteratur och bibliotek samt 
från enheten för kommunikation.

kulturradet.se/vackboken

Vi som besökte Elinborgsskolans bibliotek:  
Anna Ringberg och Stefan Zachrisson från Kulturrådet  
och Susanne Kronholm, fotograf.

Vi träffade bokväckargänget:  
Johanna Klahr, bibliotekarie och eleverna/bokväckarna:   
Edvin Imsirovic, Ithushaien Elankopan, Ali Al-Djaber, Isak Nur, 
Miriam Lindeskog, Komal Komal, Rahzana Said, Hadize Bayat, 
Hanie Sharifi och Olivia Weber.  
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Upp och hoppa, bok!  
Eleverna hoppar, snurrar  
och gör armhävningar under 
bokgympan på skolbiblioteket.

Johanna Klahr är  
skolbibliotekarie och 
projektledare för  
Väck boken på  
Elinsborgsskolan.

Över 600 bokremsor  
sattes upp på väcklinorna 
utanför skolbiblioteket.

Foto: Susanne Kronholm



Det finns många sätt att väcka en bok.  
Välj bland våra metoder och mallar på  
kulturradet.se/vackboken, eller hitta på  
er egen. Väck boken med:

 Ϙ Bokbingo, ett kul sätt att inspireras  
till läsning

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

 Ϙ Topplista – lista dina favoriter och  
tipsa andra

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

 Ϙ Bokväckarsamtal: läs tillsammans  
och samtala utifrån mallen

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

 Ϙ Bokväckarserier som bygger på böcker  
ni läst

 Ϙ Väck boken-loppa

 Ϙ Diplom och pins

…och varför inte  
ordna en bokväckarfest  

eller bokfrukost!
Fira! Som avspark eller avslutning  

för ert bokväckarprojekt.

Varför inte sätta fart på läsandet med vår 
satsning Väck boken! Vi vill uppmuntra till 
lustfylld läsning i skolan, på bibliotek och 
var helst ni befinner er.

Genom Väck boken får du:

 Ϙ tillgång till massor av inspirerande 
material

 Ϙ möjlighet att dela tips och erfaren- 
heter med andra bokväckare

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

#väckboken  
Dela med er!  

Inspireras  
av andra!

1. Anmäl din grupp på kulturradet.se/
vackboken. Obs: Om ni anmäler er har ni 
chansen att utses till Årets bokväckare! 
Anmälan är dock inget måste.

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

3. Berätta kort om ert projekt i det formulär 
som mejlas ut under våren, och ta chansen 
att bli Årets bokväckare 2021.

En läsfrämjande utmaning från Kulturrådet.
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SPORTKLUBBEN:  
TEO OCH TÄVLINGEN 
SCOTT CIENCIN
ÖVERSÄTTNING: YLVA KEMPE
NYPON FÖRLAG. 55 SIDOR 

PENGUIN RUMBLE DEL 4
JOAKIM WALLER 
NOSEBLEED STUDIO. 194 SIDOR

WITCH BOY MIDVINTER-HÄXAN
MOLLY KNOX OSTERTAG
ÖVERSÄTTNING: MARIE HELLEDAY EKWURTZEL
HEGAS FÖRLAG. 205 SIDOR

Milla, Teo och Peter ska tävla i BMX. 
De har olika bakgrund och förutsätt-
ningar för hur racet kommer att av-
slutas. Millas föräldrar är skeptiska till 
sporten medan Teos pappa är gammal 
rallystjärna och har varit med i flera 
mästerskap. Peter har något fuffens 
för sig. Serien om sportklubben tar oss 
med på en fartfylld resa. Vem vinner 
racet? Finns även i formatet Daisy.

Erika kan förstå och prata med djuren 
på djurparken Noaks Park där hon 
jobbar. I Penguin Rumble får vi möta 
Erika Svantesson och alla de oväntade 
äventyr som sker i parken. Tecknat i 
klassisk mangastil får vi följa henne på 
alla äventyr för att rädda parken. Vid 
sin sida har hon bland andra parkens 
ägare samt pingvinerna Krulltodd, 
Flintmulle och Herman. Ett fart-
fyllt slut på Joakim Wallers Penguin 
Rumble. 

I del tre av Witch boy ska Aster och 
hans familj åka på den årliga midvin-
ter-festivalen. Där samlas hela släkten, 
umgås och tävlar i olika tävlingar för 
att visa upp sin magi. Aster vill visa 
att han är stolt över att vara häxa. Han 
ska ställa upp i magimatchen! Asters 
vän Charlie följer såklart också med på 
festivalen. Mycket magi, tradition och 
spänning. Men mörka krafter hotar. 
Hur kommer det att gå? 
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NORRSKEN DEL 2:  
VIKINGARNA OCH ORAKLET
MALIN FALCH
ÖVERSÄTTNING: HANNA STRÖMBERG
EGMONT PUBLISHING. 143 SIDOR

Sagan och äventyret i den magiska 
fantasy-världen fortsätter nu i bok 2. 
Sonja är kvar i Jotundalen med troll-
pojken Espen och alla andra talande 
djur. Nya bekantskaper, vikingaslags-
mål och läskiga orakler väntar. Sonjas 
farbror har också tagit sig till Jotun-
dalen och letar förtvivlat efter Sonja. 
Välkommen in i en värld fylld av färg, 
magi och spänning. Det är svårt att 
inte älska den här världen som troll-
binder både stora och små!

MONSTER-ALLERGI DEL 5:  
STJÄRN-VÄKTAREN
KATJA CENTOMO
ÖVERSÄTTNING: CATHARINA ODENCRANTS
HEGAS FÖRLAG. 48 SIDOR

BJÖRNAR: EN HISTORIA  
FRÅN NORRSKEN
MALIN FALCH, REGINE TOFTEN HOLST
EGMONT PUBLISHING. 64 SIDOR

Zick och Elenas äventyr är tillbaka 
i del 5 av Monster-Allergi. Skolan 
börjar igen och en svart ande har dykt 
upp i staden. Hur ska de skydda alla 
monstren från att bli uppätna av an-
den? Zicks katt Tim kanske också kan 
hjälpa till med sina nyfunna krafter. 
Monster-Allergi är en rolig serie för 
barn med mycket äventyr och detalj- 
rika illustrationer.

Sagan om Jotundalen började redan 
för trettio år sedan. Denna berättelse 
handlar om Björnen Björnar och alla 
andra djur i skogen. Vad ska de ta sig 
till? Vikingarna har invaderat och det 
är mycket oroligt i skogen. Kanske 
måste de fly för att kunna fortsätta 
leva ett fridfullt liv. En dag träffar 
Björnar och hans familj vikingarna, 
och det blir en skrämmande fight.

SERIER
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– KARTOR ÖVER OSYNLIGHETEN
YLVA HILLSTRÖM & KARIN EKLUND
ALFABETA. 64 SIDOR

HANDBOK FÖR STORSAMLARE  
– EN FAKTABOK ATT SPARA
LINNÉA KRYLÉN
OPAL. 48 SIDOR

NINA & NINO LÄR OM PYRAMIDER
FABRICE ERRE
ILLUSTRATIONER: SYLVAIN SAVOIA
HEGAS. 47 SIDOR

FAKTA OM AMERIKANSK POLITIK
TOMAS DÖMSTEDT
NYPON. 44 SIDOR

I öknen utanför Egyptens huvudstad 
Kairo ligger den enorma Cheops-
pyramiden. Pyramiden är det enda av 
världens sju underverk som fortfaran-
de finns kvar. Det är ganska impone-
rande, eftersom pyramiden är ungefär 
4 500 år gammal! I den här boken får 
vi tillsammans med Nina och Nino 
lära oss hur den byggdes, hur den såg 
ut när den var ny och framförallt: vad 
som gömmer sig inuti den! 

Presidenten i USA kallas ibland för 
världens mäktigaste person. Valet av 
president får därför stor uppmärk-
samhet över hela världen. Men det är 
inte helt lätt att följa med i alla turer. 
Vilka får rösta? Vad kan man rösta på? 
Varför har ett av partierna en åsna 
som symbol? I den här lättlästa boken 
kan du lära dig mer om USA:s politiska 
system.

Idag är Hilma af Klint en av Sveriges 
mest hyllade konstnärer och hennes 
målningar visas på museer över hela 
världen. Men medan hon levde var det 
ingen som riktigt förstod sig på henne. 
Det var först 40 år efter hennes död 
som målningarna visades upp ordent-
ligt. Den här vackra boken berättar 
den spännande historien om Hilma af 
Klint, om hennes kontakt med andar 
och om hur hennes målningar kan ses 
som kartor över det osynliga.

Det finns mycket att samla på; fri-
märken, kapsyler, böcker. Eller kanske 
överkörda läskburkar eller kvarglömda 
inköpslistor i mataffären. Här får du 
tips på hur du samlar och hur du kan 
organisera din samling. Inspireras 
av andra samlare, till exempel 
Wilhelmina von Hallwyl som samlade 
på allt från smycken till glass- 
maskiner. I Stockholm kan du besöka 
hennes före detta hem och se de 
30.000 (!) föremålen. Har du ont om 
plats? Samla på upplevelser!

MAX ELNERUD OCH MATILDA  
WALLIN (SAKNAS PÅ BILD)  
VÄLJER BÖCKER PÅ ANDRA SPRÅK 
ÄN SVENSKA OCH PÅ DE NATIONEL-
LA MINORITETERNAS SPRÅK
 
Varför är det viktigt med böcker på 
andra språk än svenska?
Sverige är ett flerspråkigt land och 
barn har rätt att läsa böcker på alla 
sina språk. Att kunna många språk är 
en styrka både för individen och för 
samhället.

Några tankar kring de böcker ni har 
valt att presentera?
Vi har försökt hitta en bra mix vad 
gäller språk, ålder, ämne, parallelltext 
mm. Vi har också sett till att ta med 
böcker från olika delar av världen och 
böcker som har översatts från svenska. 
Men det viktigaste är såklart att det är 
bra böcker som håller en hög kvalitet!

