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MIN!
KLARA PERSSON
BILD: CHARLOTTE RAMEL
LILLA PIRAT. 32 SIDOR

Vi som väljer

SMÅBARNSBILDERBÖCKER

MARCUS BARBOSA FERREIRA
VÄLJER BÖCKER FÖR DE MINSTA
OCH BILDERBÖCKER.

Det speciella med
Eva Lindströms böcker?
Det är alltid så välgjort. Det ser
barnsligt enkelt ut men samtidigt är
det självklart komplext och lite, lite
absurt. I hennes böcker samsas humor
med allvar. Det absurda med det realistiska. Men alltid med glimten i ögat
och fötterna på jorden.
Hur väljer man böcker till riktigt
små barn?
Genom att testa. Ju fler böcker man
läser, desto tydligare kommer det visa
sig vad barnet tycker om. Har man
svårt att komma i gång, då tycker jag
att man ska gå till bibblan. Där kan
man få hjälp att hitta i bilderboksdjungeln. För det är inte lätt att hitta
palmen i djungeln, som man säger.
En personlig favorit i årets
utgivning av bilderböcker?
Tyckte väldigt mycket om småbarnsboken Min. Både för att det är en bra
och rolig bok, men också för att den
med värme speglar en tid i livet som
alla barn går igenom. Den ”underbara”
min-tiden. Sen är jag själv väldigt förtjust i rävar. Barnbibblan där jag jobbar
har räven som symbol, så ett Räventyr
charmade mig. Bilderna är magiska och
texten är fantastisk att läsa högt.
Kan du se något tema i den
nyutgivning som du har läst?
Tycker att det har varit spretigare än
på länge. Det som däremot smugit sig
in alltmer i barnlitteraturen, likt barnfilmen, är att man flörtar mycket mer
med föräldrarna. Med det menar jag
att det finns exempelvis viss humor
som går barnen förbi, men träffar den
vuxne. Detsamma kan man se när det
gäller vissa budskap, som är viktiga
för dig, men för barnet är det bara en
rolig bok.
Marcus Barbosa Ferreira är barnbibliotekarie vid Umeå stadsbibliotek

Eva ska få besök av Holger. Men hon vill inte att han ska leka med hennes
favoritgosedjur. För den är min, säger Eva och det är leksakståget också!
Eva och Mamma lägger dem i garderoben. Så fort Mamma gått ut ur
rummet lägger Eva in sängen i garderoben. För den är ju också ”Min”,
tänker hon. Och det är ju även hundvalpstavlan, legoborgen, fotbollen
och fiskespelet. Allt stuvar hon in i garderoben. Men tänk om Holger
kanske vill låna hennes mamma? Det är nog bäst att hon stoppar in
henne i garderoben också. Till slut stoppar Eva in allt! Hon lägger undan
diskbänken, toalettstolen, badkaret och favoritkylskåpet. Hon slänger in
allt i hela lägenheten, inklusive Holger. Så, då var det klart! Allting ”MITT”
är undanlagt, det blev riktigt bra, tänker Eva. Men vad är det som låter?
Stor bilderbokshumor med härligt pillemariska illustrationer som lockar
till skratt och igenkänning för stora som små.
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Lilla kanin tycker om att leka. Han
vill leka tittut, han vill gunga fram
och tillbaka och han älskar att plaska
i badet. Att leka att man är stor är
också kul. Busa och flyga gör han mer
än gärna. För när Lilla kanin leker är
det full fart! Då kan vad som helst
hända. Tjohej! En kartongbilderbok
med väldigt lite text, men med
mycket värme.

LILLA KANIN LEKER
JÖRG MÜHLE
ÖVERSÄTTNING ANNA BOGAEUS
ALFABETA 22 SIDOR
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Det gäller att akta sig för farorna
när man är en liten snigel. Framför
allt om man är en liten snigel som
gillar äventyr. Ibland glider det fort
och ibland går det trögt, särskilt på
grusvägar. Lilla snigel träffar andra
sniglar, till och med sniglar utan
skal. Till slut vill lilla snigel hem
igen. Men vad är egentligen hemma,
om man bär sitt hem på ryggen?
Charmig pekbok om Lilla snigel…
akta dig!

SNIGEL PÅ GLID
HANNA ALBREKTSON
LILLA PIRAT. 20 SIDOR
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KRÅKAN SÄGER SEN!

Först fick vi lära känna en cool kiwi.
Sen träffade vi en sur citron. Nu
får vi lära känna en busig banan.
Men var är bananen egentligen?
Gurkan, korven och fågeln vet inte!
Men den gula delfinen vet säkert
var bananen är! För visst är det
en delfin? Nu gäller det att hitta
bananen innan maskeradkalaset
börjar, han som älskar att klä ut sig.
Finurlig bilderbok, perfekt att läsa
på fruktstunden.

EN BUSIG BANAN

JUJJA WIESLANDER
BILD: SVEN NORDQVIST
RABÉN & SJÖGREN. 20 SIDOR

EMMA VIRKE
LILLA PIRAT. 16 SIDOR

SOMALISKA
/SVENSKA

Majken och Tassa är bästa vänner.
Bästisar som delar på allt. Att Tassa
är hund och Majken ett barn, spelar
mindre roll. Att byta säng, dela
napp och dricka ur hundskål tycker
Majken och Tassa är toppen. Men
äta hundben, kan det verkligen vara
gott? Vardagsdramatik och skratt för
de mindre barnen.

MAJKEN OCH TASSA
PER NILSSON
BILD: LISEN ADBÅGE
ALFABETA. 32 SIDOR

SOMALISKA
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Buuggani wuxuu ka sheekaynayaa Valle, Idde iyo Ester oo maalin
maalmaha ka mid ah ku sugan dugsiga xannaanada. Bilawga
way yara adag tahay in dugsiga looga tago laakiinse iyada oo la
adeegsanayo mujuruca carruurta iyo asxaabta oo dhan si fiican ayay
ula qabsanayaan dugsiga. Sawirrada quruxda badan ayaa dugsiga
xannaanada ka dhigaya mid xiiso badan oo ay carruurtu ciyaaro kala
duwan ku ciyaarayaan. Markay marayso meeshii ugu xalladda badnay
ayaa la gaadhayaa wakhtigii khudradda, qadada, xilligii nasashada iyo
markii bannaanka lagu soo ciyaari lahaa. Buuggani wuxuu aad ugu
habboon yahay markii ay carruurtu bilaabayso dugsiga xannaanada.

Subax caadi ah oo hooyo ku mashquulsan tahay diyaarinta quraacda
ayaa wuxuu Oogle isku dayayaa inuu soo jiito dareenka xiisaha
aabbihiis. Aabbihii se wuu sii hurdayaa uun, markaa Oogle waa inuu
wuxuu raadinayo iskii u helaa, Alla maxay! Maxaa jahawareer ka
yimid raadintan baas! Laakiinse horta muxuu isagu raadinayaana?
Caruusaddiisa la yidhaa Frasse, dabcan. Frasse xitaa waxay rabtaa
iney quraacato! Aabbana oo aan marnaba gacan ka geysan raadinta
ayaa laga rabaa inuu nadiifiyo. Buugga kale ee la yidhaa Oogle wuu
tamashlaynayaa ayaa isna imika af Soomaali lagu turjumay.
En helt vanlig morgon när mamma är upptagen med att göra frukost
försöker Ollie få sin pappas uppmärksamhet. Pappa bara sover
vidare, så Ollie får hitta det där han letade efter själv. Oj, vad det
blev stökigt av allt letande! Men, vad letade han efter då? Sin docka
Frasse, såklart. Frasse vill ju också ha frukost! Och pappa som inte
hjälpte till med själva letandet, han får nu städa upp. På somaliska
finns även ”Ollie på utflykt”.

