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Under det gångna året har jag haft 
sällskap av en liten flicka. Hon heter 
Gunborg Haag. Hon levde i en annan 
tid och i ett annat samhälle för si 
så där 130 år sedan. Gunborg är en 
romankaraktär vars liv vi får följa i 
åtta böcker, från liten flicka till en för 
tiden osedvanligt självständig ung 
kvinna. 

Vi möter Gunborg första gången 
i boken Fosterbarn. Och Gunborg är 
just ett fosterbarn när vi först får 
träffa henne. Hon föds i Stockholm; 
föräldrarna är trolovade men gifter 
sig aldrig. På grund av detta placeras 
Gunborg i fosterhem hos en ogift, 
strängt religiös men kärleksfull 
kvinna som heter Sofia Stolt. Sin 
”riktiga” mamma träffar hon bara om 
söndagarna. Barn som föddes utan att 
föräldrarna var gifta kallades på denna 
tid oäkta barn. De var mycket utsatta 
och hade inte samma rättigheter och 
möjligheter i samhället som barn till 
gifta föräldrar. I Sverige var det länge 
olagligt att ha sex om man inte var 
gift. Ett barn fött utom äktenskap 
kunde därför vara en katastrof för en 
kvinna. Det var både skamligt och 
straffbart. Dessutom var det nästan 
omöjligt för en ensam kvinna att jobba 
och samtidigt vårda ett litet barn. 
Vi talar alltså om en tid utan vabb, 
föräldraledighet och föris, en tid när 

brott mot moral och normer skam- 
och skuldbelade. Och barnen fick ta 
smällarna. 

När Gunborg är i skolåldern tar 
hennes mamma Rut tillbaka dottern 
till sig och försörjer dem båda ensam. 
Men relationen mellan mor och 
dotter blir inte som Rut har hoppats. 
Romanserien kretsar kring deras 
komplicerade relation men även 
flickan Gunborgs inre utveckling. 
Och just gestaltningen av Gunborgs 
värld, hennes tankar och funderingar, 
hennes vardag och bildningsgång är 
detaljrik och har en intensiv skärpa.

Det är Tora Dahl som har skrivit 
romanserien om flickan Gunborg och 
den är delvis självbiografisk. Hon var 
född ungefär samtidigt som Gunborg 
men inte förrän 1935 debuterar 
hon som författare och så sent som 
1954 utkommer den första delen i 
romanserien om Gunborg.

I Barn- och ungdomsbokskatalogen 
2021/2022 finns många bokserier, flera 
handlar om relationer barn och vuxna 
emellan, om hjärtesorger och sköra 
vänskaper men också om fantasins 
och drömmarnas förlösande kraft. 
Kanske hittar ni vår tids Gunborg i 
någon av dessa böcker eller någon 
annan karaktär som kan bli er 
följeslagare och sällskap genom tid 
och rum.

Hej igen!

Henriette Zorn
Projektledare, 

Barn- och ungdomsbokskatalogen
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JEFFERSON 
JEAN-CLAUDE MOURLEVAT
ÖVERSÄTTNING: MARIANNE TUFVESSON
LILLA PIRATFÖRLAGET. 260 SIDOR

VANDRAREN
JESPER DANIELSSON
BONNIER CARLSEN. 296 SIDOR

SKA VI LEKA? 
EWA CHRISTINA JOHANSSON
B/WAHLSTRÖMS. 129 SIDOR

Det som gladde igelkotten Jefferson den där ödesdigra morgonen var att han 
skulle gå till frisören. Men när Jefferson kom dit upptäckte han till sin stora 
fasa frisören Edgar liggandes på golvet med en sax i sitt bröst, mördad! Snart 
står Jefferson oskyldigt anklagad för mord och bestämmer sig för att följa sina 
instinkter och fly. Tillsammans med griskompisen Gilbert tänker han ta reda 
på sanningen om vem den verklige mördaren är och rentvå sitt namn för att få 
komma tillbaka hem. Ledtråden i form av ett vykort som Edgar lämnat efter sig, 
leder vännerna till människornas land och den välbesökta staden Villebourg. 
Förklädda till turister försöker Jefferson och Gilbert samla information kring 
Edgars sista dagar i livet. Det visar sig att Edgar var full av hemligheter. Men 
polishundarna närmar sig och tiden är knapp. Jefferson måste lösa mordgåtan 
innan han hamnar bakom lås och bom. 
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Efter en fjällvandring tillsammans 
med pappa, farfar och hunden 
Banjo, märker Jet att Banjo beter 
sig konstigt. Han drabbas av otäcka 
kramper, okända hundar skäller 
på honom och Banjo tycks skrämd 
och ledsen. Vad de inte vet är att en 
parasit följt med hem från fjällen 
och bosatt sig inuti Banjo. Den 
studerar, kopierar och lär sig styra 
sitt värddjur. Allt parasiten vill är att 
utvecklas för att sedan flytta in i en 
ny, mer intelligent livsform. 

Alma har svårt att motstå 
utmaningar. På sin födelsedag får 
hon ett brev utan avsändare, det 
innehåller en karta och en mycket 
gammal nyckel. Hon förstår att det 
är bästa vännen Arvid som skickat 
en skattkarta. Alma slänger sig på 
cykeln och trampar ut i skogen, men 
känner snart att hon är förföljd. 
Uppskrämd försöker hon förgäves 
få tag i Arvid när hon inser att hon 
dragits in i en otäck lek som hon 
kanske inte klarar sig levande ur. 

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

NATALIA TAPIA PARDO VÄLJER 
BÖCKER FÖR MELLANÅLDERN

Beskriv dig själv med tre ord.
Envis. Fotbollsgalen. Matglad.

Beskriv din process med urvalet  
till årets katalog.
216 böcker och manus har jag fått i 
år. Det har blivit många vändor för att 
hämta ut härliga bokpaket – lite som 
att få presenter flera gånger i veckan 
under flera månaders tid! När jag läst 
allt börjar det svåraste och det är att 
välja ut vilka böcker som kommer 
med. 

Kan du se några tematiska spår  
i årets utgivning av böcker för  
mellanåldern?
I år handlar många böcker om nya 
möten vilket kan leda till helt fantas-
tiska vänskapshistorier men också få 
oanade konsekvenser. Däribland en 
härligt hårresande splatterhistoria för 
den blodtörstige! 

Nämn en kapitelbok du aldrig 
glömmer.
Omslaget till Mikael Niemis Blodsu-
garna kallade på mig en dag när jag 
var 11 år och strosade runt på Uppsala 
stadsbibliotek. Boken såg så sliten 
och otäck ut att jag var tvungen att 
läsa den och sedan var jag förlorad 
i skräckböckernas värld i flera år 
framöver. 

Vad läser du helst för egen del?
Jag gillar böcker där det händer grejer, 
högt tempo! Det ska vara spännande 
(gärna läskigt), släng in en gnutta 
omöjlig kärlek och magi, så är det en 
berättelse för mig.

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

Vi som väljer
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DANI DÖMER 
JESPER TILLBERG
NYPON. 71 SIDOR

HEMMET FÖR BORTRÖVADE BARN: 
PLANEN 
CAMILLA LAGERQVIST 
BONNIER CARLSEN. 170 SIDOR

MINA FEM REGLER FÖR LIVET 
CONNY PALMKVIST
BONNIER CARLSEN. 139 SIDOR

BLEKE KARL
HELENA DAHLGREN
NYPON. 35 SIDOR

RUMMET MED FJÄRILARNA
MIA ÖSTRÖM
NYPON. 83 SIDOR

DJURET 
ULRIKA LIDBO
ALFABETA. 240 SIDOR

Allt Nils någonsin önskat sig är ett 
eget husdjur. När familjen flyttar 
från lägenheten till ett stort hus 
borde hans föräldrar gå med på det. 
En dag har Nils mamma med sig en 
present hem. Besvikelsen är total när 
presenten visar sig vara en burk full av 
fjärilslarver. Han avskyr dem. Larverna 
växer snabbt och verkar bara bli fler 
och fler. De kryper runt i burken som 
om de försöker ta sig ut. Nils förstår 
snart att något med dem är väldigt fel.

En dag upptäcker Love en kartong i 
tunnelbanan, någonting krafsar och 
skrapar inuti. Det är ett underligt djur 
som han tar med sig hem. Love tänker 
behålla det, i smyg. Problemet är bara 
att han inte vet vad för slags djur det 
är – tänk om det är farligt? Snart inser 
han att djuret inte kan bo kvar hemma 
obemärkt och att skumma typer stry-
ker runt i området och letar efter det. 
Love måste göra allt han kan för att 
fortsätta hålla djuret hemligt.

Dani hatar att förlora. När hon kom-
mer in sent i en duell tacklar hon sin 
motspelare för hårt. Domaren kommer 
springande och håller först upp det 
gula kortet och sedan det röda. Hon 
är utvisad och hennes lag förlorar 
matchen med 1–5. Som straff pressar 
laget henne att gå en domarkurs som 
fotbollsförbundet anordnar. Dani har 
ofta hamnat i bråk med domarna och 
nu är det snart dags för henne att 
döma sin första match. Det blir svå- 
rare än hon trott.

Som liten blev fjortonårige Adam såld 
på auktion och har sedan dess bott på 
barnhem och i fattighuset. Han vet 
inte var han kommer ifrån eller vilka 
hans föräldrar var men han vet att de 
är döda. År 1910 sliter han som dräng 
hos en bonde men en dag kommer nå-
gon från Adams förflutna och erbjuder 
honom ett nytt lyxigt liv. Men han 
passar inte in. Planen att rädda andra 
barn som far illa tar form och trots att 
den är livsfarlig, måste Adam försöka.

Varje dag springer Anton hem, de 
andra jagar honom. Han springer för 
livet för han vet inte vad som händer 
om de får tag på honom. Hemma är 
det ingen som vet om allt hemskt som 
händer i skolan, där fokuserar mamma 
och pappa mest på att bråka med 
varandra. En extra bråkig kväll smyger 
Anton ut och då en av lägenhetsdör-
rarna i trapphuset står på glänt, går 
han in. Där finns ett brev med hans 
namn på och någon därute som behö-
ver Antons hjälp. 

På skolan pratas det om ett Youtube-
klipp som tydligen ska vara det 
läskigaste som finns. Det sägs att om 
man ser klippet mer än tre gånger 
kommer något fruktansvärt att hända. 
Vännerna Linnea och Bella bestämmer 
sig för att se klippet, det kan ju inte 
vara så farligt om de bara ser det 
en gång? Samma natt plågas de av 
mardrömmar, något i klippet har 
bitit sig fast i deras tankar. Kommer 
de kunna hindra sig själva från att se 
klippet igen?
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TRUSTVILLE – KOM ENSAM
ANN-CHRISTINE MAGNUSSON, ANNA KNUTSSON
OPAL. 160 SIDOR

FAT DANCE
MALIN ERIKSSON SJÖGÄRD
OPAL. 224 SIDOR

HELT OVERKLIGT
JONATAN JÄRVI
SPEJA. 128 SIDOR

SLUTSTATION
EMIL LANDGREEN 
ÖVERSÄTTNING: ANNA HJERPE
BERGHS. 110 SIDOR

MÖRKRET 
MIA ÖSTRÖM
LILLA PIRATFÖRLAGET. 251 SIDOR

DÖRREN
EMMA ANDERSSON
OPAL. 230 SIDOR

4

När Jills bästa vän flyttar från stan 
har hon ingen kvar. Under skolans 
jubileumsfirande ska klassen sätta 
upp en show där Jill blir tilldelad 
rollen som gris till sina plågoandars 
stora förtjusning. En dag när allt 
känns hopplöst möter Jill en tjej hon 
aldrig sett förut. Hon heter Carla och 
lovar att hjälpa Jill att hämnas på 
skolan och alla som varit elaka mot 
henne. De planerar att hämnden 
ska ske under showen när de andra 
minst anar det. 

Maddis kusin Emy har en dans-
grupp som heter Fat Dance. Maddi 
drömmer om att dansa med dem. 
Tyvärr bor Emy långt bort och att 
själv starta en kroppspositivistisk, 
normkritisk dansgrupp känns omöj-
ligt. En dag börjar Elli i klassen. Elli 
identifierar sig som hen och förstår 
hur det är att vara normbrytande. 
Maddi och Elli blir snabbt vänner. 
Men när chansen att vara med i Fat 
Dance dyker upp, inser Maddi att 
hon kanske måste välja bort Elli.

Det sista Malte säger till sin bror 
innan den där hemska olyckan, är: 
jag hoppas att du dör. Nu ligger 
Lukas i koma och kommer kanske 
aldrig vakna igen. Malte minns 
inte ens vad som gjorde honom 
så arg men han vägrar att åka till 
sjukhuset. Tänk om allt är hans fel? 
När Lukas kompisar frågar efter 
honom ljuger Malte om var han är. I 
drömmarna kommer Lukas på besök, 
han bor nu i Väntans land. Men 
kanske finns det ett sätt för honom 
att ta sig tillbaka. 

Villy och Tim har hittills bara målat 
på lagliga väggar men den här nat-
ten blir det ändring på det. De ska 
bryta sig in i tunnelbanetunnlarna. 
Vännerna har planerat graffitikup-
pen i detalj. När invigningen av den 
nya tunnelbanelinjen äger rum kom-
mer deras målningar hamna i fokus, 
en genial plan. Men nere i mörk-
ret verkar den stulna kartan inte 
stämma överens med verkligheten. 
Istället kommer de till en station 
som borde ha blivit lämnad ifred. 

Nita och Vo bor med morfar i 
plåtstaden, som ligger i norr vid 
världens ände. Morfar har jobbat 
i berget i hela sitt liv. Men nu är 
han sjuk och läkaren hittar mörka 
fläckar på hans lungor. Fler i staden 
insjuknar och skickas till hospitalet. 
Röntgenplåtarna visar att alla har de 
mörka fläckarna, och de sprider sig. 
Kommer de från dammet i berget? 
Morfar tror inte det. Han har en 
stjärnkompass som pekar mot något 
som kanske kan rädda dem alla.

