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Det var sent i november. Det var 
höst. Det hade varit en orolig tid, en 
annorlunda stund på jorden. Inget 
hade varit sig likt och ovädersmolnen 
avlöste varandra. Först var det kallare 
än vanligt, sedan varmare än vanligt, 
efter torka kom översvämningar som 
tog allt i dess väg. Sedan en längre 
tid hade människor uppmanats att 
hålla sig inomhus, bara leva med 
varandra men inte andra. Det fanns 
inte mycket att glädjas åt men man 
fick göra det bästa av den situation 
som rådde. Men nu hände det något. 
För fastän mörkret svepte allt tätare 
kring hus och människor, anades 
ändå en strimma ljus i horisonten. 
Ovädersmolnen började skingras, 
människorna kröp ut ur sina gömslen 
och såg sig förvånat omkring. Jorden 
hade inte gått under och kometen 
inte kommit. Kanske var det över 
nu. Man sträckte på sig och borstade 
av sig damm och brödsmulor. Med 
nyvunnet självförtroende citerades 
ett världsberömt Mumintroll: ”Jag 
misstänkte hela tiden att den här 
historien skulle sluta bra...”

För er som inte känner till 
Mumintrollet, hans familj och vänner 
kan jag säga att han är väl värd 

att bekanta sig med. Hans skapare 
hette Tove Jansson och den värld, 
muminvärlden, som mejslats fram i 
åtskilliga serier och böcker är som ett 
autonomt universum, förtrollande 
och fantasieggande, för både vuxna 
och barn. Läsaren får liksom allt på en 
gång i en blandning: idyll, apokalyps 
och oavbrutna äventyr. Muminvärlden 
befolkas av både profeter och filosofer 
och råddiga djur. I den världen håller 
man ihop, tar varandras tass och 
angriper faror, grymma element och 
rädslor med nyfiken förväntan. 

Äventyr och främmande och 
spännande världar bjuder även årets 
katalog på. Kanske hittar du någon 
karaktär att kroka arm med i en extra 
spännande bok som tänder gnistor 
i ditt innersta. Eller en berättelse 
som kan trösta och hålla sällskap när 
det känns ensamt och kallt. I årets 
katalog har vi också extra mycket 
pyssel. I seriernas värld till exempel 
finns många spännande figurer. I 
katalogen kan du testa om du liknar 
någon av dem. Kanske är du rent av 
ett Mumintroll: romantiker med stort 
hjärta, vännernas vän, både rädd, 
modig och fundersam. Nyfiken och 
dubbelbottnad. Testa, vet jag!

Förord

Henriette Zorn
Projektledare, 

Barn- och ungdomsbokskatalogen
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hittar du på sidorna  
5, 21 och 35 i barn-

delen och 9 och  
20 i ungdoms- 

delen

Deltagande förlag: ADES MEDIA, ALFABETA, ARGASSO, ASKUM, ATRIUM, B/WAHLSTRÖMS, BARENTS PUBLISHER, BETA PEDAGOG, BONNIER CARLSEN, C’EST 
BON KULTUR, CALAZO, CHATR PUBLICATIONS, DAR AL MUNA, EGMONT, EN BOK FÖR ALLA, ERG-FÖRLAG, EPIX, FENIX, GALAGO, GILLA BÖCKER, HEDVIG, 
HEGAS, HOI FÖRLAG, IDUS, KARNEVAL, KARTAGO, LILLA PIRATFÖRLAGET, LIND & CO, LUMIO, MIRANDO BOK, MBIFE BOOKS, MODERNISTA, NATUR & KULTUR, 
NDIO, NORDIENT, NOSEBLEED STUDIO, NYPON, OLNIANSKY TEKST, OPAL, ORDALAGET, RABÉN & SJÖGREN, SOMA BOOKS, SPEJA, STEVALI BARN, TYANACHU, 
VILJA, VOLANTE, VOMBAT, VOX BY OPAL

Översättningarna av presentations-
texter av böcker på andra språk än 
svenska, är gjorda av Exacta översätt-
ningsbyrå på uppdrag av Kulturrådet



KNITTERIKNIRR SÄGER FÅGELN 
JOAR TIBERG
BILD: ANNA BENGTSSON
KARNEVAL. 32 SIDOR

VARGEN OCH FLUGAN 
ANTJE DAMM
ÖVERSÄTTNING: ERIK TITUSSON
LILLA PIRATFÖRLAGET. 22 SIDOR

VAD SÄGER KROKODILEN? 
EVA MONTANARI
ÖVERSÄTTNING: GUNILLA HALKJAER OLOFSSON
LILLA PIRATFÖRLAGET. 32 SIDOR

BAKOM AFFÄREN 
ANNIKA HEDIN
BILD: KARIN CYRÉN
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

Vad säger nötskrikan? Den låter: 
“Kräsch, kräsch, kräsch”! Vilket läte 
har Storlommen?  “Klåi gók, klåi 
gók, klåi gók”. Hur låter spillkråkan? 
Den säger “Kly, kly, klyyy”. På varje 
uppslag syns och hörs fåglar. De är 
gestaltade i den miljö där de hör 
hemma i naturen. En målande och 
tungvrickande småbarnsbok som, 
vid högläsningen, kommer locka till 
fniss och skratt. Har man tur får man 
kanske syn på någon av fåglarna nästa 
gång man går på promenad.

Vargen är hungrig och känner sig lite 
småsugen på något gott! En kaktus 
kanske skulle smaka. Lite stickigt. Men 
är man hungrig, så är man. Vargen blir 
inte alls mätt. Den där bilen ser god 
ut! Svårsmält, men riktigt smaskig! 
Vargens mage fortsätter att kurra. 
En fisk slinker ner och ett äpple och 
en katt. Hur mycket vargen än äter, 
blir han inte mätt. Han är fortfarande 
hungrig som en varg! Rolig och  
småklurig vad-var-det-som-försvann-
pekbok.  
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Rrrring, rrrring, rrrring säger klockan 
när det är dags för lilla krokodilen att 
vakna. Splash, splash låter vattnet 
när han badar. Nam nam nam säger 
krokodilen när han äter. Medan 
det låter UUÄÄÄÄÄ, UUÄÄÄÄ när 
mamma krokodil lämnar honom 
på förskolan. Men då säger hans 
kompisar nöff nöff, mjaaauuu, pipp 
pipp och o-o-o och då känns det 
genast bättre. Här får vi följa med 
en liten krokodil i hans vardag, men 
framför allt hur den låter. 

Vi kommer till en stor parkering! 
Men vad finns där på andra sidan? 
En affär! Vad finner vi bakom den 
stora affären? Där finns en skog! 
Vad finns i skogen? Där sitter en 
uggla högt upp i ett träd? Vad är det 
ugglan ser långt där nere på marken? 
Är det en kvist, en älg eller kanske 
bara nåt skräp? Kan du se vad det är? 
Med härliga perspektiv och starka 
färger en bilderbok för de yngre om 
att titta närmare och närmare och 
ännu lite närmare. 
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MARCUS BARBOSA FERREIRA  
VÄLJER BÖCKER FÖR DE MINSTA 
OCH BILDERBÖCKER.

Beskriv dig själv med fem ord? 
Skrattig, sport- och boknörd, som 
älskar hamburgare. 

Hur var din process för urvalet till 
årets katalog?
Först väntar jag tills allt, i stort sett, 
kommit in. Sedan sätter jag i gång 
och läser. Jag läser i bilen, på mobi-
len, vid matbordet (fast jag inte får, 
förlåt familjen!), i hängmattan, uppe 
i träkojan. Jag har nästan alltid en 
bok med mig vart jag än går. För att 
sedan samla ihop alla böcker framför 
mig och sortera upp dem i olika högar 
efter varierande kriterier. Sedan börjar 
jag med att välja ut de mest självklara, 
vilket brukar vara långt mer än hälf-
ten, samt sorterar bort de böcker som 
jag inte tycker om. Sedan läser igen, 
jag läser om de flesta böckerna, och 
klämmer och väger återstående böcker 
lite extra och då är jag nästan i hamn.   

En personlig favorit i årets  
utgivning av bilderböcker? 
Svårt att plocka ut en favorit. Jag är 
svag för bilderböcker som har ett 
direkt och självklart tilltal till barnen 
samt böcker som skapar funderingar 
och ställer frågor. Summa summarum 
böcker som vid högläsning skapar det 
där speciella bandet mellan läsare och 
lyssnare. Och det har böckerna: Kanske! 
av Chris Haugton, som har det där 
direkta tilltalet, samt Pija Lindenbaums 
nya bok Vitvivan och Gulsippan. Som 
man, rakt upp och ner, kan läsa som en 
rolig bok. Men inbakat mellan raderna 
finns ett mångt mycket större allvar. 

Kan du se något tema i den  
nyutgivning som du har läst? 
Det har kommit ovanligt många 
bilderböcker med existentiella och 
filosofiska tankar. Jag har valt ut några 
av dem till katalogen. Sedan har det 
också kommit många fina böcker på 
temat: Livet på förskolan.  

Marcus Barbosa Ferreira är barn- 
bibliotekarie vid Umeå stadsbibliotek 

Vi som väljer
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NISSE OCH NORA PLÅSTRAR OM 
EMELIE ANDRÉN. BILD: LISA MORONI. ÖVERSÄTTNING: NAMDAR NASSER OCH OLA 
HUSAMOU. NORDIENT. 14 SIDOR

MEÄN PIKKU KIRJA 6 
MONIKA POHJANEN 
BARENTS PUBLISHER. 32 SIDOR 

MAJA PEKÉL SAVIÁKO
MAJA BEKKILA GULLO VETTOS
MAJA BAKAR SAVIÁKO
MIA TAIKON 
BILD: EVA WIJK 
ÖVERSÄTTNING: FRED TAIKON (KELDERÁS)
ÖVERSÄTTNING: ORVO GRÖNFORS (KAALE)
ERG-FÖRLAG. 12 SIDOR 

Böckerna om Nisse och Nora vänder sig till de allra minsta barnen. 
I den här boken ramlar Nora och får en bula. Det får även Elefanten 
som satt i vagnen som Nora körde. Nisse dyker lämpligt upp och vet 
precis hur man ska trösta en liten, ledsen och ”trillad flicka” – med 
kramar och plåster förstås. Mycket plåster ska det vara och Elefanten 
ska också ha, såklart! Vardagsdramatik med gulliga bilder på slit- 
vänliga kartongsidor. Parallelltext på dari/persiska och arabiska.

Här kommer den sjätte delen av Monika Pohjanens pekboksserie 
Meän pikku kirja för de minsta läsarna. Den här gången tar flickan, 
pojken och katten bussen in till stan där de går på café och till 
bokhandeln. Språket består av lätta fraser på meänkieli. Många 
upprepningar och karaktärer känns igen från de tidigare böckerna. 
En pedagogisk och samtidigt rar bok som kommer att uppskattas av 
många barn och deras föräldrar. 

Denna pekbok är den första i Mia Taikons serie om den 
romska flickan Maja. Tillsammans med sin morfar bakar hon 
Saviáko (en romsk kaka) som de sedan bjuder kusinerna på. 
Meningarna är korta och illustrationerna tydliga vilket säker- 
ligen kommer att göra boken populär bland de minsta läsarna. 
Boken finns i två upplagor på de två varieteterna kelderás 
respektive kaale och med sitt medvetna genusperspektiv ger 
den en fin skildring av en modern romsk familj. 

 کتابها در باره نیسه و نورا کوچکرتین اطفال را مخاطب قرار می دهند. در این کتاب نورا روی
 زمین می افتد و رسش افگار می شود. حتی فیل هم افگار می شود که در کراچیگکی نشسته
 بود که نورا می چالند. نیسه به موقع پيدا می شود و او خوب می داند که چطور یک دخرت

 کوچک و غمگین را که روی زمین افتاده باشد، با در آغوش گرفنت و طبعاً پانسامن کردن
 دلجویی کند. پالسرت زیادی در کار است و طبعاً فیل هم باید پانسامن شود! داستان زندگی

 روزمره همراه با عکس های قشنگ روی صفحات ساخته شده از مقوای بادوام. منت موازی به
زبان فارسی/دری و عربی.

Tässä tullee kuues osa Monika Pohjasen peekkikirjasarjasta Meän 
pikkukirja pieniimäile lukijoile. Tällä kertaa tyär, poika ja kissa 
ottavat byssin kaupunkhiin ja menevät kahvilhaan ja kirjakaupha-
an. Kieli koostuu helpoista meänkielen fraasista. Paljon toistuksia 
ja karaktääriä tunnethaan aiemista kirjoista. Pedagooginen ja 
samala hauska kirja josta moni lapsi ja heän vanheemat tulevat 
tykkäämhään. 

Dauva liin hin vaaguno aro Mia Taikoniski serie apo dai roma-
ni tšai Maija. Tšetanes baro daadessa joi bekkila vettos. Doo-
lesko paalal joon diine  lengo naartenge. Laave na langȟto ta 
faraba hin tšerde tšihkas. Sosko ȟaal dauva liin vela kamlimen 
maȟkar mengo dikno drabiboskiere. Liin hin dui varitetora aro 
romani tšib kelderáš ta kaale. Merekniba ta genusperspektivos 
dela liin tšiȟka alternatiivos moderno kaalengo huupa. 

Kačá kníga si o pérvo ánda Mia Taikonáski serie pa e  
řomaní šej e Maja. Ánde jekh than ko láko pápo, pekél e 
Maja Saviáko ( jekh řomanó gugló manřó) kaj von si te den 
le veronén. O téxto naj lúngo thaj le patréci si šukár maklé, 
godó ánde jekh than si te kerél e kníga populárno maskar 
le maj cigné gláti. E kníga arakhés pe duj varitétora ánda 
e romani šib kelderáš thaj pe kaale. Ánde péski gíndo pa 
e genusperspektíva del e kníga jekh šukár patréto pa jekh 
modérno řomaní família.
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نیسه و نورا چسب زخم / پالسرت

DARI/ 
PERSISKA OCH 

ARABISKA 

MEÄNKIELI

ROMSKA 
KAALE/ 

KELDERÁS 
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FÖLJ MED MIG UT I NATTEN 
HELEN RUNDGREN
BILD: KENNETH ANDERSSON
ALFABETA. 32 SIDOR

JONI PLOCKAR ALLA BÄR 
JESSIKA BERGLUND
LILLA PIRATFÖRLAGET. 32 SIDOR

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

ÅK MED OM DU VÅGAR 
HELENA DAVIDSSON NEPPELBERG
ALFABETA. 32 SIDOR

BORTA  
CARIN WIRSÉN
BILD: MATILDA RUTA
EN BOK FÖR ALLA. 18 SIDOR

OJ OJ OJ 
KARIN CYRÉN
LILLA PIRATFÖRLAGET. 18 SIDOR

Var är skeden? Borta! Var är toarullen? 
Också borta! Men vispen måste väl 
vara här någonstans? Var är alla 
kompisarna från kökslådan? Alla 
kompisar är borta! Nu måste vi 
tillsammans ge oss ut på en vindlande 
upptäcksfärd för att hitta kökslådans 
alla kompisar. Men det är svårt, för så 
fort man hittat alla så förvinner dom 
lika snabbt igen. En spännande och 
rolig pek- och hittabok i välbekanta 
miljöer för de allra minsta. 

En härlig dag i parken finns det 
mycket att upptäcka och se. Det är så 
mycket spännande att man knappt 
kan välja vad man ska göra först. 
Att gunga, gräva i sandlådan eller 
leka med bollen. Men vart tog bollen 
vägen? Den rullar under den stora 
busken! Det blir lite väl spännande 
när man inte hittar Mamma. Efter 
lite tröst så blir det äventyr igen. 
Söker man noga i de färgstarka 
illustrationerna finns det mycket som 
man inte ser vid första anblicken. 

När mörkret faller och ljuset 
framträder som små prickar i det 
mörka. När så natten kommer och 
ljuden hörs allt tydligare, då måste vi 
vara modiga när vi tillsammans med 
vår lurviga vän försiktigt smyger ut på 
vårt nattliga äventyr. En spännande 
berättelse med tydliga och enkla 
bilder så att även yngre barn kan 
tolka och leva sig in i boken. Lagom 
spännande vad-är-det-som-gömmer-
sig-i-mörkret-bilderbok.

Joni är i skogen tillsammans med Kalle 
och Vincent. De ska plocka bär. Men 
oj vad svårt det är att låta bli bären i 
korgen. Jordgubbar, hallon och blåbär 
ser ju så goda ut att man vill äta upp 
dem på en gång. Men skogen är också 
stor och alla träd ser nästan likadana 
ut, så det gäller att se upp så att man 
inte går vilse eller blir uppäten av 
myrorna. En lärorik men samtidigt 
underhållande upptäckarbok för de 
minsta.