Vad har varit roligast/svårast med 
att göra urvalet?
Många av böckerna ges ut av små förlag 
och ofta krävs det ett detektivarbete för 
att hitta dem. En del förlag ger bara ut 
någon enstaka bok då och då på andra 
språk än svenska, och skickar inte 
automatiskt in dessa böcker till oss. 
Tidigare år har det ibland varit svårt att 
få ihop tillräckligt med böcker, men i år 
har det funnits mycket att välja mellan 
vilket har varit jätteroligt!

Läsning för ro eller för att bli road?
Både och! Men också för att bli en-
gagerad och lära sig mer om världen. 
Ibland vill man kanske bli skrämd, 
ibland tröstad och ibland alldeles 
pirrig. En bra bok ska väcka många 
tankar och känslor!

En bra bok att läsa högt ur?
Året bästa dagar av Tania Goryushi-
na! En bok om att fylla år som alla 
kan relatera till. Den finns på ryska, 
ukrainska, engelska och svenska och 
är med bland årets urval.

Max Elnerud är bibliotekarie på  
skolbiblioteken i Ekerö kommun.  
Matilda Wallin är bibliotekarie på 
Kista bibliotek i Stockholm.

Vi som väljer
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SVERIGES ROVDJUR – DE FEM STORA
BJÖRN HÖGLUND
ORDALAGET. 80 SIDOR

UPPDRAG PLASTKAMPEN
MARTIN DOREY
BILD: TIM WESSON
ÖVERSÄTTNING: MALIN DAVIDSSON
SPEJA. 127 SIDOR

VÅR PLANET
MATT WHYMAN
BILD: RICHARD JONES
BONNIER CARLSEN. 96 SIDOR

Många har älskat den storslagna 
TV-dokumentärserien Our Planet 
med David Attenborough. Här får vi 
i bokform följa med på samma resa 
världen över för att uppleva vår vackra 
planet. Med fina illustrationer och helt 
fantastiska foton, är det lätt att bli 
tagen av naturen och alla djur. Lika lätt 
är det att bli oroad över de problem vi 
människor ställer till med för både djur 
och natur. Som tur är finns det mycket 
vi kan göra för att lösa problemen!

Här presenteras Sveriges fem största 
rovdjur: björn, varg, lo, järv och kungs- 
örn. Läs om björnen som sover halva 
året och lätt springer ikapp världens 
snabbaste människa. Eller läs om 
lodjuret som faktiskt är släkt med 
puman och som springer ännu 
snabbare än björnen – 60 kilometer  
i timmen! Lodjuret är proffs på att 
smyga, för trots att det finns 1200 
stycken i våra skogar, är det få som 
har sett ett. Lär dig känna igen spåren 
så kanske du lyckas.

När man läser om alla problem som 
plast ställer till med i haven är det lätt 
att bli ledsen och uppgiven. Valar dör 
med magarna fulla av plast och snart 
finns det mer plast än fisk i haven. 
Men det går att göra något åt plast-
problemet! Den här boken är fylld med 
spännande uppdrag som du kan göra 
själv för att bekämpa plasten omkring 
oss. Vissa uppdrag är lätta, andra är 
svårare, men inget uppdrag är omöj-
ligt. Redo att starta?

HANTIDII DHULKA EE LUNTAY/ 
JORDENS FÖRSVUNNA SKATTER
JENS HANSEGÅRD. BILD: ANDERS NYBERG, 
ÖVERSÄTTNING: MUSA M. ISSE, FENIX. 48 SIDOR

HEJ, GAMLA STAN!!
ÖVERSÄTTNING: LINGLING QI
SKOSNÖRET. 61 SIDOR

Den här boken följer spåren efter några av jordens försvunna skatter. 
Vad hände med guldstatyerna som en sjökapten stal från kyrkan och 
grävde ned på Kokosön i Stilla havet? Är det sant att det vilar en 
förbannelse över Inkahärskaren Atahualpas skatt som ligger gömd 
någonstans i Peru? Varför har ingen hittat Ivan den förskräckliges 
bibliotek som tros vara inmurat någonstans i Kreml i Moskva?  
Och kanske finns en skatt gömd precis i din egen närhet? 

Fiskmåsen Lyse guidar oss genom Gamla Stan. Detta var det 
ursprungliga Stockholm som grundades redan på 1200-talet! Dåtid 
och nutid vävs samman i denna rikligt och roligt illustrerade bok. 
Vi får ta del av historierna bakom husen, de smala gränderna, 
skulpturerna, kyrkorna och naturligtvis Kungliga slottet. Bränder, 
drakar, halshuggningar, båtar och fiskar i en härlig kombination. 
Finns även på svenska, engelska, tyska och ryska.

Buuggani wuxuu dabagalayaa raadka qaar ka mid ah hantidii 
dhulka ee luntay. Maxaa ku dhacay taalooyinkii dahabiga ee uu 
kabtanka markabka ka soo xaday kaniisadda kuna aasay jasiiradda 
coconut island ee badda baasifiga? Ma runbaa inay jirto inkaar 
ku dhacday khasnadda Inca ee lahaa taliyihii Atahualpa ee lagu 
qariyey meel ka mid ah dalka Peru? Muxuusan qofna u helin 
maktabadda cabsida leh ee Ivan ee la rumeysan yahay inay meel 
kaga dhex jirto derbiga kremlinka ee moosko? Malaha waxaa laga 
yaabaa inay khasnad ku qarsan tahay agagaarkaaga?

嗨，欢迎来老城！

SOMALISKA KINESISKA

海鸥利赛(Lyse)引导我们穿越老城。老城早在十三世纪
就开始修建，是斯德哥尔摩的起源。这本真实和有趣
的图画书，将过去和现在交织在一起。我们可以了解
这些房屋、小巷、雕塑、教堂、当然还有皇宫背后的
故事。本书把火、野鸭、斩首、船舶和鱼儿和谐地结 
合在一起。本书还有瑞典语、英语、德语和俄语版 。
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XOG KU SAABSAN DHIIGGA CAADADA/ 
FAKTA OM MENS
ANNELIE DREWSEN
ÖVERSÄTTNING: MUSA M. ISSE
NYPON FÖRLAG. 31 SIDOR

MIN LILLA RÖDA: ALLT DU VILL VETA OM MENS
MARIE OSKARSSON
ÖVERSÄTTNING: HAMID KASHKOL
NYPON FÖRLAG. 70 SIDOR

Blod i trosorna! Vissa blir glada, andra får panik. Första  
mensen kan vara efterlängtad eller komma som en chock. Den 
här boken visar hur mens funkar, tipsar om olika mensskydd 
och hur du får koll på din menscykel. Du får också veta varför 
en del envisas med att kalla mensen för ”lingonveckan” eller 
”ketchup i kanoten”. Texten är lättläst med många bilder.  
Finns även på arabiska och svenska.

Med första mensen kommer ofta många frågor. Ska det blöda så 
här mycket? Vad är en menskopp? Hur räknar man ut sin mens- 
cykel? Är jag normal? I den här boken får du svar! Texten är  
lättläst och passar dig som har mens, ska få det eller som bara  
vill lära mer om hur det funkar. Mens kan vara jobbigt och svårt  
att prata om, men efter att ha läst den här boken kan du i alla fall 
vara säker på en sak: du är med största sannolikhet normal! 

Dhiig ku jira surwaalka! Dadka qaarna wey ku farxaan,qaarna 
wey ka argagaxaan. Dhiigga caadada ugu horeeya wuxuu 
noqon karaa mid aad loo tebayey ama mid ku yimaada 
argagax. Buuggani wuxuu ku tusayaa sida caadada dhiigga 
dumarka u shaqeeyo,talooyin ku saabsan habab kala duwan 
ee difaaca dhiigga caadada iyo sida aad ula socon karto 
wareegga caadadaada dhiigga. Waxaad xitaa ogaaneysaa 
sababta ay dadka qaarkii si canaad ah ugu adkaysanayaan 
iney ugu yeeraan caadada ” lingoveckan” todobaadka lingo” 
ama ” ketchup i kanoten – tamaandho ku jirta doonta”. 
Qoraalku waa mid si fudud loo akhrin karo oo sawiro ay la 
socdaan. Waxaa xitaa uu buuggu ku soo baxay afka carabiga 
iyo afka iswiidhishka.
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B X M H P P U K J P N W Y O
A T R P E R V A B N Ä S R L
L C I T R O N T P C I E D Ä
F A R S S S K D S N Ä L A N
P A M L I G N M P Ä R O N S
G P F G K I B A E N K E A L
Y E O Ä A B R Y K M V S N A
M L S P A M E L O N P Y A N
C S N P N J T A R E L I S G
F I R L U G O S M Q O H J Ä
Z N X E H B A N A N M O P L
D I A F R U Q S T S M L T M
M J L I M E O G H I O S N A
P A K C I U W K M U N T S I

Citron
Äpple
Päron
Banan
Ananas
Melon
Apelsin
Plommon
Lime
Persika

Aporna är experter på hur frukter smakar – men hur 
skriver man frukternas namn? Hjälp aporna att hitta 
namnen bland bokstäverna!

Illustration: M
arcus Gunnar Pettersson
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Den 31 mars 2020 slår ALMA-priset ner som 
en blixt i bilderbokskonstnären Baek Heenas 
liv. Hon sitter i sin väns bil, de har varit och 
köpt mat åt barnen som är hemma på grund 
av coronaviruset. Då ringer telefonen och det 
är ALMA-juryns ordförande Boel Westin som 
framför det glädjande beskedet. 

– Jag blev så lycklig, det var som att få ett 
telefonsamtal från Gud. Jag kunde nästan inte 
tro det, sa Beak Heena efteråt. 