En dag dök plötsligt en dörr upp 
ur tomma intet. Den var vacker, 
överväxt med murgröna och såg 
ut att komma från en saga. Men 
ingen visste varifrån den kom. Folk 
stannade och tog bilder av dörren 
och den blev en naturlig del av 
parken den hamnat i. När Elvira 
Jansson lekte kurragömma med sin 
bästa vän tänkte hon att det skulle 
bli det perfekta gömstället. Hon 
tryckte ner handtaget och klev in 
för att gömma sig, men hon hittades 
aldrig mer igen.
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BUFFEL CROSS
KIM OLIN
ARGASSO. 120 SIDOR

VEGA SUPERSTAR 
SOFIA JOHANSSON
IDUS. 151 SIDOR

ALDRIG BACKA
CINA FRIEDNER
RABÉN & SJÖGREN. 160 SIDOR

Elliott vet att han är bufflig och jobbig. 
Utbrottet han fick som gick ut över 
en på motorcrossklubben gjorde att 
Elliott drog och aldrig gick tillbaka. 
Allt blev fel den dagen. Nu övar han 
ensam på en liten amatörbana. När det 
visar sig att en tävling ska arrangeras 
i närheten tänds en gnista. Tänk om 
han skulle anmäla sig? Då måste 
han bli bättre. Det är kanske dags att 
återvända till den gamla klubben. Men 
är han verkligen välkommen tillbaka?

Vega och Tess kommer få det bästa 
slutet på sommarlovet, de ska på 
sin drömkonsert. Först måste Vega 
följa med sin mamma till ett ödsligt, 
strömlöst hus i fjällen där hon ska 
valla getter. Det vågar hon absolut 
inte berätta för Tess. Men mamma 
och pappa har bestämt att Vega måste 
hitta tillbaka till sina gamla intressen 
från tiden då hon orienterade och 
älskade att vara i skogen. Vega är en 
annan nu men det vägrar hennes 
föräldrar att förstå. 

På tisdagar får killarna inte vara på 
fotbollsplanen, de tycker att det är 
orättvist även om de annars alltid får 
vara där. En dag blir det bråk: killarna 
glor och retas när tjejerna spelar. Lydia 
blir så förbannad att hon stormar av 
planen och då tar killarna över, igen. 
Efteråt bestämmer sig killarna för 
att skicka ett elakt meddelande till 
Lydia, hon kan väl tåla ett skämt? Då 
får tjejerna nog. Killarna ska inte få 
komma undan den här gången. 
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Föräldralöse Harry bor hos sina elaka släktingar i ett sömnigt och 
trist villaområde. Hans 11-årsdag närmar sig men till skillnad från 
sin bortskämda kusin kan Harry inte förvänta sig några presenter. 
Men så börjar mystiska brev skrivna med smaragdgrönt bläck ström-
ma in i huset och en dag landar en halvjätte på flygande motorcykel 
på gatan utanför ... Första delen om Harry Potter och hans vänner på 
Hogwarts skola för häxkonster och trolldom. 

Den finska hjältesagan Kalevala bygger på muntliga historier om 
den finska mytologin som berättats under flera hundra år! Det börjar 
med att luftens dotter Ilmatar skapar världen och sen föder magikern 
Väinämöinen som är med om stora äventyr. När han vinner en tävling 
i magisk sång mot Joukahainen blir han lovad att få gifta sig med 
Joukahainens syster Aino. Men Aino vill inte gifta sig med Väinämöi-
nen och hotar att dränka sig i havet.

 דער יתום, הערי, װוינט מיט זַײנע בײזע קרוֿבים אין ַא שטיל און סקוטשנע דערֿפל.
 ער װעט בַאלד זַײן 11 יָאר, ָאבער, נישט ענלעך צו זַײן קוזין, װעט הערי מסּתמה
 ניט בַאקומען קײן מּתנות ניט. קומען ּפלוצעם ָאן מיסטישע בריװ, ָאנגעשריבענע

 מיט גרינעם טינט, צו דער הויז און אײן טָאג קומט צו צום גַאס ַא הַאלבער ריז אויף
 ַא ֿפליִענדיקן מָאטָאציקל... דער ערשטער טײל װעגן הערי ּפָאטער און זַײנע חֿברים

בַײ הָאגװָארץ־שול ֿפון ּכישוף־מַאכערַײ און צויבערַײ.

Suomen kansalliseepos Kalevala perustuu mytologisiin sankari-
tarinoihin, joita Suomessa on kerrottu suullisesti monien satojen 
vuosien ajan! Alussa ilman tytär Ilmatar luo maailman ja synnyt- 
tää sitten suuren tietäjän Väinämöisen, joka kokee monia suuria 
seikkailuja. Kun Väinämöinen voittaa Joukahaisen kilpalaulan-
nassa, Joukahainen lupaa Väinämöiselle siskonsa Ainon vaimoksi. 
Aino ei kuitenkaan halua naimisiin Väinämöisen kanssa ja uhkaa 
hukuttautua.
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HARRY POTTER OCH DE VISES STEN 
J. K. ROWLING 
ÖVERSÄTTNING: ARUN SCHAECHTER VISWANATH 
OLNIANSKY TEKST. 383 SIDOR 

KALEVALA 
LINA STOLTZ. BILD: JÖRGEN HAMMAR 
ÖVERSÄTTNING: JORMA ASPEGRÉN 
BARENTS. 126 SIDOR 

FINSKA

הערי ּפָאטער און דער ֿפילָאסָאֿפישער שטײן

JIDDISCH 
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KEPLER62. INBJUDAN
TIMO PARVELA & BJORN SORTLAND
BILD: PASI PITKÄNEN
ÖVERSÄTTNING: MARJUT HÖKFELT
BONNIER CARLSEN. 109 SIDOR

RESEBYRÅN FRÄMMANDE VÄRLDAR
L. D LAPINSKI
ÖVERSÄTTNING: JAN RISHEDEN
MODERNISTA. 346 SIDOR

MIN STORSLAGNA DÖD
JENNY JÄGERFELD
RABÉN & SJÖGREN. 382 SIDOR

BESTEN OCH BETTY
JACK MEGGITT-PHILLIPS
BILD: ISABELLE FOLLATH
ÖVERSÄTTNING: BJÖRN WAHLBERG
BONNIER CARLSEN. 248 SIDOR

VARGÖGA
NIKLAS LEAVY
NATUR & KULTUR. 179 SIDOR

6

Kepler62 är världens bästa och svå-
raste datorspel. Men det är svårt att 
få tag på. Enda möjligheten är att få, 
hitta eller köpa det men Ari och Joni 
har inte råd. När Ari kommer hem 
efter ett misslyckat försök att snatta 
spelet har hans lillebror Joni fått ett. 
Hittills har ingen lyckats slutföra 
spelet men det sägs att den som gör 
det ska bli belönad. De startar genast 
men inser snart att det innebär att 
de svävar i stor fara.

När Flick kliver in på Resebyrån 
främmande världar möter hon 
Jonathan som jobbar där. Då han 
förstår att Flick har förmågan att 
se magi bjuder han in henne till ett 
hemligt sällskap. Medlemmarna 
får tillgång till magiska resväskor 
fyllda med hundratals världar att 
besöka och utforska. Men att resa 
mellan världar kan vara farligt, 
expeditionerna kan gå snett och 
medlemmar kan försvinna. Kan Flick 
och Jonathan hjälpas åt att hämta 
hem dem?

Det har gått fyra månader sedan Sigge flyttat till Skärblacka 
och han börjar känna sig hemma. När tvillingarna Sixten och 
Karl-Johan bjuder in honom att vara med i sitt hiphop-crew 
som ska uppträda på skolans julshow, tackar Sigge ja. Men 
slutdatumet närmar sig och tvillingarna vill inte repa. Vännen 
Juno känner sig sviken av Sigge som bara tänker på showen. 
Hur ska han få Juno att någonsin förlåta honom? Kommer 
showen sluta i total katastrof?

Under 512 år hade Ebenezer Tweezer 
haft allt han kan önska sig. Det enda 
han behöver göra för att fortsätta 
leva var att mata den fruktansvärda 
besten som levde på vinden. Besten 
ger Ebenezer evig ungdom i utbyte 
mot ovanliga måltider som består 
av ovärderliga föremål och fridlysta 
djur. Men den här dagen önskade 
besten sig något alldeles speciellt, 
den ville äta ett barn. Rädd för att 
förlora sin ungdom ger sig Ebenezer 
ut för att hitta ett.

Efter olyckan flyttar Simon, Jonatan 
och pappa till ön Vargöga som ska 
bli deras nya hem. Men familjen 
Varg får ett kallt mottagande när de 
kommer dit. Människorna där tycks 
veta mer om Simons bakgrund än 
vad han själv gör och pappa vägrar 
svara på hans frågor. En förbannelse 
tycks vila över Simons familj och 
han är fast besluten att ta reda på 
varför. Spåren leder honom till ett 
öde hus där Simon tvingas göra upp 
med familjens mörka förflutna.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst



B
Ö

C
K

E
R

 9
–

12
 Å

R

ALLT SKA BLI BRA
PER NILSSON
RABÉN & SJÖGREN. 168 SIDOR

MÅNVIND & HOFF 1: NATTKORPEN 
JOHAN RUNDBERG
NATUR & KULTUR. 183 SIDOR

SKÄRGÅRDSSTORM
VIRVE HEDENBORG
ORDALAGET. 223 SIDOR

När mamma och pappa berättar att 
de ska skiljas blir Pi förkrossad, slutar 
prata och hänga med vännerna. Snart 
börjar den mystiske Eli i klassen. Det 
är många som dras till Eli, även Pi och 
de blir vänner. Livet ljusnar, Eli är bra 
på att lyssna och kan trösta som ingen 
annan. Men en dag berättar fröken 
att Eli inte kommer vara kvar. Han 
försvinner lika plötsligt som han kom. 
Pi tänker leta upp honom och ta reda 
på vem Eli egentligen är. 

Föräldralösa Mika bor på Allmänna 
barnhuset i 1880-talets Stockholm. En 
natt hörs försiktiga knackningar på 
porten. Ute i det iskalla vintermörkret 
står en pojke som lämnar över en ny-
född flicka. ”Den Svarta Ängeln vet att 
det var jag som tog henne”, säger han 
och skyndar därifrån. Mika dras in i 
den farliga jakten på en mördare. Vem 
är egentligen ”Den Svarta Ängeln”, 
som pojken pratade om? Spåren leder 
rakt till barnhemmet.

7

Plötsligt drar en kraftig storm in när 
lägret är ute på segeltur. I ovädret 
går en båt sönder och Estrid och Kim 
måste överge den för att simma till 
närmsta ö. Var har de hamnat? Ön är 
öde, runtomkring finns bara hav och 
fler öde öar. Kommer någon att hitta 
dem där? Estrid och Kim är våta, 
kalla och hungriga. Dagarna går utan 
att någon kommer för att hämta 
dem. Men känslan av hopplöshet 
byts mot rädsla när några otäcka 
typer dyker upp på ön. 
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AMARI OCH NATTBRÖDERNA 
B. B ALSTON
ÖVERSÄTTNING: ANNA THURESSON
B/WAHLSTRÖMS. 373 SIDOR

DOCKSPELAREN
MÅRTEN SANDÉN
RABÉN & SJÖGREN. 160 SIDOR

GIPS – ELLER NÄR JAG FIXADE HELA 
VÄRLDEN PÅ EN DAG 
ANNA WOLTZ
ÖVERSÄTTNING: OLOV HYLLIENMARK
LILLA PIRATFÖRLAGET. 194 SIDOR

Mérimée, hennes lillasyster Valetta 
och deras höggravida mamma förlorar 
allt de äger efter att pappan stulit 
pengar ur stadskassan och åkt fast. 
När allt känns hopplöst och de inte 
har någonstans att ta vägen kommer 
plötsligt en inbjudan från en avlägsen 
släkting. De kan flytta in på hennes 
hotell. Men de som bor på hotellet 
beter sig märkligt och snart märker 
Mérimée att något skrämmande lever 
där och det verkar vara ute efter mam-
mas ofödda bebis …

Fritz föräldrar har separerat. Nu 
hyr pappa en lägenhet och det är 
flyttkartonger överallt. När Fritz 
tittar ut genom fönstret ser hon 
sin lillasyster Bente vara med om 
en olycka. Blodet sprutar och Fritz, 
pappa och Bente skyndar till akuten. 
Medan Fritz väntar möter hon Adam, 
han känner väl till sjukhuset och de 
som jobbar där. De gör upp en plan 
att hjälpa en sjuksköterska som är 
olyckligt kär, och kanske hinner de 
fixa några saker till.

Amari vet att hennes försvunne 
bror Quinton lever, hon kommer 
aldrig sluta leta efter honom. En dag 
hittar Amari ett brev adresserat till 
henne i Quintons garderob. Det är en 
inbjudan till Byrån för övernaturliga 
angelägenheter som driver en skola 
för barn med magiska gåvor. Amari 
förstår snart att byrån har något med 
Quintons försvinnande att göra. Hon 
måste klara antagningsproven för att 
komma in men hennes gåva skrämmer 
de andra på skolan. 
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REDAKTÖR: PERNILLA GUDMINDSSON
MEDVERKANDE: LINNÉA CLAESON
HEGAS. 31 SIDOR

JAG FIXAR MIDDAN – 52 RECEPT 
FÖR UNGA KOCKAR
JOHANNA WESTMAN
FOTO: ULRIKA POUSETTE
RABÉN & SJÖGREN. 157 SIDOR

FOTBOLLSATLAS
JAMES BUCKLEY JR.
BILD: EDUARD ALTARRIBA
ÖVERSÄTTNING EVA ANDREASSON
HEDVIG. 64 SIDOR

SÅ FUNKAR KRIG OCH KONFLIKTER
NIKI WALKER, MARTIN SHIBBYE
BILD: JENNY JORDAHL
ÖVERSÄTTNING: MATS WÄNBLAD
BONNIER CARLSEN. 80 SIDOR

BOKEN OM UPPFINNINGAR 
TIM COOKE
BILD: PAUL DAVIZ
ÖVERSÄTTNING: MARIE HELLEDAY EKWURTZEL
ORDALAGET. 112 SIDOR

BLI EN SUPERPROFFSIG FOTOGRAF
HENRY CARROLL
ÖVERSÄTTNING: BARBRO LAGERGREN
ALFABETA. 64 SIDOR

Vad sägs om att du fixar middagen 
hemma en dag i veckan? Kom igen, 
en dag, det fixar du! Den här boken är 
den perfekta hjälpen för den innehåller 
nämligen 52 recept, ett för årets alla 
veckor. Prova alla recept eller välj ut 
rätterna som ser godast ut och upp-
repa dem. Förutom recept innehåller 
boken även tips om bra redskap och 
tillagningsmetoder. Och så får du veta 
vilken pastasort som passar till vilken 
sås.