Hur härligt är det inte att gå till 
parken med någon man tycker om? 
Att vara tillsammans! Att fika, leka 
och gunga. Gunga så högt att det 
kittlar i magen tills tårarna kommer 
och skrattet tjuter. En småbarnsbok 
som på ett härligt sätt beskriver hur 
en liten händelse eller pirrande känsla 
kan bli till stor dramatik. För när 
”skrattet studsar upp från magen”. Då 
vet vi att det är “Bästa, bästa, bästa 
dagen”. En bok som är som den heter: 
Glad.

Att åka tåg är roligt! Men att åka tåg 
med spöken är kanske inte lika roligt. 
Som tur är, är spökena snälla och vi 
vågar åka med. Nu börjar tåget röra sig 
och vi åker bort från den stora staden. 
Sedan åker vi upp för ett stort berg 
och över en skraltig bro. För att tuffa 
in i den mörka skogen och in i den 
nattsvarta tunneln. Vad finns på andra 
sidan? Följ med på en annorlunda 
tågresa. Mysrys i pekboksformat för 
den som vågar åka med!
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BOKEN OM ATT GÅ PÅ FÖRSKOLA 
JOSEFINE SUNDSTRÖM. BILD: MERVI LINDMAN 
ÖVERSÄTTNING: KHOSROW RAZAVI. DAR AL MUNA. 26 SIDOR 

En härlig bok om livet som förskolebarn. Passar att läsa för någon 
som ska börja i förskolan men har också hög igenkänningsfaktor för 
barn som redan har börjat. Vi får följa Dam-Dam under en hel dag 
med början i en fartfylld färd i vagnen. Sen är det fullt schema hela 
dagen med samling, sångstund, fruktstund, lekstund, lunch, sovstund, 
utelek ... Plötsligt har dagen gått och pappa är där och hämtar. Finns 
också på dari, arabiska och svenska. 

 کتابی دلپذیر درباره کودکانی که به کودکستان می روند. خواندن آن برای کودکی مناسب
 است که می خواهد کودکستان را رشوع کند و همچنین برای کودکی که تازه کودکستان را

 رشوع کرده هم همذات پنداری باالیی ایجاد می کند. ما »دام دام« را در طول یک روز کامل
 دنبال می کنیم که رشوع آن با سفری پررسعت  در یک واگن همراه است. سپس برنامه روزانه
 برای متام روز کامال پر شده است با جمع شدن کودکان، زمان رسودخوانی، زمان خوردن میوه،
 ناهار، زمان خواب میان روز، بازی در حیاط کودکستان...ناگهان روز به پایان رسیده پدر آنجا
 ایستاده و می خواهد او را به خانه بربد. همچنین به دری، عربی و سوئدی هم موجود است.
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کتاب رفنت به کودکستان

PERSISKA

Hur många enhörningar ser du här, och hur många hästar? Skriv in rätt antal i rutorna! 

= =
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Från vilken bok kommer 
den här figuren? 

Skriv titeln här:

FACIT HITTAR DU PÅ SIDAN 1 I UNGDOMSDELEN

FACIT HITTAR DU PÅ SIDAN 1 I UNGDOM
SDELEN
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Vi är på besök på förskolan Skytten i 
Stockholmsförorten Skogås. Här har 
barnen ett eget bibliotek. Det ligger 
mitt i förskolan. 

– I hjärtat, säger förskolläraren 
Jeanette Hedberg som visar oss fram. 

Rummet är stort och ljust. Här 
hänger romerska ringar i taket och 
bakom en koja syns en ribbstol. Tidiga-
re var det en rörelsesal, som ofta stod 
tom. Nu är väggarna fulla med boktips, 
teckningar och serier som barnen 
gjort. På en gymnastikstång hänger 
påsar med böcker och pyssel. Här finns 
också ett bokträd, utklädningskläder, 
en koja, ett tält och en scen. Biblio- 
teket är en del av Huddinge kommuns 
satsning på språkutveckling i försko-
lan. Tjugo av kommunens förskolor 
fick 10 000 kronor per avdelning för 
att bygga sina bibliotek hösten 2020.

Barnen Frank, Mirjam och Victor 
kryper in i tältet där Frank läser en 
saga för kompisarna. De skrattar, 
busar och pratar om vad de läser.

Ett förskolebibliotek kan se ut på många olika 
sätt beroende på förskolans förutsättningar,  
önskemål och pedagogiska inriktning. 
Förskolebiblioteken är till för att väcka 
barnens nyfikenhet att upptäcka, läsa och lära. 
Läroplanen Lpfö 18 och andra styrdokument 
ligger i grunden. Närheten till böcker och ett 
mångfaldigt litteraturutbud gör att barnens 
nyfikenhet och läslust inspireras och främjas på 
ett naturligt sätt. Läsningen blir en självklar del  
i barnens vardag. 

Text: Anna Ringberg
Foto: Susanne Kronholm

– Vårt bibliotek är en levande plats, 
berättar Jeanette Hedberg. Inget rum 
där man måste sitta still och vara tyst. 
Det är en mötesplats för barnen. Vi 
läser, leker och dramatiserar. 

Det finns fyra avdelningar på 
förskolan. Varje avdelning har sin 
speciella dag i biblioteket. De stora 
barnen har jobbat mycket med drama. 
Bland annat har de spelat De tre små 
grisarna. Frank och Mirjam visar kläder 
de använt i sina pjäser. 

Alla böcker i biblioteket är för-
skolans egna, som de köpte in när 
biblioteket byggdes. En del nya 
möbler och saker införskaffades också, 
annat letade de fram ur förråden, 
eller tillverkade själva – som det fina 
bokträdet. 

Böckerna måste inte alltid vara 
i bibblan. Ofta följer de med ut på 
gården eller i skogen, de lånas också 
ut till avdelningarna, och de böcker 
som fanns på förskolan sedan tidigare 
är kvar där de stod då. Ja, här ser man 
böcker lite överallt. 

Många av förskolebarnen har ett 
annat modersmål än svenska, och 
här finns också böcker på flera andra 
språk. Genom appen Polyglutt kan 
barnen dessutom få lyssna på böcker 
på sina modersmål. Föräldrarna har 
också fått appen, och barnen lyssnar 
mycket hemma. 

Vad har det inneburit för förskolan 
att ha ett bibliotek, frågar jag.

– Vi har blivit mer medvetna om 
böckernas betydelse för språkut-
vecklingen. Biblioteket har blivit ett 
viktigt verktyg i språkarbetet, berättar 
Jeanette Hedberg och ser sig lyckligt 
omkring. Och vi är så stolta över vårt 
fina bibliotek. Det har blivit en boost 
för oss alla. 

Jeanette Hedbergs tips  
till förskolor som vill 
börja med bibliotek:

 ⚫ Börja med ett 
öppet samtal. 
Vad är ett  
bibliotek för er?
 ⚫ En inspirerande föreläsning kan 
också vara ett bra startskott. Det var 
det för oss. Alla i personalen fick 
delta.
 ⚫ Anpassa biblioteket efter era för-
utsättningar. Alla förskolebibliotek 
i Huddinge ser olika ut, och så ska 
det vara.
 ⚫ Inspirera till olika sätt att arbeta 
med böckerna. Lek, tipsa, gör serier, 
dramatisera!
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Miriam, 5 år 
Katten Molly av Karin Danielsson
Det här är min favoritbok. Den handlar om 

katten Molly. Hon får två kattungar, Sotis 
och Snövit. Sotis springer ut 

på gatan och blir påkörd. 
Hans mamma tror att 
han dör, men han klarar 
sig. Jag tycker mycket 

om katter. Vi brukar 
leka den här boken i 
biblioteket, i det vita 
tältet. Då är ungarna 
bakom tältet. 

Vem brukar du vara 
då?
Jag har varit både 

mamman och Sotis och 
Snövit. 

Frank, 5 år
Dinosaurier älskar underbyxor av  
Claire Freedman och Ben Cort
Varför har du valt den här 
boken?
Jag älskar T-rex och jag 
älskar kalsonger! 

Kolla här! Och kolla 
här! Nu kommer det 
jätteroligt! Haha! 
Kolla den här bilden! 
Det är den bästa 
bilden. 

Titta vilka fina. 
Vad är det?
Det är spetstrosor. Jag 
kan läsa själv. Nån solig 
dag ska jag ta med mig 
en bok om farliga djur till 
förskolan.

Nicole 
och Victor, 5 år
Bockarna Bruse 
kommer igen av Bjørn 
F. Rørvik och Gry 
Moursund
Nicole och Victor berättar: Det handlar om Bockarna Bruse som kom 
till bensinmacken. Men våffelhuset är stängt. Badhuset är stängt. Allt 
är så tråkigt där. Trollet har flyttat till ett äldreboende. 

Nicole: Det är en jätterolig bok. Lilla bocken klampar. Då säger 
trollet: Hörrudu, är du det stora trollet?

Victor: Bäst är när bocken ska stånga trollet!
Är bilderna fina?
Ja, bilderna är fina och roliga och knasiga, säger Victor. 

Titta där, dom missat lite grå färg. Mest är den rolig, säger Nicole.
Var brukar ni läsa den?
Vi läser den på avdelningen, säger Victor.

Ja, säger Nicole, på vår avdelning börjar vi skratta hela tiden.

Måns, 5 år
Godistrollet av Jonna Björnstjerna
Det handlar om lillebror som åt 
godis. Han åt en polkagris. Men 
trollet tog in sina vassa klor i köket 

och tog honom!  Så kommer dom till 
en hemsk godisfabrik. 
Titta det är barn som blivit fångade 

och har tejp på munnen! 
Där fanns en maskin som gjorde 

godis. Men bara godistrollet får äta det. 
Annars åt trollet upp barnen. Så smakar 
lillebror på trollets hår. Vem smakar på 
mitt hår, säger trollet. Och svalde lille-
bror. Men lillebror ropar från magen: Ni 

behöver inte vara rädda! Ät upp honom. 
Är boken läskig?

Boken är lite läskig men rolig. 
Tycker du om godis?
Ja, såklart.

Ur Läroplanen för förskolan (Lpfö 18):
”Språk, lärande och identitetsutveckling 
hänger nära samman. Förskolan ska 
därför lägga stor vikt vid att stimulera 
barnens språkutveckling i svenska, 
genom att uppmuntra och ta tillvara 
deras nyfikenhet och intresse för att 
kommunicera på olika sätt. Barnen ska 
erbjudas en stimulerande miljö där de 
får förutsättningar att utveckla sitt språk 
genom att lyssna till högläsning och 
samtala om litteratur och andra texter.”
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SÖMNTUTAN
ALF BERGSTRÖM
NATUR & KULTUR. 32 SIDOR

JAG TALAR SOM EN FLOD 
JORDAN SCOTT
BILD: SIDNEY SMITH
ÖVERSÄTTNING: KATARINA KIERI
LILLA PIRATFÖRLAGET. 40 SIDOR

DET BLEV EN ÄLG
MEG ROSOFF
BILD: DAVID ERCOLINI
ÖVERSÄTTNING: GUNILLA HALKJAER OLOFSSON
LILLA PIRATFÖRLAGET. 48 SIDOR

Sigge Trut är tonsättare och expert 
på att göra signaler till väckarklockor. 
Nu måste Sigge hjälpa Franz, som 
har hotellet på andra sidan gatan, 
med att väcka sin man Putte som inte 
kan vakna på morgonen för att göra 
frukost till gästerna. Sigge hittar på 
en massa olika vackra melodier och 
skräniga ljud, men inget fungerar 
på Putte. Då bestämmer sig Sigge 
för att skapa Megatutan. Charmig 
och 70-talisktisk bok, med en rolig 
sluttvist.

Tänk att vakna varje morgon med 
ordens ljud runt omkring sig. Men inte 
få fram dem själv. Att bokstäverna 
bråkar och slingrar sig så att orden 
fastnar i halsen. Att vara tyst som en 
sten och inte kunna berätta om det 
månsken som egentligen strålar ut ur 
din mun. En bilderbok om att finna 
styrka i sig själv och hitta orden så att 
man kan tala som en flod. En poetisk 
och finstämd berättelse med vackra 
illustrationer.

Vår bebis har ett sammetsmjukt skinn 
och väldigt långa ben. Han har stora 
bruna ögon och hans öron är silkes- 
lena. Vi skulle inte byta honom mot 
någonting i hela världen, för han är 
den sötaste bebis som finns. Men vad 
gör man när bebisen växer jättefort, 
blir stor och stark och så snabb att 
den kan springa lika fort som bussen. 
Detaljrikedom och varm humor i en 
bilderbok om hur det är att få ett 
syskon.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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FARVÄL
ANDERS HOLMER
NATUR & KULTUR. 56 SIDOR

Efter ett svårt samtal med sin mamma, 
bestämmer sig barnet för att ge sig ut 
på en strapatsrik resa i sitt eget 
”fantasiland”. Drömlandet dit man 
kan bege sig när verkligheten blir för 
svår att handskas med. För att där i 
trygghet, finna kraften och modet att 
tänka det otänkbara. En textlös 
trösterik berättelse med inkännande 
illustrationer. Om förlust men lika 
mycket om kärlek och hur man sätter 
ord på sina känslor.

Vill
läsa!

Har
läst

MATILDA WALLIN OCH MAX 
ELNERUD VÄLJER BÖCKER PÅ 
ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA  
OCH PÅ DE NATIONELLA  
MINORITETERNAS SPRÅK

Några tankar kring de böcker  
ni har valt att presentera?
Vi har försökt få med så många språk 
som möjligt och samtidigt tänkt på att 
det ska finnas något för alla åldrar. I år 
har det kommit många böcker som har 
översatts från svenska till andra språk 
men också en del som skrivits direkt 
på ett annat språk.

Vad har varit svårast i processen att 
göra urvalet till årets katalog?
Att hitta böcker på många olika språk. 
I år har vi fått in böcker på knappt 20 
språk, det kanske låter mycket men 
med tanke på att det talas omkring 200 
språk i Sverige så är det väldigt lite.

Vad har varit roligast?
Att det kommit så många bra böcker på 
olika teman. Både svenska barnboks- 
klassiker i översättning som Mamma Mu 
och Knacka på och nyskrivna böcker 
med fina illustrationer på originalspråk 
som till exempel persiska, tigrinska och 
somaliska. Kontakten med författarna 
och förlagen är också väldigt rolig, 
många är verkligen eldsjälar och brin-
ner för barnlitteraturen.

Nämn ett språk ni själva gärna 
skulle vilja kunna läsa på?
Matilda: Jag skulle gärna vilja kunna 
arabiska eftersom det talas i så många 
olika länder och för att det finns så 
många fina barnböcker på arabiska. 
Max: Jag tycker att det vore coolt att 
kunna läsa på jiddisch. Det skrivs ju 
med det hebreiska alfabetet och så har 
det en otroligt rik berättartradition.

Matilda Wallin är bibliotekarie på 
Kista bibliotek och Max Elnerud är 
bibliotekarie på Hornstulls bibliotek  
i Stockholm

Vi som väljer

BIL
D

ERBÖ
CKER
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VAD GÖR DU? 
ELISA AMADO
BILD: MANUEL MONROY
ÖVERSÄTTNING: HORST SCHRÖDER 
EPIX. 28 SIDOR

VEMS PARAPLY? 
ELENA AREVALO MELVILLE
ÖVERSÄTTNING: JILL SELLING
IDUS. 40 SIDOR

MINA HUSDJUR 
NILS ANDERSSON 
BILD: ERIK SVETOFT
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

BLUNDA 
ELISABET ERICSON
NATUR & KULTUR. 26 SIDOR

Clara har gått till parken. Plötsligt får 
hon syn på ett paraply. Någon måste 
tappat det. Hon bestämmer sig för 
att lägga paraplyet på en bänk så att 
den som tappat det lättare ska hitta 
det. Plötsligt säger paraplyet, Tack! 
Sedan utvecklas en magisk kedja av 
händelser i en värld där allt är möjligt. 
Finurlig bilderbok med stämningsfulla 
bilder som handlar om vikten av att 
vara snäll men också om konsten att 
förlåta.

Hela huset är ockuperat av djur, 
massor av djur. Allt från fiskar som 
diskar, vårtsvin som sörplar portvin, 
till hjorten och renen som gjort ren 
varandra och rockan som leker med 
dockan. Det bara myllrar av djur över 
bildsidorna. Både av djur som finns 
i Sverige och mer exotiska djur. Det 
är roligt, det är galet och texten är 
både fyndig och humoristisk. Tack för 
visiten! Ajöken! Från Parakiten och 
Höken. 

Det är Chepitos första skoldag. Innan 
han går till skolan vill han ut och 
leka. Han tycker inte att han behöver 
gå i skolan, han kan ju redan allt. 
Medan han leker träffar han på flera 
människor som läser något. ”Varför, 
varför, varför, läser du”, frågar Chepito 
vetgirigt och får till sin förvåning 
olika svar av alla han frågar. När han 
kommer till skolan och läraren börjar 
läsa inser Chepito att det ändå inte är 
så dumt att gå i skolan.