I den här boken får vi följa med Valle, Idde och Ester under en dag på
förskolan. I början är det lite jobbigt att bli lämnad men med hjälp av
nappen och alla kompisar går det bra. De träffsäkra illustrationerna
gör förskolan till en skattkammare av leksaker och snart är leken
igång! När det är som roligast är det dags för samling och sen rullar
det på med fruktstund, lunch, vila och utflykt. Boken är perfekt som
förberedelse inför förskolestarten.

MAALIN KA MID AH MAALMAHA DUGSIGA XANNAANADA
EN DAG PÅ FÖRSKOLAN ÄRTAN

OOGLE WAX BUU RAADINAYAA/OLLIE LETAR
ANNIKA LUNDHOLM MOBERG. ÖVERSÄTTNING: MUSA M ISSE.
SOMABOOKS. 32 SIDOR

MARIA NILSSON THORE. ÖVERSÄTTNING: MUSA M. ISSE. FENIX. 33 SIDOR
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Mamma Mu vill leka med Kråkan.
Men Kråkan säger bara ”SEN”. Han
vill inte plocka blommor, fiska eller
åka skidor. Han håller på med något
viktigt och har inte tid, han hinner
inte, det får bli en annan gång, det får
bli ”SEN”. Men när är ”SEN”. ”SEN” är
ju supertråkigt, när man kan göra det
nu. Hur ska Mamma Mu orka vänta.
”MEN” den som väntar på något
gott! Rolig bok full av klokheter och
igenkänning.

SOMALISKA
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Lill-Hans har tappat bort sin mamma
och pappa i skogen. Han är alldeles
ensam. Men då kommer Mimmi.
Mimmi är en stor gorilla. Mimmi är
snäll och lär Lill-Hans att hoppa,
smyga och klättra i träd. Bra saker
att kunna i en djungel full med
otäcka djur. Det är lite läskigt, det
är lite spännande, det är lite mörkt.
Men med en oskuldsfullhet likt
Max-böckerna, är det också roligt,
kärleksfullt och lyckligt!

BARBRO LINDGREN
BILD: ARON LANDAHL
KARNEVAL. 40 SIDOR

Hadda waxaa af Soomaali ku soo baxay mid ka mid ah buuggaagta Sahra. Sahra
oo ah gabadh yar oo bashaashka ah oo ciyaar badan ayaa waxay rabtaa inay u
baxdo dibadda oo roob ka da’ayo si ay ugu soo ciyaarto. Waa in dhar badan la
xidhaa inta qofka uusan bixin ee aanu roobka ku soo dhex ciyaarin. Markii ugu
dambeyn dharkii oo dhan ay gashatay waxaa Sahra madaxeeda ku soo dhacday
fikrad kale. Waxay hadda rabtaa inay dabbaalato! Nasiib wanaag aabbaheed waa
qof naxariis badan oo dabacsan! Buuggan waxay waalidiinta iyo carruurtu si
sahlan isaga dhex arki karaan sheekadan tacabbirka maalinlaha ah.
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Lilla grisen Gusten gråter mest hela
tiden. Han gråter när han ska till
förskolan, han gråter när det blir
spagetti, igen. Han gråter när katten
äter upp spagettin. Stackars Gusten!
Han gråter för allting. Han har en
riktigt ledsen dag. Men då börjar
lillebror gråta! Vad gör Gusten då?
Härlig vardagsdramatik för de minsta.
Om en dag där inget blir som man
vill. Stort drama i liten gris.

SARA GIMBERGSSON
LILLA PIRAT. 20 SIDOR

SOFIA RÅDSTRÖM
ÖVERSÄTTNING: MUSA M ISSE
SOMABOOKS. 32 SIDOR

Nu kommer en av Sickan-böckerna på somaliska. Härliga och busiga Sickan vill i
den här boken ut och leka i regnet. Det är mycket kläder som ska på innan man kan
gå ut och leka i pölarna. När alla kläder äntligen är på, då har Sickan kommit på
andra tankar. Nu vill han bada! Tur att pappa är snäll och flexibel. Föräldrar och
barn kan lätt känna igen sig i detta lilla vardagsäventyr.

TITTA LILL-HANS

GUSTEN GRÅTER

BAL SUG SAHRAAY
VÄNTA, SICKAN

Dartanjang är trött. Dartanjang
är varm. Men nu är han kall. Aha!
Dartanjang är sjuk, väldigt sjuk!
Då kommer Masarin med medicin!
Men Dartanjang är fortfarande
sjuk. Men om Masarin kommer med
glass kanske Dartanjang blir frisk?
Barbro Lindgrens knasiga favoriter
i småboksformat med dråpliga
färgsprakande bilder och mitt-iprick humor.

DARTANJANG SJUK
BARBRO LINDGREN
BILD: SARA OLAUSSON
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR
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Sköldpaddor har stora simfötter
som gör att de kan simma snabbt.
Delfiner tycker om att dyka och
leka. Se vad högt de kan hoppa
också! Men vad är det för något
läskigt som lurar på småfiskarna i
sjögräset? Akta! Det är en HAJ! En
minifaktabok, med färgrika bilder
och bra slides om djur i havet och på
stranden.

VID HAVET

ANNE-KATHRIN BEHL
ORDALAGET. 10 SIDOR

– upptäck Polarbibblo!
Tufsan är jätteledsen. Hon fryser och är
hungrig. Det är snöstorm och kallt i parken där hon är. Det är en månad sedan
bilen krockade nu. Husse försvann och
Tufsan blev ensam kvar.

Polarbibblossa
sie saat äänesti
kuuluhviin! Sie saatat
kirjottaa, lukea ja
pelata meänkielelä.
Eli miksi ei lähättää
riittauksen?

Så börjar berättelsen ”Tufsan hittar ett
nytt hem” som användaren Åskviggen
skrivit och skickat in till Polarbibblo.
Har du hört talas om Polarbibblo?
Det är en sajt för barn som älskar att
använda sin fantasi. Där kan du skriva
eller rita. Skapa något alldeles eget och
få det publicerat så att andra kan se.
Annars kan du bara kika runt och läsa
det andra har skrivit, få tips om bra
böcker, spela spel, lösa quiz eller läsa
och lyssna på berättelsen ”Var är Noras
pulka?” på många olika språk.
Just det här med olika språk är en
viktig del av Polarbibblo. Där har meänkieli och samiska språk en självklar
plats bredvid svenskan. Det är språk
som alltid talats i Sverige och det är
toppen att barn kan använda dem på
Polarbibblo.
Hur funkar det då? Jo, till att börja med är det helt gratis att använda

Polarbibblos sáhtát
geavahit jienas! Sáhtát
čállit, lohkat ja spellat
davvisámegillii. Manin
it sádde gova maid leat
sárgun midjiide?
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Polarbibblon dån
oattjo javllat ietjat
vuojnov! Dån besa tjállet,
låhkåt ja spieledit julevsámegiellaj. Jali manen
ij sisirádjat tjuorggusav?

Polarbibblo. Du kan använda sajten
med användarkonto eller utan – du
väljer själv. Även utan konto kan du
göra det mesta på sajten. Men med ett
konto kan du spara texter som inte är
klara och fortsätta sen, skriva upp dig
på highscorelistor och vara med i vårt
lotteri varje månad. Då kan du vinna
böcker och andra fina priser.
En unik grej med Polarbibblo är
redaktörerna! Alla barn, precis som
vuxna författare, får en redaktör som
hjälper till med texten. Har du ett
konto kan du chatta med din redaktör
och få förslag på hur du kan ändra din
text. Redaktören kan rätta till språkfel
och ge dig tips om hur du kan bli bättre
på att skriva. Alltid peppande, så att du
vill komma tillbaka till Polarbibblo och
skriva mer.
Tänk dig att Polarbibblo är en skattkista full av berättelser, och att du kan
vara med där! Spännande, knasiga,
allvarliga och roliga berättelser eller
bilder – finns de i ditt huvud, har de en
plats på Polarbibblo. Välkommen!
Sara Stylbäck Vesa

Polarbibblosne åadtjoeh
dov mielie govlesåvva.
Datne maahtah tjaeledh,
lohkedh jih spealadidh.
Jis sïjhth guvviedidh,
maahtah aaj guvvide
seedtedh.
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JAGA INTE OSS

Vi som väljer

BILDERBÖCKER

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

Vad läste ni själva senast?
Matildas senaste lästa bok var Crossing
the Stream, en spännande bok för ca
10-13 år av Elizabeth-Irene Baitie från
Ghana. Max läser just nu ungdomsboken Himlabrand av Moa Backe Åstot.
Den handlar om en samisk kille som
är gay och kämpar med sig själv och
med sin omgivning för att få vara den
han är.