Finns det saker du tycker är orättvisa 
och vill förändra? En metod är att 
demonstrera, antingen fysiskt eller 
på nätet. I den här boken möter du 
människorättsaktivisten Linnéa  
Claeson som tipsar om hur man 
genomför en lyckad demonstration. 
Läs om vilka rättigheter du har som 
demonstrant, hur du kan vässa dina 
argument, och hur du tillverkar ett  
bra plakat.

8

Jalkapallo. Kurat alqadam. Mpira wa 
miguu. Så säger man ”fotboll” på 
finska, arabiska och swahili. Fotboll 
spelas idag över hela världen och 
redan för mer än tvåtusen år sedan 
fanns det olika spel här och var som 
liknade fotboll. I den här boken får vi 
lära oss allt om denna globala sport: 
spelets historia, lagens kläder, de 
mest berömda arenorna och de största 
stjärnorna.

Vad är egentligen en konflikt?  
Varför startar ett krig och hur kan 
man avsluta det? Vad har din mobil- 
telefon med våldsamma konflikter 
i Kongo-Kinshasa att göra? Det är 
några av frågorna den här boken 
ger svar på. I boken finns också 
spännande små reportage av Martin 
Schibbye, den svenska journalisten 
som satt fängslad i Etiopien i över 
ett år efter att han försökt undersöka 
konflikter och övergrepp kopplade 
till oljeutvinning.

Vad vore vi utan våra uppfinnare? 
Här träffar vi några av alla som klurat 
och experimenterat för att lösa olika 
problem. Läs bland annat om Nils 
Bohlin som för bilmärket Volvo desig-
nade trepunktsbältet, en uppfinning 
som räddat livet på minst en miljon 
människor. Och Azza Abdel Hamid 
Faiad från Egypten, som bara var 16 år 
när hon upptäckte ett effektivt sätt att 
göra biobränsle av plastavfall. 

Oavsett om du brukar fota med 
mobilen eller med någon annan 
typ av kamera så kommer du att 
ta mycket bättre bilder om du lär 
dig några grundläggande saker. 
Författaren berättar här om hur 
komposition, ljus och kamerateknik 
påverkar dina bilder och visar 
exempel från några av världens 
bästa fotografer. Du får också lära 
dig varför det kan vara en fördel att 
vara äcklig och självupptagen och 
varför du ibland ska låtsas att du är 
en hund.
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SÅ FUNKAR EN ORKESTER 
MARY AULD. BILD: ELISA PAGANELLI
ÖVERSÄTTNING: HELENA SJÖSTRAND SVENN, GÖSTA SVENN. 
ALFABETA. 48 SIDOR

Här får du steg för steg följa hur en stor 
orkester byggs upp, från de små förstafiol-
erna till de stora pukorna. Under guidning 
av dirigenten Simon Rattle får du veta vilka 
instrument som behövs och vilken betydelse 
varje instrument har för helheten. Till boken 
hör nedladdningsbara ljudspår där London 
Symphony Orchestra framför musik av bland 
andra Bach, Ravel och Stravinsky. Läs och 
lyssna samtidigt! Boken passar även att 
högläsa för små barn.

64

Enhörningen har sprungit vilse. Hjälp den hinna ifatt sitt kompisgäng!

Vill
läsa!

Har
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Gift Blessing är rapparen som 
utgår från Aristoteles teorier  
när han komponerar sina texter.  
Han drivs av strävan efter sanning,  
tron på människans inneboende  
godhet – och viljan att rappa  
snabbare än Eminem. 



11

Thank you 
I was supposed to die when I was born
(die when I was born)Lying on the floor andMom

Was trying to reach for meWhile the morning sun was shining on my corpse
The nurses left for a water-breakMom’s water broke, and they weren’t there

She cried because I didn’tShe screamed because I didn’tThen we cried and screamed harmonizingly
On a golden floor with the mic in it! But (yeah!)Most of yall are hating how I opened up that night!

It wasn’t a sob story, it was the story of my life?!
Yall are being ridiculous, didn’t you watch the show? I did it right!

Tell the sound crew that I’m sorry that I broke apart their mic! (haha!)
Ayy, började med rap när jag var liten som 7 åring
Hörde musikens poetik inuti lyriken och vart såld till
Symboliken och hela riket satt och kolla!
Och publiken vart förtrollad!Till och med micken vart ... golvad!

Metacharacter: Gift! Gift! Gift!Gift Blessing: What the hell?Metacharacter: Gift! Gift! Gift!Gift Blessing: Who is that?Metacharacter: As a poet creates his art!
So were we created by God!CREATE!

I’m scared that I will fall (AAHHH!!!)I’m scared that I might lose itI’m scared to have it all! (!!!HHHAAA)
I’m scared that I am not too prepared to become a star!

I’m scared that I won’t live up to my name for all of yall!

Never had a dad so how the hell can I inspire you?!
I can’t be a father figure for the damn entire youth!
But I got here with my momma’s story, it was not my own!

So if any one deserves to win this show it’s her alone!

Oh, God!

Han refererar till Dostojevskij och Solzjenitsyn 
och redogör för komplicerade begrepp från 
Jung och Aristoteles. Dessutom går han ige-
nom några av sina texter i detalj och gör mig 
uppmärksam på hur de är uppbyggda och vilka 
litterära grepp han använt. Han kan också  
förklara tungrörelsers betydelse för hastighet- 
en i rappen och har koll på exakt hur snabbt 
han rappar (11,05 stavelser per sekund, något 
snabbare än Eminem i Godzilla). Samtidigt är 
det ur sitt undermedvetna som han hämtar sitt 
stoff. Det viktigaste händer när han stänger av 
intellektet och bara låter tankarna löpa fritt. 
Då sker magin! Han kan skriva supersnabbt 
ibland; låten Chaos skrev han på 35 minuter. 

Jag möter Gift Blessing på Stockholms central-
station. Han syns på långt håll. Kepsen på sned, 
datorn i knät, vita handskar, pressad skjorta 
och smoking. Nyss kommen från hemstaden 
Linköping har han ett fullspäckat schema 
framför sig. Först vår intervju, sedan ett möte 
med förlagsredaktören om boken han skriver, 
och därefter blir det uppträdande på RFSU:s 
barnvagnsmarsch.

År 2021 har varit omvälvande för Gift. I 
januari uppträdde han i Talang med sin egen-
komponerade låt, som knockade juryn och fick 
Sarah Dawn Finer att kasta sig på sin golden 
buzzer; knappen som sänder den tävlande 
direkt till finalen.

Gift Blessing vann inte tävlingen men 
föddes som artist, säger han, och kallar Sarah 
Dawn Finer sin kreativa mamma. I finalen 
framförde han den djupt personliga låten 
Thank you. ”Läs låttexterna, Read the lyrics”, 
uppmanar han alltid sina lyssnare, så varså- 
goda, texten finns här 

Vi ses för att prata om läsande, skrivande, 
kreativitet och vad som är viktigast i livet. Men 
det går inte att skriva om Gift Blessing utan att 
också berätta om hans familjehistoria. Hans 
mamma Divine vandrade, ensam med fem barn 
och gravid med Gift, hela vägen från inbör-
deskrigets Kongo till Namibia. På vägen blev 
hon utsatt för misshandel och våldtäkter. Hon 
trodde att hon mist barnet i magen. Men han 
föddes, på ett flyktingläger i Namibia 2002,  
och var vid liv. Han blev hennes gåva, därav 
namnet Gift. 

Familjen kom till Sverige och hamnade först 
i Skellefteå där Gift blev mobbad. Barnens 
pappa var frånvarande och Gifts äldre bror blev 
som en fadersgestalt för honom. Brodern var 
populär och rappade. Gift ville göra samma sak. 
Alltså började bröderna göra musik tillsammans: 

– Jag var så ung när jag började, bara sju år, 
så det blev en del av mig, berättar han.

Efter en tid ville han göra egna låtar och hit-
ta sitt personliga uttryck. Och så småningom 
fann han också fram till sin historia, och vågade 
rappa om vad han och familjen gått igenom.

En nörd – så beskriver Gift Blessing sig själv. 
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Först när texten är klar går han igenom och 
analyserar den. 

– Många gånger kan jag knappt fatta att 
det är jag som skrivit! Jag upptäcker en mas-
sa smarta kopplingar och grepp som jag inte 
ägnade en tanke åt medan jag skrev. 

Hur upptäckte du litteraturen, frågar jag. På 
gymnasiet gick han det engelskspråkiga natur-
programmet IB som innehöll en litteraturkurs, 
berättar han. Det var under den kursen han 
märkte hur litteraturen engagerade honom. 
Han räckte ofta upp handen på lektionerna och 
föreslog olika tolkningar. 

– Jag märkte hur mäktig litteratur kan vara. 
Ord har verkligen en djup kraft.

Efter studenten läste han Dostojevskijs vik-
tigaste verk, och slogs av det vackra budskapet 
om människans inneboende godhet. Sedan 
dess har han fortsatt att dras till litterära 
klassiker som behandlar grundläggande teman 
såsom ont och gott, sanning och lögn, kärlek 
och hat.

Genom Solzjenitsyns Gulag-arkipelagen, som 
beskriver tillvaron på de sovjetiska arbetslägren, 
fick han förståelse för hur man finner mening i 
mörker och lidande. Och från Dantes medel- 
tida epos Den gudomliga komedin, som skildrar 
en vandring genom helvetet, lärde han sig om 
ondskans natur. Litteraturen har fått honom 
att förstå både sig själv och andra. 

Rappen är en uttrycksform han gillar efter-
som den är så fri. Och det får plats mycket text 
i en låt dessutom – särskilt när man rappar så 
snabbt som Gift.

– I rappen finns inga begränsningar, säger han.
Sätter han upp några begräsningar för sig 

själv då? Ja, han har några regler i sitt skapande. 
Han nämner tre saker:

Berättelsen och formen/tekniken ska vara en enhet
Gift är inspirerad av Aristoteles som i sin drama- 
turgi från 300-talet f.Kr. lyfter fram att varje 
del av en berättelse måste avspegla helheten, 
och ingen del kan tas bort. Låten Chaos handlar 
till exempel om det kaos Gift upplevt i sitt eget 
liv. Den börjar långsamt, men stegras och av-
slutas extremt fort, i ett slags musikaliskt kaos 
som avspeglar det inre kaoset. Medan Little 
Child är berättad ur ett barnperspektiv och har 
en naiv och renskalad form.

Texterna ska handla om de stora frågorna
Ytliga ämnen intresserar inte Gift, och därför 
vill han inte heller skriva om droger, sex och 
politik. Det finns det tillräckligt många andra 
som gör. Det är de djupare frågorna som Gift 
dras till. Människonaturen snarare än ideologi. 

Framförandet ska domineras av låtarnas texter
Han vill gå upp i musiken totalt, vara en kanal 
för sitt verk och med sin röst och sina rörelser 
understryka varenda tanke och idé. Själv försö-
ker han att inte finnas till medan han uppträder, 
och efteråt kommer han knappt ihåg något alls.

Dessa regler i all ära, men det viktigast i ska-
pandet är ärligheten – att aldrig gömma sig i 
det man gör. Att alltid berätta sanningen. 

– Jag vill vara mig själv. Gift Blessing är inte 
mitt artistnamn, det är mitt riktiga namn. 

Vår tid är slut, och vi tar sällskap en bit på 
vägen till hans nästa möte. Var har du vuxit 
upp, har du några syskon, hur kom du in på det 
du gör nu, har du bott på många olika ställen, 
pratar du något annat språk? Det är inte jag 
som frågar, utan Gift. Han tar varje intervju 
som ett tillfälle att lära känna sig själv bättre, 
och han är uppenbarligen lika intresserad av 
den han pratar med. Vårt samtal kunde fortsätta 
hur länge som helst. Men schemat är späck-
at som sagt. Så vi skiljs åt och jag fortsätter 
lyssna på musiken – och ja, jag lovar, jag läser 
låttexterna!

Text: Anna Ringberg
Foto: Peter Ericsson 



En bok resten av livet – vilken väljer du?
”Jag skulle valt John Miltons Det återvunna paradiset. Den är 
så bra, och så optimistisk. Milton visar att godheten alltid 
vinner – ljuset är starkare än mörkret. Han använder sig 
av berättelsen om när Jesus frestades av djävulen på 
berget. Den sista frestelsen var när djävulen sa till 
Jesus att hoppa från berget för då skulle änglarna 
fånga honom. Men Jesus svarade att man inte ska 
testa Gud. Och så fort Jesus uttalat de orden faller 
djävulen ihop. Det berörde mig verkligen. Ondskan 
kommer alltid vara underlägsen godheten. Boken 
är en fortsättning på Det förlorade paradiset så man 
behöver egentligen den också, om man får tillåtelse att 
ha två böcker.”

Vilket är ditt älsklingsord?
”Sanning! Ett jättefint ord. Så universellt och så djupt. 
Gud beskrivs alltid som sanningen, djävulen beskrivs som 
lögnen. Sanningen är det verkliga och det bästa man kan ha. 
Också som individ är det viktigt att vara sann mot sig själv. 
Sanningen är det man alltid ska röra sig mot. Det är något 
jag tänker mycket på: sanning, ärlighet, nakenhet.”
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TOMAS DÖMSTEDT
VILJA. 63 SIDOR

QUEERA TIDER –  
HBTQI DÅ OCH NU
EDWARD SUMMANEN
BILD: ADRIAN MALMGREN
RABÉN & SJÖGREN. 226 SIDOR

FAKTA OM SEX
INTI CHAVEZ PEREZ
ILLUSTRATIONER: ELIAS ERICSON
NYPON. 31 SIDOR

Har du funderat över hur man har 
sex? Eller hur man onanerar? Det 
finns inga enkla svar, för alla är olika. 
Men den här lättlästa boken har några 
svar. Här finns fakta om snoppen och 
snippan, om hångel och orgasm. Du 
får också lära dig vad samtycke och 
sexuellt våld innebär. 

Man brukar säga att Sverige föränd-
rades för alltid när statsminister Olof 
Palme sköts ihjäl i Stockholm 1986. 
Ingen har dömts för mordet men 
många tror att motivet var politiskt. 
Samma sak gäller mordet på den 
amerikanske medborgarrättskämpen 
Martin Luther King, liksom mordet 
på den pakistanska premiärministern 
Benazir Bhutto. En intressant och 
lättläst bok om politiska mord genom 
historien.