Miss Mille avskyr två saker. Det första är tidiga morgnar och det andra är skolan. 
Men hon älskar hundar. Problemet är att ALLA i skolan har en hund, förutom 
hon. Varje morgon tjatar hon på sin mamma att de bara måste skaffa en hund, 
det spelar ingen roll vilken. En morgon säger mamma, till Milles stora förvåning, 
JA! Med villkoret att de ska hämta den på ett hem för övergivna hundar. När de 
kommer dit vet Mille inte vilken hund hon ska välja? Det finns ju SÅÅÅ många 
fina hundar att välja mellan. Tills hon får syn på Prins. Sedan kommer den stora 
dagen då Mille ska visa upp Prins för de snobbiga tjejerna i skolans Hundklubb. 
Men de blir inte alla lika imponerade. De tycker att Prins ser ut som ett mini-får 
och skrattar elakt åt Mille och hennes fåniga hund. Mille blir helt bedrövad. Men 
det visar sig snart att Prins är en hund med oanade talanger. Rolig, underfundig 
och moralisk på en och samma gång samt med massor av underbara hundar.

JAG VILL HA EN HUND. DET  
SPELAR INGEN ROLL VILKEN! 
KITTY CROWTHER 
ÖVERSÄTTNING: MARIANNE TUFVESSON
LILLA PIRATFÖRLAGET. 40 SIDOR

9

Vem ska Otto leka med? Han ska 
inte leka med Amina i alla fall! När 
så Amina tar hans hand och säger 
”Blunda” så gör Otto, till sin egen 
förvåning, ändå som hon säger. 
Amina leder Otto in bakom de blöta 
ytterkläderna som hänger i hallen 
och där, långt in i mörkret, finns 
en tunnel till en ny värld. En värld 
där allt är möjligt och bara fantasin 
sätter gränser. En bilderbok om 
lekens fantasifulla möjligheter och 
om att våga ta steget ut i det okända.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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HUNDRA EN FRI HUND 
KERSTIN ELIAS COSTA
VOMBAT. 28 SIDOR

SAGOTJUVEN  
GRAHAM CARTER
ÖVERSÄTTNING: KARIN BERG
BONNIER CARLSEN. 40 SIDOR

KATTBOSSEN 
MARTA ALTÉS
ÖVERSÄTTNING: KARIN NILSSON
BONNIER CARLSEN. 32 SIDOR

NEJ! SA KANIN  
MARJOKE HENRICHS
ÖVERSÄTTNING: CARINA GABRIELSSON EDLING
ALFABETA. 40 SIDOR

FREJAS FÖRSTA FJÄLLVANDRING 
EMMA V LARSSON
BILD: MARIA TROLLE
CALAZO. 32 SIDOR

Nej! Sa kanin är en bilderbok i stort 
format. Den handlar om kaninen som 
säger nej till allt mamman föreslår. 
Han vill inte klä på sig. Inte äta trots 
att morötterna ser väldigt goda ut. 
Trots att det ser väldigt roligt ut i 
parken, vägrar kanin gå ut. Han vill 
inte ens bada trots att mamma hällt 
i skum, som ser så härligt ut. Men 
det finns en sak som kanin aldrig 
kan säga nej till. En uttrycksfull 
bok om starka viljor med mycket 
igenkänning. 

Freja ska på sin första fjällvandring 
tillsamman med sina föräldrar. Det 
är mycket att tänka på och Freja är 
lite nervös inför resan. Tänk om hon 
har glömt packa ner allt som ska 
med eller inte vågar att sova i tält. 
Vandringen blir ett äventyr bland 
böljande berg och ljusa nätter. En 
bilderbok om att våga lite extra och 
om att tro på sig själv. Men också 
att stå på toppen av ett fjäll med en 
fantastisk utsikt som gör att man 
glömmer allt. 

Hilma har hundra hundar. En dag 
när hon ska gå ut på promenad med 
hundarna glömmer hon hunden 
Hundra hemma. Hundra, som är en 
smart hund, smiter ut och hittar 
Hilma och de 99 andra hundarna i 
parken. Men idag är Hundra en fri 
hund. Fri att hitta på precis vad hon 
vill. Fri att lukta på igelkottar och 
jaga bollar. Fast när mörkret kommer 
är det inte lika roligt att vara ensam. 
Lättläst bilderbok om att få känna sig 
utvald och ”borta är bra, men hemma 
är bäst”.

Olivia älskar att läsa! Eftersom hon 
är ganska blyg av sig tycker hon det 
känns tryggt att alla äventyr utspelar 
sig i fantasins värld. Men vad händer 
när en sagotjuv plötsligt dyker upp 
och stjäl alla Olivias älskade böcker och 
inte bara hennes, utan hela stadens 
böcker. Det tänker hon inte tolerera! 
Nu måste Olivia bli lika modig som 
hjältarna i hennes böcker. En fartfylld 
bok med detaljrika illustrationer och 
en väldigt söt åttaarmad brottsling.

Hej! Det är jag som är Kattbossen.  
Jag hade ett skönt och lyckligt liv, tills 
en morgon när min familj kom hem- 
släpande på en HUND! Hur kan de 
göra så mot mig! Jag måste ha gjort 
något fel, för ingen frågade vad jag 
tyckte. EN HUND, allvarligt! Hundar 
är ju irriterande, konstiga, äckliga och 
helt ärligt ganska korkade. Hunden 
verkar inte förstå att det är mina regler 
som gäller här. En bilderbok med  
humor och värme som handlar om  
att bli storasyskon.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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FÖDELSEDAGEN
ULRIKA KESTERE
OPAL. 32 SIDOR

Den spralliga pudeln Ture ställer till 
med en hejdundrande dansfest när 
han ska fira sin födelsedag, Musen 
Maja firar sin dag på ett mer av- 
kopplande sätt, i sitt bubbelbad. Men 
hur firar tvättbjörnen Beatrice sin 
födelsedag – hon som inte tycker om 
fest, eller lejonet som glömt allas 
födelsedagar, till och med sin egen! 
Rolig men också tankeväckande 
bilderbok om hur man vill fira sin 
födelsedag. Hur firar du din 
födelsedag?

Vill
läsa!

Har
läst
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MONSTER OCH SPÖKEN  
PÅ ÄVENTYR
ALEXANDER JANSSON
BONNIER CARLSEN. 32 SIDOR

MINA TANTKOMPISAR 
ESTER ROXBERG
BILD: NATHALIE RUEJAS JONSON
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

MUMIENS ÅTERKOMST  
JONNA BJÖRNSTJERNA
BONNIER CARLSEN. 32 SIDOR

Rocky Strumpnäsa har fått post. Det är 
en inbjudan från hans Monstermoster 
Majsan som bor på andra sidan havet. 
Hon ska ha ett stort födelsedagskalas. 
Rocky och hans kompisar bestämmer 
sig för att åka dit. Men det är bråttom, 
för kalaset är redan imorgon och det 
är en väldigt lång och otäck resa dit. 
Ett äventyr som bjuder på oväntade mö-
ten med knasiga figurer och finurliga 
monster. Häftiga illustrationer och 
massor av roliga detaljer att upptäcka.

Boken handlar om Elias som i stället 
för att leka i sin coola trädkoja eller 
racea med sin häftiga lådbil hellre är 
tillsammans med sina tantkompisar 
i kvarteret. Hos Berit målar han 
naglarna medan hennes gubbe 
sover och hos Simin äter han alltid 
nyponsoppa. Gun och Sivan är också 
trevliga men hans favorittantkompis 
är Elsa. Elsa som bara gör så att det 
känns bra. Men en dag händer det som 
inte får hända. Finstämd bilderbok 
med både glädje och sorg!

11

Farmor kanin har öppnat ett hotell. 
Eftersom hotellet ligger nära den 
fruktansvärda delen av Sagoskogen 
är det mest otäckingar som bor där. 
Lilla kanin och hustomten, som 
hjälper till på hotellet, är rädda, 
men inte Farmor. Hon vet att man 
kan vara snäll även om man ser 
otäck ut. En dag är Farmor borta 
och då blir det riktigt läskigt för en 
ensam liten kanin. Bilderbok med 
fantasieggande illustrationer, som är 
mysigt spännande.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

OUR FAVOURITE THINGS   
EMILY JOOF 
BILD: SAWYER CLOUD 
MBIFE BOOKS. 29 SIDOR

När hemma är i två länder kan både att klappa en krokodil och pep-
parkaksbak vara barnens favoritaktiviteter. När älsklingsmaten kan 
vara en typisk rätt från Gambia och svenska köttbullar, ja då förstår 
man att man hör hemma på båda ställena. En bok full av glädje och 
värme, där mångkultur står i centrum och är helt självklart. Boken 
finns också på svenska och heter Hemma här och där.

When two countries are called home, patting a crocodile and baking 
ginger biscuits can both be a child’s favourite activities. When food 
heaven can be a Gambian classic and Swedish meatballs, it is clear 
that you belong in both places. A book full of joy and warmth, where 
being multicultural effortlessly takes centre stage. The book is also 
available in Swedish under the title Hemma här och där.

Vill
läsa!

Har
läst

ENGELSKA

Ёжик и подарочная путаница
IGELKOTTEN OCH PRESENTMYSTERIET    
ANDREJ KURKOV 
BILD: TANIA GORYUSHINA 
TYANACHU. 32 SIDOR 

När igelkotten en dag kommer hem ligger det presenter där till 
honom, men det står inte vem de är ifrån. Han börjar fundera och 
kommer på att han också ska ge någon presenter på samma sätt, 
alltså utan att skriva vem de är ifrån. Men till vem då? En fin liten 
berättelse med härliga illustrationer i pastell. Om tacksamhet och 
vänskap, skriven av en av Ukrainas mest kända författare. Finns även 
på svenska. 

Однажды Ёжик, вернувшись домой, обнаруживает много по-
дарков, но кто их подарил, так и не может понять. Поразмыс-
лив немного, он решает, что тоже должен сделать кому-нибудь 
подарки и не сообщать от кого они. Но вот только кому? Это 
короткий весёлый рассказ о благодарности и дружбе с чудес-
ными пастельными иллюстрациям, написанный одним из 
самых известных украинских писателей. Имеется издание на 
шведском языке.

Vill
läsa!

Har
läst
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DISCO   
AMANDA JONSSON
OPAL. 32 SIDOR

BERIT VILL INTE  
ANNICA HEDIN
BILD: PER GUSTAVSSON
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

Berit vill faktiskt inte leka med 
Lussan – mammas jobbarkompis 
barn. Hon som håller på och bygger 
världens finaste Pandakoja. Lussan 
säger att det bara är en gammal trasig 
kartong. I stället för att leka med 
kojan tar Lussan Berits allra finaste 
pärlor. När så Lussan ritar på det som 
ska bli världens finaste Pandaslott, 
med tuschpenna, då blir Berits hela 
värld röd. En bilderbok om att han-
tera starka känslor som avundsjuka 
och ilska.

Vad gör man på ett disco egentligen? 
Man dansar och har på sig snygga 
kläder och sådant. Kanske fikar eller 
svänger loss med en Tyrannosaurus 
sprätt. Men först måste man planera 
och posta inbjudningar. Det är mycket 
att tänka på. Det blir stressigt. Och när 
det blir stressigt är det lätt att man 
glömmer bort allt som måste göras. 
Speciellt när pappa ropar: Nu är det 
fika! Fint om barns förväntningar och 
hur den sämsta dagen ändå kan bli 
den bästa dagen!

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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FURAN 
LISEN ADBÅGE
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

Familjen har hittat sin drömtomt. 
”Här ska vi bo, här ska vi leva”, ropar 
pappan. Men först måste de röja upp. 
Riva det gamla huset och såga ner 
träden. Så att man kan bygga ett nytt 
hus. Man flyttar in och boar till. Men 
varför är det barr i hela huset? Och 
varför dunsar det kottar på taket när 
det inte finns några träd? Framför allt: 
Varför börjar deras hud se ut som bark 
och deras fötter likna rötter? En 
bilderbok utan svar, men med många 
frågor!

Vill
läsa!

Har
läst

PANNKAKSTÅRTAN  
SVEN NORDQVIST 
ÖVERSÄTTNING: JALILA SALIME 
DAR AL MUNA. 24 SIDOR 

MÅNSORBET     
BAEK HEENA
ÖVERSÄTTNING: DINA YEHIA OCH SUKAINAH IBRAHIM 
DAR AL MUNA. 36 SIDOR 

Katten Findus har det bra som har 3 födelsedagar varje år! Nu är 
det dags igen och som alltid ska Pettson baka en pannkakstårta. Den 
här gången blir det enormt invecklat att få till en tårta. Så invecklat 
att alla grannarna till slut börjar tro att Pettson har blivit helt tokig. 
Först måste nämligen cykeldäcket lagas, nyckeln fiskas upp ur brunn-
nen, stegen hämtas och tjuren luras ... En svensk bilderboksklassiker, 
nu även på dari. 

Det är så varmt! Alla i höghuset svettas trots att det är mitt i natten 
och varenda fläkt och luftkonditionering står på. Månen klarar inte 
värmen och börjar droppa bort. Mormor samlar då snabbt upp 
dropparna och gör sorbet. Inte anar hon hur viktig hennes sorbet ska 
komma att bli. En förtrollande bilderbok av ALMA-vinnaren 2020. 
Illustrationerna är fotografier av dockhusinspirerande miljöer med 
vargliknande pappersfigurer i huvudrollerna. 

 پيشک فندوس خوشبخت است که هر سال سه جشن تولد می گیرد! حاالً باز وقت این مراسم
 رسیده است و پتسون مثل همیشه یک کیک پراته پخته خواهد کرد. این دفعه پخنت کیک

 پراته کار خیلی پیچیده یی خواهد بود. آنقدر پیچیده که همه همسایه گان باالخره فکر می
 کنند که پتسون کامالً دیوانه شده است. در اول باید تایر بایسکل ترمیم شود، کلید باید از

 چاه بیرون کشیده شود، زینه باید آورده شود و به گاونر فریب داده شود ... کتاب تصویری
کالسیک سویدنی، حاال به زبان دری نیز.

 الجّو حاٌر وخانق. وجميع الساكنني يف العامرة يتصبّبون عرقًا رغم أّن جميع املراوح ومكيفات
 الهواء تعمل. لكّن القمر ال يحتمل حرارة الجّو فيذوب ويسيل قطرة بعد أخرى. تقوم الجّدة

 رسيًعا بجمع القطرات وتُحّض منها مثلّجات )سوربيه(. ولكن مل يخطر عىل بال الجّدة كم
 سيكون ذلك السوربيه مهاًم. كتاب مصّور ساحر ناَل يف 0202 جائزة آملا )AMLA(. الرسوم

 والصور الفوتوغرافية مستوحاة من بيئات بيوت الدمى، والشخصيات الرئيسية من الورق
وشبيهة بالذئاب .

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

 کیک پراتهُمثلَّجاُت الَقَمر

DARI ARABISKA
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DET ÄR JAG SOM ÄR TROLLET  
JENNY BERGMAN
BILD: LOTTA GEFFENBLAD
BONNIER CARLSEN. 40 SIDOR

NALLE HAVSÖGA  
MALTE PERSSON
BILD: BILL BRAGG
MIRANDO BOK. 32 SIDOR

STENEN FRÅN HIMLEN 
JON KLASSEN
ÖVERSÄTTNING: LOTTA OLSSON
LILLA PIRATFÖRLAGET. 96 SIDOR

EVENKIFOLKETS ÄLG
GERELCHIMEG BLACKCRANE
BILD: JIU ER
ÖVERSÄTTNING: MARTA ÖSTBORN
VOMBAT. 64 SIDOR

NÄR JAG VAR STOR –  
OCH DU VAR LITEN 
JUJJA WIESLANDER
BILD: EMMA ADBÅGE
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

HORTON HÖR EN VEMLING 
DR. SEUSS
ÖVERSÄTTNING: MARIANNE TUFVESSON
VOLANTE. 62 SIDOR

Evenkerna lever i norra Kina och är 
likt samerna ett renskötande folk. 
Och en dag när den gamle jägaren 
Gelishenke är ute på jakt råkar han 
av misstag skjuta en diande älgko. 
Något en jägare av Evenkifolket inte 
får. Men han såg inte den lilla kalven. 
Älgkalven som inte alls var blyg kom 
att följa med Gelishenke hem. Där 
börjar berättelsen om våra omaka 
vänners, glädjefyllda och sorgliga 
liv tillsammans. Illustrerat i stora 
verklighetstrogna naturbilder.

Storasyster minns en tid när lillasyster 
inte fanns. Något som lillasyster har 
väldigt svår att förstå och acceptera. 
Att det fanns liv innan hon fanns, det 
kan inte vara möjligt. Någonstans 
måste ju hon ha varit? På det svarar 
storasyster likgiltigt att hon inte vet. 
”Du var väl nån annanstans” helt 
enkelt. Samma nån annanstans jag 
kommer till när jag dör. Om syskon-
kärlek och gnabb, om livet och döden 
och om att vara nån annanstans, helt 
enkelt!