Vägen till framgång har nämligen inte varit 
spikrak. Hennes första bilderbok Molnbullar 
gavs ut 2004 och utspelar sig en regnig var- 
dagsmorgon när två kattsyskon hittar ett litet 
moln som de tar med sig hem. Av molnet bakar 
mamman kattbullar som de äter till frukost 
och vips kan de flyga. Boken blev en braksuccé. 
Men Baek Heena var ny i branschen och skrev 
på ett ofördelaktigt kontrakt vilket gjorde att 
hon inte bara gick miste om betydande inkomst- 
er utan också fick se hur bokens karaktärer  
förvandlades till kommersiella produkter, 
tv-serier och musikaler – allt utom hennes 
kontroll.

Bilderboksstjärna
Så vem är hon då, denna 49-åriga bilderboks-
stjärna som tagit ALMA-juryn med storm? 
Baek Heena föddes 1971 i Seoul och där har 
hon än idag sin ateljé. Hon pluggade först  
undervisningsteknologi vid universitetet i 
hemstaden innan hon flyttade till USA för att 
studera animation vid California Institute of 
the Arts. Här lärde hon sig allt om rumslighet 
och visuell produktion och arbetade under ett 
par år med att göra reklam- och animationsfilm 
för barn. Men när hennes dotter föddes för 
sjutton år sedan, insåg hon att det var bilder-
böcker för barn hon helst ville jobba med. 

– Jag trivs bäst med att jobba för mig själv 
istället för att vara en del av ett stort produk-

tionsteam. Då har jag full kontroll över arbets-
processen. Som barnboksförfattare kan jag 
också fly undan den verkliga världen. Wow, jag 
skulle älska att få bo i mina egna berättelser.

Sätter ribban högt 
Idag har Baek Heena tretton bilderböcker 
bakom sig och har utvecklat en egensinnig och 
högst originell bilderboksvärld. För att få barn 
intresserade av sina visuella berättelser måste 
de göras bra, anser hon. Det innebär en kom-
promisslös noggrann hängivenhet åt minsta 
lilla detalj. Hon tecknar, syr, snickrar, limmar, 
klipper, bakar, målar för att iscensätta miniatyr- 
världar som sedan omsorgsfullt ljussatts och 
fotograferats. Det är en skapelseprocess där 
hon gjuter liv i föremål och får dem att se 
levande ut, trots att de inte är det. Den kreativa 
arbetsprocessen får ta den tid den behöver.

– Jag sätter helt enkelt bara igång och börjar 
arbeta. Oftast föds berättelsen först, sedan  
skapar jag text och bilder samtidigt. Jag tvingar 
mig själv att avsluta en berättelse oavsett om 
den är bra eller dålig. Jag försöker att inte tänka 
”nu ska jag skapa ett mästerverk” för jag står 
inte ut med den inre pressen. 

Ett Pippi-fan
I flera intervjuer har hon berättat om hur hon 
som barn älskade Pippi-filmer. 

– Mitt smeknamn var Pippi för jag såg ut 
som henne när jag log, med stora tänder och 
fräknar. Jag brukade be mormor fläta mitt hår 
som Pippi, för hon var min hjälte. Jag beund-
rade hur hon levde – att kunna äta tårta till 
frukost, vara ung, stark och rik, ge sig ut på 
äventyr och bo ensam i ett eget färgstarkt hus 
med djur som kompisar.

Baek Heena befolkar ofta sina böcker med 
djur som genomgående har starka, mänskliga 
drag.

– Jag älskar djur! Mina favoriter är hundar 
och lejonhonor. Jag tycker att djur är sötare 
än människor, och det finns fördelar med att 
använda dem som karaktärer – jag slipper 
fördomar om män och kvinnor eller ålder. 
Om djuren i berättelsen lever och agerar som 
människor är det enklare att leda läsarna in i 
fantasivärlden.

Som barn älskade hon  
Pippi-filmerna och såg upp 
till den bångstyriga rebellen. 
Aldrig hade hon kunnat ana 
att hon själv en gång skulle 
få Astrid Lindgren Memorial 
Award.
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Full fokus på barnet
Baek Heenas böcker har potential att fascine-
ra läsare av alla åldrar, och hon tappar aldrig 
barnperspektivet. Hennes bilderboksvärldar 
öppnar dörren till det förunderliga och mag- 
iska, vilket märks i boken Magiska godiskulor 
(2017). Den handlar om pojken DongDong 
som inte har någon vän. Hans ensamma till-
varo ställs på sin spets när han råkar få tag i 
magiska godiskulor som ger honom förmågan 
att höra och tala med djur, föremål och till 
och med sin döda mormor. Barns längtan efter 
närhet, vänskap och trygghet genomsyrar hela 
boken. En annan varm och ömsesidig vänskap 
över generationsgränserna skildras i boken En 

fe på badhuset (2012) där flickan Deok-ji besöker 
kvarterets gamla badhus med sin mamma.

– Det är en fantasi om en liten flicka som en 
helt vanlig dag träffar en förtrollad fe i simbas-
sängen. För att få till en stämningsfull miljö 
bestämde jag mig för att placera skulpturerna i 
verkligheten och fotografera dem på plats i ett 
äkta badhus. Själva visualiserandet var lika  
magiskt som berättelsen. Jag hade så kul medan 
jag tog de här bilderna! Jag hoppas läsaren kan 
känna samma glädje. 

Text: Mariella Kucer, ALMA-kansliet

Vem: En av Koreas mest berömda barnboks- 
författare. Hennes tretton böcker är populära över 
hela Asien och även internationellt. 

Bor: I staden Seoul i Korea med sin man, två 
barn och hunden Moongchi. 

Ville bli som barn: Konstnär.

Favoritdjur: Hund och lejonhona.

Böcker på svenska: Molnbullar (Bok- 
förlaget Trasten, 2019). Magiska godiskulor och  
En fe på badhuset (Bokförlaget Trasten, 2020). 

Juryns motivering: Med utsökt känsla 
för material, miner och gestik iscensätter Baek 
Heena filmiska bilderböcker och berättelser om 
barns ensamhet, möten och gemenskap. I hennes 

suggestivt uppbyggda miniatyrvärldar blandas 
molnbullar och sorbetmånar, djur, badféer och 
människor. Dörren till det vidunderliga står alltid 
öppen. Det är sinnligt, skarpt och svindlande.

Om ALMA: ALMA står för Astrid Lindgren 
Memorial Award och instiftades av Sveriges 
regering när Astrid Lindgren dog år 2002. Det 
är världens största barn- och ungdomslitteratur-
pris med en prissumma på fem miljoner kronor. 
Priset delas ut årligen av en jury och kan gå till 
författare, illustratörer, berättare eller läsfrämj- 
are. Över 200 kandidater från hela världen var 
nominerade till årets pris. Förra året gick priset 
till den belgiske författaren Bart Moeyaert och 
dessförinnan till den amerikanska författaren 
Jacqueline Woodson.
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Till vänster: Pojken DongDong  
i berättelsen Magiska godiskulor.
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Tips! På alma.se finns gratis  
läsguider till Baek Heenas tre  

bilderböcker på svenska.  
Läsguiden ger tips på hur du kan 
jobba pedagogiskt med böckerna  

i en barngrupp.

Ovan: Bild ur En fe på badhuset.  
Den glädjefyllda scenen där den  
äldre kvinnan och barnet dyker  
under vattnet tillsammans är  
en av bokens höjdpunkter.
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LYCKA ÄR FÖR LOSERS
WIBKE BRUEGGEMANN
ÖVERSÄTTNING: AMANDA SVENSSON 
NATUR & KULTUR. 553 SIDOR 

HJÄRTAT: 13 KORTA BERÄTTELSER OM 
DET FINA OCH SVÅRA MED KÄRLEK   
EMMA FREY-SKØTT
ILLUSTRATIONER: ELIN JOHANSSON
LL-FÖRLAGET. 54 SIDOR

MÅNBÅTEN 
INGRID JÖNSSON 
KIKKULI FÖRLAG. 233 SIDOR

KORRIDORER: 12 NOVELLER 
OM HÖGSTADIET
MOA ERIKSSON SANDBERG OCH ESTER ROXBERG
RABÉN & SJÖGREN. 141 SIDOR 

Anabela springer, hon måste bort från 
skolan. Hon har bitit och sparkat en 
lärare. Mamma skulle aldrig förstå 
men det skulle morfar. Morfar Mussa 
som passar upp på de svenska barnen 
Isa och Benjamin. När Isas pappa fick 
jobb i Moçambique blev det bestämt 
att de skulle lämna Sverige och mam-
mas spöke. Ett bråk med pappa får 
Isa att springa in i den mörka natten. 
Långt bort i mörkret möts Anabela och 
Isa. Kan de hjälpa och förstå varandra? 

Osäkerhet, vänskap, hopp, hjärtesorg, 
kyssar, hemligheter, rädsla, skam 
och lycka – känslor som möts i hög- 
stadiekorridoren. Att på hemkun-
skapen och helt slut på tålamod 
råka attackera sin plågoande med en 
kniv. Säga ifrån och gå sin egen väg 
istället för att gå med på spelreglerna 
som den populäraste tjejen satt upp. 
Fantasi, vampyrer och vänskap som 
gör att leken kan fortsätta. Prata hela 
natten med någon du inte träffat och 
bli bubbligt kär. 

Phoebes bästa kompis Polly har 
blivit kär och personlighetsförändrad. 
Aldrig att Phoebe ska bli kär. När 
mamma åker iväg till Syrien på ett 
nytt uppdrag för Läkare utan gränser 
bor Phoebe som vanligt hos sin  
gudmor Kate och lyxkatterna. 
Ensamheten får Phoebe att börja 
jobba i Kates välgörenhetsbutik 
där det arbetar en skara brokiga 
människor i alla åldrar. Kan de som 
en helst av allt inte vill lära känna, 
vara de som kommer att betyder allt? 

Längtan efter att rätt person ska sätta 
sig bredvid dig på bussen. Rädsla för 
att bli lämnad av personen du är kär 
i. Att berätta för dina föräldrar om 
din kärlek. Idolen som du blir ett med 
när du trycker på play. Svartsjukan 
när kompisen som du tycker mer om 
än som en kompis, försvinner i väg 
med någon annan. Längtan, mod, pirr, 
rädsla – kärlek kan få en att känna så 
många olika känslor. Lätt är det sällan 
och ibland helt underbart. 