Äntligen! Det här är en bok som många har saknat och väntat på – en bok för 
dig som är eller funderar på om du är homosexuell, bisexuell, transperson, queer 
eller intersexperson. En bok för dig som vill lära dig mer och förstå vad ord som 
ickebinär, cisperson, transition och butch betyder. Här får du en introduktion till 
hbtqi-rörelsens historia, om vilka rättigheter som finns idag och hur den tuffa 
kampen för dem har sett ut. Här finns porträtt av queera personer ur vår historia, 
som drottning Kristina, Karin Boye och Nils Dardel, liksom intervjuer med sam-
tida hbtqi-ikoner som Del LaGrace Volcano, Timimie Märak och Saga Becker. Du 
får även tips på vart du kan vända dig för att hitta personer som är som du eller 
för att engagera dig i den fortsatta kampen för hbtqi-rättigheter i Sverige och i 
resten av världen.

14

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

FEM SNABBA FRÅGOR TILL  
SALOMON HELLMAN SOM VALT  
FAKTABÖCKER FÖR ALLA ÅLDRAR

Beskriv dig själv med tre ord. 
Nyfiken, fnissig, kvällstrött.

Har pandemin smugit sig in i årets 
utgivning av faktaböcker?
Förlagen är väldigt snabba med att 
plocka upp aktuella ämnen, flera 
böcker om virus och pandemier hann 
ges ut redan 2020. Nu ser jag snarare 
en återgång till det normala, och 
många läsare längtar nog efter att få 
läsa om annat än coronavirus!

Vilka trender kan du se?
Vissa ämnen är ständigt populära, 
såsom djur och natur. Den här gången 
har jag också läst ovanligt många 
böcker om sex, sexualitet och puber-
tet. Sen håller trenden med lättlästa 
böcker i sig och det har tillkommit 
ytterligare förlag specialiserade på 
just lättläst.

Vad har varit svårast i  
urvalsprocessen i år?
Att vaska fram de riktiga guldkornen. 
Den totala utgivningen av faktaböcker 
minskar något samtidigt som allt fler 
böcker tycks följa en förutsägbar mall 
vad gäller omfång och stil. 

Varför ska man läsa faktaböcker?
För att det är roligt att lära sig nya  
saker. Att det var så pass varmt i  
Sverige under den yngre jägarsten- 
åldern, att man kunde träffa på 
sköldpaddor och pelikaner, det hade 
jag till exempel ingen aning om innan 
jag läste Fabian Göransons fantastiska 
historiebok Forntiden.

Salomon Hellman är bibliotekarie på 
Stockholms stadsbibliotek.

Vi som väljer

FAKTA

UNGD
O

M

Vill
läsa!

Har
läst



Ålder: Fyller 24 i år
Bor: Malmö
Boktips: ”Tills alla dör av Diamant Salihu. Boken handlar 
om kriminalitet och gängkonflikter. Berättelsen utspelar sig 
i dagens Sverige i fattiga hem. Jag känner igen hur det ser 
ut där hemma, hur lärarna ser på en, bristen på drömmar… 
Det jag och mina kompisar hade gemensamt när vi växte 
upp var egentligen att vi kom från fattiga hem.” 

Annars läser Dusan mest fantasy: Sagan om ringen, Harry 
Potter. Hans favoritböcker som yngre var Väktarserien, 
Väktarens lärling med flera. ”Det var åtta böcker. Jag läste 
alla på ett år.”

– Jag vill få min röst hörd och nå 
ut med ett budskap, säger han. 

Redan som tolvåring såg han 
att mycket behövde förändras i 
samhället, orättvisor behövde 
bekämpas. Romer exklude-
rades. Han rappade om det. 
Men hans musik handlade 
också om hans vardag – han 
ville visa att romer är som 
alla andra. Nu jobbar han 
med journalistik som lyfter 
fram fler ohörda röster, och 
han vill träffa människorna 
han skriver om och förstå 
deras situation. 

– Journalistkåren är allde-
les för homogen. De flesta har 
medelklassbakgrund. Det bor inga 
journalister där jag växte upp i 
Malmö. Så det finns inte på kartan 
för de flesta att bli journalist. 

Själv har han lagt ner mycket 
tid och energi på att lära sig 
mer. Kunskap ger själv-

Text: Anna Ringberg
Foto: Christian Andersson, 

Apelöga

På mellanstadiet började 
Dusan Marinkovic rappa. 
Från musiken gick vägen 
via spoken word till jour- 
nalistiken. Nu arbetar han 
på en bok om Förintelsen ur 
ett romskt perspektiv.

förtroende. Men självförtroendet 
kommer också från hans bakgrund. 

– Jag har fått skinn på näsan av 
min uppväxt. Jag tror inte att jag är 
något geni, men jag vet att jag kan 
formulera mig och att mitt perspek-
tiv behövs. 

Dusan Marinkovic är född i 
Serbien och kom till Sverige med 
sin familj som femåring. Nyligen 

hittade han ett vittnesmål från ett kon-
centrationsläger i Belgrad. Det var hans 
gammelmorfars berättelse, som Dusan 
nu ska skriva en bok om. Det finns få 
romska vittnesmål från Förintelsen, och 
få romska berättelser överhuvudtaget. 

– Vi romer måste börja skriva våra 
egna historier, säger han. Vi kan rela-
tera till många olika kulturer, många 
olika språk, till Förintelsen, att vara en 
minoritet i ett majoritetssamhälle, att 
vara fattiga…

Att de romska historierna saknas i 
litteraturen har delvis att göra med att 
romer inte haft någon stark skriftspråk-
lig kultur; historier har traderats munt-
ligt. Men det beror också på att romerna 
inte har något eget land. Det finns inga 
institutioner och inga statsarkiv. Ingen 
som arkiverar historierna och ingen som 
lobbat för att just romska berättelser ska 
få ta plats. Men han känner sig hoppfull 
inför framtiden.

– Jag tror att det kommer skrivas mer 
historier ur ett romskt perspektiv. Vi 
måste inte skriva på romani, vi kan skriva 
på det officiella språket i landet där vi 
bor. Det viktiga är att göra sin röst hörd. 
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INGEN NORMAL FLYTTAR HIT
PÄR SAHLIN
HEGAS. 79 SIDOR

DEN VILSNA VÄRLDEN
CECILIA JOHANSSON
HOI. 297 SIDOR

DE VACKRASTE IDIOTERNA I 
VÄRLDEN
ANETTE EGGERT
OPAL. 208 SIDOR

DIKTER FÖR UNGA: ÄLSKAD POESI  
– FRÅN PREDIKAREN TILL  
JOHANNES ANYURU 
REDAKTION: HANNA GERHARDSEN, MARGOT HEN-
RIKSON, MATTIAS HENRIKSON OCH SANDRA FRÖJD
ORDALAGET. 146 SIDOR

Tänk dig in i följande. Du är 17 år, din 
pappa är försvunnen, ditt hus brinner 
ner, din allra bästa kompis skaffar tjej 
och er relation börjar knaka i fogarna. 
Inte så upplyftande precis men exakt 
så här är det för Sofia, huvudpersonen 
i Den vilsna världen. Inte nog med det. 
Sofia börjar se saker som ingen annan 
ser. Den vilsna världen är första delen i 
en trilogi. Det är en bok som utspe-
lar sig i en realistisk nutid men med 
fantasyinslag. 

Joar gillar att köra runt med epan. Han 
gillar också Minna och gör allt för att 
få hennes uppmärksamhet. Att sitta på 
parkeringen utanför korvkiosken där 
hon jobbar och spela Black Sabbath så 
högt att hela epan vibrerar, är perfekt! 
Då kommer Minna utspringandes för 
att be honom skruva ner. Men hur 
gör man för att visa någon att man är 
intresserad? Det är klurigt. Joar tar 
hjälp av Lukas, sommargrannen. Det 
går inte riktigt som Joar tänkt sig.

16

Marit är smart. Hon tänker mycket 
och hon vet vad som är rätt eller fel. 
Att bli kär i en kille som är taskig 
är definitivt ett stort no, no men 
kärleken går inte att styra. Det inser 
Marit när hon blir kär i Frank. Det 
kvittar hur mycket hon försöker att 
inte tänka på honom. Han hittar hela 
tiden in i hennes tankar. Inte blir 
det bättre av att Frank själv tydligt 
visar att han är intresserad av Marit. 
En tänkvärd bok om den första stora 
kärleken.

Dikter för unga är en antologi med 
drygt 80 dikter. En del av dem är 
skrivna i nutid, andra är äldre. De är 
samlade kring olika teman: vardag, 
samhälle, smärta, natur och miljö och 
så kärlek förstås. Här kan man bli pro-
vocerad, få förståelse och tröst. Man 
kan också känna igen sig, bli bekräftad 
och känna samhörighet. Med få ord 
skildras stora känslor.
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JENNY EDVARDSSON VÄLJER  
UNGDOMSBÖCKER OCH BÖCKER 
FÖR UNGA VUXNA

Beskriv dig själv med tre ord? 
Boknörd, trädgårdsintresserad,  
matglad.

Vilken romankaraktär skulle du 
vilja vara? 
Oj, vilken svår fråga. Vad ska jag svara 
här? Kanske Pippi under en dag, Kitty 
en annan och sedan Gwendolyn från 
Scott Bergstroms ungdomsroman 
Grymheten under en tredje dag. 

Kulla-Gulla eller Anne på Grönkulla? 
Jag skulle allra helst vara Anne på 
Grönkulla. Hon är glad, pratsam och 
har en massa fantasi. Sedan finns det 
ett romantiskt skimmer över hela 
boken och det gillar jag.

Vilken ungdomsbok har du blivit 
mest överraskad av i år?
Jag blev helt slagen av debutanten 
Moa Backe Åstots Himlabrand. Hon 
skriver om hur det är att vara en  
minoritet i en minoritet. Det är en 
stark skildring där kärlek, fördomar 
och förväntningar krockar och där 
läsaren får sitta som på nålar. Hur 
ska det gå för Ánte? Kan han förena 
renskötarlivet med det liv han själv 
önskar få leva?

Vad utmärker årets utgivning  
för unga?
Det är mycket svenskt och mycket 
lättläst. Det är flera författare som 
släpper en del i en serie. Det är några 
riktigt starka debutanter. Jag kan också 
se att det finns en del återutgivning 
av äldre ungdomsböcker. Tittar man 
på innehåll är det identitet, kärlek, 
vänskap och relationer som är i fokus. 
Flera författare lyfter utanförskap, 
utsatthet, våld och integration. Många 
böcker utspelar sig i vår samtid och i 
realistiska hem- och skolmiljöer men 
det finns också böcker där läsaren får 
möta en alternativ fantasyvärld. 

Jenny Edvardsson är lärare, författare 
och föreläsare verksam i Kristianstad. 
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LOWKEY
MELODY FARSHIN
BONNIER CARLSEN. 160 SIDOR

ANDETAG
JENNIFER NIVEN
ÖVERSÄTTNING: YLVA STÅLMARCK
GILLA BÖCKER. 400 SIDOR

VIT ZON
MAGNUS NORDIN
BILD: LARS GABEL
BERGHS. 160 SIDOR

FÖRVILDADE
RORY POWER
ÖVERSÄTTNING: SABINA SÖDERLUND
B/WAHLSTRÖMS. 303 SIDOR

VILL INGET ONT 
KERSTIN LUNDBERG HAHN
NYPON. 54 SIDOR

Vit zon är en dystopi som utspelar sig 
i ett framtida Stockholm. Joel, Zahra 
och Hugo kämpar för att överleva i ett 
samhälle härjat av virus och krig. De 
har fått veta att de är mänsklighetens 
sista hopp. Det är de tre vännerna som 
måste rädda samhället från militä-
ren som styr med järnhand. Det är 
spännande, äckligt och skrivet med ett 
högt tempo. Vit zon är tredje och sista 
delen i serien Zonen. 

En avlägsen ö, en internatskola för 
flickor, en sjukdom som tvingar skolan 
i karantän. En del elever och lärare 
dör, andra förändras. De blir förvild- 
ade. Ett botemedel är lovat men det 
kommer inte. Ingen får gå utanför 
staketet som omgärdar skolan eller ja, 
någon gör det. Ibland försvinner en 
flicka spårlöst. När Hettys bästa vän 
försvinner inser Hetty att hon behöver 
ta sig förbi staketet. Hon lyckas och 
allt förändras.

Lowkey är andra delen i serien om 
tvillingarna Ali och Aicha. Ali har 
precis släppts ur häktet och för att 
få bort ”brottsling-stämpeln” ska 
han gifta sig. Det har hans mamma 
bestämt. Aicha har hjärtesorg och kan 
inte glömma sin stora kärlek Nano. 
Samtidigt bekymras hon över Ali som 
helt tappat livsgnistan. Lowkey är en 
kaxig, rolig, smått galen och samtidigt 
sorglig bok. Det är korta kapitel, 
högt tempo och ett språk fyllt med 
slanguttryck. 

En smäktande kärleksroman som berör. Sjuttonåriga Claude drömmer om att 
skriva. Efter sommarlovet ska hon börja på college och bli en hyllad författare. 
Lagom till skolavslutningen släpper hennes pappa bomben, han och mamma 
ska separera. Claude som inte har sett det komma förstår ingenting. Allt som 
hon någonsin har trott på har visat sig vara en lögn. Istället för en sommar med 
bästisen Saz tvingas Claude åka iväg med sin mamma till en avlägsen ö, något 
hon inte alls är intresserad av. På ön träffar hon Jeremiah Crew, en kille med ett 
struligt förflutet men också med en förmåga att få Claude att känna sig levande. 
Enligt Claude är han den perfekta sommarflirten, killen hon ska ligga med, utan 
att blanda in några känslor. Det är ju ändå bara över sommaren. Det här är boken 
för alla som vill svepas bort till en ö under några veckor och där få uppleva en 
himlastormande kärlek. 
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Vera är med sin pojkvän Anton och 
hans familj i deras sommarstuga. 
Stugan är ett gammalt soldattorp. Det 
sägs att den siste soldaten fortfarande 
finns kvar, som ett spöke. Vera och 
Anton sover i ett tält i trädgården. 
Det är till en början mysigt men mitt i 
natten väcks de av ett ljud och en röst 
som säger: ”Nu ... kommer ... jag ... 
och ... tar ... er!”. Det här är en lättläst 
skräckbok som kryper in under skinnet 
på läsaren. 
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ELIN PERSSON
BONNIER CARLSEN. 128 SIDOR

UTAN OFFER, INGEN SEGER 
PHILIP O’CONNOR & HAIDAR HAJDARI
BONNIER CARLSEN. 135 SIDOR

INGET KAN STOPPA OSS
CAMILLA JÖNSSON
HEGAS. 100 SIDOR

BÄGAREN
IDA ENGERMAN
ARGASSO. 114 SIDOR

BEVISA DET ZEKE!
SOFIA NORDIN & KAJSA GORDAN
HEDVIG. 110 SIDOR

DU ÄR MIN BOBBY JEAN
YRSA WALLDÉN
VOX BY OPAL. 248 SIDOR

Adrian älskar att hänga i stallet. Där 
finns hans bäste vän, hästen Zandor. 
När Adrian är med Zandor släpper all 
stress och oro för skolan. Med Zandor 
är Adrian oslagbar. Nu återstår bara 
en tävling sen är platsen i laget deras. 
Men något går snett och hela Adrians 
liv vänds upp och ner. Inget kan stoppa 
oss är tredje delen i Stall-serien. 