På vägen till förskolan blir en liten 
flicka förvandlad till ett troll. Nu är 
hon inget litet barn längre. Nu är hon 
ett stort troll med armar som släpar i 
backen och ben höga som lyktstolpar. 
Alla är rädda för henne. Pappan blir så 
rädd att han försvinner som ett skott. 
Vad ska hon nu ta sig till när ingen 
vill vara med henne längre! Vem ska 
ta hand om henne? För ingen vill vara 
vän med ett troll? Om att vara liten 
men samtidigt känna sig stor. 

En liten nalle sitter bortglömd på en 
vind. Han är ensam, ledsen och fäller 
tårar som blir allt fler. Snart börjar 
tårarna droppa genom taket, rinna ner 
för trappen, ut på gatan och bli till en 
bäck som når till havet. Där på andra 
sidan havet, på en söderhavsö, sitter 
ett gäng övergivna gosedjurspirater 
och väntar på att få segla över havet 
och hämta hem sin vän i nöd. Fin 
och spännande bok om att känna sig 
bortglömd och ensam men hitta sin 
plats igen.

En bok i fem kapitel med tre huvud-
personer. Sköldpaddan, armadillon 
och ormen. Samtidigt som en stor sten 
faller från himlen står sköldpaddan 
och argumenterar med armadillon om 
vilken fin plats han funnit. Men arma-
dillon har en dålig känsla för platsen 
och ställer sig lite på sidan. Stenen 
faller fortfarande. Båda tvekar vilken 
plats som är den bästa och var man 
borde stå. Ormen gillar armadillons 
plats mer. Plötsligt slår stenen ner. 
Vem hade den bästa platsen? 

13

En klassiker för första gången på 
svenska. Den handlar om Elefanten 
Horton när han en dag under sitt 
dagliga bad i djungeln hör ett ljud. 
Visst är det någon med en pytteliten 
röst som ropar på hjälp från ett litet 
dammkorn. De andra djuren tror att 
Horton blivit galen, att han ”är ding, 
att han är en elefant som snackar 
med ingenting”. Men Horton är 
säker på sin sak ”för hallå: Varenda 
någon räknas, stora som små”. Här- 
liga rim i bra översättning.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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R NI ÄR INTE MIN MAMMA
FRANK FURU
BILD: LINDA BONDESTAM
BERGHS FÖRLAG. 40 SIDOR

BOKEN SOM VERKLIGEN  
INTE VILLE BLI LÄST 
DAVID SUNDIN
BILD: CAROLINE LINHULT
BONNIER CARLSEN. 40 SIDOR

VITVIVAN OCH GULLSIPPAN
PIJA LINDENBAUM
LILLA PIRATFÖRLAGET. 44 SIDOR

VI GÅR TILL PARKEN 
SARA STRIDSBERG
BILD: BEATRICE ALEMAGNA
MIRANDO BOK. 74 SIDOR

I huset med röda fönsterluckor bor 
Vitvivorna. Gullsipporna bor i det med 
gröna luckor. I trädet mellan husen 
bor Schäfen. Det är nästan som två 
förskolor men man blir inte hämtad 
eller lämnad. Schäfen är den som be-
stämmer. Och Schäfen har bestämt att 
Vitvivorna ska göra si och Gullsippor-
na så. Men vad händer om man inte 
gör som Schäfen bestämt? En rolig, 
men samtidigt underfundig tankestäl-
lare. En bilderbok om människovärde 
och gränser och så mycket mer.

I parken kan allt hända. Ibland 
händer ingenting och ibland händer 
allt på samma gång. Här har träden 
stått i tusen år. Här bor den flyktiga 
leken. Här kan man träffa den eviga 
vännen. I parken är allt möjligt. 
Ibland vill man gå hem på en gång 
men oftast vill man stanna där 
för evigt! En fantasifull filosofisk 
bilderbok om lekens möjligheter och 
det mest grundläggande – vilka vi är, 
var vi kommer ifrån och vart vi är på 
väg. 

Aysha har kommit ensam till ett främ-
mande land. Där bor hon på en för-
läggning med massor av andra barn. 
Hur mycket människorna i hennes 
närhet än vill väl, är de inte Ayshas 
mamma. Hon saknar sin Mamma så 
himla mycket att tårarna kommer 
och ilskan kokar över. Men tiden går 
och minnen bleknar. Det kommer 
dåliga och bra dagar. En bilderbok om 
ensamhet, utanförskap och om en 
saknad som aldrig försvinner, sår som 
kanske aldrig läker.

Boken som inte ville bli läst är tillbaka. 
Den här gången vill den verkligen inte 
bli läst. Redan på första sidan säger 
boken ifrån: ”Snipp snapp snut så var 
sagan slut”. Så läs den inte. Boken 
är så tråååååkig! Titta bort, hitta på 
något annat, gå ut och spela fotboll, 
kamma en kamel, spela med mobilen 
eller något annat roligt. Vad du än gör: 
Läs inte denna bok. Vill du, mot för-
modan, ändå läsa boken så är det okej 
att tjuvkika lite på första sidan.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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läsa!

Har
läst
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KANSKE… 
CHRIS HAUGHTON
ÖVERSÄTTNING: GUNILLA HALKJAER OLOFSSON
LILLA PIRATFÖRLAGET. 40 SIDOR

INGENTING OCH ALLT 
NAIMA CHAHBOUN
BILD: MAGDALENA CAVALLIN
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

Tre små apor är väldigt sugna på 
mango. Men deras mamma har 
förbjudit dem att gå till mangoträ-
det, för där finns tigrar. Men om de 
bara tittar lite på mangon? Det får 
de nog? Kanske bara smaka på en 
liten, liten mango. Hur farligt kan det 
vara! Kanske bara smaka på en saftig 
mango till. Det kan väl inte vara 
någon fara? För här finns inga tigrar! 
Eller…? Rolig bilderbok för både barn 
och föräldrar. Om att testa gränserna. 
Mycket igenkänning.

Hur började allting, egentligen? 
Frågar jag. Med ingenting! Svarar du. 
Med ingenting! Upprepar jag. Ja! För 
innan allting fanns, fanns ingenting 
och så lite mer ingenting och så ännu 
mer ingenting! Svarar du. Hur länge 
då? Undrar jag. Tills att det ur ingen-
ting kom någonting och någonting 
som är ALLT! Svarar du. Nu fattar jag 
ingenting! Tänker jag. En filosofisk 
bok med drömska bilder, om allt men 
samtidigt ingenting. Den gör en lika 
förvirrad som glad.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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CLOWNEN SOM INTE VAR SÅ ROLIG
KIM FUPZ AAKESON
BILD: STIAN HOLE
ÖVERSÄTTNING: BARBRO LAGERGREN
ALFABETA. 42 SIDOR

LILLI, ÁDDJÁ JA GUOVSSAHAS/LILLI, FARFAR OCH NORRSKENET 
ELIN MARAKATT. BILD: ANITA MIDBJER. NDIO. 24 SIDOR 

Clownen som inte var så rolig handlar 
om livet på en cirkus. Här finns allt 
som tillhör en cirkus: trollkonstnärer, 
hästar, lejon, akrobater, en cirkus- 
direktör i höga, svarta stövlar och en 
clown som inte är så rolig. Clownen 
får inte publiken att skratta tillräcklig 
mycket, tycker cirkusdirektören. Till 
slut får han sparken. Då protesterar 
publiken. De vill ha tillbaka sin clown. 
Han väckte andra viktiga känslor hos 
dem än skratt. Melankolisk och fin 
bilderbok.

I detta ambitiösa bilderboksprojekt sammanflätas två olika sägner om norrskenet. I Elin 
Marakatts text får vi läsa om Lilli och hennes farfar som under en stjärnklar natt i Sapmi 
ser norrskenets fladdrande ljus. Farfar berättar att norrskenet bär med sig förfädernas  
själar och Lilli ser sin döda farmor komma med en renrajd (en renkaravan). I Anita  
Midbjers fantastiska akvareller visas parallellt med texten, berättelsen ”Rävens eld” i bilder. 
Enligt denna sägen tänds norrskenet av en stor räv som springer över himlavalvet och slår 
gnistor med sin tjocka svans. Boken finns på fem samiska språk och flera andra språk, med 
parallelltext på svenska. 

Dán áŋgiris govvagirjeprošeavttas guokte sierra máidnasa guovssahasaid birra bárgiduvvojit 
oktii. Elin Marakatta teavsttas beassat lohkat Lilli ja su ádjá birra. Šerres ija Sámis soai 
oaidniba guovssahasaid čuovggaid libardit. Áddjá muitala ahte guovssahasat guddet mád-
dariid sieluid ja Lilli oaidná iežas áhku-váinni boahtit boazoráidduin. Anita Midbjera čáppa 
akvareallat muitalit seammás muitalusa “Riebana dolla” govaiguin. Dán máidnasis stuorra 
rieban cahkkeha guovssahasaid go ruohttá almmi rastá ja su assás seaibi časká čuotnamiid. 
Girji gávdno vihtta sámegillii ja ollu iežá gielaide, bálddalaš teavsttain ruoŧagillii.  

Vill
läsa!

Har
läst
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NORD-
SAMISKA/
SVENSKA 

Vill
läsa!

Har
läst

EN BÄTTRE VÄRLD  
PETER EKBERG
BILD: KJELL THORSSON
BERGHS. 32 SIDOR

DEN SISTA UTPOSTEN 
CECILIA HEIKKILÄ
BONNIER CARLSEN. 44 SIDOR

GLÖMDAGEN   
SARA LUNDBERG
MIRANDO BOK. 40 SIDOR

Alma fyller år idag. Men det har både 
Noa och hans mamma glömt. Nu blir 
det stressigt. Noa måste ju hinna köpa 
en present till Alma. Alma som han 
varken leker med eller känner så bra. 
Han som inte ens vill gå på kalaset. 
Det är svårt att komma på någon bra 
present, särskilt när man har bråttom 
och glömmer allt. Fin vardagsskild-
ring för alla att känna igen sig i. Rolig 
efterhistoria om var den glömda 
presenten hittar hem. 

Har ni tänkt på att det är bara på 
jorden som det finns liv. Här finns 
till exempel elefanter, amöbor, rosor, 
kokosnötter, abborrar och ett du och 
ett jag. Man skulle kunna säga att alla 
liv på jorden är de mest supersällsynta 
liven i hela universum. Om det ska 
få fortsätta vara så, krävs det att vi 
gör något nu! Så att allt liv kan få 
möjligheten att överleva och det i en 
bättre värld! Filosofisk och frågande 
bilderbok om vår värld och dess 
framtid.

Två björnar, morfar och lilla björn ska 
ge sig ut på en lång och farlig resa. 
De letar efter den sista utposten som 
är världens finaste plats. Problemet 
är att de inte riktigt vet var den 
sista utposten ligger. Men efter att 
ha tränat och lärt sig en massa på 
hemmaplan, packar de sina väskor 
och ger sig ut på sitt livs äventyr. 
Ett sagoäventyr som med bildernas 
hjälp suger in oss i en värld bortom 
horisonten, där lyckan och hoppet bor.

Vill
läsa!

Har
läst
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läsa!
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läst
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KUUKAKKU/KAKMÅNEN  
JESÚS ZATÓN. BILD: JESÚS GABÁN 
ÖVERSÄTTNING: ANNE HARBOM JÄDERLUND (FINSKA), INGELÖF WINTER (SVENSKA)
NDIO. 28 SIDOR 

Efter en lång och het dag på savannen hittar buffeln äntligen ett vat-
tenhål. Mitt i vattnet flyter en lysande vit kaka. Buffeln är hungrig och 
vill gärna äta den men på stranden mitt emot står lejonet som också 
vill ha kakan. En tuff kamp startar och allt fler av savannens djur 
kommer för att slåss om kakan. De slåss ända tills de bestämmer sig 
för att dela lika på den. Men var har kakan tagit vägen? Finns även 
på persiska, arabiska, tigrinska och somaliska. 

Savannilla on ollut pitkä ja kuuma päivä, kun puhveli viimein 
löytää vesikuopan. Vedessä kelluu hohtava valkoinen kakku. 
Puhvelilla on nälkä ja hän haluaisi syödä sen, mutta toisella ran-
nalla oleva leijonakin haluaa kakun. Käynnistyy kova kamppailu 
ja muitakin savannin eläimiä tulee taistelemaan kakusta.  Tais-
telu jatkuu, kunnes he päättävät jakaa kakun keskenään. Mutta 
minne kakku on hävinnyt? Saatavana myös persian, arabian, 
tigrinjan ja somalian kielellä. 

Vill
läsa!

Har
läst
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FINSKA/
SVENSKA 

ARDO IYO MIRE WAY CIIDAYAAN/ARDO OCH MIRE FIRAR EID    
MUSA M ISSE. BILD: SUZANNA ASP. SOMA BOOKS. 37 SIDOR 

Det finns inte många bilderböcker på svenska om den muslimska 
eidfesten som avslutar fastemånaden ramadan. Här är en härlig 
färgsprakande bok om hur denna fest kan gå till. Ardo och Mire är 
syskon och bor i Hargeisa. Vi får vara med när de förbereder och 
sedan firar eid. Fina kläder, god mat, glass och godis, men också en 
stund för att tänka på dem som har det svårt och behöver hjälp. Finns 
även på svenska och engelska. Passar också 7–9 år.

Ma jiraan buugaag sawiro badan oo af iswiidhish ku qoran kana 
hadlaya dabbaaldegyada ciidda muslimiinta ee soo afjaraysa soonka 
bisha ramadaan. Halkan waxaad ku aragtaa buug qurux badan oo 
midabo badan leh oo ku saabsan sida xafladdani loo qabto. Ardo 
iyo Mire waa walaalo waxayna deggan yihiin magaalada Hargey-
sa. Waxaan kala qayb galaynaa markay diyaarinayaan kadibna u 
dabbaaldegayaan ciidda. Dhar qurxoon, cunto macaan, jalaato iyo 
nacnac laakiin xitaa fursad waqti lasoo xasuusto dadka dhibta ka 
haysato nolosha ee u baahan caawimaad. Buugga waxaad ku heli 
kartaa xitaa afafka iswiidhishka iyo ingiriiska. Sidoo kale wuxuu ku 
habboon yahay caruurta jirta da’da 7–9 sanno.

SOMALISKA

VART SKA SYSTRARNA? 
BO R HOLMBERG
BILD: KATARINA STRÖMGÅRD
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

DET ÄR MITT TRÄD 
OLIVER TALLEC
ÖVERSÄTTNING: JOHANNA RINGERTZ
NATUR & KULTUR. 28 SIDOR

EN BLÅ BLOMMA
SONYA HARTNETT 
BILD: GABRIEL EVANS
ÖVERSÄTTNING: HELENA RIDELBERG
ATRIUM. 36 SIDOR

Alma älskar sina två storasystrar 
väldigt mycket och vill var med 
dem hela tiden. Men det finns ett 
problem! För varannan vecka bor de 
inte tillsammans med henne utan 
i ett annat hem med sin pappa. De 
veckorna tycker Alma är hemska 
och de har alldeles för många dagar. 
Dessutom går tiden så långsamt. Kan 
det aldrig bli måndag och ny vecka 
igen, tycker Alma! Om vardagslunk 
och varannan vecka-liv. En aktuell 
bilderbok om syskonkärlek som 
övervinner allt.

Jag älskar mitt träd. För det är bara 
mitt träd och mina kottar. Det finns 
inget bättre än att sitta och äta mina 
kottar i skuggan under mitt träd. Men 
tänk om någon får för sig att mitt 
träd är dens träd och att mina kottar 
är DENS kottar. Att vilja skydda sitt 
eget är något de flesta av oss gör, men 
ibland slår det tillbaka på en själv. En 
rolig och finurlig bilderbok, om att 
resa murar, dra upp gränser och om 
vikten att dela med sig.

En bilderbok som handlar om ett 
barn som känner sig ensam, missför-
stådd och utanför. Men som kommer 
på andra tankar när hen inser att så 
funkar inte naturen. För ”alla moln är 
inte vita, alla träd är inte höga och alla 
fåglar har inte samma färg”. I en fint 
berättad historia får vi följa ett barns 
väg till att tycka om sig själv. Att vara 
annorlunda kan vara något underbart 
och en styrka. Vackra inkännande 
bilder och fin tonträff i texten.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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Prata, prata, prata
Barn måste höra för att själv kunna 
göra. Det spelar ingen roll vad du  
pratar om – barnets språk växer av 
att höra dig prata! 

Locka till prat
Skapa situationer där barnet får  
behov av att prata. Lägg fram någon 
eftertraktad leksak eller mat, och låt 
barnet visa att det vill ha leksaken 
eller maten. 
 

Använd ditt modersmål
Om du använder ditt modersmål  
utvecklas barnets språk mer. Små barn 
kan lära sig flera språk samtidigt. 

Låt barnet peka
Ditt barn förstår många ord innan det 
lär sig prata. Fråga efter saker som 
barnet kan visa på genom att peka.  
Då upptäcker du hur mycket barnet  
redan förstår. 

Prata om det ni gör
Prata om det ni gör tillsammans.  
Då har barnet lättare att lära sig nya 
ord. Om ni leker med ett tåg och du 
berättar om tåget är det lättare för 
barnet att koppla ordet till saken. 
 