PAULA HÖGSTRÖM VÄLJER  
UNGDOMSBÖCKER OCH BÖCKER 
FÖR UNGA VUXNA.
 
Beskriv dig själv med fem ord?
Rosa, boknörd, klänningstokig,  
sakletare, chokladälskare. 

Vilken romankaraktär skulle du 
vilja vara?
Professor Minerva McGonagal, att 
få bo och undervisa på Hogwarts, ha 
magiska krafter och en katt som  
Animagus, låter som drömmen. 

Kulla-Gulla eller Anne på Grönkulla?
Det är en fråga som är omöjlig att 
svara på då jag inte har någon relation 
till varken Kulla-Gulla eller Anne på 
Grönkulla. 

Vilken ungdomsbok har du blivit 
mest överraskad av i år?
Lycka är för losers av Wibke  
Brueggemann är en överraskande 
färgexplosion som fick mig att både 
fnissa och gråta. 

Vad utmärker årets utgivning  
för unga?
Det är flera av ungdomsböckerna som 
fått mig att fnissa mer än tidigare år. 
Stark vänskap som övervinner nästan 
allt. Kärlek som överraskar. Hemlig-
heter. Ensamhet. Destruktiva förhål-
landen och att gå vidare från dem. Det 
egna skrivandet. Att hitta modet och 
gå sin egen väg. Översättningar från 
engelska minskar och fler av böckerna 
är svenska original. 

Paula Högström är barn- och  
ungdomsbibliotekarie på Lidingö 
bibliotek och skriver om böcker och 
läsning på sin blogg Prickiga Paula.

Vi som väljer
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DE AFGHANSKA SÖNERNA
ELIN PERSSON 
BONNIER CARLSEN. 187 SIDOR 

BERGTAGEN 
CAMILLA STEN
RABÉN & SJÖGREN. 380 SIDOR 

BALLADEN OM SÅNGFÅGLAR 
OCH ORMAR 
SUZANNE COLLINS
ÖVERSÄTTNING: LENA JONSSON 
BONNIER CARLSEN. 556 SIDOR 

KRIGARHJÄRTA: SISTA RONDEN 
JALI MADI SUSSO
NYPON. 91 SIDOR 

Det första Rebecka får lära sig när hon 
börja jobba på HVB-hemmet är att 
lämna jobbet på jobbet, hålla avstånd 
och följa regler. För de unga killarna 
på hemmet är de den enda familj de 
har. Kramar och omtanke behövs för 
att ge hopp om en framtid. På hemmet 
bor Ahmed som dansar och är kaxig. 
Hamid som tillbringar det mesta av 
sin tid i moskén. Zaher är ny, blyg 
försöker förstå hur allt fungerar. 
Breven de väntar på innehåller sällan 
positiva nyheter. 

En elev försvinner spårlöst in i skogen 
från Järvhöga läroverk, den anrika 
internatskolan i Jämtlands skogar. Det 
blir ett stort pådrag med polis, föräld-
rar och Missing people. Julia skriver 
sitt gymnasiearbete om Järvögas 
historia. När läroverket kommer på tal 
uppstår tystnad. En accepterande 
tystnad från hela samhället att 
ensamma pojkar vandrar ut i skogen 
utan att komma tillbaka. Julia låter sig 
inte tystas och fortsätter ställa frågor. 

Coralanus Snow är uppvuxen med sin 
farmor och hennes ord ”En Snow står 
alltid på topp”. Familjen förlorade sin 
rikedom i kriget, något som hålls hem-
ligt men äran hålls högt. När det tionde 
Hungerspelet äger rum blir Coralanus 
mentor till en av deltagarna i spelen. 
En viktig möjlighet om han spelar sina 
kort rätt. Flickan från distrikt tolv, Lucy 
Gray, blir en oväntad överraskning. 
Vad går att offra för egen framgång: 
vänskap, familj, kärlek? 

Siddy börjar få nog av kompisarnas 
alkohol, droger och slagsmål. Det är 
alltid samma sak, de blir fulla och letar 
upp några att slåss med. Det finns inga 
ord när han vill säga till vännerna att 
han inte längre vill följa med dem. När 
Siddy på dagtid blir nedslagen sätter 
Thiago stopp. Thiago som frågar om 
Siddy ofta slåss och erbjuder honom 
komma och träna MMA med honom. 
Livet börjar långsamt vända men att 
bryta med det förflutna är svårt.

Texas kan inte sluta tänka på klasskompisen André, fotbollskillen som plockar 
upp glas från skolgården för att hundar inte ska kliva i det. För att få kontakt 
med André gör Texas en ny Instagram där han kallar sig Amy. Han lånar ett 
foto från en tjej som heter Hilma och får kontakt. André och Texas samtal är 
så mycket bättre än Texas kunnat drömma om. Allt är prefekt och André vill 
ses i verkligheten. Texas försöker övertala Hilma att gå på dejt med André men 
hon vägrar. Hilma har egna hemligheter som snart ska avslöjas. Hemma hos 
Texas är mamma bedövad av tabletter och fungerar inte. Styvpappa är självgod 
och full av elakheter. Tack och lov för grannen Monica som har bredband som 
Texas får använda. Inget är som en först tror. Vilken är sanningen som gömmer 
sig bakom lögnerna? Jag blir glad när jag läser och lär känna vännerna i boken. 
Garanterad omläsningsbok!

EN STARK NOLLA
SARA LÖVESTAM
GILLA BÖCKER. 267 SIDOR 
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FULA TJEJER
LISA BJÄRBO, JOHANNA LINDBÄCK, SARA OHLSSON
GILLA BÖCKER. 288 SIDOR 

NÄR ALLT FÖRÄNDRAS 
EMMA FREY-SKØTT
HEGAS. 71 SIDOR 

SÄG NÅT DÅ!
IDA ÖMALM RONVALL
B. WAHLSTRÖMS. 221 SIDOR 

OM DET REGNAR I AHVAZ
NIOOSHA SHAMS
BONNIER CARLSEN. 286 SIDOR 

LÄTTARE I MÖRKER
ANNA AHLUND
HEGAS. 41 SIDOR

RÖD ZON
MAGNUS NORDIN 
ILLUSTRATIONER: LARS GABEL
BERGHS. 119 SIDOR 

Den bästa trion av alla är Ava, Hugo 
och Mira. Ava tror på vänskap, fest 
och hångel men inte på kärlek. Inte 
förrän hon träffar bomben, solen, 
skogsbranden Nadja. Nadja är allt 
och kommer med ett efterhängset 
ex som hon inte riktigt släppt. Det 
är sommaren efter studenten i ett 
varmt Stockholm. Om att leva i nuet, 
vänskap, fest och kärlek och om 
att stoppa en lillebror på glid. 
Känslostormar av lycka, och krasch 
när ett vi vill olika. 

Lova och Namir har varit tillsam-
mans i fyra månader. En gång har 
de försökt ha sex, det blev inte bra. 
Nu är Namirs föräldrar borta över 
natten och Lovas förväntningar är 
höga. De ska prova igen. Denna gång 
måste det gå. Osäkerheten och 
rädslan blandas med pirret och 
förväntningarna. Tänk om det 
bara är Lova som vill? Hur vet en 
vad som känns bra för den andra? 
Kan det gå lättare i mörkret när de 
pratar om det? Våga längta- serien 
– fristående del 2. 

År 2063 och vad Joel vet är han den 
enda överlevande. Redan innan kriget 
och sjukdomarna höll han sig mest 
för sig själv. Den nya ensamheten är 
en annan. Efter ett ensamt år svävar 
en röd ballong på himlen. En röd 
ballong är ett tecken på att han inte är 
ensam i världen. Vem kan ha skickat 
ballongen? Vän eller fiende? Hur är 
det att efter så lång tid av ensamhet 
möta en människa? Inget är vad det 
först verkar vara och Joel lever av en 
anledning. 

Bilden på Tilde i skolkatalogen var 
en katastrof, så illa att den publiceras 
på Fula tjejers Instagram. Tilde som 
brukar ta plats tystnar. Eleni börjar 
utreda vem som kan ligga bakom 
kontot. Jasmine är övertygad om att 
hennes bild aldrig kommer publiceras. 
En obligatorisk kökstjänst gör att de 
börja prata med varandra och får dem 
att förstå att de tillsammans måste 
sätta dit vem det än är som ligger 
bakom kontot. Girl power när den är 
som bäst! 

Leni tycker livet är bra. Hon har den 
bästa bästisen Moa och den finaste 
pojkvännen David. Allt är riktigt bra 
tills det inte är det och David börjar 
bete sig underligt. En rast när Leni 
kliver in i replokalen hittar hon både 
Moa och David där, mitt i en kyss. 
Hennes bästa kompis och hennes 
pojkvän – det största sveket. Allt går 
sönder. Går det att förlåta? Hur gör en 
för att gå vidare? En tröstebok för dig 
som är hjärtekrossad. 