Hur långt är du beredd att gå för att 
bli någon annan? När Molly hittar 
en bok med häxkonster inser hon att 
hennes liv äntligen kan förändras. 
Hon behöver inte längre vara den som 
alla mobbar. Med hjälp av kompisen 
Kira genomför hon en magisk rit och 
vägen till ett nytt, bättre jag påbörjas. 
Priset hon får betala är högt. Är det 
värt det? 

Andréa och Anja har alltid hängt ihop 
men något börjar kännas annorlunda. 
Andréa får inte ro. Något pockar och 
drar. Hon behöver förändring, en 
förändring som tar henne bort från 
hemmet med en arbetslös och utbränd 
mamma, en uppfart med bilarna som 
pappa lämnade när han stack och en 
skola som inte lyckas fånga henne. 
Kan Alex i den blå epan vara hennes 
väg bort? 

Niko är en skicklig fotbollsspelare och 
blir lovad ett proffskontrakt i Svea 
United. Han flyttar till Stockholm för 
att börja spela med sitt nya lag. När 
han väl landar i storstaden inser han 
att en annan spelare har blivit lovad 
samma sak som han själv. De ska nu 
fajtas om samma position i laget. 
Den andre spelaren är äldre och mer 
erfaren. Han börjar mobba Niko för 
att få Niko att lämna laget. Orkar Niko 
stanna kvar och kämpa om platsen? 

18

Zeke har hoppat av gymnasiet och 
fått jobb på ett kafé. Under hans 
första arbetsvecka blir några mobiler 
stulna. De anställda tror att det är 
Zeke som har tagit dem! Nu måste 
han hitta tjuven och bevisa att han 
själv är oskyldig, annars blir han 
av med jobbet. Zeke och kompisen 
Mona ger sig ut på tjuvjakt. Bevisa 
det, Zeke! är första delen i en serie.

Hedda tar studenten och nu ska änt-
ligen livet börja. Istället dör hennes 
mamma i cancer och hela livet sätts 
på paus. Hur ska man orka gå vidare? 
Hur ska man överleva en sorg som tar 
över både kropp och själ? För Hedda 
blir vägen till överlevnad att lämna 
allt. Med bilen och Bruce Springsteen 
som följeslagare ger hon sig ut på en 
roadtrip med målet Världens ände i 
Norge. En fantastisk bok om livet med 
allt vad det innebär.
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DEN VITA GLÖDEN
MATS BERGGREN
OPAL. 118 SIDOR

GÖMSTÄLLET
PAM SMY
ÖVERSÄTTNING: CAROLINE BRUCE
BERGHS. 240 SIDOR

SKITER I
HANNA DE CANESIE
NATUR & KULTUR. 172 SIDOR

ENSAMSEGLARNA 
CHARLOTTA LANNEBO
RABÉN & SJÖGREN. 230 SIDOR

MIDNATTSBLOT 
CAMILLA STEN
RABÉN & SJÖGREN. 353 SIDOR

DEN FÖRSVUNNA PRINSEN 
JOHN FLANAGAN
ÖVERSÄTTNING: INGMAR WENNERBERG
B/WAHLSTRÖMS. 287 SIDOR

Gömstället är en illustrerad ungdoms-
bok där läsaren möter Billy, 13 år. Han 
rymmer hemifrån för att slippa höra 
hur mamman blir slagen av Jeff, Billys 
styvpappa. Billy söker sig till en gam-
mal kyrkogård. Den blir hans tillfälliga 
boplats. På kyrkogården möter Billy en 
gammal man som håller på att ställa i 
ordning inför alla helgons dag. Då ska 
något spektakulärt hända. En stark 
roman som passar både yngre och 
äldre läsare.

Mira bor med sin arbetslösa mamma, 
sin funktionshindrade lillebror och en 
styvpappa som misshandlar mamman 
fysiskt och psykiskt. Livet är allt annat 
än bra. Pengar är en bristvara. När 
Mira får möjlighet att sälja piller, kan 
hon inte stå emot. Äntligen kan hon 
tjäna pengar. Med rapp dialog och för-
måga att leva sig in i ungas liv skildrar 
författaren ett socioekonomiskt utan-
förskap, där fattigdom och våld är en 
del av vardagen. Starkt, trovärdigt!

Idde har varit kär i Jacob, bästisens 
storebror, så länge hon kan minnas. 
Att han är 11 år äldre bryr hon sig inte 
om. När Jacob erbjuder sig att hjälpa 
henne med matten tackar hon genast 
ja. Det blir starten på en relation 
som snart visar sig vara allt annat än 
jämlik. Allt är hela tiden på Jacobs 
villkor. En bok om den första stora 
förälskelsen, om kärlek, svek och åtrå. 

Ny del i Alsta-serien. Daniel har 
kommit ut från ungdomshemmet och 
börjat gymnasiet. Alla vet vem han är, 
vad han gjort. Han utsätts för påhopp 
och glåpord. Inte blir det lättare när 
Habib vill ha med honom på ett jobb. 
Abdi har fortsatt med musiken. Han 
drömmer fortfarande om Evin och 
har skrivit en låt till henne. Evin har 
lämnat det skyddade boendet och fått 
en egen lägenhet. Hon tar kontakt 
med Abdi. Kan de äntligen få vara 
tillsammans?

19

I den andra delen om Järvhöga möter 
vi på nytt Emil, Markus, Julia och 
Astrid. Markus är inte som vanligt. Är 
det så att skogen fortfarande drar och 
vem är det i så fall som finns i skogen 
och får unga män att förändras? Spän-
ning blandas med magisk realism när 
Julia på nytt får forska i ortens gamla 
historia. Kopplingar görs till familjen 
Erlander. Vad är det för pakt som slu-
tits mellan Erlander och de övernatur-
liga krafterna i skogen? 

En ny del i serien ”Spejarens lärling”. 
I denna bok får Will och Maddie ett 
uppdrag. Kung Philippes son hålls som 
gisslan av en maktgalen baron, och 
de ska resa till slottet där sonen hålls 
fången. Det blir en strapatsrik resa 
som erbjuder mycket spänning. Will 
och Maddie möter beväpnade bandi-
ter, råkar ut för hemska oväder och 
blir förföljda. Kommer de att lyckas 
med sitt uppdrag? Kan passa en yngre 
målgrupp.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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läsa!
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SYSTER
SOFIA NORDIN
RABÉN & SJÖGREN. 228 SIDOR

JOBBIGA TJEJER
LISA BJÄRBO, JOHANNA LINDBÄCK, SARA OHLSSON
LILLA PIRATFÖRLAGET. 304 SIDOR

SÅ JÄVLA OPERFEKT
CHARLOTTE CEDERLUND
OPAL. 240 SIDOR

Mitt i natten lämnar de allt. Det är 
Magda, mamma och lillasyster. Kvar 
blir pappa som dricker och slåss. De 
hamnar i Jordasång, ett kollektiv där 
andra kvinnor och barn bor. Det är 
annorlunda. Ingen tv, ingen mobil och 
man odlar sin egen mat. Magda lär 
känna Attila och blir kär men kärleken 
är inte enkel. Samtidigt finns tankarna 
på pappa där. Tänk om hon bara skulle 
höra av sig till honom och säga att allt 
är bra? 

Del två i serien ”Fula tjejer”. Det är 
jullovets sista dag och då händer 
det otänkbara. Gympasalen brinner 
upp. Kvar finns bara aska. Branden 
påverkar alla på skolan och snart är 
ryktesspridningen igång. Vem är det 
som tänt eld på skolans gympasal? 
En som tidigt pekas ut är Elina. Hon 
har setts smyga omkring med en huva 
över håret. Elina, Jasmine och Tilde får 
än en gång samarbeta. Denna gång för 
att ta reda på sanningen om branden.  
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Alla är så perfekta! Alla utom Emma 
och Jamila. Emma gör allt för att inte 
synas, inte sticka ut. Hon vill inte bli 
utsatt och mobbad som Jamila men 
när Emma hittar en lapp med orden 
”Du är bra som du är”, förändras 
något. Emma börjar ta plats och säga 
ifrån, något som ger ringar på vattnet. 
Om att våga vara sig själv och att stå 
upp mot mobbing och kränkningar i 
en helt vanlig högstadieskola.

Vill
läsa!

Har
läst
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Har du ett annat modersmål  
än svenska?
Om ni talar ett annat språk än svenska hemma 
har du rätt att få modersmålsundervisning i 
det språket i skolan. Det innebär att du får läsa 
det språket någon timme i veckan tillsammans 
med andra elever på skolan som talar samma 
språk som du. Vill du läsa böcker på ditt språk? 
Fråga på ditt närmaste bibliotek! Om de inte 
har böcker på ditt språk kan ditt bibliotek låna 
böcker åt dig från Internationella biblioteket 
som har böcker på över hundra språk! 
 
Tillhör du en nationell minoritet?
Sverige har fem nationella minoritetsspråk – 
samiska, finska, meänkieli, romani och jiddisch. 
Det är språk som har talats i Sverige i minst 300 
år. Samerna räknas också som ett urfolk – med 
det menas att de har levt i landet i urminnes tid. 
Om du tillhör en av de nationella minoriteterna 

(samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och 
judar) har du rätt att läsa ditt minoritetsspråk i 
skolan. Du behöver inte tala språket hemma eller 
kunna språket sedan tidigare för att ha rätt till 
modersmålsundervisning. Läs mer på minoritet.se

Lästips
Sveriges läsambassadör under 
2019–2021, Bagir Kwiek har 
haft fokus på minoriteten 
romer. 
Läs mer i foldern:  
https://www.kulturradet.se/
publikationer/ 
bagir-kwiek.-sveriges-
lasambassador-2020-2021/
Läs mer om nationella minoriteter och romska 
läsambassader:
https://www.kulturradet.se/natmin 
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KEDJA AV GULD
CASSANDRA CLARE
ÖVERSÄTTNING: JAN RISHEDEN
BONNIER CARLSEN. 688 SIDOR

Första delen i en ny fantasyserie! 
Cordelia är skuggjägare, en krigare 
som slåss mot demoner. Hon kommer 
till London och där träffar hon sina 
barndomsvänner Lucie och James. De 
börjar umgås på nytt och hamnar mitt 
i händelsernas centrum. Demonerna 
har invaderat London och Cordelia 
och hennes vänner måste använda 
sina krafter. Spänning, äventyr, action 
och kärlek i en härlig blandning.   
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Vill
läsa!

Har
läst

Siamak är en vanlig tonåring. Han har många vänner, men umgås 
helst med Mahgol, som är en myra ... En otäck jordbävning, som 
drabbar både myror och människor, för de båda vännerna närmare. 
När Mahgol besöker den skadade Siamak berättar hon att hon kan 
resa i tiden. Kan hon kanske också på något sätt vrida tillbaka tiden 
och på så sätt stoppa jordbävningen? Det vill vännerna ta reda på. 
De ger sig tillsammans i väg på en hiskelig resa i tid och rum. 

 سیامک یه نوجوان معمولیه. او دوستان زیادی داره اما ترجیح می ده با مهگل وقت بگذرونه
 که یه مورچه است... یک زلزله مهیب که هم مورچه ها و هم آدم ها را تحت تاثیر قرار می ده

 این دو دوست رو باز هم بهم نزدیک تر می کنه. زمانی که مهگل به مالقات سیامک زخمی
 میاد براش تعریف می کنه که می تونه در زمان سفر کنه. شاید اون بتونه به شکلی زمان رو به

 عقب برگردونه و به این ترتیب جلوی زلزله رو بگیره؟ این دو دوست بزودی از این موضوع
 باخرب خواهند شد. آنها باهم رهسپار سفری مخوف در زمان و مکان خواهند شد.

Vill
läsa!

Har
läst

JORDBÄVNING I DE SMARTAS STAD  
MARZIEH ABBASI 
NORDIENT. 196 SIDOR 

زلزله شهر باهوشها

HIMLABRAND 
MOA BACKE ÅSTOT
RABÉN & SJÖGREN. 205 SIDOR

Boken handlar om Ánte. Han bor i 
Jokkmokk och är same. De samiska 
traditionerna och kulturen betyder 
mycket för honom och när han själv 
inser att han tycker om pojkar vet han 
inte vad han ska göra. I det samiska 
samhället upplever han att det inte 
finns plats för någon homosexualitet. 
Att bryta mot de rådande normerna 
kräver både styrka och mod. Vågar 
Ánte gå sin egen väg?  

Vill
läsa!

Har
läst

PRINSEN AV PORTE DE LA CHAPELLE
ANNELIE DREWSEN
RABÉN & SJÖGREN. 284 SIDOR

Prinsen av Porte de la Chapelle är 
en bok som berör. Den handlar om 
Salar som tvingas fly från Sverige. 
Han hamnar i Paris, i tältområdet 
vid Porte de la Chapelle. Utsattheten 
och hemlösheten är skildrad med 
fingertoppskänsla precis som den 
värme och medmänsklighet som finns, 
inte minst bland alla de som redan 
har förlorat allt. Prinsen av Porte de 
la Chapelle ger nya perspektiv på vad 
det kan innebära att vara ung i dagens 
Europa.

Vill
läsa!