Läs och prata 
En bok kan ge massor att prata om. 
Dessutom får ni en mysig stund 
tillsammans. Titta på och prata om 
bilderna i boken tillsammans! Läs, 
prata och lek med böcker, gärna 
varje dag!

Överdriv med röst och 
rörelser
Små barn gillar kontraster. De lär sig 
lättare om du överdriver och betonar 
det du säger med rösten och rörelser.  
Säg till exempel: ”Titta vilken stor 
boll”, och visa med rösten och  
händerna hur stor bollen är. 
 

1
2

3
4

5

6

7

Mycket av språkutvecklingen sker innan barnet kan 
prata. Här får du sju tips på hur du kan hjälpa ditt 
barn att hitta språket!

Språkträna!

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig  
till föräldrar och vuxna i små barns (0–3 år) närhet,  
med syfte att tidigt stimulera språkutveckling.
bokstart.se

Illustration: M
atilda Ruta
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SONJAS VERKSTAD. CHIPSTJUVEN
INGRID JÖNSSON
BILD: SANDRA FRÖJD
BETA PEDAGOG. 34 SIDOR

PÅ PRAO. LASTBILEN
ANNA HANSSON
BILD: EMELIE STIGWAN
BETA PEDAGOG. 31 SIDOR

Lättläst äventyr i motormiljö. Eddies 
farmor Sonja har en mack. Där händer 
det alltid något spännande tycker 
Eddie och hans kompis Jon. När de 
provsuttit två trädgårdstraktorer 
utanför macken får de veta att det 
försvunnit chips från macken. Tjuvar! 
Eddie och Jon ger sig ut på jakt 
efter tjuven. Tredje boken i serien 
om Sonjas verkstad med färgglada 
illustrationer och en lättläst, fartfylld 
berättelse. Pedagogiska uppgifter i 
slutet på boken.

18

Det är roligt att prova på olika yrken. 
Och det får man göra i den lättlästa 
serien ”På PRAO”. I denna fjortonde 
bok är det dags att åka lastbil. Theo 
i klass 2B skickas iväg till Hanna 
som kör lastbil på ett vägarbete. 
Och dessutom har en mysig hund 
som alltid åker med. Det blir många 
spännande fordon och en fartfylld 
PRAO för Theo. Trevlig bokserie 
med roliga färgstarka illustrationer. 
Suveränt för att bygga upp självför-
troendet hos nybörjarläsaren.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

MYSTISKA SKOLAN.  
SPÖKTELEFONEN
KATARINA GENAR
BILD: ALEXANDER JANSSON
BONNIER CARLSEN. 60 SIDOR

Det spökar mysrysigt som det alltid 
gör i Mystiska skolan. Den här gången 
är det en gammal telefon på skolan 
som plötsligt vaknar till liv. Den 
som ringer är en kung som levde för 
länge, länge sen. Det blir en oslagbar 
blandning av vardag och mystik. Rikt 
illustrerad med stämningsfulla bilder 
av prisbelönta konstnären Alexander 
Jansson. Detta är elfte delen i bok- 
serien med fristående spökberättelser.

Vill
läsa!

Har
läst

KALAS MED HALLON
ERIKA EKLUND WILSON
BILD: ERIKA EKLUND WILSON
HEGAS. 30 SIDOR

Lättläst och roligt när den busiga 
hästen Hallon fyller år. Det ska Lisa 
och Tyra fira med en hästtårta. Men 
Hallon vill inte ha hästtårtan som 
är gjord av morötter, havregröt och 
hårt bröd. Hon vill ha hallontårta – så 
klart. Och så vill hon busa! Fartfyllt 
med härliga bilder i denna tolfte 
bok i serien om den snälla men lite 
stökiga hästen Halllon. Stor stil och 
korta meningar gör den perfekt för 
nybörjarläsaren.

Vill
läsa!

Har
läst

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

Beskriv dig själv med tre ord 
Ivrig. Otålig. Envis. Den tredje egen-
skapen kan ofta kompensera de två 
första tack och lov.

Har du alltid läst mycket?
Jag läste som barn. Slukade Agaton 
Sax och alla Bengt Linders böcker om 
Dante och Tvärsan. Sen slutade jag 
tvärt när jag började högstadiet. Tyvärr. 
Tog inte upp läsningen igen förrän jag 
var vuxen och började jobba extra på 
ett bokhandelslager. Jag får tacka alla 
sköna typer som jobbade där för att de 
inspirerade mig att börja läsa igen. 

En börja-läsa-bok som sticker ut i år?
Elefanten och Piggy, Min vän är ledsen. 
Den enklaste sortens börja-läsa-bok 
man kan tänka sig. Bara dialog med en 
mening på varje sida. Underbart char-
miga bilder som gör att den fungerar 
både som högläsning för de yngsta 
och lästräning för de äldre som börjat 
bokstavera sig igenom ord.

En kapitelbok som sticker ut lite 
extra i år?
Valle och tonåringarna. Ellen Greider är 
serietecknare och gör här en fantastiskt 
rolig bok där bild och text samspelar på 
ett genialt sätt. Jag hade ett leende på 
läpparna från första till sista sidan.

Kan du se några teman i årets 
utgivning och i de genrer som du 
väljer ur?
Det finns ovanligt många böcker i 
kategorin 6–9 år där man på sam-
ma sätt som Greider arbetar med en 
helintegrerad layout och lutar sig mot 
serietidningarnas estetik. Av de jag 
valt ut i år är bokserierna Hokus Pokus, 
Handbok för superhjältar och Hund-
mannen av samma typ. De bildrika 
sidorna är utmärkta för att peppa 
nybörjarläsare att ge sig in i böckernas 
härliga värld.

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

Vi som väljer

BÖ
RJA L

ÄSA
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NOMERNA.  
KAMPEN MOT SKOGSPIRATERNA
JAN KJAER
ÖVERSÄTTNING: MARIE HELLEDAY EKWURTZEL
HEGAS. 24 SIDOR

KRYPIGA INSEKTSVECKAN
MARIA FRÖBERG
BILD: ANNA SÖDERGÅRD
ARGASSO. 44 SIDOR

Roligt och lärorikt vardagsäventyr när 
en skolvecka utses till insektsvecka. 
Under en hel vecka ska skolbarnen 
bara äta insekter. Barnen är chockade 
men ger sig ut i skogen för att leta 
mat. Miljökunskap och funderingar 
kring ett hållbart samhälle blandas 
med roliga fantasier om vad som går 
att äta och inte. Humoristiska illustra-
tioner i färg lyfter denna lättlästa 
berättelse till hög nivå. Läsnivå 2 på 
Argassos lässkala.

Action och humor i detta färgsprakande äventyr i nomernas land. Det finns sex 
olika slags nomer. De har olika färg och olika styrkor och egenskaper. I detta 
äventyr blir nomerna anfallna av de elaka skogspiraterna och krigsnomen Hekto 
blir tillfångatagen. Nu är det upp till matnomen Manta att rädda Hekto. Kan 
skogens frukter och bär användas till annat än till matlagning? Det blir en listig 
kamp i skogen med annorlunda vapen som slutar i roligt pruttkalas. Serieteck-
ningslika illustrationer i färg som fullkomligt sprutar av energi och fart i den 
fjärde boken om nomerna. De tre tidigare böckerna om nomerna har en något 
mindre textmängd. Här går vi upp en nivå. Lättläst för den som vill ha en utma-
ning. Perfekt att kunna fortsätta att läsa om de populära nomerna och samtidigt 
kliva upp ett steg på lässtegen. Läsnivå 3 av 5 på Hegas lässkala.
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Vill
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DUGSIGA DABBAASHA
SIMSKOLAN 
HELENA BROSS. BILD: KADRI ILVES. ÖVERSÄTTNING: MUSA M ISSE 
FENIX. 56 SIDOR 

EN KNUT TILL SLUT! 
HELENA BROSS. BILD: KADRI ILVES 
ÖVERSÄTTNING: FLORA MAJDALAWI (ARABISKA). FENIX. 59 SIDOR 

Alla lär sig inte simma lika snabbt, som kompisarna Omar och Axel. 
Omar gillar inte det kalla vattnet i simskolan och vill helst gå upp 
direkt. Axel får snabbt gå över till stora bassängen med de andra som 
redan kan simma. Omar blir kvar och får inte riktigt till det där med 
simningen. Just när han tycker det känns ensamt i lilla bassängen 
kommer Axel tillbaka. Axel har saknat sin bästis.

Axel har fått nya skor. De är jättefina men svåra att knyta. Axel 
lovar sig själv att öva men annat kommer i vägen. När klassen 
åker på utflykt finns plötsligt ingen vuxen som kan hjälpa honom. 
Tur att bästisen Omar kommer till undsättning! Helena Bross 
lättlästa serie om kompisarna Axel och Omar skildrar finstämt 
barns vardagsdramatik. Meningarna är korta, bilderna ett bra stöd i 
berättelsen. Perfekt för nybörjarläsaren. 

Qof walbaa uma barto dabaasha si dhaqso leh sida asxaabta Cumar 
iyo Axel. Cumar ma jecla biyaha qabow ee iskuulka barashada 
dabaasha wuxuuna ka doorbidaa inuu si toos ah u kaco. Axel 
wuxuu si dhaqso leh ugu gudbayaa berkadda weyn ee dabaasha 
oo raacayo dadka kale ee dabaalan kara. Cumar wuu harayaa oo 
si dhab ah uma fahmin dabaashaasu. Marka uu u arkay inuu ku 
dareemayo barkadda yari, Axel ayaa soo laabtay. Axel wuxuu usoo 
xiisay saaxiibkii qaaliga ahaa.

 حصل أكسل عىل حذاء جديد. كان الحذاء جميالً ولكن من الصعب ربطه. يَِعُد أكسل نفسه
 بأن يتمرّن ليتعلم ربط الحذاء، ولكن كان هناك دامئًا ما يُعيقه عن ذلك. فجأًة وحينام يذهب

 الفصل يف رحلة مدرسية، ال يوجد شخص بالغ ميكنه مّد يد املساعدة. من ُحسن الحظ، يأيت
 صديق أكسل املُفّضل عمر إلنقاذه! سلسلة قصص الكاتبة هيلينا بروس عن الصديقني أكسل

 وعمر سهلة القراءة وتصّور دراما يومية لألطفال، متقنة ومضبوطة بّدقة. الُجمل قصرية والصور
تدعم الحكاية بشكل رائع. مثايل للقارئ املبتدئ.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

أَْستَطيُع أَْن أَْرِبَط ِحذايئ

SOMALSIKA/ 
SVENSKA 

ARABISKA/ 
SVENSKA 
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MÅNEN VAR INTE BARA MIN 
ASHRAF BAGHERI. BILD: HODA HADADI.  
ÖVERSÄTTNING: NAMDAR NASSER (SVENSKA).  
CHATR PUBLICATIONS. 28 SIDOR 

Om man tycker månen är fin, kan man bara ta den då? Maneli tycker månen är det 
vackraste hon någonsin sett. Inuti den verkar det bo en liten flicka. Hon frågar i och för sig 
om lov, innan hon tar hem månen till sig, men är det så bra att det bara är hon som nu får 
njuta av månens glans? Det blir ju väldigt mörkt och dystert om natten i staden utanför 
hennes hus. Fina illustrationer i collageteknik av en av Irans främsta illustratörer. 

 اگر آدم فکر می کند که ماه قشنگه، پس می تونه اون رو پائین بیاره مگه نه؟ ”مانلی” فکر می کنه ماه زیباترین چیزیه
 که تا حاال دیده. بنظر میاد که توی او یه دخرت کوچولو زندگی می کنه. با این وجود، قبل از اینکه ماه رو به خونه خودش

 بربه، اون از خودش سوال می کنه آیا اینکار خوبیه که فقط اون حاال اجازه داره که از درخشش ماه لذت بربه؟ چونکه
 شهری که بیرون خونه اش قرار داره حاال حسابی تاریک و غمگین شده. همراه با نقاشی های زیبایی به روش کوالژ از یکی

 از بهرتین تصویرگران ایران.

ماه فقط مال من نبود

SNYGGT RÄDDAT
ANETTE EGGERT
BILD: SOFIA FALKENHEM
OPAL. 56 SIDOR

Fotbollsspänning för nybörjarläsaren. 
Adam har längtat efter att få stå i 
mål. Nu ska han äntligen få göra det. 
Men när han står där i målet i första 
matchen hör han sin pappa ropa på 
honom. Adam blir jättenervös. Hur ska 
man få tyst på skrikande föräldrar? 
Adams kompis får en idé om hur de 
ska lösa problemet. Spännande bok 
med mycket fotboll som också tar upp 
problemet med föräldrar som lägger 
sig i och förstör glädjen. Fina svartvita 
illustrationer förstärker känslan.

Vill
läsa!

Har
läst
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MIN VÄN ÄR LEDSEN
MO WILLEMS
ÖVERSÄTTNING: KLARA BJELKENÄS
LILLA PIRATFÖRLAGET. 57 SIDOR

VÄNNER 4EVER. VÄRSTA VÄNNER
MARIE OSKARSSON
BILD: HELENA BERGENDAHL
BONNIER CARLSEN. 55 SIDOR

ZOM BÖRJAR SKOLAN
ELLEN HOLMBOE
BILD: NANA TORP
ÖVERSÄTTNING: MARIE HELLEDAY EKWURTZEL
HEGAS. 25 SIDOR

Roligt och charmigt för de allra yngsta 
bokstaverarna. Vännerna Elefanten 
och Piggy hjälper alltid varandra. 
Den här gången är Elefanten ledsen 
och Piggy vill muntra upp honom. 
Piggy klär ut sig till häst, clown och 
robot. Men Elefanten fortsätter att 
vara ledsen tills Piggy kommer på 
lösningen … En mening på varje sida. 
Bara dialog. För nybörjarläsarna. 
Fungerar också utmärkt som 
bilderbok för högläsning. Supersöta 
illustrationer.

Vardagsdramatik på fritids med stor 
igenkänning. Vem ska leka med vem? 
I den sjätte delen i serien ”Vänner 
4ever” blir det konflikter när Jack inte 
vill följa med Edvin och spela fotboll 
ute i regnet. I stället lär han sig spela 
schack med Ali. Det visar sig vara 
roligare än Jack trodde. Men Edvin 
blir arg och ger sig på konkurrenten 
Ali. Fin beskrivning av relationer, 
samtidigt ett högt tempo i berättelsen. 
Illustrationer i färg som gör det lätt 
att leva sig in i historien.

Zupercharmig berättelse om zombien 
Zom som ska börja skolan. Han känner 
sig utanför. I skolan möter han ett 
troll, en häxa, en vampyr och en de-
mon. Ingen är som han. Men när lära-
ren kommer in i klassrummet visar det 
sig att han också är en zombie. Roliga 
och charmiga bilder i denna lättlästa 
berättelse om att börja skolan. Första 
delen i en kommande serie om Zom. 
Läsnivå 2 av 5 på Hegas lässkala.
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PERSISKA/ 
SVENSKA 



DUGSIGA MUCJISADA AH. EEYGII REER AAKHIRAADKA 
AHAA/MYSTISKA SKOLAN. SPÖKHUNDEN 
KATARINA GENAR. BILD: ALEXANDER JANSSON. 
ÖVERSÄTTNING: MUSA M ISSE. FENIX. 61 SIDOR 

AMIR OCH HAVET 
AZEB BINEGA. BILD: EINAR ARREMAN 
AKSUM. 24 SIDOR 

Det här är en mycket annorlunda skola. Mystiska saker händer ofta 
och personalen verkar vara lite märkliga. Den här gången är det 
en hund som lämnar spår i form av bit- och krafsmärken och hörs 
gläfsa lite här och där, men som ingen tycks ha sett. Barnen försöker 
övervinna sin rädsla och börjar leta för att hitta hunden. Finns den 
på riktigt? Om det är en spökhund, måste den väl vara otäck och 
skrämmande? 

I havet försvann Amirs familj när de tvingades fly från sitt land. Han 
blev kvar och han var bara tio år. I Sverige får Amir starta ett nytt 
liv. Han trivs, men på nätterna drömmer han om sin familj och havet. 
Är det bara i havet han kan bli lycklig igen, eller ska han kunna hitta 
glädjen i livet på något annat sätt? En sorglig berättelse som får ett 
ovanligt och vackert slut. Finns även på svenska. Passar även något 
äldre barn.

Kani waa iskuul aad uga duwan kuwa kale. Waxyaabo qarsoodi ah ayaa 
badanaaba ka dhaca, shaqaalahuna waxay u muuqdaan wax yar dad 
yaab leh. Markani waa eey oo dhaafa raadad qaab qaniiniyo iyo calaa-
mado xoog leh waxaana loo maqlayaa asagoo iska ciyaya mar mar, laa-
kiinse aan cidna u muuqan iney aragtay. Caruurtu waxay isku dayayaan 
iney ka adkaadaan cabsidooda oo waxay bilaabeen iney raadiyaan oo 
ay helaan eeygii . Si dhab ah miyuu u jiraa eeygu? Haddii uu yahay eey 
reer aakhiraad ah, ma inuu noqdaa mid xun oo cabsi leh? 