När nian börjar har Adrian blivit bort-
vald av sin bästa och enda vän, utbytt 
mot coolare kompisar. För att komma 
bort från ensamheten åker Adrian till 
morfar i Luleå under höstlovet. På 
biblioteket träffar han vackra modiga 
Vega som verkar tycka lika mycket om 
honom som han gör om henne. När 
Vega frågar om hon får komma och 
hälsa på i Örnsköldsvik blir det blankt 
i Adrians huvud. Vad kommer Vega 
säga när hon får reda på att han är 
ingen?
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DET NIONDE SÄLLSKAPET 
LEIGH BARDUGO 
ÖVERSÄTTNING: SABINA SÖDERLUND
MODERNISTA. 474 SIDOR 

HELT ÄRLIGT
CAMRYN GARRETT
ÖVERSÄTTNING: ANNA THURESSON
GILLA BÖCKER. 313 SIDOR

RÅTTORNA 
KERSTIN LUNDBERG HAHN 
NYPON. 68 SIDOR 

INTE DIN BABY 
SELUAH ALSAATI
NATUR & KULTUR. 172 SIDOR 

POET X 
ELIZABETH ACEVEDO
ÖVERSÄTTNING: YOLANDA AURORA BOHM RAMIREZ
VOX BY OPAL. 360 SIDOR 

I sjukhussängen får Alex ett erbjud- 
ande hon aldrig kunnat drömma om: 
ett stipendium till Yale från det nion-
de sällskapet. Sällskapet som ser till 
att de andra åtta sköter sig och inte 
låter magin gå överstyr. Att Alex kan 
se spöken utan magisk dryck, gör hen-
ne till den perfekta lärlingen. Att följa 
regler har aldrig varit hennes grej. När 
en ung kvinna hittas dödad i närheten 
av universitetet kan Alex inte släppa 
det. Rättvisa måste skipas. 

Simone har börjat en ny skola och 
får drömuppdraget som elevregissör 
när skolan sätter upp Rent. Efter 
repetitionerna kommer alltid Miles 
fram och pratar om musikaler. Hotbrev 
dyker upp i Simones skåp. Det står att 
om du inte slutar träffa Miles kommer 
alla få veta din hemlighet. Hemligheten 
kom ut på förra skolan och gjorde allt 
ohållbart. Den att hon är född hiv- 
positiv och att ett liv med mediciner 
och fördomar är hennes vardag. 

Robin tillbringar sommarlovet med 
att spela datorspel, trots mamma 
och pappas ständiga tjatande. Från 
sitt fönster ser han de nya grannarna 
flyttar in. Föräldrarna som aldrig är 
hemma, pojken som är några år yngre 
och hans Nanny som verkar riktigt 
elak. Robin tar kontakt med Liam, de 
spelar fotboll. Liam älskar alla djur, 
till och med råttorna som han matar. 
Aldrig att Robin hade kunnat förestäl-
la sig Liams plan för råttorna …

Samira vet vad hon letar efter hos sin drömkille. Han ska ställa frågor, lyssna 
på svaret, vara intelligent och kunna tillfredsställa en tjej. När hon träffar Nabil 
känns allt rätt. Han uppmuntrar hennes raptexter och intresserar sig för fot- 
bollen. Nabil har även en svartsjuk och kontrollerande sida. Samira är på sina 
kompisar så fort killar behandlar dem illa. Hon hjälper andra att bryta men när 
hon själv blir utsatt, minns hon inget av det. 

Xiomaras viktigaste är antecknings-
boken, platsen för tankar och ord 
som hon inte får eller kan säga högt. 
Hon och Tvilling är stenhårt katolskt 
uppfostrade. Enligt mamma har Gud 
alltid rätt. I skolan finns Poesiklubben 
som lockar och en lärare som peppar. 
Problemet är bara att tiden krockar 
med konfirmationsundervisningen. 
Tiden är inne och Xiomara tänker 
inte vara tyst längre. Orättvisor 
behöver höras, inte vara instängda 
i anteckningsboken. 
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DRÖMMARNAS SKEPP 
JOHANNA WILSON
RABÉN & SJÖGREN. 325 SIDOR 

DE DÖDAS SKUGGOR 
FRANCES HARDINGE
ÖVERSÄTTNING: YLVA KEMPE 
B WAHLSTRÖMS. 526 SIDOR 

NÄRMAR DU DIG MJUKT
JACQUELINE WOODSON
ÖVERSÄTTNING: ALVA DAHL
NATUR & KULTUR. 180 SIDOR 

PLATSA I LAGET 
JOHN HICKMAN
ÖVERSÄTTNING: HELENA OLSSON
ARGASSO. 72 SIDOR 

GANSKA NÄRA SANNINGEN 
ANNA AHLUND 
RABÉN & SJÖGREN. 214 SIDOR

SLAGSMÅL 
KARL MODIG
VOX BY OPAL. 350 SIDOR 

Jackson skjuter mål när han spelar 
fotboll i parken. En gubbe som tittade 
på, ropar snyggt och presenterar sig 
som talangscout för United. Bästa 
laget erbjuder Jackson att provspela. 
Det är nästan för stort för att ta in. 
Under provspelningen sätts Jacksons 
temperament på prov. Tänk om fotboll 
på riktigt är hans grej, kanske skulle 
mamma inte behöva jobba så mycket 
då? Ju mer han satsar desto mer finns 
det att förlora. Ska han våga fullt ut? 

När Nico kliver av tåget i Uppsala går 
hen till skoaffären, köper ett par svarta 
dr Martens och går sedan till frisören 
för att färga håret rosa. Nu är Nico 
redo för sitt nya liv. Äntligen ska allt 
bli annorlunda. Sibylla allmänestet-
iska läroverk är platsen där allt ska 
hända. I kärleken till The Beatles 
hittar Nico Beata, en vän att prata 
låttexter med. Det svåra i att förstå 
vem en själv är och att få sina nära att 
förstå hur du vill bli sedd. 

Conny vet precis hur han ska göra, 
vem han ska reta upp och hålla sig 
nära för att hamna i slagsmål. Att 
slå eller bli slagen. Allt för att känna 
något. Hans hjärta är krossat, hon 
lämnade. Hon som han älskade, hon 
som ibland blev arg och våldsam och 
lämnade ärr på hans kropp. Våldet är 
det Conny vet. Det som känns. Han 
har slutat gå på föreläsningar och gör 
allt annat än att hela sig. Finns det 
något eller någon som kan vända livet 
rätt igen? 

Jossan har fått sitt namn efter flickan 
vars ring hittades när Vasaskeppet 
bärgades. Flickan, som pappa ägnade 
stora delar av sitt liv att ta reda på 
allt om. Efter pappas död får Jossan 
läsa pappas manus om Josefina på 
1600-talets Skeppsholmen. De har 
mycket gemensamt – Josefinorna från 
olika tider: döda pappor med stora 
drömmar, mammor som inte förstår 
och en vilja att kämpa för hem och 
kärlek. Genom Josefina får Jossan den 
kraft hon behöver. 

Makepeace drömmer ofta mardröm-
mar och hör andar. Mamma avisar 
allt tills den dagen hon tvingar  
Makepeace sova i en krypta på kyrko- 
gården. Det är dags att hon lär sig 
stänga ute andarna, det kommer att 
behövas i framtiden. Pappas familj 
kommer nämligen från en urgammal 
släkt med en stor och mörk familje-
hemlighet. En släkt där vissa har ett 
utrymme i huvudet som är perfekt för 
själar vilkas kroppar har dött ... Mörkt 
och kusligt i 1600-talets England. 

Ellie tappar sina skolböcker. Miah 
hjälper henne plocka upp dem. Deras 
ögon möts och dagdrömmar formas. 
Långa promenader hand i hand genom 
New York, prat och kyssar i hemlighet. 
När det är de två, är allt perfekt. Men 
de vet att blandar de in föräldrar så 
blir det något annat, kanske inget. 
Ellie är vit judinna och Miah är svart. 
Fördomar, rasism och polisvåld hör till 
vardagen. Ibland räcker det inte med 
kärlek och ibland slutar allt riktigt illa. 
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SÅNGER FRÅN HJÄRTAT
KASIE WEST
ÖVERSÄTTNING: SOFIA EJHEDEN
LAVENDER LIT. 339 SIDOR 

BRÖDERNA TJEJ 
PER NILSSON 
ALFABETA. 124 SIDOR 

Lilys bästa är musik, att lyssna och 
att göra egen. Än har ingen låt blivit 
färdig, det vågar hon inte. Men någon 
gång. På kemilektionen klottrar hon 
drömskt på bänken några rader ur en 
favoritlåt. Nästa lektion har någon 
skrivit vidare på texten. Någon på  
skolan med samma musiksmak som 
hon har. Vem kan det vara? Meddelan- 
dena på bänken blir till hemliga lap-
par. Vem är hennes musiksjälsfrände?  
Kan det vara den Lily vill att det ska 
vara?  

Bakom dörren med namnet I Tjej 
döljer sig Bröderna Tjej, de som 
frågar Per om han kan spela piano och 
räkna. Han kan båda och får ett nytt 
extrajobb som betalar det dubbla mot 
Posten, fast svart. Bröderna Tjej har 
väskor fulla med pengar och behöver 
hjälp med bokföringen så att det ser 
okej ut enligt lag. Per gör som han blir 
tillsagd, frågar aldrig var pengarna 
kommer ifrån. Rätt vad det är genom-
för han ovetandes Sveriges största 
kupp ...
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ARABISKA/
SVENSKA

ARABISKA

ALLT JAG VET OM KÄRLEK 
KATJA TIMGREN
GILLA BÖCKER. 181 SIDOR 

Axel och Petter är varandras mot- 
satser. Den ena en naturkille med 
ingenjörsdrömmar, den andra en 
estet- och teaterkille som brinner för 
sociala orättvisor. Tio, med varandra 
ensamma, minuter i trappan innan 
skrivlektionen, ändrar allt. Sena nätter 
med konstiga poetiska sms som bara 
de själva förstår, blir till bubblig för-
älskelse. Inget är enkelt. Inom Petter 
finns en nattsvart svärta som Axel 
inte kan ta in i sin överraskande 
kärlekslycka. 

TUSEN GÅNGER STARKARE
CHRISTINA HERRSTRÖM. ÖVERSÄTTNING: CAMIEL ALSABITTI
FENIX FÖRLAG. 207 SIDOR

SPÅREN EFTER JONATAN
ANNA-KARIN OLOFSSON. ÖVERSÄTTNING TILL ARABISKA: RAZAK ABOUD
SEMAFOR FÖRLAG. 143 SIDOR

En bok med ett viktigt budskap om att som tjej våga vara stark och 
ha ett bra självförtroende. Signe är 15 år, blyg och osynlig i klassen. 
Hon blir oerhört imponerad av Saga, den nya tjejen i klassen. Med 
Sagas hjälp förstår Signe att saker och ting inte behöver vara på 
precis samma sätt som det alltid har varit. Tillsammans förändrar 
de attityder och strukturer i en klass och i en hel skola. Boken finns 
också som film (på svenska).