EVA LINDSTRÖM
ALFABETA. 32 SIDOR

I år gick världens största bilderbokspris, ALMA, till Eva Lindström.
Förhoppningsvis gör det att fler får upp ögonen för hennes fantastiska
böcker. Hennes senaste bok Jaga inte oss är en bilderbokspärla om ett så
svårt ämne som krig och demokrati. Här samsas humor med allvar. Det
absurda med det realistiska, men med glimten i ögat och fötterna på
jorden. Boken handlar om två ekorrar som är trötta på all jakt i skogen.
De tycker att ”jägare, det är skogens töntar”. De vill ha lugn och ro och
slippa oroa sig för sin kompis haren. De vill sluta vara rädda och de
kämpar för att hålla hoppet levande. Eller som de själva säger: Vi äger
skogen! i är skogens kungar! Och du haren, är skogens drottning! Det
här är en fantastisk bok att läsa. Det är så välgjort, roligt, enkelt, men
samtidigt självklart komplext och lite, lite absurt!

Vad har varit svårast i processen att
göra urvalet till årets katalog?
När vi väljer böcker försöker vi få med
både översättningar från svenska till
olika språk och böcker som har skrivits
på ett annat språk. Vi försöker också ha
med en del böcker som har parallelltext, svenska och ett annat språk i
samma bok. Det är lite pyssel med att
få till en bra mix.
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Ebbe är ett litet barn som vi får följa
under en dag. Först måste han ut,
rastas. RASTAS! Jo, för i den här boken
är det djuren som bestämmer och
håller i kopplet. Det är Ebbe som vill
jaga fåglar, rulla sig i lera och bara får
smaka av brödet när hunden smaskar
på en jättegod korv. Men tänk om allt
var tvärtom, drömmer Ebbe. Härliga
bilder med fantasi och igenkänning,
som pockar på skratt.

Mimmis katt Missan har precis fått
åtta små kattungar i olika färger. Men
plötsligt vill Missan ta en paus, hon
vill känna sig fri och hoppar ut genom
det öppna fönstret. Hur ska Mimmi
kunna hålla ordning på alla åtta
kattungar som vill ge sig ut på
upptäcktsfärd och det samtidigt!
Småskaligt feel-good-drama för
förskolebarn när det är som bäst.

Vad har varit roligast?
Roligast är att läsa och titta i alla nya
böcker! Det är häftigt att tänka på
hur många språk som talas i Sverige
och vilken styrka det är att vara ett så
mångspråkigt land.
En bok ur årets urval som berört
lite extra?
I år blev vi glada över att hitta en seriebok på rumänska, Dumenica pierduta,
av Ileana Surducan från Rumänien.
Det är en komisk men tankeväckande
saga om ett land där alla veckor saknar söndagar!
Matilda Wallin är bibliotekarie på
Kista bibliotek och Max Elnerud är
bibliotekarie på Hornstulls bibliotek
i Stockholm

ÅTTA SMÅ KATTUNGAR

EN HUNDDAG

ULF NILSSON
BILD: LISEN ADBÅGE
NATUR & KULTUR. 32 SIDOR

SARA GIMBERGSSON
OPAL. 32 SIDOR
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Solen! Vår alldeles egna lysande
stjärna. Vad hade vi varit utan den?
Här får vi följa med Tant sol på en
vidunderlig året-runt-resa. För det är
som hon säger, ”Jag är alltid på jobbet.
Varje dag, hela året. Med guldgula
slingor och glitter i håret”. Oavsett vi
ser henne eller inte! Med smekande
värme och strålande glädje berättas
solens liv. Lyriskt och i bilder som tinar
det kallaste hjärtat.

Djuren ska rösta fram en ny ledare
på bondgården. Men i år finns en ny
spännande kandidat att rösta på:
Peter Varg! Allas vår vän! Han verkar
intressant, tycker djuren på bondgården. Alla tycker att han är snygg.
Och snäll. Och intelligent. Men
framför allt snygg. När han vunnit
valet börjar det hända konstiga
saker. Först försvinner ett får, sen tre
möss och sen… se upp för vargen!

Vem skulle inte vilja ha en gullig
noshörning som husdjur? Eller en lång
och ståtlig giraff som man kan sitta
på när man ska städa? Eller en apa,
med långa härliga armar som skulle
ge världens bästa kramar! Nej, säger
mamma och pappa, en noshörning
är för stor och en giraff är för lång
och det blir på tok för dyrt med alla
bananer. Men en söt liten katt då?
Fantasifullt om längtan efter ett
husdjur.

DAVIDE CALI
BILD: MAGALI CLAVELET
ÖVERSÄTTNING: HELENA STEDMAN
LILLA PIRAT. 40 SIDOR

TANT SOL
LOTTA GEFFENBLAD
LILLA PIRAT. 32 SIDOR

EN NOSHÖRNING SOM HUSDJUR
JULIA GROTH
BONNIER CARLSEN. 32 SIDOR

ARABISKA

ARABISKA
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أخريا ً أصبح هذا الكتاب املص ّور املحبوب وذو الشعبية الواسعة مت ّوفرا ً باللغة العربية! يشعر
 لذلك فهو.أسعد باألسف عىل جميع األحجار التي ينهمر عليها املطر يف الخارج وتشعر بالربد
 ويقوم بجلب املزيد واملزيد منها ويف النهاية.يأخذها ويضعها يف الرسير ويضع عليها غطاء
 رمبا ميكننا نقل األحجار إىل شاطئ دافئ ومشمس؟:تقرتح أمه عليه
ُ .ميتلئ البيت باألحجار
تكتب لوتّا غَفينبالد بشكل جميل ومتعاطف عن الرغبة يف العناية بجميع األشياء والناس
. الكتاب متوفّر أيضاً باللغتني الصومالية والسويدية.املوجودين يف محيطنا

 ولكن.كل العامل! حزينة وليس هناك من تلعب معه
ّ ) هي الفتاة األكرث وحد ًة يفMyrri( م ّريي
 وتسافر م ّريي مبحر ًة، وحوض االستحامم (البانيو) إىل بحر،فجأة تتحول سجادة جدت ّها إىل شاطئ
 تنظر. يف القرص تسكن القيرصة. فجأة تكتشف ساحالً وعليه قرص فخم.يف سفينتها ذات األرشعة
 هل ستجرؤ عىل الدخول؟ كتاب عن كيف تستعيد ثقتها بنفسها،م ّريي بحذر من فتحة الباب
.ً متوفر باللغة الفنلندية أيضا.مع رسوم منسقة بشكل جميل مع ال َنص
Myrri är ensammast i hela världen! Hon är ledsen och har ingen att
leka med. Men så plötsligt förvandlas mormors gamla matta till en
strand och badkaret till ett hav och Myrri seglar iväg. Plötsligt upptäcker hon en kust med ett ståtligt palats. I palatset bor en kejsarinna.
Försiktigt kikar Myrri in genom dörren, ska hon våga sig in? En bok
om att återfå sitt självförtroende med illustrationer som fint samspelar med texten. Finns även på finska.

Äntligen finns denna omtyckta bilderbok på arabiska! Aston tycker
synd om alla stenar som ligger ensamma ute i regnet och fryser. Han
tar hem dem och bäddar ner dem i sängen. Fler och fler tar han hem
och till slut är det helt fullt med stenar i huset. Kanske stenarna kan
flytta till en varm och solig strand? föreslår mamma. Lotta Geffenblad
skriver fint och inkännande om att vilja ta hand om allt och alla i sin
omgivning. Boken finns även på somaliska och svenska.