 ስድራ ቤት ኣሚር ካብ ሃገሮም ክሃድሙ ምስ ተገደዱ ኣብ ባሕሪ ጠፊኦም። ንሱ
 ተሪፉ፡ ወዲ ዓሰርተ ዓመት ጥራይ ድማ ኔይሩ። ኣሚር ኣብ ሽወደን ሓደ ሓድሽ
 ህይወት ክጅምር ይኽእል። ተሰማሚዕዎ ኣሎ፣ ይኹንምበር ለይቲ-ለይቲ ብዛዕባ
 ስድርኡን እቲ ባሕርን ይሓልም። ኣብ ባሕሪ ጥራይ ድዩ እንደገና ሕጉስ ክኸውን
 ዝኽእል፡ ወይስ ብኻልእ መገዲ ሓጐስ ህይወቱ ክረኽብ ይኽእል እዩ? ሓደ ዘሕዝን ግን
 ከኣ ዘይተጸበኻዮን ባህ ዜብልን መወዳእታ ዘለዎ ትረኻ። ብሽወደንኛ እውን ኣሎ።
 ቁሩብ ዕብይ ንዝበሉ ቈልዑ እውን ይሰማማዕ እዩ።
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ሕልሚ ኣሚር

SOMALISKA

TIGRINSKA

Gör din egen

1

2

3

Lista de tre böcker ur katalogen som du  
gillar mest. Skriv varför du gillar dem  
och klistra in omslagen!
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UPPDRAG DJURRÄDDNING.  
LÄMNADE
MARI BISTER
IDUS. 60 SIDOR

FRALLAN MÖTER FRALLAN
SARA OHLSSON
BILD: LISEN ADBÅGE
LILLA PIRATFÖRLAGET. 122 SIDOR

HEMLIGA TREAN.  
SUPERHJÄLTEMYSTERIET
SANNA JUHLIN
BILD: SANDRA FRÖJD
ORDALAGET. 93 SIDOR

Spännande och lärorikt på riktigt om att rädda djur. Verklighetstrogen berät-
telse om syskonen Lisa och Axel som hittar en slängd påse vid stranden. I den 
noggrant hopknutna påsen ligger två små kattungar, till synes lämnade för att 
dö. Syskonen tar hand om kattungarna och lämnar dem på ett katthem. Men när 
de sedan upptäcker fler övergivna katter inser de att de har ett mysterium att 
lösa. Vem lämnar katter att dö? Ett farligt och realistiskt drama startar när Lisa 
och Axel försöker hitta förövaren. Verklighetstroget och spännande om empati, 
syskonskap och djurvård. Avslutas med tips och råd om vad man själv kan göra 
om man upptäcker djur som utsätts för vanvård. För de läsvana. Passar också 
utmärkt för högläsning då boken tar upp saker som djurskötsel och modet att 
fatta egna beslut. I serien ”Uppdrag djurräddning” finns sedan tidigare böckerna 
Förgiftningen och Hoten. 

Vardagsspänning och härlig humor 
när Frallan är tillbaka i en femte bok. 
En ny Fralla dyker upp i klassen. Den 
nya Frallan, som egentligen heter 
Frans men också kallas för Frallan, blir 
genast osams med Frallan. Under ett 
studiebesök på brandstationen börjar 
de bråka och slåss men blir sams igen 
med hjälp av Frallans mysiga mormor. 
En varm och rolig bok om vänskap 
och konsten att säga förlåt. Charmiga 
illustrationer av Lisen Adbåge.
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Spännande och roligt och med 
spektakulära utklädnader när 
Hemliga trean är tillbaka med ett 
nytt deckaräventyr. I den sjunde 
fristående boken om tvillingarna 
Fanny och Felix händer det oväntade 
saker på en Super Comic-mässa 
dit tvillingarna och deras farbror 
Charlie beger sig. Charlies faster 
Irmelin blir bestulen av tjuvar 
utklädda till superhjältar. Men hur 
hittar man dem på ett ställe där 
alla är utklädda? Mycket dialog och 
humoristiska illustrationer.
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HANDBOK FÖR SUPERHJÄLTAR.  
DEL 6: UTAN HOPP
ELIAS OCH AGNES VÅHLUND
BILD: AGNES VÅHLUND
RABÉN & SJÖGREN. 96 SIDOR

Lisa som superhjälten Röda Masken 
är tillbaka i ett nytt äventyr. Sju barn 
har försvunnit spårlöst och nu höjs 
kraven på polisen och Röda Masken 
att göra något. Det blir ett svårare 
mysterium än någonsin och Lisa 
jobbar hårt tillsammans med sitt 
nya superhjälteteam. Spänningen 
och de fantastiska illustrationerna 
i mangaserie-form är på topp. Läs 
gärna serien från början. Budskap om 
mobbing och utanförskap vävs in utan 
att bli övertydligt. Suveränt!
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MONSTERFISKARNA
PAUL HARRISON
BILD: TOM KNIGHT
ÖVERSÄTTNING: CARLA WIBERG, MATS  
WIBERG DOONA
BERGHS. 64 SIDOR

Tokrolig humor och späckat med 
galenskaper när Zack ska sköta sin 
väns akvariefiskar. Han råkar mata 
dem med pulvret Expo-fräs från 
vännens experimentverkstad. Fiskarna 
får ben och blir stora som monster och 
invaderar staden. Nu startar jakten på 
ett motmedel. Lättläst och galet för 
nybörjaren som vill läsa och skratta 
samtidigt.
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HUNDMANNEN OCH DE KNEPIGA 
KATTERNAS KUPP
DAV PILKEY
BONNIER CARLSEN. 251 SIDOR

HALVDAN VIKING.  
KEJSARENS VREDE
MARTIN WIDMARK
BILD: MATS VÄNEHEM
BONNIER CARLSEN. 138 SIDOR

ASTRID OCH AMIR
CHARLOTTA LANNEBO
BILD: MARIA NILSSON THORE
RABÉN & SJÖGREN. 181 SIDOR

EN DUKTIG HUND TRAMPAR NY 
MARK
MEG ROSOFF
BILD: DAVID SHEPHARD
ÖVERSÄTTNING: ULLA ROSEEN
LILLA PIRATFÖRLAGET. 102 SIDOR

HOKUS POKUS. DEN LILLA HÄXAN
FABIAN GÖRANSSON
GALAGO. 144 SIDOR

GENOM TIDEN. GRUVRASET
ANNA-KARIN KARLSSON
BILD: JOHANNA ARPIAINEN
SPEJA. 48 SIDOR

Rolig och färgsprakande seriebok. Ida 
har tråkigt. Då hittar hon en häxhatt. 
Tänk om fantasierna blir verklighet 
när hon har hatten på sig? En berät-
telse om Ida och den roliga läraren 
Greta Borg som bestämmer sig för att 
sätta stopp för Idas trollerier. Humor 
och storslaget vardagsäventyr där allt 
kan hända. Lättläst serieform, men 
ändå med filosofiska funderingar. 
Illustrationerna bär historien på ett 
suveränt sätt som bådar gott inför 
kommande böcker i serien.

Historia och spänning i den nya 
bokserien ”Genom Tiden”. I boken 
Gruvraset får vi följa Saga och Emil 
vars mamma drar med dem på en 
guidad tur i Sala silvergruva. De gamla 
berättelserna om gruvan blir verkliga. 
Barnen förs tillbaka i tiden och 
upplever ruskiga äventyr när gruvan 
riskerar att rasa och en fastklämd 
pojke ska räddas. Lättläst historiskt 
äventyr när det är som bäst. Det finns 
också en bok om Häxön i samma serie 
och fler kommer.

Galet och roligt när Hundmannen är 
tillbaka i en tredje bok. Han är hälften 
hund, hälften polis. Begreppet sam-
mansatt karaktär får en ny innebörd. 
Klonade katter, hemliga labb, levande 
hus, här händer allt på en gång. På 
serieformens fria sätt berättas de mest 
galna äventyr. Författaren till Kapten 
Kalsong har återigen skapat en karak-
tär som lockar både ovana och vana 
läsare till böckernas värld. Och såklart 
till skratt!

Halvdan Viking firar sitt tionde även- 
tyr med att resa till landet i väster, 
Vinland. Som vanligt när vikingarna är 
igång är det råa äventyr i rolig, drastisk 
stil där det inte sparas på krutet. Eller 
som författaren Martin Widmark säger 
i sitt förord. ”Vikingar är smutsiga, 
våldsamma och tjuvaktiga. Om du 
ändå väljer att läsa boken så glöm inte 
att jag varnat dig.” Ett äventyr med 
skojiga illustrationer där man sam- 
tidigt får en inblick i vikingatiden.

Vardag och relationer i denna fin-
stämda men ändå rappa och roliga 
berättelse om Astrid. Astrid är yngst 
av fyra syskon och får kämpa lite extra 
för att få det som hon vill. Nu ska hon 
börja i trean och får en ny klasskamrat 
som heter Amir. Tillsammans bestäm-
mer de sig för att börja spionera. Men 
vem ska de spionera på? Perfekt för 
högläsning där det bjuds på många 
fina funderingar om hur man ska 
leva sitt liv. Humoristiska svartvita 
illustrationer.

Charm i massor när den duktiga 
hunden McTavish hjälper till att reda 
ut vardagsproblemen i familjen. I den 
fjärde delen i serien ”En duktig hund” 
tvingas familjen att flytta till en annan 
del av staden. Betty måste byta skola. 
Hur gör man egentligen för att skaffa 
nya vänner? En hjälpande bok för alla 
som ska flytta och för alla som vill läsa 
en berättelse om en familj och deras 
hund. Meg Rosoff är en mästare på 
lågmäld humor och lättläst dialog.
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MULLE I FULL GALOPP
LENA FURBERG
EGMONT. 101 SIDOR

YLVANIA. HOTET MOT  
VÄKTARSTJÄRNAN
YLVA HÄLLEN
BILD: MARCUS GUNNAR PETTERSSON
BONNIER CARLSEN. 290 SIDOR

ÅRHUNDRADETS GANGSTERKUPP
CECILIA ROJEK
BILD: KATARINA VINTRAFORS
IDUS. 227 SIDOR

24

Om den kluriga hästen Mulle. Alla 
som någon gång tittat i tidningen 
Min häst känner igen Mulle som 
tecknad serie. Nu har han blivit bok. 
I den berättar han i dagboksform 
vad som händer honom och 
hans människa Molly och förstås 
kompisen kaninen Tulpanöra. I den 
här boken är det galopptävling som 
står på programmet och äntligen 
ska Mulle få springa i mål med vind 
i svansen, tänker han. Full fart i den 
sjunde boken om Mulle.

Mystik, hemligheter och farliga 
äventyr. I den tredje boken om 
Ylvania hittas en pojke förstenad i 
Magikernas rike. Adrian i Väktar-
stjärnan blir misstänkt för brottet. 
Vad ska hans kamrater tro? Det blir 
ett spännande äventyr där även vän-
skapen inom Väktarstjärnan sätts 
på prov. Ylvania bygger på tv-se-
rien med samma namn i SVT Barn. 
En perfekt blandning av fantasy, 
relationer och spänning. Perfekt för 
högläsning. Stämningsfulla svartvita 
illustrationer.

Äventyr på historiska platser i 
världen. Barnens pappa är död men 
dyker upp som änglapappan och 
tar med de tre syskonen på även-
tyr. I Egypten hittar de delar till en 
magisk spira och en karta. Nu gäller 
det att hitta resten av delarna innan 
världens värsta gangstergäng hittar 
dem. Vådliga äventyr vävs samma 
med relationer, kärlek och historiska 
fakta på ett suveränt sätt. För hög-
läsning eller för den som läst ett tag. 
Enstaka svartvita illustrationer.
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SHLOYML BOYML AND HIS LUCKY DREIDL 
YALE STROM. BILD: EMIL SINGER-FUER 
ÖVERSÄTTNING: NIKOLAJ OLNIANSKY (JIDDISCH)
OLNIANSKY TEKST. 30, 28 SIDOR 

Till Chanukah varje år anordnar byborna i den lilla byn Buhusi en 
tävling i vem som bakar den godaste potatispannkakan. Hemligheten 
för att vinna är en speciell olivolja från det heliga landet. Klezmer-
musikern Shloyml Boyml får i uppdrag att resa till marknaden för att 
köpa olja till byn. Väl där upptäcker han att tre bröder från grannbyn 
har köpt upp alltihop! Ska detta bli första året som Buhusi förlorar 
tävlingen? Text på jiddisch och engelska från varsitt håll.

יעדעס יָאר ֿפַאר חנוּכה הָאבן די בָאהושער ייִדן דורכגעֿפירט ַא לַאטקעס־
 ֿפַארמעסט. ּכדי צו געװינען דעם דָאזיקן ֿפַארמעסט הָאבן די בָאהושער קעכנעס

 געּפרעגלט די לַאטקעס אויף ַא סּפיצעלן ערץ־יׂשראל־בוימל. דערֿפַאר, דַארף דער
 ּכלי־זמר שלמהל־בוימל צוֿפָארן קײן יריד אַײנקויֿפן בוימל. ָאבער װען ער קומט

 צו צום יריד הָאבן דרַײ ברידער ֿפון יַאס שוין ֿפַארקויֿפט ַאלע קריגלעך בוימל! צי
 װעט די בָאהושער ייִדן דָאס ערשטע מָאל ניט געװינען דעם לַאטקעס־ֿפַארמעסט?

טעקסט אויף ייִדיש ֿפון רעכטס און אויף ענגליש ֿפון לינקס.
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 KONSTKUPPENשלמהל ־בוימל מיטן מזלדיקן דרײדל
JENS LAPIDUS 
BILD: GUSTAF LORD 
ÖVERSÄTTNING: FATMA ALMASSRI (ARABISKA)
FENIX. 94 SIDOR

I denna första del av Jens Lapidus spänningsserie för lågstadiet får 
vi läsa om Dillstaligans första kupp. Jonathan grejar helst med sina 
uppfinningar. När hans nya klasskompis och granne Zasha flyttar in 
bestämmer de sig för att bilda en tjyvliga och slå till mot konst- 
museet. För att lyckas krävs både klipskhet och mod. En spännande 
bok med bra driv! Läs också del 2 i serien – båda finns på arabiska 
och svenska. 

 يف هذا الجزء األول من سلسلة قصص اإلثارة للكاتب يَنس لوبيدوس لتالميذ املدارس االبتدائية،
ل جوناثان العمل عىل اخرتاعاته. وعندما ينتقل  نقرأ عن أول عملية سطو لعصابة ديلستا. يفضِّ
 زاشا ليصبح جاره وزميله الجديد يف الفصل، يقرر الصديقان تشكيل عصابة رسقة والسطو عىل
 متحف الفن. النجاح يتطلب دامئًا ذكاًء وشجاعة. كتاب مثري مع َسري ممتع لألحداث! اقرأ أيًضا

الجزء الثاين من السلسلة - كالهام متوفر باللغتني العربية والسويدية.
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عصابة ديلستا

ARABISKA JIDDISCH/
ENGELSKA 
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UPPTÄCKARKLUBBEN.  
SKÖLDPADDSKANONEN 
BOBBIE PEERS
BILD: SANDRA STEFFENSEN
ÖVERSÄTTNING: SOFIA NORDIN
BONNIER CARLSEN. 96 SIDOR

MYSTERIEKLUBBEN OCH  
SILVERSKRINET 
PATRIK BERGSTRÖM
BILD: FILIPPO VANZO
LILLA PIRATFÖRLAGET. 79 SIDOR

KATTSPIONERNA. MAN LEVER BARA 
NIO GÅNGER
ANJA GATU
BILD: ANNA NILSSON
B/WAHLSTRÖMS. 115 SIDOR

FARDUS OCH MALTE.  
PAPEGOJKAOSET
CAMILLA CEDER
BILD: HANNA GRANLUND
BONNIER CARLSEN. 130 SIDOR

FAMILJEN KNYCKERTZ OCH 
GIPSKATTENS FÖRBANNELSE
ANDERS SPARRING
BILD: PER GUSTAVSSON
NATUR OCH KULTUR. 61 SIDOR

ASTERA OCH BASKETSKORNA
KALY HALKAWT
BILD: SOFIA FALKENHEM
BONNIER CARLSEN. 172 SIDOR

Familjen Knyckertz är tillbaka i en 
femte bok. Alla i familjen är tjuvaktiga 
utom sonen Ture. En gipskatt går 
sönder i en antikaffär och utlöser en 
uråldrig förbannelse. Förbannelsen 
gör att den som drabbas inte ens 
kan palla ett äpple utan att få dåligt 
samvete – en katastrof för en tjuvaktig 
familj. Det är precis så knasigt som det 
låter. Samtidigt lockar berättelsen till 
samtal om olika beteenden. Familjen 
Knyckertz är julkalender i SVT 2021.