Det här är fortsättningen på boken Zahra i Norrskenslandet. Zahra 
är 16 år och kommer från Irak, men bor sedan länge i Kiruna. Hon 
letar som besatt på nätet efter sin lillebror Jonatan som försvann 
på en badstrand för några år sedan. Hon vägrar tro att han drunknade. 
Plötsligt får hon ett tips på Facebook från någon som kanske vet 
var Jonatan är. Utan att berätta för någon eller ordentligt kolla upp 
källan, hamnar hon i en riktigt otäck situation. 
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1. Hur går du klädd?

Stil är allt! Jag bär helst en kritvit, 

välstruken skjorta och svarta  

välsittande byxor. Vid extra festliga 

tillfällen slänger jag på mig min svar-

ta mantel med blodrött sidenfoder. 

Jag är inte så intresserad av kläder. 

Jag brukar mest dra på mig det som 

ligger framme. Något gammalt lakan 

eller så, duger bra. 

Öh … jag kör en lite mer alternativ 

stil … öh … precis som mina kompisar. 

Mina kläder är trasiga, smutsiga och 

blodiga. Blörgh! 

Färgen: Äggskalsvitt! Stilen: Lager på 

lager! Det är ju den senaste trenden 

för Farao! 

Eh … kläder? 

3. Vad äter du helst?
Inte är det vitlök i alla fall. Däremot älskar jag blod … pudding. Eller ja, ska jag vara helt ärlig så äter jag väl mest blod utan pudding.  
Jag tycker om att äta … öh …  
mexikanskt, indiskt, italienskt … öh … japanskt, thai, franskt, etiopiskt … öh … allt. Blörgh! Du kan bjuda mig på vad som helst och jag bara: öh … jättehjärna!

Det viktigaste är inte maten utan det är att man har bra servetter. Jag har en väldigt bra servett. Jag har lindat in hela mig själv i den!
Jag tycker mest om kött. Rått kött. Nej nej, inte råttkött! Rått kött. 
Mat? Det är överskattat! Men har du 
provat att rassla med kedjor?

2. Vilka två namn  
tycker du är snyggast?

Laban och Labolina

Ulf och Ylva

Vlad och Mina 

Namn … öh? Blargh?

Tutankhamon och Hatshepsut

4. Vid vilken tidpunkt trivs 
du som bäst?

När fullmånen är lika rund som en ost! Då kan jag inte låta bli att yla av glädje!

Dagen … blörgh! Då är det … fler hjärnor … öh jag menar … människor ute och går … blärgh!
På natten när det är mörkt! (Det kan eventuellt ha att göra med att jag brinner upp om jag blir träffad av solens strålar.)
Dag, natt, kväll eller morgon – vad är egentligen skillnaden? Jag ser i alla fall ingen från min sarkofag. 
Mitt i natten! När klockan slår 12 känner jag mig som allra lyckligast. Moahahaha!

5. Hur skulle du beskriva 
din gångstil (eller hur du 
rör dig)?

Jag rör mig oerhört snabbt! Snabbare 
än ett mänskligt öga kan uppfatta. 

Jag går hukad, med ryggen böjd som 
en ostbåge. Men om jag ska springa 
snabbt är det bäst att ta till alla fyra 
tassarna. 

Helst skrider jag värdigt genom 
rummen. Men jag är noga med att 
låta mina fotsteg höras! Jag kan även 
skryta med att vara ett riktigt proffs 
på att gå genom väggar. 

Jag går … lååångsamt. Det gör mina 
kompisar … öh … också. Mycket 
lååååångsamt, blargh!

Rör mig? Nja, det är inte direkt något 
jag ägnar mig åt. Inte på de senaste 
tretusen åren i alla fall! 

Ringa in  
det svar som 

 passar bäst in  
på dig!



7. Vilken stad eller ort  
gillar du mest?

Konungarnas dal, på västra sidan av 
Nilen i Egypten

Det spelar ingen roll så länge det 
finns ett gammalt slott! 

Kista

Var? Ulvsunda förstås!

Tokyo … blargh. Där bor det mest 
mat … öh … jag menar människor. 

9. Hur viktigt är håret  
för dig?

Oerhört viktigt! Min frisyr är alltid perfekt. Helst bär jag mitt svarta, blanka hår helt bakåtkammat. Det går åt en halv burk vax per dag. Inte ett hårstrå ligger fel!
Mitt hår är tjockt, okammat och ruf-sigt. Över hela kroppen. 
Mitt hår syns inte så mycket för jag bär alltid en vit huvudbonad. Men! Det är väldigt viktigt med balsam. Ja, hela jag är faktiskt balsamerad!

Jag är inte så ytlig … öh ... inte så fix-erad vid utseendet. Mitt hår … blörgh … är smutsigt, okammat och hänger i stripor. 

Det bästa med att bära ett lakan över hela sig är att man aldrig behöver tänka på frisyren! 

10. Vilken är din  favoritfärg?
Guld som alla mina smycken!Röd som blod!

Gul som fullmånen!
Genomskinlig eller vit.
Blörgh … rosa … öh … vit eller vilken färg har hjärnsubstans?

6. Hur sover du?

Jag har … öh … lite problem med 

sömnen … öh. Det sägs ju att … 
öh sömnbrist kan påverka … öh 
… tänkandet … blärgh! Men det 
har jag aldrig … öh märkt.

Sover? Bah! Jag sover aldrig! 

Jag måste erkänna att jag helt 
har vänt på dygnet. Jag sover på 
dagen och är vaken på natten. 
Jag ligger helt stilla med armarna 

korsade över bröstet. Och det 
måste vara helt mörkt. En krypta 

är inte helt fel! 

Jag älskar att sova! Jag bara 
sover och sover och sover! Jag 
kan sova i tusentals år! Men! Om 

någon väcker mig … då blir jag 
väldigt arg! Så arg att jag kastar 
en förbannelse på den som vågat 

störa mig. 

Hela dagen! Det måste jag ju? 
Hur skulle jag annars orka vara 
ute hela nätterna och terroris-
era grannskapet med mina höga 

ylanden?!

8. Vilken är din  
favorit bland dessa 
geometriska figurer 
eller sfäriska former? 

Ett klot! Precis som  
fullmånen!

En pyramid förstås! Precis 
som … ja, en pyramid!

Geo … va? Form? Glörgh. 

En ellips! Om man sätter ihop 
många ellipser så blir det en 
kedja!

Ja inte är det ett kors i  
alla fall.

Resultat 
på nästa  

sida!

11. Vad tycker du mest  
om hos människan?

Att de är så goda! Jag älskar männ-
iskor, ja, jag kan faktiskt inte leva 
utan dem.

Jag gillar dem mest när de inte stör. 

Att de är så lättskrämda!

Jag … öh … är mest intresserad av 
människans inre. Öh … hur deras 
hjärnor fungerar och sånt .... 

Att de gillar hundar.
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Flest lila – du är en vampyr!
Grattis! Du blev en vampyr! Du är ett monster med en fantastisk känsla för stil! 
Till skillnad från många andra slarvigare, mer ovårdade monster ägnar du faktiskt 
ditt utseende en hel del tid och uppmärksamhet. Ditt hår ligger alltid perfekt 
kammat, dina byxor är aldrig skrynkliga och skulle du någon gång få en liten 
blodfläck på din vita skjorta så byter du omedelbart. Du är ett nattälskande  
monster som rör dig snabbare än blixten. Du älskar människor (eller ja, mest 
deras blod) lika mycket som du avskyr vitlök, solens strålar och vassa träpålar.

Flest gröna – du är en zombie!
Grattis! Du blev en zombie! Du är ett monster som inte bryr dig om ytliga 
saker som kläder, hår eller personlig hygien. Nej, du är mest intresserad av 
människans inre, ja, om man ska vara specifik, deras hjärnor. Du är en social 
typ, som gärna hänger i stora gäng med dina kompisar. Egentligen spelar 
det ingen roll var, så länge ni är tillsammans, och så länge det är liv och 
rörelse (människor) omkring er. Det är därför du gillar storstäder så mycket!

Flest röda – du är en varulv!
Grattis! Du blev en varulv! Det sägs ju att hunden är människans bästa vän, 
och då borde ju vargen vara människans näst bästa vän och då är det väl 
ändå rimligt att tänka att varulven är den nästnäst bästa! Och det är ju inte 
så tokigt! Du är en nattvarelse som älskar att äta (gärna kött) och yla mot 
fullmånen. Det finns de som säger att du har dålig hållning, men vadå? De är 
nog bara avundsjuka på din vackra, om än aningen, rufsiga päls. Och pälsen 
visar du gärna upp, för du är inte särskilt intresserad av kläder, nej, kläder är 
faktiskt helt onödigt tycker du. 

Flest rosa – du är ett spöke!
Grattis! Du blev ett spöke! Det roligaste du vet är att skrämma människor, 
helst mitt i natten. Smälla i dörrar, rassla med kedjor, gå upp och ner i 
knarriga gamla trappor eller skratta ondskefullt så att det ekar mellan 
stenväggarna. En del tror inte att du finns och det tycker du är fruktans-
värt kränkande! Bara för att man är lite genomskinlig så betyder väl inte 
det att man inte existerar!? Många andra monster är så överdrivna. Håriga 
över hela kroppen eller med stora huggtänder, men du är lite mer elegant. 
Och i tävlingen ”Gå rakt igenom en vägg” vinner du varje gång!