Har
läst

Flykt!

En bok som handlar om hur det var att som svart flicka växa 
upp i USA på 1960- och 1970-talen. Det är författarens eget liv 
som skildras och boken är skriven på fri vers. Det är poesi och en 
spännande berättelse om en ung flickas liv. En djup, vacker och 
samtidigt bitvis sorglig historia där vi får ta del av flickans tankar 
om vänner, familjen/släkten, tillhörighet, rasism och livet i stort. 
Författaren fick ALMA priset 2018. 

 كتاب يصف كيف كان الحال بالنسبة إىل فتاة سوداء نشأت يف الواليات املتحدة يف الستينيات
عر  والسبعينيات من القرن املايض. يتحدث الكتاب عن حياة املؤلفة، وهو مكتوب بأسلوب الشِّ
 الُحّر. إنه ِشعر وحكاية مثرية عن حياة فتاة صغرية. قصة عميقة وجميلة وهي يف الوقت نفِسه
 حزينة إىل حّد ما، حيث نشارك هذه الفتاة أفكارها حول األصدقاء والعائلة واألقارب واالنتامء

.)AMLA( والعنرصية والحياة بشكل عام. حصلت املؤلفة يف 2018 عىل جائزة آملا

Vill
läsa!
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läst

BRUN FLICKA DRÖMMER  
JACQUELINE WOODSON 
ÖVERSÄTTNING: SUKAINAH IBRAHIM 
DAR AL MUNA. 342 SIDOR 

صبيٌة سمراء تحلم

ARABISKAPERSISKA
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Jim är en duktig pojke. Han har högsta betyg i skolan och kämpar 
med att leva upp till sina föräldrars höga förväntningar. Men 
egentligen känner han sig missförstådd både hemma och i skolan. 
När hans kompisar försöker få ihop honom med olika tjejer gör han 
allt för att smita undan. En kväll på en studentfest träffar Jim för 
första gången någon som verkligen förstår honom. En kille med gröna 
glasögon och tjockt blont hår… Boken finns också på svenska. 

 جیم پرس باهوشیه. او باالترین منره ها رو در مدرسه می گیره و تالش می کنه انتظارات باالی
 والدینش رو برآورده کنه. اما در واقع اون إحساس می کنه که هم توی خونه و هم در مدرسه
 در مورد اون اشتباه می کنن. زمانی که دوستاش تالش می کنن اون رو با دخرتای مختلف آشنا

 کنن او هرکاری بتونه می کنه که از اینکار فرار کنه. یه شب توی یه مهمونی دانشجویی او
 برای اولین بار با کسی مالقات می کنه که اون رو واقعا می فهمه. پرسی که عینک سبز و

 موهای ضخیم بلوند داره... این کتاب به سوئدی هم وجود داره.

Vill
läsa!

Har
läst

DUKTIG POJKE  
INGER EDELFELDT 
ÖVERSÄTTNING: ROBAB MOHEB 
NORDIENT. 229 SIDOR

PERSISKA

پرس هوشیار

VEM HAR SAGT NÅGOT OM KÄRLEK? 
ATT BRYTA SIG FRI FRÅN HEDERS-
FÖRTRYCK
ELAF ALI
RABÉN & SJÖGREN. 233 SIDOR

RECEPT PÅ GALENSKAP 
DITA ZIPFEL
BILD: RÁN FLYGENRING
ÖVERSÄTTNING: CARINA GABRIELSSON EDLING
LILLA PIRATFÖRLAGET. 208 SIDOR

TIDSFÖRDRIV
MATILDA GUNNARSSON RATHSMAN
VOX BY OPAL. 416 SIDOR

Vem har sagt något om kärlek? är 
en bok som skildrar hedersförtryck 
ur offrets synvinkel. Författaren 
beskriver sin egen uppväxt och 
varvar de skönlitterära kapitlen med 
faktakapitel om hedersförtryck. I 
romanen beskrivs den skam och rädsla 
som Elaf Ali tidvis levde under men 
också hur hon hittade en väg ut ur 
hedersförtrycket till ett liv i frihet.

Lucie behöver pengar. När hon ser en 
annons om att passa en äldre mans 
hund för 20 euro i timmen hör hon 
av sig direkt. Det visar sig snart att 
det inte finns någon hund. Mannen 
vill istället ha hjälp med att skriva 
en bok. Han pratar, Lucie skriver. Att 
mannen är smått galen förstår Lucie 
snabbt, men låter honom hållas. Den 
ena tokigheten efter den andra följer. 
Bokens illustrationer ger berättelsen 
en extra dimension. Kan passa en 
yngre målgrupp. 

My ska dö om ett år. Det har hon 
vetat sedan hon var liten. När 
nedräkningen för hennes sista år 
börjar träffar hon Theodor Edh, som 
fascinerar henne. Theodor följer 
sina egna regler och antyder att ens 
öde kanske inte är helt bestämt, att 
dödsdagen går att påverka. Vid Mys 
sida finns också Märtha, bästisen 
sedan barnsben. Tidsfördriv är vacker 
och sorglig. Den lyfter frågor om liv 
och död, vänskap och kärlek, san-
ning och lögn. 
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Har
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Kaninen har slarvat bort sin morot.  
Hittar du den i katalogen? På vilken 
sida finns moroten?

FACIT HITTAR DU PÅ SIDAN 1 I UNGDOMSDELEN

s:



Ditt hjärta klappar för…?
A. Min bästa vän.
B. Att få en egen vän.
C. Äventyr!
D. Drömmen om framgång
E. Galaxens öde.

Vad vill du helst ha på dig?
A. Inget.
B. Svart hatt.
C. En svävande basker.
D. Sjömanskostym upptill.
E. Skoluniform med 
sjömanskrage.

Vart skulle du vilja resa?
A. Varhelst min bästa vän går!
B. Till en farlig träskdjungel med 
vilda djur!
C. Till en annan dimension.
D. Till lyxiga ställen.
E. Genom tid och rum.

Vad tycker du om att göra?
A. Dyka efter pärlor eller 
andra skatter.
B. Fantisera.
C. Leta efter oknytt.
D. Slappa i en solstol.
E. Spela tv-spel och 
äta sötsaker.

Vad är du dålig på?
A. Att dölja mina känslor.
B. Att ha tråkigt.
C. Att stanna hemma.
D. Att förlora.
E. Matte och engelska.

Vad gör dig arg?
A. Hurtiga typer.
B. Barn som retas.
C. Utegångsförbud.
D. Min eviga otur. 
E. Mörka krafter som hotar jorden.

Vad vill du jobba med?
A. Äventyrare.
B. Magi.
C. Kryptozoolog (bl.a. trollexpert).
D. Öppen för allt!
E. Att beskydda jorden (och solsystemet).

23 Facit på nästa sida
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Mest A: Grattis, du är Mumintrollet! Du är en romantiker med stort hjärta, modig 
och trogen. Du skiljs ogärna från en vän, men i äkta vänskap och kärlek måste man ge 
varandra frihet och det kan du förstå. Du uppskattar ensamma funderingar och vill inte 
bli störd av alltför hurtiga hemuler. Farligheter går an, bara det finns 
ett hem med en trygg vuxen som väntar och ger kraft.

Mest C: Grattis, du är Hilda! Du är en upptäckare först och främst, och 
sådana har ingen ålder och accepterar inga utegångsförbud. Dina vuxna 
har all möda att försöka hålla dig hemma som omväxling. Det är inte lätt 
när hela huset är fullt av nissehål ut i andra dimensioner där troll och 
jättar bor. Livet är ett äventyr och elementen upplevs bäst boendes i tält.

Mest E: Grattis, du är Sailor Moon! Du har ett uppdrag, att rädda världen, 
solsystemet och galaxen från ondska. Ditt uppdrag är inte helt lätt att vänja sig 
vid, du är trots allt väldigt ung (i den här existensen). Inte konstigt att du då 
helst ägnar dig åt godis och dataspel. Men dina krafter växer med uppdraget, 
tills du uppnår vad du är ämnad att bli: jordens beskyddare.

Mest D: Grattis, du är Kalle Anka! Du backar aldrig för något nytt. Trots att 
du tycks förföljd av otur ger du inte upp hoppet. Någon gång måste det väl 
vända och du få det som du förtjänar. Du är en rolig typ och snäll mot släkt och 
vänner – ibland. Att du tappar humöret vid motgångar kan väl ingen klandra 
dig för. Särskilt som vissa andra har sådan oförtjänt tur!

Mumintrollet / Tove Jansson, Finland
Hokus Pokus / Fabian Göranson, Sverige
Hilda / Luke Pearson, England
Kalle Anka / Walt Disney, USA
Sailor Moon/ Naoko Takeuchi, Japan

Mest B: Grattis, du är Ida, den lilla häxan i Hokus Pokus! Du bär på stora förmågor 
som inte syns utanpå. Du har en oändlig fantasi och kan göra mycket av den till 
verklighet. För den som förstår att uppskatta dig blir du en trogen vän. Även om 
det ibland blir fel kan har du hjärtat på rätta stället och vill ingen något ont. 
Du talar helst sanning, men vissa saker måste få förbli hemligheter.
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Varje dag, världen över, arbetar jour-
nalister med att välja ut de viktigaste 
nyheterna. Det är dem du sedan läser 
i tidningen, på nyhetssajten eller ser 
i nyhetssändningar. På 8 sidor är det 
extra viktigt att skriva nyheterna så 
att alla kan förstå. Det ska inte finnas 
svåra ord och meningarna ska vara 
korta. Tidningssidan eller sajten får 
inte heller vara för rörig, och bilderna 
ska vara lätta att förstå.  

På 8 sidor arbetar sex journalister. 
Marie Hillblom är chefredaktör och 
ansvarar för att tidningen blir gjord 
och att det som står i den är sant. I 
tidningen kan man läsa om hela sam-
hället, om Sverige och om världen, om 
sport, om kultur och om vardagliga 
saker. Livet, helt enkelt. 

Det är viktigt att förstå vad som 
händer runt omkring en. 

– Om man förstår vad som händer, 
då kan man också vara med och 
påverka framtiden, säger Marie. 

Det är bra att det finns en tidning 
på lätt svenska, till exempel för den 
som har svårt att läsa eller som håller 
på att lära sig språket. Tidningen 
används i många skolor. 

– Det är svårt att skriva så att alla 
förstår. Man måste träna mycket och 
kunna mycket om nyheten man skriv-
er om. Men det är bra, för att få vara 
nyfiken och lära sig saker är det bästa 
med att vara journalist, tycker Marie. 

Papperstidningen 8 sidor kommer 
ut en gång i veckan, men varje dag går 
det att läsa den på andra sätt.  Många 
läser på hemsidan, 8sidor.se. Den 
uppdateras varje dag med de senaste 

Läs och  
lyssna på  
8sidor.se

Foto: Ulrika Åling

MTM, Myndigheten för tillgängliga medier 
gör talböcker och punktskriftsböcker för 
barn, unga och vuxna med läsnedsättning. 
MTM har också som uppdrag att främja 
tillgången till punktskrift med taktila inslag 
för både barn och vuxna. På MTM finns även 
LL-förlaget som ger ut lättlästa böcker för 
vuxna och ungdomar. Andra förlag som ger 
ut lättlästa böcker för barn och unga är till 
exempel Nypon, Hegas och Argasso.

nyheterna.  Där finns också fiffiga 
saker som gör texten ännu lättare att 
förstå. Man kan få nyheterna upplästa 
eller få hjälp med att översätta ord till 
andra språk. Man kan också lyssna på 
nyheterna där man brukar lyssna på 
poddar. 8 sidor finns också som app. 

– Alla människor är olika. Därför 
behöver alla få ta del av nyheterna på 
det sätt som passar var och en bäst för 
att förstå. Det är det viktigaste för oss, 
säger Marie.

Att få säga och tycka vad man vill 
är en rättighet! Om du vill vara med 
och påverka samhället kan du skriva 
insändare till tidningar. Enligt barn-
konventionen måste vuxna lyssna på 
det barn och unga har att säga. 

– Hur skulle vårt samhälle se ut om 
vi inte fick ta del av det som händer 
och göra våra röster hörda? Det är när 
alla kan göra det som demokratin går 
framåt, säger Marie.

Text: Ida Bengmark,  
Myndigheten för tillgängliga medier

Det är viktigt att  
förstå vad som händer i 
världen. Tur att det finns 
en nyhetstidning på lätt 
svenska, 8 sidor! 



S
E

R
IE

R
  

9
–

12
 Å

R

26

NORA DÅSNES 
ÖVERSÄTTNING: JOHANNA LINDBÄCK
ALFABETA. 256 SIDOR

GG: LIVET ÄR ETT DATASPEL, DEL 1
GIACOMO MASI, LLARIA GELLI
ÖVERSÄTTNING: NATALIA BATISTA
NOSEBLEED STUDIO. 112 SIDOR

RAGNARÖK: FENRISULVEN –  
I GUDENS VÅLD
ODIN HELGHEIM
EGMONT. 74 SIDOR

STJÄRNA: SKATTJAKTEN
MALIN FALCH
EGMONT. 41 SIDOR

SIRIS ÄVENTYR: MIMERS GÅTA  
PATRIC NYSTRÖM, PER DEMERVALL
STEVALI BARN. 84 SIDOR

I den här berättelsen får vi följa 
vikingapojken Ubbe och hans familj. 
Serien börjar med att Ubbe får sitt 
första märke och att hans pappa 
kommer tillbaka från en lång resa med 
båten, fylld av skatter. Men senare 
attackeras byn och ingenting blir som 
vanligt… Ragnarök är en spännande 
och väldigt snyggt tecknad berättelse 
om vikingar och deras liv.

Alla berättelser har en början. Precis 
som när vi fick följa Björnar i Jotun-
dalen får vi nu följa en berättelse 
om Sonja. Det är julafton och Sonja 
är 7 år. Med förväntan springer hon 
upp för att leta efter skattjakten som 
farbror Henrik gjort. Men hon kommer 
inte på var hon ska leta och hon vill ju 
hitta skatten innan Henrik kommer. 
Till slut tar ledtråden henne ut ur 
huset och in i skogen. Vad är det för 
magiskt med överraskningen? 