ِ
أنت َجميل ٌة

أحجا ُر ْأس َعد

DU ÄR VACKER

ASTONS STENAR

EPPU NUOTIO
BILD: KRISTIINA LOUHI
ÖVERSÄTTNING: MARIA PAKKALA
DAR AL-MUNA. 25 SIDOR

LOTTA GEFFENBLAD
ÖVERSÄTTNING: FLORA MAJDALAWI
FENIX. 26 SIDOR
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Tvättbjörnen funderar på om han ska
baka en kaka! Men då måste han gå
till räven för att få ägg. Men räven ska
laga taket och behöver en stege. En
stege som kanske grävling har? Men
grävling klurar på ett svårt korsord.
Korsord som björnen är bra på! Men
björnen är och fiskar. Så alla vännerna
går till björnen och vips så blev det en
härlig dag tillsammans! En lunkande
finstämd, solvarm bok om vänskap.

Stora Antonio har funnits på riktigt.
Och Antonio var stor, 193 cm och
210 kg, och mycket stark. Han föddes
i Jugoslavien men levde hela sitt liv
i Kanada som en ”stark man”. Han
drog bussar och tåg i sina långa
tjocka flätor, brottades med björnar
och drog upp träd med rötterna. En
bok som andas mycket kärlek om ett
udda livsöde men lika mycket om en
människa med ett stort hjärta.

EN HÄRLIG DAG MED VÄNNER

STORA ANTONIO

PHILIP WAECHTER
ÖVERSÄTTNING: ERIK TITUSSON
LILLA PIRAT. 40 SIDOR

ELISE GRAVEL
ÖVERSÄTTNING: JOHANNA RINGERTZ
NATUR & KULTUR. 60 SIDOR

En modern saga om de två klantiga
riddarna, Rosenbuske och KraschBang,
som tvingas av kungen att leta rätt på
den försvunna prinsessan. Ryktet
säger att hon blivit tillfångatagen av
en hemsk drake. Men kan det verkligen stämma? Hon kanske bara har
gått på nattklubb? Här har man mixat
klassik saga med nutid och humor.
Och resultatet är ett riddaräventyr
som är både charmigt och roligt.

TVÅ SMÅ RIDDARE
BJÖRN F. RØRVIK
BILD: ALICE BJERKNES LIMA DE FARIA
ÖVERSÄTTNING: PIJA LINDENBAUM
LILLA PIRAT. 52 SIDOR

TURSKISKA
/SVENSKA

ISLÄNDSKA
/SVENSKA
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Daginn sem Sigurfljóð missir þriðju barnatönnina gerist nokkuð
undarlegt. Fyrir utan húsið skellur stór græn flugeðla til jarðar.
Eðlan fer á flug með Sigurfljóð á bakinu, og þau skoða fallegu
jörðina okkar úr lofti. En allt sem blasir við er ekki fallegt. Ísjakar
ísbjarnanna eru að bráðna og tígrisdýrin eru að drepast úr þurrki.
Þegar Sigurfljóð sér hvernig sumar manneskjur menga loftið og
eyðileggja náttúruna verður hún reið. Virkilega reið! Sigrún Eldjárn
er einn vinsælasti barnabókahöfundur og myndskreytir Íslands.

Bu kitap, nehrin karşı tarafına, daha fazla ot bulmak için köprüden
geçmek isteyen üç keçi hakkındaki halk hikayesinin güzel ve renkli
bir kitap versiyonudur. Sorun şu ki, köprünün altında tehlikeli ve
kötü bir canavar yaşamaktadır.Biraz kurnazlık ve biraz da kendi güçlerinin yardımıyla sonunda güzel otlara ulaşmayı başarırlar. Kitap
İsveççe, Habeşistan dilinde, Fince, Çince, Moğolca, Wolof dilinde,
Doğu Süryanice de dahil olmak üzere 18 farklı dilde mevcuttur.
Det här är en härlig och färgglad bilderboksversion av folksagan om
de tre bockarna som vill gå över en bro för att hitta mer gräs att äta
på andra sidan ån. Problemet är att det bor ett farligt och elakt troll
under bron. Med hjälp av list och lite råstyrka lyckas de till slut ta sig
över till det härliga gräset. Boken finns med parallelltext på svenska
och 18 olika språk, bl a amhariska, finska, kinesiska, mongoliska,
wolof och östassyriska.

En dag när Viktoria tappat sin tredje mjölktand händer något märkligt. Utanför huset landar en stor, grön flygödla med en duns. Ödlan
tar med Viktoria på en flygtur runt vår fantastiska planet. Men allt
står inte rätt till. Isbjörnarnas isflak smälter och tigrarna riskerar
att dö av torka. När Viktoria får se hur människorna förorenar luften
och skövlar naturen blir hon arg. Riktigt arg! Sigrún Eldjárn är en
isländsk konstnär och barnboksförfattare.

ÜÇ GRAF TEKELER/BOCKARNA BRUSE

SIGURFLJÓÐ Í GRÆNUM HVELLI
VIKTORIA OCH DEN GRÖNA EXPLOSIONEN

HENRIETTE BARKOW. BILD: RICHARD JOHNSON
ÖVERSÄTTNING TILL TURKISKA: TALIN ALTUN
ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA: KARIN SOHLGREN
NDIO. 24 SIDOR

SIGRÚN ELDJÁRN
PIONIER PRESS. 46 SIDOR
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Varenda människa gör ibland sådant
som känns lite förbjudet. Vi försöker
att göra det i hemlighet och hoppas
att ingen ska märka. Vi kan bara
inte låta bli att ljuga, snoka, pilla,
bli avundsjuka eller fuska. Varför
är det så och vad är det som gör att
det känns förbjudet. En bok för både
vuxna och barn att känna igen sig i
och skratta åt tillsammans. Vad gör
du för något som känns förbjudet?

En charmig bok om tillit, nyfikenhet
men även om att känna sig vilsen
och ensam. Det handlar om en stor
glad hund som försöker hitta rätt!
Som försöker hitta ett hem, ett hem i
staden! Men att hitta ett hem kan vara
svårare än man tror, särskilt när man
inte vet vad det är? Men så plötsligt –
två blickar möts och allt känns rätt. En
finstämd bok i glada färger som är svår
att värja sig emot.

DEN STORA DRAKSTRIDEN

DET SOM KÄNNS FÖRBJUDET

YVONNE HOFFMAN
BILD: CHRISTEL RÖNNS
OPAL. 32 SIDOR

ANNICA HEDIN
HANNA KLINTHAGE
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

NY I STAN

KATARINA STRÖMGÅRD
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

MARTA ALTÉS
ÖVERSÄTTNING: KARIN BERG
BONNIER CARLSEN. 32 SIDOR
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Lo är sjuk och ligger i sängen. Hon vill
att hennes mormor ska komma. Men
mormor är också sjuk. Men hon ligger
inte hemma i sängen som Lo, utan
på sjukhuset. Eftersom Lo inte får gå
ut bestämmer hon sig för att gå in i
stället! In i väggen! Tillsammans med
sin vän Silverring hittar Lo den hemliga
vägen till mormor. Bilderboksmagi
som väcker känslor och kramar om dig
i hjärtat.

EN HEMLIG VÄG

BILDERBÖCKER

Det var en gång en häst och hans
riddare. En dag kom de till en stad som
var hotad av en drake. Draken krävde
en kungaättling att äta, annars skulle
draken bränna upp staden. En drake,
tänkte riddaren och blev skraj. Alla
ville att riddaren skulle rädda dem.
För det är ju det riddare gör: slåss mot
drakar, eller? Nu måste riddaren samla
mod för att… Klassisk saga men där
inget är som det brukar.

Det finns människor som älskar att
läsa. Sen finns det även de som inte
kan sluta läsa. Här finns också alla
de som har ett syskon eller alla de
som är arga. Det finns en grupp för
alla oavsett man vill eller inte, för
de som inte vill är ju också en grupp.
Tur är väl att man kan tillhöra flera
grupper samtidigt. Med lurig humor
och myllrande illustrationer – en
bilderbok om tillhörighet.