Flest turkosa – du är en mumie
Grattis! Du blev en mumie! Många av dina andra monsterkompisar 
håller på och skrämmer människor, dricker deras blod eller äter deras 
hjärnor. Men du bryr dig egentligen inte så mycket om människor. Det 
enda du vill ha är lugn och ro för att kunna få din skönhetssömn i din 
vackra guldsmyckade snarkofag, jag menar, sarkofag. Men! Om någon 
skulle få för sig att öppna din gravkammare och gå in, då väcks din enor-
ma vrede! Då kastar du en förbannelse på den fruktansvärda människan! 
Och det kan man ju verkligen förstå. Du kan nämligen aldrig somna om!
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BILLIE EILISH – LIVET OCH MUSIKEN
MALCOLM CROFT
ÖVERSÄTTNING: MATTIAS SILLÉN
TUKAN FÖRLAG. 64 SIDOR

DÖMDA KVINNOR – FÖRBRYTERSKOR  
I SVERIGES HISTORIA
ELIN HÄGG
OPAL. 81 SIDOR

Billie Eilish är de senaste årens stora 
musikfenomen. Tillsammans med sin 
bror Finneas skriver hon sina låtar 
själv, regisserar egna musikvideor 
och tycks ha total kontroll över sin 
konstnärliga vision. Det här är en 
inspirerande bok om Billies väg till 
framgång, den ständiga kampen mot 
sin psykiska ohälsa, och om varför hon 
fortsätter att spela in sin musik i sin 
brors pyttelilla sovrum istället för i en 
riktig studio. 

De senaste åren har det kommit många böcker om kvinnliga hjältar och före-
bilder, viktiga böcker som gett oss nya perspektiv på vår historia. Lika viktig 
är den här boken som handlar om kvinnorna det inte gick så bra för, kvinnor 
som genom historien dömts för olika brott. Här varvas spännande berättelser 
om spioner och radiopirater med sorgliga skildringar av änglamakerskor och 
häxor. Häxor har förstås aldrig funnits på riktigt. Ändå hann man under några 
år på 1600-talet tortera och avrätta runt 300 personer för just häxeri. Flera av 
sakerna som kvinnorna i boken dömdes för räknas som tur är inte längre som 
brott i Sverige, som att vara lesbisk eller transperson till exempel. Det är nu-
mera inte heller brottsligt att ha sex eller få barn innan man gift sig, något som 
förr kunde straffas med piskrapp eller till och med döden. Lär känna de dömda 
kvinnorna och ta del av Sveriges historia!
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BOKEN FÖR DIG SOM ÄR TJEJ
NINA BROCHMANN & ELLEN STØKKEN DAHL
BILD: MAGNHILD WINSNES
ÖVERSÄTTNING: MARIANNE MATTSSON
LILLA PIRATFÖRLAGET. 268 SIDOR

En bok för dig som är tjej och på väg in 
i puberteten, fylld med allt du behöver 
veta om den märkliga och spännande 
tid du har framför dig. Här får du svar 
på alla dina frågor om mens, onani, 
finnar, sexuell läggning och mycket 
mer. Boken är skriven av två läkare 
som vet vad de snackar om, eftersom 
de gått igenom precis samma sak som 
du ska gå igenom. Tänk på det, att  
alla kvinnor du ser omkring dig gått  
igenom samma sak. Du är inte ensam!

GEOGRAFINS MAKT – 12 ENKLA 
KARTOR SOM FÖRKLARAR VÄRLDEN
TIM MARSHALL
ILLUSTRATIONER: GRACE EASTON, JESSICA SMITH
ÖVERSÄTTNING: NIKLAS DARKE
VOLANTE. 77 SIDOR

SNACKA OM OSKULDEN!
INTI CHAVEZ PEREZ
VILJA. 51 SIDOR

Ibland kan världspolitiken verka 
obegriplig, som när Ryssland 2014 
plötsligt tog kontroll över halvön Krim 
i Ukraina. Ofta kan man hitta en del av 
förklaringen i geografin. I fallet Krim 
ville Ryssland bland annat säkra till-
gången till en hamn där vattnet inte 
fryser till is under långa perioder varje 
år. Utan en brukbar hamn försvåras 
transporter och försvar, förödande för 
en supermakt. Läs denna spännande 
introduktion till geopolitik!

Vet du vad mödomshinnan är?  
Risken är stor att du gissar fel. För 
mödomshinnan finns inte. Men myten 
om den lever kvar, att den skulle vara 
bevis på en tjejs oskuld. Och oskuld, 
vad är det, egentligen? En person som 
inte haft sex? Och om man har haft 
sex, har man skuld då? Det här är en 
tankeväckande bok där sexualupplysa-
ren Inti Chavez Perez slår hål på myter 
och utmanar samhällets normer kring 
sex och oskulden.
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NIKKI 
MALIN SKOGBERG NORD
SYSTER FÖRLAG. 143 SIDOR

KOPPAR
PATRIK ROCHLING, LI ÖSTERBERG
EPIX FÖRLAG. 112 SIDOR

SISTA CHANSEN
RAINBOW ROWELL, FAITH ERIN HICKS
ÖVERSÄTTNING: CARLA WIBERG, 
MATS WIBERG DOONA
BERGHS FÖRLAG. 220 SIDOR

Emily är ensamstående mamma till Ed 
och försörjer sig genom att ge sig ut 
på vägarna för att samla koppar från 
ödehus. En dag följer Emilys systers 
flickvän med på en koppartur, och de-
ras resa förändrar en hel del hos dem 
båda. Ed hänger med Emilys syster i 
deras te-butik och leker med grannen. 
Berättelsen skildrar vardagslivet hos 
familjen som lever för att få det att gå 
ihop.

Dibby och Joe jobbar på De knocks 
höstmarknad och ikväll är sista kväll-
en. Dibby bestämmer att om Joe inte 
tar chansen och pratar med kolatjejen 
idag, kommer han att ångra sig för 
resten av livet! Det visar sig att deras 
sista kväll blir ett äventyr. Rainbow 
Rowells bästsäljande bok kommer 
äntligen på svenska, och hur blir det 
egentligen med kolatjejen?

Nikkis mamma tjatar hela tiden på att hon är för tjock. Måste äta mer grön- 
saker och tänka på sin vikt. Nikki vill helst att näckrosorna ska dra med henne 
ner i vattnet så hon slipper allt. I första delen får vi följa Nikki genom nian. En 
i gänget, men ändå ensam. Gymnasiet. Alla kommer in på sina linjer. Det gör 
Nikki också. På den nya skolan förändras allt och Nikki får en ny klasskamrat 
som heter Lo. Äntligen känner hon sig inte ensam längre, de delar intressen 
och Lo ser på Nikki som ingen annan. Med sitt nya kompisgäng blommar  
Nikki ut – det finns fler som hon. Men vad tycker Nikkis mamma om att hon 
ska vara så queer? Med vackra blyertsteckningarna upplever vi hur det är att 
vara ungdom idag. Att hitta sig själv och att hitta kärleken.

32

KARIN THORN VÄLJER SERIER FÖR 
ALLA ÅLDRAR.

Hur ska en bok/serie vara för att du 
ska älska den?
Jag älskar konstiga serier! Manga med 
mystisk, surrealism och skräck var något 
som jag tidigt fastnade för. Jag älskar när 
jag blir trollbunden, gärna mycket  
illustrationer istället för massa text 
så att man kan försvinna in i en värld. 
En serie tilltalar mig främst med sina 
illustrationer men jag gillar också 
självbiografiska serier. Sen älskar jag 
melankolisk bildpoesi – det är fantastiskt 
roligt!

Vilken serie önskar du att du själv 
hade skrivit?
Vilken rolig fråga. Jag älskade Marie  
Tillmans Tänk positivt annars kan du 
dö, den är klockren på så många sätt. 
Ångestskuggan bor i oss alla, låt den 
komma ut!

Vilken seriefigur är du (och varför)?
Detektiven Goldie Vance vill man ju  
definitivt vara, så himla cool! Men 
egentligen känner jag mig oftast som 
dinosaurien i T-rex trying, man når  
liksom aldrig riktigt fram.

Trender och tendenser i årets  
utgivning av serier?
För ungdomar tycker jag mig se en 
fortsatt trend i självbiografiska serier och 
de berör ämnen som gör lite ont men 
som ändå är så viktiga. Årets utgivning 
för 6–12 år sprakar och blixtrar i alla 
dess färger. Mystik, fantasi, vänskap 
och knasigheter. En självklar trend för i 
år är att alla serier är så välskrivna och 
inkluderande. Flera barnserier berör 
temat magi och vänskap tillsammans 
med fantastiska illustrationer – perfekta 
serier helt enkelt! 

Karin Thorn är kulturvetare och  
jobbar på Seriebiblioteket i Örebro. 

Vi som väljer
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ALLTID HEJDÅ
ALMA THÖRN
GALAGO FÖRLAG. 320 SIDOR

FRAMÅT DEL 1
JOHN LEWIS, ANDREW AYDIN, NATE POWELL
ÖVERSÄTTNING: HORST SCHRÖDER 
EPIX FÖRLAG. 128 SIDOR 

ANNE FRANKS DAGBOK
ARI FOLMAN, DAVID POLONSKY
ÖVERSÄTTARE: PER HOLMER
NORSTEDTS FÖRLAG. 154 SIDOR

JAG MINNS VARJE SLAG 
DANIEL THOLLIN
KARTAGO FÖRLAG. 135 SIDOR

NÄSTAN I MÅL!  
EN KOMISK TRANSITION 
OLIVIA SKOGLUND
GALAGO FÖRLAG. 111 SIDOR

ONÅBAR 
BOBIGNY DEL 1
GÉP, ÉDITH CHAMBON
ÖVERSÄTTARE: JOHANNA BROCK
HEGAS FÖRLAG. 39 SIDOR

Olivia Skoglund skildrar en pågående 
könstransition med humoristisk teck-
ning. Hur ser samhället på transperso-
ner? Varför lär sig inte folk skillnaden 
mellan trans och drag? Normer och 
strukturer skildras samt hur hon själv 
kämpar med att ha laptopen mot sitt 
kön och stoppa falafel i BH-n. Ska 
man behöva gå igenom ett helt liv och 
ständigt bli ifrågasatt för vem man är? 
Nästan i mål! är en uppläxning i hur 
det är att vara trans.