Tuva, Linnea och Bao är bästa vänner. 
Men första dagen i sexan blir inte 
som vanligt. Linnea är kär och i Tuvas 
orkester går en ny tjej som heter 
Mariam. Hon är cool och mogen. 
Tuva borde också bli mer mogen, som 
Linnea. Samtidigt kämpar hon med 
att försöka hålla ihop de två vännerna. 
Men hon kan inte sluta tänka på 
Mariam. Är det så här det känns att 
vara kär? Mitt i allt kaos har Tuva sin 
pappa som stöttar henne – och som 
gör väldigt bra spellistor!

En stor uppdatering av dataspelet ”World of Ragnarok” väntar de fem 
tjejkompisarna. De är så exalterade! Men uppdateringen tar längre tid än vad 
de trodde. Då bestämmer de sig för att sitta uppe tillsammans och vänta in 
uppdateringen. Självklart somnar alla och när de vaknar är inget riktigt som 
vanligt. Vad är det som händer? Tjejerna börjar plötsligt se karaktärer från spelet 
i deras stad! Håller dataspelet på att bli deras vardag? Tjejerna börjar också få 
samma krafter och magi som deras karaktärer i spelet. Hur ska de lyckas ta sig ur 
detta? De inser ganska snart att de måste skaffa hjälp och beger sig ut för att leta 
efter en person som är ett riktigt proffs på ”World of Ragnarok”. Kanske har han 
en lösning. GG: Livet är ett dataspel är första delen av ett riktigt spännande och 
fartfyllt äventyr. Kap. 1 läses gratis i appen Nosebleed Manga.

Vikingatjejen Siri och hennes vän 
Zack går nya äventyr till mötes. Siri 
och Zack möter en förvirrad munk 
som letar efter sina gamla borttappade 
böcker. Ur en av hans böcker virvlar 
ett papper som säger att den rätte ska 
finna mimers brunn. De måste dit! 
Munken blir också intresserad, kanske 
gömmer sig hans gamla böcker där. 
Vad de inte ser är att skurken Ivar 
också ser och hör deras planer… 
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TALLI: MÅNENS DOTTER 
SOURYA
NOSEBLEED STUDIO. 162 SIDOR

ÖDESRYTTARNA.
MÖRKRETS SÅNG
KATIE COOK, ELLIE PUUKANGAS
ÖVERSÄTTNING: ULRIKA CAPERIUS
BONNIER CARLSEN. 160 SIDOR

NORRSKEN: TROLLRIKET
MALIN FALCH
EGMONT. 88 SIDOR

Talli är ett spännande fantasy-
äventyr som handlar om en ung tjej 
med övernaturliga krafter. Lady Talli 
kommer från ett försvunnet folk som 
utrotats av människan på grund av 
deras krafter. Byn där lady Talli lever 
attackeras och hon måste ge sig i väg 
på en resa för att finna svar på vem 
hon är och var hennes krafter kommer 
ifrån. Väldigt spännande och fartfylld 
äventyrsmanga.

Ingen har väl undgått böckerna om 
Ödesryttarna. Hästäventyret i Jorvik 
fortsätter i en snyggt illustrerad 
tecknad serie, full av äventyr och 
magi. Ödesryttarna ger sig ut för att 
möta sina druidvänner men det är 
något som inte stämmer. Alla känner 
att det är något konstigt med naturen 
runt omkring. Tjejernas olika krafter 
reagerar också olika i deras magi men 
något behöver helas… Vem kan ha 
använt mörk magi för att orsaka detta 
onda? 

Del fyra är äntligen här i det 
färgsprakande äventyret med Sonja 
och Espen. I den här boken ska de 
rädda Henrik från trollen inne i 
bergen. På vägen möter de Espens 
vän som guidar dem genom trollriket. 
Det blir ett spännande och lite 
läskigt äventyr. På vägen möter de 
flera otäcka hinder som de behöver 
bekämpa. Kommer de komma levande 
ut från berget? 
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 Ϙ När katalogen kommer kollar jag i den ett par dagar för att förbereda mig.

 Ϙ Jag har möten med mina grupper med elever som har särskilt ansvar för  
biblioteket, för att visa katalogen och be dem peppa i klasserna.

 Ϙ Jag ber lärarna dela ut katalogen till alla elever, jag tipsar dem om vad de  
kan läsa tillsammans i klassrummet först. 

 Ϙ Eleverna får ta hem katalogen över lovet och fundera över vilka böcker  
de vill läsa. 

 Ϙ Därefter kan de vara med och önska böcker till skolbiblioteket! Ibland har  
klasserna röstat fram en högläsningsbok, då får de den boken först av alla.  
Om de ska rösta fram en bok att läsa tillsammans är det viktigt att läraren  
styr eleverna till lämpliga sidor i katalogen.

Cilla Dalén är utöver skolbibliotekarie även en av admini- 
stratörerna för Facebookgruppen ”Skolbibliotekssamtal” 
och Instagramkontot ”Skolbibliotekarierna”. Hon bloggar 
på Pedagog Stockholms blogg: Vad gör de i biblioteket? 
2020 fick hon Ingvar Lundbergpriset för sitt ”engagerande 
arbete med att öka elevers läsintresse, läsutveckling och 
informationskompetens.”

– Katalogen är ett fint pedagogiskt verktyg,  
den passar så väldigt bra för att kunna arbeta  
läsfrämjande inför Läslovet, säger Cilla Dalén,  
skolbibliotekarie på Enbacksskolan i Tensta.

Så här gör Cilla när katalogen kommit, i god  
tid inför Läslovet:

Text: Stefan Zachrisson Foto: Ham
pus Enkvist

BARN- OCH UNGDOMSBOKSKATALOGEN

Utvaldaböckerur åretsutgivning

Strävar efter sanningen

TEST!

LÄSTIPSINSPIRATION
INTERVJUER
BÖCKERBARN- OCH UNGDOMSBOKSKATALOGEN 2021/2022

är glad att hans 

bok inte fick som 

den ville!

LÄSTIPS

INSPIRATION

INTERVJU
ER

BÖCKER

BUUU
!

Utvalda
böcker
ur årets
utgivning



KARIN THORN VÄLJER SERIER FÖR 
ALLA ÅLDRAR

Beskriv dig själv med tre ord.
Social, glad och snäll.

Vad läser du helst själv 
i seriegenren?
Självbiografiska serier och serier som 
gör en glad. Jag gillar också bildpoesi 
och berättelser där illustrationen 
och konstformen utgör en stor del av 
historien. Något som nog kan märkas i 
mina urval.

Beskriv kort hur du gör urvalet av 
nya serier?
Att göra urvalet för serier är fantas-
tiskt roligt! Men ibland får man också 
göra lite detektivarbete för att hitta 
de där guldkornen som sticker ut, så 
det gäller att ha lite koll på branschen 
och förlagen. Det är alltid kul att hitta 
något nytt som man inte ser överallt, 
tycker jag. Oftast fastnar jag för en 
serie innan jag läst den. Tecknarstil 
och ämne är viktigt för att jag ska få 
upp ögonen lite extra för något. Sen 
sitter man ju självklart med glödande 
penna veckorna innan deadline ... Man 
lär sig aldrig!

Trender och tendenser i  
årets utgivning av serier?
Årets utgivning är väldigt blandad 
faktiskt men något som jag märkt i år 
är att den norska seriescenen verkli-
gen sticker ut, kul! Jag vill också lyfta 
Nosebleed studio som senaste året 
satsat på mangautgivning på svenska. 
Det är otroligt viktigt för genren och 
för den unga mangaläsaren. En trend 
i utgivningen av barnböcker överlag, 
är att många böcker har serieinslag, 
vilket man skulle kunna se som en 
bra introduktion till att vilja utforska 
serier i större utsträckning.

Karin Thorn är kulturvetare och  
jobbar på Seriebiblioteket i Örebro.

Vi som väljer
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JANNAH 2: MELLAN TVÅ VÄRLDAR 
JOHAN JERGNER-EKERVIK, FRIDA ULVEGREN
ADES MEDIA. 187 SIDOR

ROSORNAS SÄSONG
CHLOÉ WARY
ÖVERSÄTTNING: KATARINA ANDERSSON 
EPIX. 240 SIDOR

SUPERFEMINISTERNA
MIRION MALLE
ÖVERSÄTTNING: LOTTA RIAD
KARTAGO. 60 SIDOR

NY STIL. BOBIGNY DEL 3  
GÉP, ÉDITH CHAMBON
ÖVERSÄTTNING: HELENA STEDMAN
HEGAS. 39 SIDOR

Tjejerna från parisförorten Rosigny 
lever för sin sport och sin klubb  
Rosorna. Speciellt för lagledaren  
Barbara är fotbollen verkligen allt. 
En dag efter träning får Barbara av 
en slump reda på att Rosorna inte 
kommer få fortsätta att spela riktiga 
matcher, att klubben istället kommer 
att satsa på kill-laget! Samtidigt mitt 
i kampen för rättvisa lever de ett van-
ligt tonårsliv, söker efter kärlek och 
sin plats i livet.

I del 1 av ”Jannah” får vi följa 
Harry och Kristian som ska 
utvandra från den lilla landsbygden 
utanför Jönköping. De hamnar 
på stjärnskeppet SS Charlotte 
mot Jannah. Planeten Jannah är 
paradiset och har blivit ett mål för 
emigranter från jorden. I del 2 får 
vi följa resenärernas resa genom 
rymden med djupare nedslag i de 
olika karaktärerna. ”Jannah” har 
många intressanta lager och stor 
igenkänning från både äldre litteratur 
och populärkulturen.

Med humor i både text och tecknarstil 
slår Mirion Malle ändå ett hårt slag 
för att sprida information kring bland 
annat feminism, patriarkala strukturer 
och samtycke. I boken kan man till 
exempel få svar på frågor som: hatar 
feminister män? Eller finns det sexism 
i det svenska språket? Mirion beskriver 
också genus på ett bra sätt för den 
som vill fördjupa sig i könsidentitet 
och sexuell läggning. 

Äntligen del 3 av den charmiga serien 
om Sonja. Sonja är 13 år, orädd och 
full av galna idéer! I den här boken 
hjälper Sonja Sebastian att skaffa en 
ny stil! Han är lite blyg, kan väldigt 
mycket om poeten Viktor Hugo och 
andra viktiga saker som man lär sig 
i skolan. Han hjälper klasskompisar 
med läxor men han får själv aldrig 
följa med på fest. Sebastian känner sig 
riktigt cool med sin nya stil men hur 
kommer de andra kompisarna rea- 
gera? Finns också som ljudbok! 
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MUREN 
THERESE MOBERG
EPIX. 188 SIDOR

DIANA & CHARLIE
ELIAS ERICSON
GALAGO. 222 SIDOR

FLORA OCH FAUNA 
EMELIE ÖSTERGREN 
EPIX. 256 SIDOR

CBA VOL. 52: BURNOUT
REDAKTÖR: MATTIAS ELFTORP
C’EST BON KULTUR. 92 SIDOR

LIVETS ALLA FÄRGER
LISA AISATO
ÖVERSÄTTNING: ULRIKA CAPERIUS
BONNIER CARLSEN. 320 SIDOR

I tidskriften CBA får man ta del av 
olika tecknares serier och konst. Är du 
kanske lite mer intresserad av serier är 
det här den perfekta inspirationen för 
dig. I nya numret av CBA kan du bland 
annat läsa om BurnOut Boy, som med 
frustration och ilska över samhället 
beskriver sin situation. Ständigt brin-
nande. Så länge orättvisorna består i 
samhället kommer BurnOut Boy alltid 
att finnas kvar och aldrig sluta att 
kämpa för sina rättigheter.

Jorunn lever i en otrolig smärta. Hon 
kan inte äta och ångesten blir bara 
värre. Hon läggs in på ett behand-
lingshem med läckande badrum och 
bajs i taket. Hon flyttas sedan till 
östra sjukhuset där rummen fylls av 
psykologer och har trånga väggar. Att 
vara ätsjuk är en kamp. Jorunn vill få 
hjälp men ingen verkar förstå hennes 
problematik. Med vackert sorgsen 
tecknarstil griper Therese Moberg tag 
om flera samhällsproblem.

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

I Flora och Fauna tar huvudkaraktären Scott med oss på en resa mellan dröm och 
verklighet. Emelie Östergrens tecknarstil framhäver både sorgsenhet och fantasi. 
Scott blir retad på skolgården och gömmer sig i skogen. När han kommer hem till 
sin mamma vill han prata men hon har inte tid. De enda som pratar med honom 
är växterna och naturen. Han flyttar ut i skogen och där träffar han en rävkvinna 
och en blomma som försöker övertala Scott att han är som hon. Vad är det för 
värld som Scott hamnat i egentligen? Är allting bara i hans huvud? Berättelsen 
lockar in läsaren till en annan värld och får en att fundera över livet. Kanske 
behöver man bara någon att krama ibland? 

Livets alla färger är en makalöst 
vacker bok. I sex kapitel gör den 
nedslag i vad som rymmer ett liv. 
Från barndomens fantasifulla värld 
till dess att du blir gammal och grå. 
Alla kan relatera till någon del av 
boken och kanske minns du hur du 
kände dig som barn, när vintern 
var evighetslång och nyfikenheten 
total? Kanske minns du dagen då du 
slutade leka eller började använda 
deo? Oavsett var du står i livet idag 
säger den dig något fint om livet.
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Den franske författaren 
Jean-Claude Mourlevat är  
2021 års mottagare av Astrid 
Lindgren Memorial Award.  
I sina böcker skapar han en  
helt egen värld där tid och  
rum upphävs. 

Jean-Claude Mourlevat växte upp i ett lantbru-
karhem i den franska byn Ambert. Hans för-
äldrar var mjölnare och han var näst yngst av 
sex syskon. I hemmet fanns inga böcker men 
barndomen präglades av mycket lek, glädje och 
frihet. Som tioåring började han på en inter-
natskola där lärarna var stränga och regelver-
ket hårt. Han vantrivdes och kände sig både 
olycklig och ensam. I flera intervjuer har han 
berättat hur upptäckten av böcker blev hans 
räddning och att läsningen höll honom säll-
skap. Åren på internatet gjorde starka avtryck 
på Jean-Claude Mourlevat och kom att prägla 
hans författarskap. Först vid 45 års ålder blev 
han författare. Fram tills dess hade han arbetat 
som lärare i tyska, skådespelare, clown och 
regissör. Vägen till författarskapet gick via  
teatern. Han skrev pjäser, och blev uppmanad 
att börja skriva böcker. Han debuterade 1997 
och kärleken till litteraturen är en röd tråd i 
hans författarskap.
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Namn: Jean-Claude Mourlevat
Född: 1952
Bor: I ett hus utanför Saint-Étienne i Frankrike  
med sin fru och två barn
Yrke: Författare
Böcker: Har gett ut ett trettiotal böcker som  
översatts till trettio språk
Tidigare yrken: Clown, skådespelare, regissör,  
lärare i tyska
Första kommentar efter att ha fått priset:  
”Oh I can’t believe it! It’s incredible!”
Mera: En inblick i 
Jean-Claude Mourlevats 
rika författarskap får du 
även på alma.se och där 
hittar du även information 
om andra pristagare.
Jean-Claude Mourlevats 
bok Jefferson ges ut i 
svensk översättning av Lilla 
Piratförlaget. Boken finns 
med i urvalet för 9–12 år på 
sidan 2.