HÄR ÄR ALLA ANDRA
MIMI ÅKESSON
BILD: LINDA BONDESTAM
NATUR & KULTUR. 32 SIDOR
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Bille tycker att hon är stor nog för
att gå ut med korven ensam. Så när
mamma är i tvättstugan passar hon
på. Allt går, till en början, hur bra
som helst. Men plötsligt! Var är de
någonstans? Det som till en början
skulle bli en liten promenad blir i
stället till ett stort äventyr. Om att
känna sig vuxen och klara sig själv.
Finstämda bilder med ett varmt ljus.
Borta bra, men hemma bäst!

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

ENGELSKA

SOMALISKA
Syskonrelationer!
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Asma waxay leedahay walaal ka yar oo la yiraahdo Xamse oo ay
iyadu u aragto inuu yahay dhibloow darran. Timaha ayuu ka jiidaa,
wuxuu ka qaataa cuntadeeda, wuuna rabsheeyaa marka ay rabto
inay filim fiirsato. Arrinta waxay gaartay heer ay go’aan kaga
gaarto in laga saaro guriga. Malaha qof kale ayuu la joogi karaa?
Dadka ay la kulanto way ku qoslaan keliya arrinta laakiinse iyada
way ka go’an tahay. Inkastoo weli ay tahay raaxo iyo madadaalo in
la haysto walaal yaroo guriga kuu jooga oo lala ciyaaro…
Buug wanaagsan oo ka sheekeynaya xiriirka walaalaha.

Lalo doesn’t like washing his hair. It’s something lots of children
can identify with. Getting shampoo in your eyes stings and is no
fun at all. Today, Lalo’s mom has bought a shower cap to stop the
water running down into his eyes, but Lalo is still not sure. He is
going to try not to be scared, and instead be brave like a lion. In
fact, he is going to be Lalo the Brave Lion! And with the help of
mom, dad and the lion, it all turns out fine in the end.

BILDERBÖCKER

Lalo gillar inte att tvätta håret. Det kan nog många barn känna igen
sig i. Att få schampo i ögonen svider och är ju inte alls kul. Idag har
Lalos mamma köpt ett duschskydd för att hindra vattnet att rinna ner
i ögonen, men Lalo är ändå osäker. Han ska försöka att inte vara rädd
utan i stället vara modig som ett lejon. Han får helt enkelt bli Det
modiga lejonet Lalo! Och faktiskt, med mammas, pappas och lejonets
hjälp, går det riktigt bra.

Asma har en lillebror som heter Hamza som hon tycker är jättejobbig.
Han drar henne i håret, tar hennes mat och stör när hon vill se på
film. Det har gått så långt att hon bestämmer sig för att han måste
bort från huset. Kanske vill någon annan ha honom? Folk hon
möter skrattar bara, men hon är beslutsam. Fast, nog är det ändå
lite mysigt och kul att ha en lillebror att leka med… En fin bok om
syskonrelationer.

ASMA WAY DHIBSATAY WALAALKEEDA YAR
ASMA ÄR TRÖTT PÅ SIN LILLEBROR

LALO THE BRAVE LION/LALO, DET MODIGA LEJONET
EMILY JOOF
BILD: MEL SCHROEDER
MBIFE BOOKS. 32 SIDOR

RAHMA RODAAH. BILD: FUUJI TAKASHI. ÖVERSÄTTNING: MUSA M ISSE
SOMABOOKS. 32 SIDOR
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I Nu cyklar vi finns det två
cykelfantaster som tar med oss på en
tur runt i staden, samtidigt som vi får
lära oss om cykelns alla delar. Kedjan
hoppar, de får punka och glömmer
sina hjälmar. Men det spelar ingen roll
för glädjen och friheten att få trampa
runt är så mycket större. Charmig
färgsprakande bilderbok om lyckan
och friheten i att kunna cykla.

Mamma pingvin måste ge sig ut för
att skaffa mat till sin familj. På vägen
stöter hon på problem. Hon måste
simma, fånga fisk, klättra upp för den
hala klippan men framför allt: ta sig
förbi sälarna som ligger och sover.
Hela tiden ivrigt påhejad av sin familj.
En bilderbok med dekorativt enkla
bilder, ett enkelt språk, men framför
allt en inneboende värme och stor
delaktighet.

Tycker man om seriealbum och
grekiska myternas underbara värld. Då
är det här boken för dig. Här träffar vi
hjälten LEO. Han har, med list, lyckats
besegra alla de läskigaste mytologiska
monstren. Tills den dag han står öga
mot öga med gorgonen, som med en
enda blick kan förvandla honom till
sten. Fantasifullt med otroliga illustrationer. En bok som skulle kunna
ha varit mitt sex åriga-jags favorit.

BRA JOBBAT, MAMMA PINGVIN

LEO OCH GORGONENS
FÖRBANNELSE

NU CYKLAR VI
DAVID HENSON
OPAL. 32 SIDOR

CHRIS HAUGHTON
ÖVERSÄTTNING: GUNILLA HALKJAER OLOFSSON
LILLA PIRAT. 40 SIDOR
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JOE TODD-STANTON
ÖVERSÄTTNING: THOMAS GRUNDBERG
BONNIER CARLSEN. 59 SIDOR
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Hur många föräldrar kan man ha?
Undrar Amalia. Galet många visar det
sig. Det dyker upp bonusmammor och
bonuspappor till höger och vänster.
”Ska det fortsätta så här” säger hon.
Du vänjer dig! Tycker de vuxna. Men
till slut får Amalia nog: ”Det här går
inte, ni får välja en bonusförälder
var, annars flyttar jag”. Med absurd
humor, tydligt barnperspektiv är det
här en varm bok om den moderna
barnfamiljen.

Ett barn och en ekorre leker
kurragömma i farliga skogen. Skogen
man träder in i på egen risk! Barnet
springer på ett läskigt monster, som
undrar vad hen håller på med. Letar
efter min vän! får han till svar. Vän!
Vad gör man med en sådan? undrar
monstret. Kokar eller grillar man en
vän? En rolig underfundig bilderbok
om vänskap där man också måste
hitta en ekorre som gömmer sig på
varje uppslag.

KIM FUPZ AAKESON
BILD: SIGNE KJAER
ÖVERSÄTTNING: YLVA KEMPE
BERGHS. 40 SIDOR

MORMOR, MAX OCH JAG

FARLIGA SKOGEN

MATTIAS DANIELSSON
BILD: JONNA BJÖRNSTJERNA
ALFABETA. 32 SIDOR

SANNA BORELL
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

UKRAINSKA
Har
läst
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Конячку намалювали фіолетовою, без шиї, із занадто
короткими ніжками та вигнутою спиною. Їй сумно від
того, що вона не схожа на довгоногу іграшкову конячкукрасуню з білим хутром, з якої її намалювали. Конячка
розмірковує про свою іншість, але це вже не так важливо.
Адже дівчинка, яка створила фіолетову конячку, любить
її й пишається нею. Нарешті конячка почувається
набагато щасливішою.
Hästen på teckningen är lila, har ingen hals, gröna alldeles för
korta ben och en svankande rygg. Den är ledsen över att den
inte ser ut som leksakshästen med långa ben och vit päls som
stod modell för teckningen. Men flickan som ritade teckningen
älskar sin lila häst och är jättestolt över den. Hästen börjar
fundera och förstår att den är lite annorlunda, men det spelar
ju ingen roll om man är älskad. Då känner hästen sig mycket
gladare.

Не така конячка
EN ANNORLUNDA HÄST
TANIA GORYUSHINA
TYANACHU. 32 SIDOR
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GALET MÅNGA BONUSFÖRÄLDRAR

När jag fyllde fem år fick jag en
hemlös valp av min mormor. En
strävhårig tax som heter Max.
Valpen och jag var jämt tillsammans.
Den växte och växte och såg kanske
inte riktigt ut som en tax. Tok!
tyckte mormor. Klart det är en tax!
Men Max var inte som andra hundar
och en dag åt han upp Mormors
finger. Äsch! Han är bara hungrig, sa
mormor. En galet rolig bok att sätta
tänderna i!