Astera från Kurdistan har kommit 
till Sverige och Eskilstuna med sin 
mamma och storebror för att starta 
ett nytt liv. Storebror har alltid varit 
hennes kompis, men nu börjar han i 
stadens basketlag och får nya vänner. 
Astera måste hitta egna kamrater. Det 
går oftast bra, men ibland blir hon arg. 
Riktig arg. Det är som en ”arg röst” 
inuti henne som vill ut, och då kan 
det gå riktigt tokigt. Fin berättelse om 
vänskap och syskonskap och om att 
höra till. 

Tokroligt och actionspäckat i det andra 
äventyret med Upptäckarklubben. Den 
här gången regnar det sköldpaddor. 
Robotsköldpaddor. Uppfinnaren Ella 
och luftsskeppskaptenen Felix ger 
sig ut på nytt uppdrag för att lösa 
mysteriet med hagelsvärmarna av 
sköldpaddor. Det visar sig att de elaka 
pirayapiraterna ligger bakom. De är på 
jakt efter de värdefulla silverspindlarna 
som väver trådar av silver. Illustra-
tioner i färg med mycket humor och 
fart.

Spänning och äventyr, och mysterier 
förstås, i Mysterieklubben. Men också 
en rejäl portion humor. I denna fjärde 
bok om Carl och Amanda ska de över-
natta ensamma på ett spöklikt slott. 
De är på jakt efter ett gömt silverskrin. 
Men på natten hör de konstiga ljud. 
Spökar det? Eller är det tjuvar som 
också vill åt silverskrinet? Spänning 
och ett härligt driv i berättelsen för 
den som gillar mysterier. Rikligt med 
dramatiska illustrationer i färg.

Tuffa katter på spännande äventyr. 
Roligt grepp där katter med olika per-
sonligheter är huvudpersoner. Katten 
Samira har flyttat till Rosengård och 
möter gårdens katter och hundar. Där 
finns ett hemligt nätverk som vill att 
hon ska bli spion. Äventyr, känslor 
och roliga teckningar. Som en ny Pelle 
Svanslös i modern miljö. Första boken 
i en kommande serie av Anja Gatu, 
som tidigare skrivit böckerna om 
fotbollsstjärnorna i svenska dam-
landslaget.

Charmig vardagsberättelse där djur 
och vänskap står i centrum. Fardus 
har en bästis. Han heter Malte och 
går i samma klass. Fardus gillar att 
läsa. Malte älskar hästar. Och han 
har skaffat en busig papegoja. De två 
vännerna tar sig an både papegojor 
och hästar och mycket annat i denna 
supercharmiga berättelse om vänskap. 
Man kan vara kompisar fast man 
tycker olika. Vardagliga äventyr och 
tänkvärda funderingar med härliga 
illustrationer.
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ELIN JOHANSSON OCH ELLEN SVEDJELAND
BILD: EMMA ADBÅGE
RABÉN & SJÖGREN. 134 SIDOR

FOTBOLLSTVILLINGARNA.  
LANDSLAGSDRÖMMAR
MÅNS GAHRTON
BILD: KRISTIAN ESKILD JENSEN
BERGHS. 64 SIDOR

VALLE OCH TONÅRINGARNA
ELLEN GREIDER
ALFABETA. 80 SIDOR

SJU BARNBARN OCH EN VALP  
(OCH TVÅ DVÄRGHAMSTRAR)
ULF ERIKSSON
BILD: JOHANNA KRISTIANSSON
LILLA PIRATFÖRLAGET. 64 SIDOR

KATTVÄNNEN
MALIN ERIKSSON SJÖGÄRD
BILD: LINA BLIXT
OPAL. 156 SIDOR

SPÖKHUNDEN BUSTER. MYSTERIET 
PÅ KYRKOGÅRDEN
TOBIAS SÖDERLUND
BILD: STEF GAINES
RABÉN & SJÖGREN. 104 SIDOR

Naima bor i en liten by där det inte 
händer mycket. När hon ska få en ny 
granne förändras allt. Lisen flyttar in 
och de blir bästa vänner. Och kanske 
mer än så? Lisen ska få välja sovrum i 
sitt nya hus och tillsammans provar de 
att sova i alla rummen. Och i hallen, 
trappan, bastun och badrummet. Fin-
stämd berättelse med stora spännande 
känslor i den lilla vardagen. Svartvita 
illustrationer av Emma Adbåge höjer 
läsupplevelsen ytterligare. 

Fotboll, fotboll och ännu mera fotboll. 
Precis som det ska vara i bok med 
fotbollstvillingarna Kim och Konrad. I 
den åttonde boken i serien om de fot-
bollsfanatiska tvillingarna och deras 
fotbollsmamma Lovisa med allsvenska 
meriter i bagaget, drömmer de om 
framtiden. Som helst ska utspela sig 
i landslaget. Men att vilja för mycket 
kan få spelet att låsa sig. Hur ska tvil-
lingarna få spelglädjen tillbaka? Tuffa, 
fartfyllda illustrationer i färg.

En dag blir Valle kvar efter de andra i 
matsalen. Plötsligt stormas rummet 
av stora varelser som brölar och luktar 
svett. Valle blir alldeles förskräckt. 
Vad är dessa för monster? Tonåringar 
visar det sig. Högstadieleverna ska 
äta i matsalen. Efter detta ser Valle 
tonåringar överallt. Är de så läskiga 
som de ser ut? Underbart samspel 
mellan bild och text av serieskaparen 
Ellen Greider. Jag hade ett leende på 
läpparna från första sidan till sista.
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Roligt vardagsäventyr med en glad 
mormor och morfar. De älskar sina 
barnbarn och nu ska de komma på 
besök. Alla sju. Och de har med sig 
en hundvalp och två dvärghamstrar 
också. Det blir ett fartfyllt dygn där 
mycket tokigt och roligt händer på 
samma gång. Härligt med en bok 
som är skriven ur en mor- och farför-
älders perspektiv men ändå med full 
igenkänning för alla barn som någon 
gång barnvaktats av äldre. Illustra-
tioner i färg.

Spänning och mystik när Lo ska flyt-
ta med sin mamma och hennes kille 
till en nedlagd skola på landet. Lo 
vill inte alls flytta. Det blir inte bättre 
av att det finns fler på den lilla orten 
som verkar ogilla att de flyttar dit. 
Katterna i granngården är en tröst. 
Men snart börjar mystiska saker hän-
da och övernaturliga varelser dyka 
upp. Folktrons väsen blandas med 
en realistisk vardagsberättelse som 
förstärks av stämningsfulla svartvita 
illustrationer. 

När Ellens lillebror blir sjuk är det 
nästan bara hon som går ut med 
hunden Buster. En dag tar de en 
genväg över kyrkogården och upp-
täcker något mystiskt. Spökar det? 
Tankarna på spöken och död blir 
starkare när Ellen får veta att hennes 
lillebror är allvarligt sjuk i cancer. 
Spänning och skräck blandas med 
en verklighetstrogen känsla som 
gör att boken lyfter från de vanliga 
skräckböckerna. Svartvita illustra-
tioner förstärker både äventyret och 
de djupa tankarna.
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FLORA WOLF OCH JÄRNKLOCKORNA
LINN ÅSLUND
BILD: REBECKA HELMERSSON
RABÉN & SJÖGREN. 108 SIDOR

Flora Wolf är en föräldralös flicka som bor tillsammans 
med sin lillebror. De ligger efter med hyran. Kuverten med 
pengar som brukar komma från storasystern Nike, som 
jobbar som maskinist på ett luftskepp, har inte kommit 
på länge. Den skräckinjagande hyresvärden hotar med att 
Floras lillebror ska tas i pant och börja jobba som eldare för 
att de ska få bo kvar i den gamla godsvagnen. Men en dag 
dras Flora in i en mörk gränd av en maskerad flicka som 
kanske har en lösning på problemet. Vågar Flora lita på 
henne? Magiskt och ändå med en känsla av tuff realism i 
denna första bok i en ny serie om Flora Wolf, av författaren 
till böckerna om Ester Tagg och det flygande piratskep-
pet. Även i denna bokserie samarbetar författaren med 
Rebecka Helmersson som levererar uttrycksfulla svartvita 
illustrationer. En av årets toppböcker. Ser redan fram emot 
fortsättningen.
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SILLEN FÅR ETT SYSKON
ANNA EHRING
BILD: MOA GRAAF
BONNIER CARLSEN. 63 SIDOR

HEDDA OCH RÄTTVISAN
CAROLINE BLOMQVIST
BILD: JOHAN JANSSON
IDUS. 106 SIDOR

MONSTERHOTELLET. SPÖKFESTEN
ANNA HANSSON
BILD: ANDRÉ HÖGBOM
BETA PEDAGOG. 32 SIDOR

Mysigt och tänkvärt om att få ett 
syskon. Och om att vänta. Hugo, som 
kallas för Sillen, är hemma hos farfar 
i väntan på nya bebisen. Farfar har 
ett hus på landet med en get. Det blir 
många funderingar och vardagsäven-
tyr med geten innan bebisen slutligen 
kommer. Fint perspektiv med humor 
och lite filosofi och med relationen 
med farfar i centrum i denna lite 
ovanliga bok i genren att ”få ett sys-
kon”. Första boken i serien om Sillen.

Koskit -19. Så kan man kalla det virus 
som har lagt sig som en våt filt över 
våra liv den senaste tiden. Hedda 
är 9 år och hatar viruset. Hon gillar 
också att ta ansvar. Och göra bus. Med 
hjälp av sin fiffighet hjälper hon sin 
farmor Bahrsa och många andra. Och 
så funderar hon över livet som det ter 
sig nu. Finstämd bok med underfundig 
humor och många skratt. Perfekt som 
högläsning.

Monster, spöken och en varulv och 
hans två barn. Galleriet är komplett 
i den galet roliga bokserien ”Mons-
terhotellet”. I denna sextonde bok är 
det dags för farmorsspöket att fylla år. 
Åtminstone är det vad hon själv säger. 
Och när man fyller år ska man ha fest! 
Roligt och festligt och med underbart 
fantasifulla illustrationer. Perfekt för 
den som precis börjat läsa själv. Peda-
gogiska uppgifter i slutet av boken.
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THROUGH AN ENDLESS STRETCH OF LAND  
KADYA MOLODOWSKY 
BILD: YAIRA SINGER 
ÖVERSÄTTNING: YAIRA SINGER (ENGELSKA)
OLNIANSKY TEKST. 75 SIDOR

MARJA JA POHJOISTUULI/MARJA OCH NORDANVINDEN
ANNA MÄMMI. BILD: INGA-WIKTORIA PÅVE 
ÖVERSÄTTNING: BIRGITTA RANTATALO (MEÄNKIELI)
LUMIO. 42 SIDOR

I den här boken får vi ta del av några av poeten Kadya 
Molodowskys dikter. Yaira Singer fick ofta höra dessa 
dikter på jiddisch som barn och har översatt några av dem 
till engelska för att fler ska kunna ta del av dem. Dikterna 
presenteras parallellt på båda språken och flera av dem har 
en dråplig handling. Som den om damen som stiger på tåget 
med en liten pudel och när det är dags att stiga av upptäck-
er att den bytts ut mot en enorm grand danois! 

This book presents a selection of works by poet Kadya 
Molodowsky. Yaira Singer heard these poems in Yiddish 
as a child and has translated some of them into English 
so that more people can enjoy them. The poems are 
arranged in parallel in both languages and several of 
them tell a hilarious story. Like the one about the lady 
who gets onto a train with a little Poodle and when she 
comes to leave, discovers that it has been replaced with 
an enormous Great Dane! 

Marja drömmer om en födelsedag med mycket snö så att hon 
kan åka pulka. Men vintern lyser med sin frånvaro samtidigt som 
farmor är mycket förtegen. Vad är det hon inte vill berätta? Snart 
visar det sig att det är fler i byn som vet något om varför snön inte 
kommer. Som tur är träffar Marja på en liten varelse. Han kallar sig 
för Nordanvinden och han behöver hennes hjälp! Färgglada bilder 
illustrerar texten. Finns även på nordsamiska och svenska. 

ון דיכטערין קַאדיע מָאלָאדָאװסקיס  אין דעם ָא ביכל זענען דָא ַא ּפָאר ֿפֿ
 לידער. יאירה זינגער הָאט ָאֿפט מָאל געהערט די דָאזיקע לידער אויף ייִדיש
 װען זי איז געװען ַא קלײן מײדעלע, און הָאט זײ איצט איבערגעזעצט אויף

 ענגליש ּכדי זײ זָאלן זַײן צוטריטלעך צַום ברײטן עלום. מע שטעלט ֿפָאר
 די לידער אויף בײדע שּפרַאכן, זַײט בַײ זַײט, און עטלעכע ֿפון זײ הָאבן

 ַא קָאמישן טעם. למשל דָאס ליד װעגן דער דַאמע װָאס קומט צו צום בַאן
 מיט ַא קלײניקער הינטל, ָאבער װען זי קומט צו גײן הָאט מען דָאס הינטל

איבערגעביטן מיט ַא גרויסן, בײזן הונט!

Marja unelmoi syntymäpäivästä jossa on paljon lunta ette hän 
pääsee tyyräähmään pulkala. Mutta talvi loistaa poissaolola ja 
samala fammu on hyvin vaiti. Mitäs hän ei halua selittää? Heti 
tullee selvile ette on moni kylässä jokka tietävät jotaki miksi ei 
tule lunta. Marjala on tuuri kun kohtaa pienen olenon. Hän kuttuu 
ittensä Pohjoistuuleksi ja hän tarttee Marjan apua! Färilisiä kuvia 
kuvvaavat tekstiä. Kirja on kans pohjossaameks ja ruottiks.
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װּו די װעלט הָאט נָאר ַאן עק

JIDDISCH/ 
ENGELSKA 

MEÄNKIELI 

MUCJISADII HUDHEELKA/HOTELLMYSTERIET  
MARTIN WIDMARK. BILD: HELENA WILLIS. ÖVERSÄTTNING: MUSA M ISSE 
SOMA BOOKS. 74 SIDOR 

LasseMajas Detektivbyrå är en serie med oerhört populära böcker. I 
år kommer två titlar på somaliska. I Hotellmysteriet händer det något 
märkligt på Stadshotellet. Fisförnäma familjen Åkerös hund blir 
stulen från deras hotellrum. Familjen hävdar att hunden är ytterst 
värdefull och kräver ersättning! Lasse och Maja har några olika miss-
tänkta personer att kolla upp. Med hjälp av en del sökningar på nätet 
verkar de komma en lösning närmare. 

Hay’adda dembi baarista ee LasseMaja (LasseMajas Detektivbryå) waa 
buugaag taxane oo si aad ah caan u ah. Sanadkan waxaa af soomaali ku 
soo baxaya laba buug cusub. Mucjisadii hudheelka waxaa ku jiro dhacdo 
xiiso leh oo ka dhacaysa Stadshotellet. Eeyga qoyska magaca dheer ee 
Åkerös ayaa la laga xadayaa hoteelkooda. Qoyska wuxuu sheeganayaa 
in eeygu yahay mid aad u qiime badan wuxuuna dalbanayaa magdhaw! 
Lasse iyo Maja waxay niyadda ku hayaan dadka qaar ay ka shakisan 
yihiin oo ay tahay in la baaro. Ayadoo la adeegsanayo raadinta dhinaca 
internetka ayaa waxay u eg tahay in ay xalka ku dhaw yihiin.
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GLASKULANS VÄRLD –  
DEN HEMLIGA NYCKELN DEL 4
CARBONE
ILLUSTRATÖR: GIJÉ
ÖVERSÄTTNING: CARIN BARTOSCH EDSTRÖM
EGMONT. 57 SIDOR

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

LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ:  
SAMLADE SERIER
MARTIN WIDMARK, HELENA WILLIS
EGMONT. 170 SIDOR

FRIDA OCH JAKTEN PÅ NÄSHÅREN 
FRODE OVERLI
EGMONT. 184 SIDOR

LILLA BURRI: FRISÖRPLANETEN
PIERRE BAILLY, CÉLINE FRAIPONT
ÖVERSÄTTNING: HORST SCHRÖDER
EPIX FÖRLAG. 32 SIDOR

I ett lagom stort hus med en lagom 
stor trädgård bor Frida. Inte helt själv 
såklart. Där bor också hennes mamma, 
pappa, storebror och en hund. På nät-
terna kommer monster och besöker 
Frida, men hon är minsann inte rädd! 
Hon slängs in i ett monstermysterium 
och ska hjälpa monstren att hitta 
strängarna till deras årsharpa! Hur ska 
det gå?

Linnea saknar sin mamma så mycket. 
Tänk om man kunde återuppväcka de 
döda i Pandoria? Linneas pappa ber 
henne att bära ner en låda i källaren 
men hon snubblar och ut ramlar en 
nyckel. Vad är det för nyckel? Den ser 
ut exakt som i mammas bok! Linnea 
måste ta reda på mer. Hon ger sig 
tillbaka in i Pandoria till Hugo och 
Andrea där nya äventyr och sökandet 
efter en muzenologilärare, tar fart. 