Sonja lever i en fransk förort tillsam-
mans med sin mamma och den tama 
råttan Myggan. Sonja har en ny mobil, 
i den har hon allt. Hon tror att hon fått 
den bara för att hennes föräldrar har 
skilt sig. En lättläst serie om franska 
ungdomar och hur de tacklar vardagen, 
allt från tråkiga läxor till kärleksbe-
kymmer och föräldrar som inte pratar 
med varandra.

Alma Thörn debuterar med en grip- 
ande självbiografisk serieroman om 
hur det är att växa upp som skils-
mässobarn. Genom barnens perspektiv 
får vi följa Alma och hennes mamma 
Johanna, två skilsmässobarn men i 
olika tidsperioder. Hemma i Umeå hos 
mamma har Alma sin bästa vän och 
hos pappa i skärgården drabbas hon av 
en jättestor hemlängtan. Hos Johanna 
är det mesta bara jobbigt för hennes 
föräldrarna bråkar hela tiden. Serien 
passar barn från 12 år.

I Framåt får vi berättat om John Lewis 
uppväxt i den amerikanska södern. 
Lewis gick från att som liten pojke 
predika för sina höns till att möta 
sin största inspiration Martin Luther 
King. 1955 vägrade Rosa Parks att sitta 
längst bak i bussen och Lewis börjar 
på universitetet i Nashville. Där tar 
kampen fart och Lewis går med i sit 
in-protesterna – en ickevåldsaktion 
som sprider sig till flera delstater och 
som leder till att man för första gång-
en i historien började servera svarta 
matgäster på restauranger.

Året är 1942 och förtrycket mot judar 
i Tyskland blir allt större. Anne Frank 
är 13 år och lever gömd i Amsterdam 
tillsammans med sin familj. Klass- 
iska dagboken om Anne Franks liv är 
ständigt aktuell och i serieversionen 
får vi den berättad på ett helt nytt sätt. 
Hennes dagdrömmar blir till detaljrika 
mind-maps och all den ilska hon har till 
sin mamma gestaltas bland annat som i 
det expressionistiska verket ”Skriet” av 
Edvard Munch. 

Att vara mobbad är ett helvete som 
man får leva med resten av sitt liv. Så 
beskriver Daniel det i Jag minns varje 
slag. Föräldrarna vill att han ska stå 
upp för sig själv och slå tillbaka men 
hjälper det? Berättelsen slukar läsaren 
i ett nafs och gestaltas i svartvita 
illustrationer som påminner oss om 
populärkulturella hjälteserier. Daniel 
är en hjälte som så många andra har 
fått utstå mobbing. 
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En pojke stod framför en tavla i en skolklass 
och han kunde känna hela klassens blickar 
stirra på honom.

– Nå Bagir vilket land kommer du ifrån, sa 
läraren.

Han tittar upp på världskartan framför sig. 
– Därifrån! 
Han pekar på landet med den häftigaste flag-

gan han någonsin sett; den är blodröd med en 
svart örn med två huvuden. 

– Därifrån vill jag vara! 
– Nänä nä, säger läraren. Inte därifrån, du är 

ju zigenare! Ni har inget land. 
Klassen skrattar högt och pojken går och 

sätter sig igen. Läraren fortsätter prata om de 
olika länder eleverna kommer ifrån. Jag räcker 
inte upp handen mer utan sitter och tänker på 

det läraren nyss sagt, ”ni har inget land”. Men 
var kommer vi ifrån? Och vad är det där han sa, 
zigenare? Jag har hört det förut och aldrig  
riktigt fattat vad de menade med ”Zigenare! 
Jävla zigenarjävel! Jag hatar zigenare! Ut med 
er era jävla zigenare!”  

Jag måste fråga där hemma vilka vi är och var 
vi kommer ifrån, har vi inget land? Kommer inte 
vi från jorden? Alla andra kommer ju från nå-
gonstans, jugoslaver kommer från Jugoslavien,  
polacker från Polen, libaneser från Libanon 
men zigenarna kommer inte de från Zigenien då? 

Pojken öppnar dörren där hemma och möts 
av matlukt och kastrullskrammel, syskon och 
kusinbarn som springer runt och vuxenprat 
från köket. Farmor är här! Och alla andra. Jag 
springer in i köket och kastar en blick mot 
finrummet på vägen, pappa sitter där med sina 
bröder och pratar. I köket ser jag farmor,  
fastrarna och mamma som diskar. Jag kramar 
om henne och sätter mig vid köksbordet.

... för det är så alla  
romska sagor börjar…



– Farmor, var kommer vi ifrån? De frågade 
i skolan idag och när jag pekade på albanska 
flaggan så sa läraren att vi inte har ett land. 
Vad menade han? Är vi inte från jorden? 

Alla börjar skratta.
– Din mamma är alban, hon är horaxane- 

rom men vi, vi kommer från Polen. 
– Men läraren sa att ni zigenare, ni har inget 

land, vad menar han och varför kallade han mig 
för zigenare? 

– Oj vad du frågar mycket, säger farmor.  
Zigenare är nåt gadje kallar oss, men vi är 
romer! Jag ska bara röra om här lite så ska jag 
berätta var vi kommer ifrån. 

Jag kan knappt hålla mig och frågar om jag 
kan hjälpa till, farmor vänder sig om och jag 
ser hur alla stannar till för att lyssna.

– Jo Bagir, för länge länge sen skapade Gud 
människorna och det fanns två bröder som inte 
kunde komma överens. Den ena brodern hette 
Kain och den andra Abel. De råkade i slagsmål 
med varandra och Kain slog ihjäl sin bror Abel. 
Gud blev arg och sa ”du är förbannad, ut ur 
mitt paradis och förbannad ska du vandra, för 
evigt ska du vara hatad och aldrig ska du få ha 
en plats att vila på, dina barn och barnbarn 
ska alltid bli förkastade och i inget land ska du 
någonsin få leva i och en vandrare ska du och 
de som har ditt blod alltid få vara. 

Jag blev chockad. Hur kunde Kain döda sin 
egen bror? Jag älskar min bror och skulle aldrig 
skada honom, hur kunde han! 

Jag går in i finrummet och alla männen sitter 
och skrattar och pratar. Thé med citroner i 
kristallglas och våra finaste kaffekoppar är 
serverade. 

– Farbror, i skolan sa de att zigenare inte 
kommer från någonstans, att vi inte har ett 
land! Och farmor berättade att vi för alltid är 
förbannade för att någon av oss dödade sin 
bror! Är det sant? Kommer vi aldrig att ha ett 
land? Hade vi inget land innan han dödade sin 
bror? Kan vi inte åka tillbaka dit och be Gud 
om ursäkt för vad han gjorde? Kan vi inte göra 
en Krisi och bestämma att vi får komma tillbaka 
igen? 

Mina farbröder börjar gapskratta.
– Varför skrattar ni? Vill ni inte tillbaka hem 

till vårt land? Alla hatar oss! 
Min farbror tystar allihopa och plockar upp 

mig till sitt knä. 
– Du vet Bagir att vi inte kan göra  

en 
rättegång 
mot Gud, 
vi kan inte 
ens ställa oss 
ansikte mot 
ansikte med honom. Han är den som bestäm-
mer och vårt öde är i hans händer, men jag kan 
berätta för dig en annan historia om när Gud 
skapade människorna. 

Alla spände öronen och det blev tyst i rummet.
– Jo när Gud skapade människorna så var 

han mycket förväntansfull och tog ut sin 
skapelse för tidigt och det blev den vita männ-
iskan, den var inte riktigt färdig och ställde 
till massa oreda på jorden så Gud gjorde en till 
människa och lät den vara för länge inne på 
grund av den vita människans härjningar på 
jorden så det blev den svarta människan som 
kom ut. De svarta och vita människorna slogs 
och kämpade om makten på jorden och Gud 
tröttnade på deras bråk så han bestämde sig för 
att denna gång så skulle han minsann ordna 
den perfekta människan, den som skulle få äga 
hela jorden och allt i den. Han väntade tills rätt 
tid var inne och ut kom den perfekta männ-
iskan och det var vi romer som var de perfekta 
varelserna! 

Skratten blev nu ännu högre. Till och med 
pappa som var den äldsta av bröderna och den 
allvarligaste började skratta så mycket att kaf-
fet kom forsande ut ur hans näsa och mun. Jag 
kunde inte hålla mig heller, jag började skratta 
och kramade om min stora farbror hårt om 
halsen. Han var rolig min farbror, ”vi romer de 
perfekta människorna” tänkte jag och skrattade 
vidare för mig själv.

Bagir Kwiek,  
läsambassadör 2019–2021
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Det är fredagskväll. Den lilla häxan Ida 
är hemma och har det tråkigt. 

Buääh! Jag har 
inget att göra!

då uppenbarar sig plötsligt en 
skäggig figur i ett moln av rök. 

Vad är det 
där för 
en knasig 
tomte?

Jag är ingen tomte, jag är 
Aldorn den vise och Jag har

en gåva till dig.

Till mig? 
Som en 
present 
alltså?

Ja, en bok faktiskt! 
Vänta lite, jag har den 

här i hatten ...

Denna bok öppnar porten 
till en ny värld!

En alldeles 
särskild bok

Dessa sidor får dig att 
glömma tid och rum!

Jaha!

Dessa bokstäver gör dig 
till en ny människa!

Wow!

Nej, det är något 
mycket bättre än 

så. Det är …

Menar du att det är en 
magisk trolldomsbok?

… en väldigt ... väldigt ... väldigt 
spännande bok. Varsågod.

Vad väntar du på 
din tomte? Sätt 
igång och läs!

“ ... Det var midnatt, och stormen brusade i de 
urgamla, jättestora trädens kronor. De torns-
tjocka stammarna knakade och jämrade sig ...”

Den här boken är så himla bra 
Aldorn, vi måste läsa hela natten!

puff!
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