BILDERBÖCKER
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Följ med på ett räventyr uti skog och
myr. Följ räven vart den än i världen
styr. Räventyr lyder inga lagar, ett räventyr bara behagar. Tillåt dig drunkna
i magiska bilder, så magiska att din
omvärld försvinner. Låt räven ta ett
språng, in i dit hjärtas mörkaste prång.
Låt dig fyllas av magisk bilderbokspoesi, känn dig som räven lätt och fri.

Det var en gång en liten by som
låg mellan två röda kullar. Men en
morgon gick solen inte upp över den
lilla byn. Då gick allt snett. För tuppen
gol inte. Då vaknade inte Madame R.
Då fick Zaza inte sitt te. Då blev inga
munkar gjorda. Då fick busschauffören
ingen frukost. Då stod bussen stilla
och då kom pojken Tikéli inte till
skolan. Vad göra? En klassik saga
berättad med värme.

Bengt längtar efter en säng, för det
var länge sedan han hade en. Salma
längtar efter att hennes tand ska
lossna. Längtan kan vara både bra och
dåligt. Ibland längtar man så mycket
att det gör ont i hjärtat. Och andra
gånger är det som längtan är luft
under vingarna. Men det som förenar
oss är att vi alla längtar efter något!
Drömsk och småfilosofisk bok om
längtan.

DAGEN ALLT GICK SNETT

RÄVENTYR

VÉRONIQUE MASSENOT
BILD: STÉPHANE NICOLET
ÖVERSÄTTNING: ELIN SVAHN
OPAL. 32 SIDOR

MALTE PERSSON
BILD: KRISTIN LIDSTRÖM
MIRANDO BOK. 32 SIDOR

FINSKA
/SVENSKA

ALLAS LÄNGTAN
KARIN JACOV
BILD: LI SÖDERBERG
IDUS. 32 SIDOR

MEÄNKIELI
/SVENSKA
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Lilli on loppukesän päivänä suolla poimimassa lakkoja pikkuveljensä kanssa. Yhtäkkiä pikkuveli katoaa. Laulujoutsen pelastaa
hänet putoamasta tunturipuroon ja lentää pikkuveljen kanssa
salaperäisen Saivokansan luokse. Kaikki elävät siellä onnellista
elämää. Pikkuveli haluaisi leikkiä Saivolasten kanssa, mutta onneksi joutsen vie hänet takaisin Lillin luo. Hieno ja kauniisti kuvitettu kurkistus saamelaisperinteisiin. Saatavana myös seuraavilla
kielillä: luulajansaame, pohjoissaame, piitimensaame, eteläsaame,
uumajansaame ja meänkieli.

Se on aamu ja aika Vilmala lähteä esikoulhuun. Net on myöhässä
ja mamma ja pappa huutavat hallista. Mutta Vilma haluaa saa
traktorin, tokan, avvaimet ja aurinkoklasit mukhaan. Mutta traktori häätyy jää karashiin ja tokka oottaa biilissä. Ja avvaimet pitävät
olla jakassa koko päivän! Eikos saa ottaa mithään matkhaan
esikoulhuun? aattelee Vilma. Yks kirja hopusta ja kompromissistä.
Moni lapsi ja vanhempi tulevat tuntheen ittensä.
Det är morgon och dags för Vilma att gå till förskolan. De är sena
och mamma och pappa ropar från hallen. Men Vilma vill ha med sig
traktorn, dockan, nycklarna och solglasögonen. Men traktorn måste
stanna i garaget och dockan vänta i bilen. Och nycklarna ska ligga i
jackan hela dagen! Får man inte ta med sig någonting till förskolan?
undrar Vilma. En bok om att ha bråttom och om att kompromissa.
Många barn och föräldrar kommer att känna igen sig.

En sensommardag är Lilli ute på myren och plockar hjortron med sin
lillebror. Plötsligt är lillebror försvunnen. En sångsvan räddar honom
från att ramla i bäcken och flyger med honom till det hemliga Saivofolket. Hos dem lever alla lyckliga. Lillebror blir sugen på att leka med
Saivobarnen men som tur är tar svanen honom tillbaka till Lilli. En
fin inblick i samisk tradition med vackra illustrationer. Finns även på
lulesamiska, nordsamiska, pitesamiska, sydsamiska, umesamiska och
meänkieli.

VILMA JA ESIKOULU/VILMA OCH FÖRSKOLAN

LILLI, LÁVRE JA SAIVOKANSA/LILLI, LÁVRE OCH SAIVOFOLKET

LINA STOLTZ. BILD: MARTA BENCIVENNI. ÖVERSÄTTNING: BENGT POHJANEN
BARENTS PUBLISHER. 21 SIDOR

ELIN MARAKATT. BILD: ANITA MIDBJER. NDIO. 26 SIDOR
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DARI

JIDDISCH

Har
läst

Har
läst

Vill
läsa!

Vill
läsa!

 װָאס ממש ֿפָארט, ַאן אומעטום־גײער,מָאל זיך אָּפ ַאז דו הָאסט געהַאט ַא מַאשין
אין יעדער ָארט! ָאט ַאז ַא צַײט־מַאשין הָאבן אויֿפגעבויט די קינדער אין דעם ָא
 זײ בַאזוכן די ּפירַאמידעס און.ביכל און ַאזוי קערן זײ זיך אום צוריק אין דער צַײט
 ריטער און, דָאס אורַאלטע גריכלַאנד און רוים,דעם סֿפינקס אין אורַאלטן מצרים
 ערשט, דָאס ביכל. זײ ֿפָארן ַארום ביז דער צַײט ֿפונעם דַאמֿפמָאטָאר.מַאטרָאסן
 איז געשריבן און ֿפַאנטַאזיעדיק אילוסטרירט ֿפונעם,געשריבן אויף העברעי ִש
.ַיׂשראלדיקן קינסטלער װָאלף בולבא

کتابهای متعددی در مورد گاو مهربان و زاغ بداخالق وجود دارد که در این کتاب از
 ممه مو بطور، یک روزی خانم گاوه.چیقسم معرفی شدن آنها با همدیگر مطلع میشویم
 خانم گاوه میفهمد، وقتی که با همدیگر گپ میزنند.تصادفی با آقا زاغه روبهرو میشود
 فردا اولین سالگر ٔه تولد آقا زاغه است و او ناراحت است که کسی.که آقا زاغه غمگین است
 زاغ. اما زاغ منیخواهد که خانم گاوه از این موضوع با خرب شود.برایش تجلیل منیکند
 اما خانم گاوه.عصبانی است و قسمی معلوم میشود که منیخواهد زیاد با او صحبت کند
!بسیار دلش میخواهد جشن تولد خوبی برای آقا زاغه بگیرد

Tänk att ha en maskin som kan åka vart som helst i tid och rum! Så
är fallet för barnen i den här boken som far iväg i sin hemmabyggda
tidsmaskin. De besöker pyramiderna och sfinxen i det gamla Egypten,
antikens Grekland och Rom, riddare och sjöfarare. De reser ända fram
till ångtågens tid. Boken, som är på hebreiska i original, är skriven
och fantasifullt illustrerad av den israeliska konstnären Volf Bulba.

Det finns flera böcker om den snälla kon och den lite buttra kråkan
och i den här får vi veta hur de träffades. Mamma Mu snubblar
nästan över Kråkan en dag. När de börjar prata förstår hon att han är
ledsen. Kråkan fyller år dagen därpå och är orolig för att det inte ska
bli något kalas. Men det vill han inte att hon ska förstå. Han är sur
och verkar inte vilja ha så mycket med henne att göra. Men Mamma
Mu vill verkligen fira kråkan på ett bra sätt!