Räven och kaninen är ute på nya 
äventyr. De gulliga djurvännerna 
hittar alltid på roliga saker. Räven 
och kaninen har massor med pengar 
och bestämmer sig för att köpa glass. 
Väl inne i glass-affären träffar de sina 
två andra djurvänner som de också 
bjuder på glass. Räven blir missnöjd 
över sin glass men upptäcker snart en 
bubbelgum-tävling! Följ med räven 
och kaninen på deras tokiga äventyr, 
garanterat roligt!

Nu kommer den populära barnboken i 
serietidningsformat! I samlade serier 1 
kan man läsa om 13 kluriga mysterier. 
Bland annat om ”skollunchens räd-
dare”. Skolans kök har fått problem. 
Någon har satt lås på den stora frysen! 
Hur ska de nu kunna laga spenatsoppa 
till lunch? Lasse och Maja börjar direkt 
att undersöka varför. I serien kan man 
enkelt följa historien i rutorna. Man 
lär sig också läsa serieformatet, vilket 
är en bra introduktion. 

29

Serierna om Lilla Burri fungerar väldigt bra för de små barnen som inte lärt 
sig läsa några bokstäver än. I böckerna kan barnen själv läsa det som de ser på 
bilderna, och följa rutorna. Oftast lekfulla busiga äventyr som barnen själva 
känner igen från sin vardag. I Frisörplaneten åker Lilla Burri ut i rymden och 
landar på frisörplaneten. Kommer han få en ny frisyr kanske? 

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

SERIE
R

6–9 Å
R

LÄTTLÄST

Vill
läsa!

Har
läst



30

2



31

3

Text: Anna Ringberg
Foto: Susanne Kronholm

går i lås. De krånglar till det på alla möjliga vis, 
får läsarna att bli medskapande – och skratta 
tillsammans. 

– Det är många vuxna som tackar mig för 
att de fått vara så roliga, berättar David. För 
barnen skrattar ju inte bara åt boken, utan åt 
den som läser också. Och det är så himla roligt, 
att jag hjälper läsaren bli hjälte, den roliga och 
smarta.  

Var Boken som inte ville bli läst den första 
barnboken du försökte skriva?

– Nej, jag höll länge på med en ungdomsbok, 
en tjock bok. Men när jag skulle gå igenom 
den var det som att blåsa på ett korthus. Men 

vänta här nu, 
de där två har 
ju inte träffats, 
fast vänta här 
nu, den här 
platsen ska de 
ju inte vara på… 
Det rasade ihop. 
Och luften gick 
ur mig lite. Jag 
la manuset åt 

sidan, men jag var fortfarande så himla peppad 
på att göra en bok. 

Och så skrev du Boken som inte ville bli läst?
– Jag fick lite hjälp av mitt omedvetna som 

sa att du måste lösa det här med boken. Så vad 
sägs om en tunn bok? Det borde jag väl klara 
av? Ofta är de idéer jag får bara en titel eller 
en mening. Jag vaknade en morgon, och det sa 
pling! Boken som inte ville bli läst. Den hette 
det. Och sedan fick jag klura ut vad det kunde 
innebära. Det kan vara bokstäver som flyttar 
på sig, eller att boken försöker övertala oss att 
inte läsa. Jag fick fylla i. 

Det var en enkel och produktiv idé. Många 
författarkollegor har sagt till honom: Varför 
kom inte jag på det? Men så är det ju ofta med 
bra idéer – när de väl är kläckta verkar de helt 
självklara. 

Som komiker hade David en annan ingång 
till skrivandet, tror han. Han var inte låst vid 
att en historia skulle se ut på ett visst sätt utan 
kunde tänka friare. Han utgick inte ifrån vad 
han ville uttrycka, utan skrev i stället han vad 
han tänkte att läsarna ville ha. För det är just 
Davids filosofi.

Pling säger det och så är idén där: 
Boken som inte ville bli läst. Vad kan det 
betyda? Vi träffar David Sundin för att 
prata skrivande, självförtroende och 
vikten av att våga köra på.

Visst känner ni igen mannen på fotot? David 
Sundins ansikte syns överallt. Han är komiker, 
författare och programledare. Känd för många 
som domare tillsammans med Babben Larsson 
i teveprogrammet Bäst i test, som programleda-
re för Melodifestivalen och som Dynamit-Harry 
i Se upp för Jönssonligan. Kanske också som 
Sommarskuggan i SVT:s Sommarlov 2020

I höst är han aktuell med årets julkalender En 
hederlig jul med Knyckertz, 
samt böckerna Bäst i test, 
199 tester för hemmabruk 
och Boken som verkligen 
inte ville bli läst. Vi träffar 
honom i en paus mellan 
möten på förlaget och 
hembesök från BVC. 

Förra året utkom 
Davids första barnbok, 
Boken som inte ville bli 
läst och nu kommer alltså uppföljaren, Boken 
som verkligen inte ville bli läst. Båda böckerna 

är bångstyriga och gör allt för att slippa 
bli lästa: de förvandlas, 

bits, luras och 

”Den som läser  
boken äger boken.  

Det ska bli deras bok.  
Det var målet.”
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”Det är väl  
det viktigaste,  

att inse att alla ens 
idéer kanske inte 

är geniala även om 
man själv tror det. 

Att våga ändå.”

Var kommer ditt självförtroende ifrån?
– Visste jag det skulle jag sälja det på flaska. 

Men det är väl på gott och ont. När jag får en 
idé skriver jag ner den lite kort, och visar upp 
den i stället för tänka att inte ska väl jag… Jag 
kör bara på och tänker att det ska gå bra. Det 
händer förstås att folk inte gillar idén. Då gäl-
ler det att inte bli nedslagen. Nya idéer dyker 
upp och man får försöka igen. Det är väl det 

viktigaste, att inse att 
alla ens idéer kanske 
inte är geniala även 
om man själv tror det. 
Att våga ändå. 

32

– Den som läser boken äger boken. Det ska 
bli deras bok. Det var målet. 

Kanske hade David nytta av sin tidigare kar-
riär inom reklam och webbutveckling. Inställ-
ningen till skrivandet är opretentiös. Han kan 
prata i banor av ”produkt och paketering”.

– Om det är bra eller dåligt vet jag inte, men 
det funkade ju i alla fall, säger han. 

Ja, uppenbarligen funkade det. Boken som 
inte ville bli läst är en 
stor försäljningsfram-
gång, Sveriges mest 
sålda barnbok 2020, 
och utgiven i 24 länder. 

Hur var tanken med 
bokens gammeldags 
utseende?

– Känslan skulle vara 
att boken finns längst 
inne i biblioteket. Den 
vill inte bli läst och 
därför ser den gammal 
och tråkig ut. Det är 
inga fräsiga färgbilder 
eller så, även språk-
mässigt kan den vara lite stel. När jag var liten 
hade man en bokhylla i stället för internet. Då 
kunde man dra fram en bok: Vad är det här då? 
Den kunde se hur tråkig ut som helst, men så 
visade det sig att den handlade om cowboys 
och var superhäftig. En förhoppning är att 
barnen inser att allt som ser tråkigt ut, behöver 
inte vara tråkigt. Att man ska ge saker och ting 
en chans. 

Från reklam och webb, gick David via manus-
författande för teve, till en karriär som komi-
ker. En kurs i stand up kan sägas vara start-
skottet, men redan i skolan var han klassens 
clown. Att han är rolig märker man så snart 
man befinner sig i hans närhet. Han motsvarar 
inte bilden av den olyckliga komikern direkt. 

–Nej, erkänner han med ett skratt. Jag är en 
glad komiker. 

Hur gör du för att vara rolig?
– Det är svårt att beskriva. Jag är ju inte den 

som drattar på ändan. Jag är lite klurig och 
smart. Det handlar också om att kunna tajma. 
Vara lite underfundig, lite knasig på ett smart 
sätt, medan man verkar seriös. 

Boken som verkligen inte ville bli läst finns 
med i urvalet, Bilderböcker, sidan 14

Text: Anna Ringberg
Foto: Susanne Kronholm
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Namn: David SundinFödelsedag: 23 maj 1976Födelseort: VäderstadHårfärg: BrunÖgonfärg: GrönSyskon: Lillebror Karl SundinMina intressen: Hamburgare, skriva  
böcker, spela spel Roligaste skolämnet: BildDen bästa film jag sett: Lost in Translation

Idrottsgren jag är intresserad av: Jag var  
intresserad av fotboll förr men jag  
har slutat vara detDen bästa bok jag läst: Att skriva, av  

Stephen KingPerson jag beundrar: Greta Thunberg
Djur jag tycker om: HundarVad jag helst vill bli: Författare (på riktigt)



DJURENS REKORDBOK 
KATHARINA VESTRE, LINNEA VESTRE
ÖVERSÄTTNING: ADA WESTER
LILLA PIRATFÖRLAGET. 88 SIDOR

KUL OM DJUR 
ANNIKA LUNDEBERG
BILD: JENNY KARLSSON
BERGHS. 53 SIDOR

SKA DET KÄNNAS SÅ HÄR?
REYHANEH AHANGARAN
BILD: ANNIKA LUNDHOLM MOBERG
B/WAHLSTRÖMS. 96 SIDOR

Den här vackert illustrerade boken är 
underbar att försvinna in i och häpna 
över. Här samlas massor med otroliga 
rekord, hämtade från djurens värld. 
Som att världens största kattdjur, den 
sibiriska tigern, kan hoppa fyra meter 
högt! Och då finns det ändå ett annat 
djur som hoppar ännu högre, näm-
ligen puman som kan hoppa upp till 
en gren mer än 5 meter över marken! 
Ett av rekorden i boken har faktiskt vi 
människor. Gissa vad vi är bättre på än 
alla djur?

En lättsam och rolig bok om djur, där 
intressant fakta varvas med gåtor och 
roliga historier. Visste du till exem-
pel att en enda elefant kan väga lika 
mycket som 60 människor? Eller att 
lejonet ligger och latar sig ungefär 20 
timmar om dygnet?

Den här boken handlar om känslor och 
om svåra frågor, sådana frågor som 
inte har enkla svar. Vad är meningen 
med livet, till exempel? Den enda som 
möjligen kan svara på den frågan är 
du själv, för det är bara du som vet 
vad som ger just ditt liv mening. Även 
känslor är personliga, men när man 
mår dåligt kan vara skönt att veta att 
andra ibland känner samma sak. Läs 
om hur du kan tänka och vad du kan 
göra när jobbiga känslor dyker upp.
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PORTRÄTT AV EN KONSTNÄR:  
VINCENT VAN GOGH
LUCY BROWNRIDGE
BILD: ÉDITH CARRON
ÖVERSÄTTNING: SARA ÅRESTEDT
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

DJUREN I VATTNET
SARAH SHEPPARD
RABÉN & SJÖGREN. 40 SIDOR

TITTA 10 FÅGLAR
BJÖRN BERGENHOLTZ
RABÉN & SJÖGREN. 20 SIDOR

En pekbok om fåglar för de minsta. 
Här presenteras tio av våra vanligaste 
fåglar, med tydliga bilder att peka på. 
Förutom namnet får vi veta något 
litet om varje fågel, till exempel vem 
som samlar på pinnar och vem som 
hoar om natten. En perfekt bok att ta 
med på en utflykt i naturen!

Vincent van Gogh från Nederländerna 
är en av världens mest kända konstnä-
rer. Han är också känd för sin psykiska 
ohälsa; under perioder vistades han 
på mentalsjukhus. Det var under 
en sådan vistelse en av hans mest 
kända målningar, Stjärnenatt, blev 
till. Målningen visar stjärnhimlen så 
som Vincent såg den från sitt rum. Lär 
känna en spännande konstnär och få 
reda på historien bakom några av hans 
mest kända målningar. 

Förbluffande fakta och en rejäl dos 
humor. Ingen hanterar den kombi-
nationen bättre än Sarah Sheppard, 
som här fortsätter sin populära serie 
om djur genom att dyka ner under 
vattenytan. Här träffar vi den fruktade 
gäddan, den sjungande sandstubben, 
den könsbytande blågyltan och kanske 
det mest fascinerande djuret av alla – 
den för evigt lika mystiska ålen! 

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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SÅ FUNKAR DET! – JORDEN I  
UNIVERSUM
MATS WÄNBLAD
BILD: OSKAR JONSSON, ANDERS NYBERG, KJELL 
THORSSON, FILIPPA WIDLUND
BONNIER CARLSEN. 112 SIDOR

DJUREN SOM HJÄLPER OSS
LENA SJÖBERG
OPAL. 64 SIDOR

FORNTIDEN
FABIAN GÖRANSON
RABÉN & SJÖGREN. 64 SIDOR

NATURENS HEMLIGHETER – 50 
BERÄTTELSER OM NATURENS 
UNDER
RACHEL WILLIAMS
BILD: FREYA HARTAS
ÖVERSÄTTNING: SARA JONASSON
LIND & CO. 128 SIDOR

Vissa saker är svåra att förstå. Som hur 
stor planeten jorden är till exempel. 
Hur mycket du än reser runt kommer 
du aldrig hinna se allt på jorden. Och 
då är ändå jorden bara en pytteliten 
del av universum. Universum är med 
andra ord sjukt stort. Det här kan 
vara den ultimata boken om jorden 
och universum, som gör allt lite mer 
begripligt. Med betoning på lite. För 
allt kommer vi aldrig att förstå. Boken 
passar även äldre barn och ungdomar.

Ledarhundar för synskadade har du 
kanske sett men har du någonsin 
hört talas om ledarhästar? Sådana 
finns i USA och Storbritannien där 
de hjälper sina ägare att ta sig runt 
i stan. De kan till och med följa med 
på tunnelbanan! I den här vackra 
boken, med fantastiska illustrationer 
av författaren, lär vi känna djuren 
som hjälper oss människor på olika 
sätt. Möt kapucinapan som lagar 
mobiltelefoner och hängbuksvinet 
som räddade livet på sin ägare.

Serietecknaren Fabian Göranson 
tar sig an Sveriges historia, här med 
forntiden i fokus. I fyra kapitel får vi 
följa med till äldre och yngre jägar-
stenåldern, bondestenåldern och 
bronsåldern. Serieinslagen gör boken 
inbjudande och lättsam samtidigt som 
den presenterar spännande och ibland 
otroliga fakta. Som att det en gång i 
tiden bodde sköldpaddor och pelika-
ner i Sverige. En historiebok även för 
den som tror sig vara ointresserad av 
historia.

Naturen är full av hemligheter, saker 
som händer mitt framför ögonen på 
oss men som vi sällan tänker på. Den 
här boken hjälper oss att upptäcka 
alla dessa spännande saker. Vad sysslar 
humlan med när den flyger från 
blomma till blomma? Och hur går det 
egentligen till när spindeln skapar sitt 
nät? En fin bok som avslöjar naturens 
hemligheter!

Vill
läsa!

Har
läst
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läsa!

Har
läst
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läsa!
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Hittar du de fyra omslagen i denna katalog? 
Ringa in dem och ange vilka sidor de finns på:

s:

s:

s:

s:
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#väckboken  
Dela med er!  

Inspireras  
av andra!

En läsfrämjande utmaning från Kulturrådet.

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

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

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

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

Varje år presenterar vi  
den grupp som utnämns till  
Årets bokväckare i Barn- och  
ungdomsbokskatalogen! 
När vi väljer vinnare söker vi  
projekt som är lustfyllda, kan 
inspirera andra, är metodutveck-
lande och gärna bygger på barnens 
och ungdomarnas egna initiativ.

Genom Väck  
boken får ni:

 Ϙ tillgång till inspirerande  
material

 Ϙ möjlighet att dela tips och 
erfarenheter med andra  
bokväckare

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

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

radet.se/vackboken senast 17 
december 2021. 

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

1. Berätta kort om ert projekt i det 
formulär som mejlas ut under 
våren, och ta chansen att utses 
till Årets bokväckare 2022.

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

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

 Ϙ Bokbingo, ett kul sätt att  
inspireras till läsning

 Ϙ Bokgympa

 Ϙ Bokväckarsamtal: läs till-
sammans och samtala utifrån 
mallen

 Ϙ Bokväckarserier som  
bygger på böcker ni läst

 Ϙ Diplom och pins

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

 Ϙ Topplista – lista dina favoriter 
och tipsa andra

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

 Ϙ Väck boken-loppa

Dansa  

en bokstav
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Säg något  

på ett annat  

språk

Ge ett boktips  

till en kom
pis

Klipp ut och vik ihop!
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Läs en bok  som en kompis tipsar om

Gör  bokgympa

Läs på ett ställe  där du aldrig  läst förut

Välj en bok  ur Barn- och  ungdomsboks- katalogen och  läs den

Fota av  din favoritbok

Läs tillsammans med en vuxen

Lyssna  på en bok

Läs högt  för någon

Hitta ett  mysigt ställe  att läsa på

Namn:
Skola/Fritids/Bibliotek/Annat:Klass/Grupp:

…och varför inte ordna en  
bokväckarfest eller bokfrukost!  
Fira! Som avspark eller avslutning 
för ert bokväckarprojekt.