”Jean-Claude Mourlevat är en lysande förnyare av sagans 
traditioner, öppen inför både det svåraste och det 
vackraste. Tid och rum upphävs i hans berättarvärldar, 
och på en drömsk och träffsäker prosa gestaltas eviga 
teman som längtan och kärlek, utsatthet och krig. 
Mourlevats ständigt överraskande författarskap fäster 
epikens urgamla väv vid en samtida verklighet.”

Att få en läsupplevelse är att drabbas av en särskild 
kraft. En kraft som kan vidga världar, erövra språk, 
utmana tankar, låta fantasin vandra fritt. Astrid Lindgren 
Memorial Award (ALMA) instiftades 2002 av Sveriges 
regering för att värna barnens rätt till bra berättelser. 
Varje år belönas en person eller organisation som bidrar 
till litteraturens betydelse för barn och unga över hela 
världen. Prissumman på fem miljoner svenska kronor gör 
priset till världens största i sitt slag. Det visar hur viktig 
ungas läsning är, nu och i framtiden. Priset administreras 
av Kulturrådet.

Varför skriver du? 
— För att jag sjunger dåligt! Att skriva är en 

tröst. För att det är vad jag är bäst på. För att 
jag älskar att komma på och berätta historier. 
För att jag ser på mina böcker som gåvor jag 
vill ge till dem jag älskar. För att det är ett sätt 
att ordna världen, ge den mening.
Hur tränade du upp din fantasi? 

— Jag läste inte särskilt mycket som barn, 
men mina syskon och jag berättade historier 
för varandra. Särskilt jag och min lillebror som 
delade rum. Varje kväll turades vi om att hitta 
på historier för varandra. Jag minns att det var 
overkliga historier, vi hittade på galna karaktär- 
er som vi återkom till och upprepade tills idén 
var helt ”uttömd”. Det har gett mig mycket. Jag 
tränade min förmåga att skapa, min fantasi, att 
forma berättelser. Det var kanske så jag blev 
författare?
Ett starkt läsminne?

— Robinson Crusoe av Daniel Defoe som jag 
läste som tioåring. Jag var helt omskakad av 
det jag läste. Jag hade intrycket av att en röst 
talade till mig, det var en ung pojke liksom jag, 
som upplevde samma ensamhet.
Hur väljer du ämne? 

— Det är ett mysterium. Varför plockar vi 
upp just den här stenen bland alla stenar på 
stranden och inte den här? Jag hämtar idéer 
från sådant som hände när jag var liten och 
som har satt spår för livet. Att skriva en roman 
är ett tidsödande jobb, ord för ord, idé efter idé.
Var skriver du? 

— På mitt kontor, på min dator. Ofta till 
musik. Jag skriver också mycket på tågresor, i 
anteckningsböcker. Jag har en förkärlek för att 
skriva under höst och vinter. Och på morgnar. 
Jag skriver aldrig på natten!
Varför skriver du för unga? 

— Jag skriver inte för unga utan för alla. Jag 
tänker aldrig på ”barn” när jag skriver. Jag gil-
lar sagor eftersom det lilla barnet har sin hem-
vist där, de vuxna också. Jag strävar efter att 
uppnå den perfektionen. På baksidan av mina 
böcker står det: ”Från 10, 11 eller 12 år och så 
vidare”. Men jag känner inte mer för någon 
speciell åldersgrupp, vågar jag säga det? 

Mariella Kucer
Kommunikatör, Astrid Lindgren Memorial Award



Davi, Sofia och Lucca hittar sina  
favoriter bland de många böcker  
deras lärare tagit med sig.
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Inom modersmålsundervisningen i 
Södertälje satsar man på skönlittera-
turen. Alla elever är med och väcker 
böcker, på sina språk. Här finns över 
hundra modersmålslärare som under-
visar på 43 olika språk, och väldigt 
många lässugna elever…

Modersmålsläraren Catarina Stichini fick syn 
på Barn- och ungdomsbokskatalogen i personal-
rummet, läste om Väck boken och tänkte att 
det här kan inspirera oss. Hennes chef,  
Mary-Anne Eliasson, tyckte det lät som  
en bra idé och många av kollegorna var försik-
tigt intresserade.

– Vi köpte alla böcker 
från katalogen som var 
på albanska, arabiska, 
bosniska, dari, engelska, 
finska, franska, kinesiska, 
persiska, ryska, somaliska, 
spanska och tigrinska 
eller tvåspråkiga, berättar 
Catarina.

Böckerna lades i en 
låda. Lådan blev tömd i 
ett nafs! Och så rullade 
Väck boken i gång …

Mallar och metoder 
från Kulturrådets webb 
översattes av lärarna, och 
kunde användas på de 
olika språken. Eleverna 
fick en liten samlingsbok med bok-fjärilar, där 
de samlat ett klistermärke per läst bok (obe-
roende av vilket språk de läste den på). Nu 
har cirka 300–400 läsningar gjorts inom Väck 
boken. Klistermärkena har gått åt som smör i 
solsken. 

Vad har varit roligast som lärare?
– Att få se glädjen i elevernas ögon när de 

får en till bok eller ett till klistermärke, säger 
Catarina Stichini.

Catarina är modersmålslärare i portugisiska, 
förstalärare och projektledare för Södertäljes 
modersmålsenhets arbete med Väck boken. 
Modersmålsenheten har drygt hundra anställ-
da och erbjuder undervisning i 43 olika språk 
inom hela kommunen. 

Vi träffar Catarina Stichini, några av hennes 
kollegor och ett stort gäng elever en solig dag 
på Soldalaskolan i Södertälje. 

Violeta Laban är lärare i bosniska, kroatis-
ka och serbiska. Hon undervisar på flera olika 
skolor i Södertälje. Jobbet som modersmåls-
lärare känns meningsfullt eftersom eleverna 
får fördjupa både sina kunskaper i språket och 
utveckla sin personliga, kulturella och sociala 
identitet, säger hon.

Hennes elever har förberett boktips till oss. 
Vilka böcker gillar de mest?

Sergej, 12 år, läser mycket. Lite för mycket 
emellanåt.

– Ibland är det bara läsa, läsa, läsa så man 
tröttnar. Men sen får man inspiration igen, när 
man läser något riktigt bra, säger han.

Hans favoritbok är 
Dennis hemlighet av David 
Walliams.

David, 10 år, älskar 
Handbok för superhjältar 
av Elias Våhlund, och är 
glad att serien innehåller 
sex delar – mycket läsning! 

Lina, 11 år, gillar Dag-
bok för alla mina fans av 
Jeff Kinney. Hon brukar gå 
till biblioteket i Södertälje 
för att låna böcker, och tar 
gärna något hon inte läst 
tidigare. 

Modersmålsläraren i 
arabiska heter Augarette 
Saado, och har arbetat 
som modersmålslärare i 

13 år. I gruppen som läser arabiska möter vi 
Hisham 13 år, Sarkis 13 år och Maryam 10 år. 
Alla tre kommer ursprungligen från Syrien.

Sarkis berättar om hur han kämpade för att 
lära sig svenska när han kom till Sverige för 
fem år sedan. Då hade han knappt tid för kom-
pisar, han bara studerade.

– Om man drömmer om något så kan det 
hända. Det är bara att man måste kämpa. Läser 
du mycket och förstår det du läser så utvecklas 
ditt språk, säger han.

Hisham tycker mycket om modersmåls- 
undervisningen. Det är mycket skönare än 
andra lektioner eftersom det är mindre grup-
per, menar han. Han läser mycket i skolan och 
hemma läser han Koranen, på arabiska. 

Är den inte svår att läsa?
– Jo, säger han, men jag får hjälp av min 

pappa med de svåra orden. 
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Väck boken!
Väck boken är Kulturrådets  läsfrämjande 
utmaning för lärare, bibliotekarier, barn 
och ungdomar. Den presenterades för 
första gången i Barn- och ungdomsboks- 
katalogen 2018/2019. Ett flertal skolor, 
bibliotek, fritidsgårdar och andra grup-
per anmälde sig och deltog. Moders-
målsenheten i Södertälje imponerade på 
oss för att de med stort engagemang 
och inspirerande idérikedom fann 
vägar att sprida språk- och läslust på 
många olika språk och korades därför 
till Årets bokväckare 2021! I juryn fanns 
representanter från Kulturrådets enhet 
för litteratur och bibliotek samt från 
kommunikationsenheten. 

Modersmålsundervisning
Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål 
än svenska möjlighet att läsa sitt språk som ett ämne i skolan. 
Modersmålsundervisningen har funnits i Sverige sedan 1968, 
men kallades hemspråksundervisning fram till 1996.

Det är vårdnadshavaren som ansöker om modersmålsunder-
visning i grundskolan. Eleven själv ansöker om modersmålsun-
dervisning i gymnasieskolan.

Mer information om modersmålsundervisning finns på 
Skolverkets webb.

Väck boken- 
mallar finns  
att ladda ner 
gratis på  
Kulturrådets 
webb

Maryam har bara varit i Sverige i sju måna-
der, och får hjälp med både studiehandledning 
och modersmålsundervisning på arabiska. 
Hon gillar boken Farfar, räven och jag av Lu 
Xu Chengliang Zhu som hon läst med appen 
Polyglutt. 

Alla nyanlända elever får en padda av  
skolan, laddad med olika hjälpverktyg  
som de får ta med sig hem. Då blir också  
föräldrarna engagerade i skolarbetet. 

Augarette Saado berättar att hon följer 
många elever genom hela grundskolan.

– Man får en väldigt nära relation till  
eleverna som modersmålslärare. Till en  
början, när de är nyanlända och har studie-
handledning, får man stötta dem mycket 
socialt, och lära dem undvika kulturkrockar, 
berättar hon.

Catarina Stichinis elever i portugisiska  
visar stolt upp sina böcker med alla klistermär-
ken. Hon har med sig två böcker om rymden, 
en på svenska och en på portugisiska. Vilken 
vill du ha, frågar hon Davi, 8 år.

– Får jag ta båda, undrar han. 
Och ja, det får han. 
Vilka böcker om rymden är bäst enligt Davi? 
Det kan han inte svara på. Han gillar alla.
Eleven Vitor, 12 år, har fått i uppgift att 

högläsa för sig själv hemma. Han läser på sitt 
rum, och sedan berättar han om det han läst 
för familjen, vid middagen. 

Modersmålslärarna vet att det är viktigt att 
engagera föräldrarna. Eleverna behöver få prata 
sitt språk och jobba med läsningen hemma 
också. Den halvtimmen eller timmen under- 
visning per vecka som de får i skolan räcker inte. 

– Vi försöker få eleverna att ta hem böcker, 
och vi ger dem uppgifter att göra hemma. Vi 
kan ställa frågor som de måste prata med  
föräldrarna om, berättar Catarina Stichini.

Maria Fernanda, 15 år, läste en bok om  
tjejers situation i Brasilien, Minha vida  
não é cor-de- rosa – Mitt liv är inte rosa,  
av Penélope Martins. Sedan skrev hon 
 om boken på Instagram, och inledde ett  
samtal med författaren. Vilket också  
engagerade flera av de andra eleverna,  
och tog Väck boken ut i världen.  

Nu har Maria Fernanda precis börjat med 
Fula tjejer, av Lisa Bjärbo, Johanna Lindbäck 
och Sara Ohlsson, som hon och Catarina 
Stichini ska läsa tillsammans. De ska bli  

Text: Anna Ringberg
Foto: Susanne Kronholm
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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:

lässystrar, säger de. Väck boken på modersmåls- 
enheten i Södertälje än långt ifrån avslutat.

– Det här var bara början! Vi har runt 4 500 
grundskolelever och hundra lärare i 43 språk. 
Vi vill fortsätta och engagera flera kollegor, 
flera elever och flera familjer i läsning! säger 
Catarina Stichini.
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Davi är stolt över alla sina klistermärken!Eleverna i arabiska: Maryam, Sarkis och Hisham.

Eleverna i bosniska, kroatiska och serbiska:  
Sergej, David, Lina, Nevena, Nadja, Lana och Luka.

Eleverna i portugisiska: Maria Fernanda, Gabriella, 
Vitor, Henrique, Davi, Beatriz, Lucca och Sofia.

Catarina Stichini och hennes elever samlas kring ett 
bord fullt av böcker.



Böcker kan inte bara läsas – de kan gympas  
med också. Testa dessa rörelser!
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Böj på knäna,  
håll boken framför  
bröstet x2

Stå på ett ben, balan- 
sera boken på knät, byt 
ben och gör likadant

Snurra boken  
bakom ryggen 

Håll boken i ena  
handen, lyft och sänk 
den. Byt hand och  
gör likadant 

Snurra boken  
bakom ryggen 

Lägg ner boken på  
marken och hoppa  
jämfota över, från ena  
till andra sidan

Snurra boken  
bakom knäna 

Hoppa jämfota upp  
och ner med boken i 
uppsträckta händer  
över huvudet 

Snurra boken  
bakom knäna 

Sätt fram ena foten  
och knät, håll fram  
boken. Sätt fram andra 
foten och knät, håll  
fram boken 

Snurra boken  
över huvudet 

Klappa händerna över 
huvudet med boken 

Snurra boken  
runt huvudet 

Hoppa på ett ben  
fram och tillbaka med  
boken i sträckta armar  
framför dig

Klappa händerna med 
boken över huvudet

Vinka stort med boken 
över huvudet

Håll boken över  
huvudet och sänk ner 
den till golvet 

Lägg ner boken på  
marken igen och hoppa 
jämfota över den, från 
ena till andra sidan 

Håll boken över  
huvudet, gunga fram 
och tillbaka 
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