אַ רַײזע מיט אַ מַאשין װָאס ֿפָארט אין יעדער ָארט
EN RESA MED EN MASKIN SOM KAN ÅKA VART SOM HELST

NÄR MAMMA MU MÖTTE KRÅKAN FÖRSTA GÅNGEN

VOLF BULBA. ÖVERSÄTTNING: VELVL CHERNIN
OLNIANSKY TEKST. 40 SIDOR

JUJJA WIESLANDER. BILD: SVEN NORDQVIST. ÖVERSÄTTNING: JALILA SALIMA
DAR AL-MUNA. 25 SIDOR

MAGNUS LJUNGGREN
PER GUSTAVSSON
BONNIER CARLSEN. 32 SIDOR

BILDERBÖCKER

Har
läst

Har
läst

Har
läst

Vill
läsa!

Vill
läsa!

Vill
läsa!

Pappan har bestämt att de ska läsa
samma gamla vanliga saga om de tre
små gulliga björnungarna. Samma
gamla tråkiga saga! Tycker syskonen
Fia och Frans. Den där sagan behöver
både action och äventyr, tycker de.
Men så plötsligt spricker sidan och
storkäft tittar fram! Det är början på
en lång jobbig läggning för pappan,
men starten på en rolig och påhittig
godnatt-saga för oss.

GODNATTÄVENTYRET

وقتی که ممه مو برای اولین بار زاغ را مالقات میکند

Det handlar om pojken Stjärna
som är 7 år. Han får följa med sin
farfar och skörda gräs. Men de blir
överraskade av en väldigt stor tromb.
Som skickar höet all världens väg.
Mot vädrets makter är man hjälplös.
Då är det tur att man har varandra.
Otroliga illustrationer som både
förstärker handlingen och förhöjer
läsupplevelsen. En varm berättelse
som stannar kvar!

Daisy har försovit sig på Esters
födelsedag. Var har du varit! är det
första Ester fräser när Daisy kommer
med paket och tårta extra allt. Men
Ester blir inte glad. Inte heller när de
bowlar och går på bio. Men när de går
och badar och regnbågen visar sig, då
tinar Ester upp. I alla fall tills hon
inser att det är ett år kvar tills hon
fyller år igen. Omaka vänner med
mycket kärlek till varandra.

TROMBEN

ESTER ARG OCH DAISY GALEJ FIRAR
FÖDELSEDAG

MO YAN
BILD: ZHU CHENGLIANG
ÖVERSÄTTNING: ANNA CHEN GUSTAFSSON
VOMBAT. 36 SIDOR
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ANNA PLATT
BILD: MARIE KÄLLSTRÖM
SPEJA. 40 SIDOR

BILDERBÖCKER

Har
läst

Har
läst

Har
läst

Vill
läsa!

Vill
läsa!

Vill
läsa!

Hur vet man att en hund är en hund?
Och inte ett annat djur som en katt,
ko eller tapir. Vem har bestämt att
det är så? Har min mamma bestämt
det? Förresten hur vet man att en
mamma är mamma? Det vet man inte!
Om min mamma skäller? Är hon en
hund då? En klurig bok med härliga
illustrationer om den där åldern där
frågorna aldrig tar slut. Sådana frågor
som man inte har några bra svar på.

På en ö i det stora havet bor det en
massa katter. Men det är inte vilka
katter som helst. De här katterna är
fräcka, smutsiga och feta. Allt började
den där dagen då skeppet kom och
ett kontrakt skrevs. Sedan började
människorna dumpa skräp och
gammal mat på ön. Men en kattfamilj
vill något annat och kommer på… När
mycket vill ha mer och vikten av att
ta hand om vår planet (ön), som vi
bor på.

Den lilla lilla sjöjungfrun får inte följa
med sina systrar upp till ytan. Det är
så himla orättvis tycker hon. I stället
får hon följa med pappa och handla.
Hur kul är det? Och hur kul är det att
alltid vara minst och varken sedd eller
lyssnad till. Skojig och annorlunda
twist på HC Andersens klassiska saga
om utanförskap. Vuxenblinkningar
med fler bottnar för både stora och
små landkrabbor.

HUR VET MAN ATT EN HUND

KATTERNAS Ö

DEN LILLA LILLA SJÖJUNGFRUN

NAIMA CHAHBOUN
BILD: JOANNA HELLGREN
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

MASOUD GHAREHBAGHI
ÖVERSÄTTNING: FELICIA SJÖÖ
OPAL. 40 SIDOR

PERSISKA
/SVENSKA

KLARA NORDIN STENSÖ
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

DARI

Har
läst

Har
läst

Vill
läsa!

Vill
läsa!

 در شبی بارانی یک نفر در.داستانی زیبا و آهنگین بر اساس یک قصه عامیانه قدیمی ایرانی
 سپس یکی یکی رس و کله حیوانهای دیگری. پشت در یک کالغ است.خانه پیرزن را میزند
 کلبه کوچکش خیلی زود پر.پیدا میشود که میخواهند از هوای طوفانی در امان مبانند
 شاید بتوانند نفعی. صبح که میشود همه میخواهند پیش آن پیرزن مهربان مبانند.میشود
.به هم برسانند و همچنان با هم زندگی کنند؟ منت دوزبانه روبهروی هم

خانم و آقای الندسرتوم چندین کتاب در مورد گوسفندان جذاب و نسبتا جالبی با نام بع و
 در حال، آنها در این کتاب. فعالً یکی از این کتابها به لسان دری موجود است.بو نوشتهاند
 آنها میروند تا ببینند آیا دوستشان با میخواهد با آنها بازی کند یا.بایسکلسواری هستند
 اما متاسفانه امروز، بایسکل جدید با بسیار مقبول است و سه گِیر و یک هَندبریک دارد.خیر
. آنها بهخاطر با ناراحت هستند بنابراین برای او عینک آفتابی میخرند.صحتش خوب نیست
…و امیدوار هستند فردا دوباره بتواند بایسکل مقبولش را سوار شود

En fin berättelse på rim som bygger på en gammal iransk folksaga. En
kväll då regnet öser ner knackar det på dörren hos den gamla damen.
Utanför dörren hittar hon en kråka. Sen kommer fler och fler djur som
söker skydd från ruskvädret. Snart är det fullt i hennes lilla stuga.
När morgonen kommer vill alla stanna kvar hos den snälla damen.
Kanske kan de ha nytta av varandra och fortsätta leva tillsammans?
Parallelltext från varsitt håll.

Paret Landström har skrivit flera böcker om de charmiga och lite
tokroliga fåren Bu och Bä. Nu finns en av böckerna på dari. I den här
boken är de ute och cyklar. De åker och kollar om kompisen Bo vill
vara med. Bo har en jättefin ny cykel med tre växlar och en handbroms, men oturligt nog är han sjuk idag. De tycker att det är lite synd
om Bo så de köper ett par solglasögon åt honom. Förhoppningsvis kan
han cykla på sin fina cykel imorgon igen…

مهامنهای ناخوانده

بع و بو و بیچاره با

OVÄNTAT BESÖK

BU OCH BÄ OCH STACKARS BO

AYLIN AZAD. SVENSK TEXT: MALIN ELEBRING (OBS! EFTERSOM BOKEN ÄR PÅ RIM
ÄR DET INTE EN EXAKT ÖVERSÄTTNING)
NORDIENT. 56 SIDOR

LENA LANDSTRÖM. BILD: OLOF LANDSTRÖM. ÖVERSÄTTNING: JALILA SALIM
DAR AL-MUNA. 44 SIDOR
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NORDSAMISKA
/SVENSKA

TOPPLISTA

Har
läst

Lista de tre böcker ur katalogen som du gillar mest.
Skriv varför du gillar dem och klistra in omslagen!

Vill
läsa!

Stiinná orro rukses diiladálus, davviráji nuortalis davvi Ruoŧas.
Son ja su rátnát leat boarráseamos ovdaskuvllas ja okta sis lea maid
oahppan gait diimmu olles diimmuid. Sidjiide lea somán čiehkádit
rávesolbmuin ja muitalit suollemasaid. Sii leat mearridan ahte ovtta
beaivvi galget ovttas gárgidit. Gávccis eahkes galget oaidnalit.
Muhto Stiinná ii máhte diimmu! Got de galgá diehtit goas lea áigi
báhtarit? Girji mas lea rávis ja mánnán seamma áiggi.
Stina bor i ett rött tegelhus ovanför polcirkeln i norra Sverige. Hon och
hennes kompisar är äldst på förskolan och en av dem har till och med
lärt sig klockans alla heltimmar. De gillar att gömma sig för de vuxna
och prata hemlisar. En dag bestämmer de sig för att rymma tillsammans. Klockan 8 på kvällen ska de ses. Men Stina kan ju inte klockan!
Hur ska hon nu veta när det är dags att rymma? En bok om att vara
både stor och liten på samma gång.

STIINNÁ LEA GÁRGIDAN/STINA PÅ RYMMEN
ANNA NUTTI WIANDT
BILD: KAJSA NORDLUND
VOMBAT. 28 SIDOR

UKRAINSKA

Har
läst
Vill
läsa!

Завтра в Пін-Піна день народження, і все його тіло поколює
від передчуття. Він любить дні народження та все, що з ними
пов’язано: вечірки, торт, повітряні кульки, гостей і подарунки.
Але наступного ранку починається сильна буря, і вечірка
може скасуватися. Пін-Пін засмучений і розчарований. На
щастя, усе налагоджується, і гості залишаються щасливими й
задоволеними. Можливо, все вийшло не зовсім так, як Пін-Пін
планував, проте, було весело.
Pin-pin fyller år imorgon och det pirrar i hela kroppen av förväntan.
Han älskar födelsedagar och allt vad det innebär med kalas, tårta,
ballonger, gäster och presenter. Nästa morgon är det ett förskräckligt
oväder och kalaset kanske inte kommer att bli av. Pin-pin blir ledsen
och besviken. Som tur är fixar sig allt till slut och alla är glada och
nöjda. Det kanske inte blev precis så som han hade planerat, men kul
blev det i alla fall.

Найкращі дні року
ÅRETS BÄSTA DAGAR
OKSANA LUSHCHEVSKA. BILD: TANIA GORYUSHINA.
TYANACHU. 26 SIDOR
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MÖT BOKTUGGARNA
Möt Boktuggarna!
— bebisarnas egen bokcirkel i Enköping

Bebisarnas egen bokcirkel i Enköping
På öppna förskolan i Enköping samlas
en grupp bebisar med sina vuxna, på
en stor rund matta. Här sitter också
bibliotekarierna Lindy Strandarv och
Erica Lhådö som har med sig dagens
böcker. Bebisar och vuxna är peppade.
Det är dags för bokcirkel! På bebisarnas
villkor.
Första boken ut är Var inte rädd lilla
krabban av Chris Haughton.
Lindy delar ut boken till alla, så att
bebisarna kan tugga på den eller titta
i den tillsammans med sin förälder.
Sedan läser Lindy högt. Alla lyssnar på
berättelsen om den modiga krabban
som för första gången ska besöka det
jättestora havet.
Lilla Cleo hamrar glatt på bilderna i
boken. Men Holger kryper iväg. Han har
fått syn på en spegel och ett spännande
lekträd där det hänger massor av saker
att titta och känna på.
– Han utvärderade direkt, skojar
pappa Sebastian.
Boken är uppskattad av boktuggarna
– men allra populärast är ändå när Sara
Storfors, pedagog på öppna förskolan,
plockar fram den färgglada fallskärmen
och alla sjunger tillsammans, ”stor våg
liten våg”. Det skrattas för fullt och

sprattlas med ben och armar när det
färgglada tyget höjs och sänks över
barnen.
Bokcirkelns andra bok är Räkna med
havet av Emilia Ilke. En bok utan text.
Lindy pekar i boken, visar och berättar.
– Titta en fisk! Och vad har vi här
då? Tre krabbor.
Här får man som vuxen prata och
hitta på själv. Man kan öva på siffror
och att namnge saker och man kan
också hitta på en berättelse. Lindy visar
en siffra som gömmer sig i sanden,
under en lucka.
– Hur var den här boken då, undrar
hon efter läsningen.
Spännande, tycker boktuggarna. Och
tuggvänlig dessutom. Ett stort plus
förstås!
Alla deltagare på bokcirkeln får ta
med sig böckerna hem, tillsammans
med ett blad med lästips. När gruppen
ses igen berättar de hur det var att läsa
hemma.
När båda böckerna är lästa
berättar Lindy och Erica om
biblioteket och den nya
biblioteksbussen. Några av
föräldrarna har varit på
biblioteket många gånger,
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andra har aldrig varit där. Snart
kommer biblioteksbussen till öppna
förskolan, då får alla som vill kika in
och låna böcker.
Lindy och Erica jobbar dagligdags på
Enköpings huvudbibliotek, men de är
ofta ute och träffar barn och familjer. De är aktiva inom Bokstart, som
handlar om att stötta och inspirera
föräldrar till små barn att läsa, prata
och sjunga för sina barn. Sedan tre år
arbetar de med hembesök tillsammans
med barnhälsovården. De samverkar
också med både förskolan och öppna
förskolan – allt för att stötta barnens
språkutveckling.
– Vi vill skapa läslust och ge små
barn bättre förutsättningar att utveckla
ett rikt språk, berättar Lindy.

”Sjön är stor, väldigt stor, och det kommer
vågor. Stor våg, liten våg, stor våg, liten våg,
stor våg, liten våg, vatten går i vågor”,
sjunger alla och bebisarna kiknar av skratt.

TRE FRÅGOR TILL LINDY STRANDARV
OCH ERICA LHÅDÖ, bibliotekarier, Enköpings bibliotek
Vad ska man tänka på när man väljer böcker till de minsta?

Starka och tydliga färger och konturer fångar barnets intresse. Böcker
som uppmanar barnet till interaktion är ett bra tips, som luckor att
öppna, en spegel eller dörrar att knacka på. Böcker som uppmuntrar till
rörelser eller enkelt användande av TAKK (en metod där tecken används
vid tal, som stöd vid språkutveckling) är också bra för de minsta barnen.
Vad är roligast med Boktuggarna?

Att visa att det går att läsa en bok på så många olika sätt, beroende på
barnets ålder, humör och intresse. Att föräldrarna har läst boken med sitt
barn och reflekterat över vad barnet gillat.
Säg tre saker om Bokstart i Enköping!

Inspirerande och lärorika möten med familjer! Vi både får och ger
kunskap och inspiration – vi lär oss nytt hela tiden! Vi vill också lyfta
fram det stärkta samarbetet mellan biblioteket, barnhälsovården, öppna
förskolan och förskolan.

HOLGER
OCH
CLEO
TIPSAR

Mamma Felicia och Cleo, sex månader
Lilla godnattboken och Lilla pussboken (text och bild: Kenneth Andersson)
Vilket boktips skulle ni vilja dela med er till andra
föräldrar?
Lilla godnattboken! Vi läser den varje kväll och Cleo älskar att se sig själv i
spegeln på sista sidan. Lilla pussboken är också en favorit!
Vad är en bra bok, för er?
Cleo tycker om när det är mycket färger och det får gärna vara luckor eller
något att känna eller krafsa på i boken.
När och var brukar ni läsa?
Vi har en rutin att läsa varje kväll. Vi läser även på dagen då och då, Cleo
har redan många egna böcker.
Vad är bäst med öppna förskolan och Boktuggarna?
Vi bor på landet, det är skönt för oss att komma hit och träffa andra
föräldrar och barn.

PAPPA SEBASTIAN OCH HOLGER, SNART ETT ÅR
Knacka på (text och bild: Anna-Clara Tidholm) och Pippi
firar jul (text och bild: Astrid Lindgren och Karin Vang Nyman)
Vilket boktips skulle ni vilja dela med er till andra
föräldrar?
Holger älskar Knacka på! Och Pippi firar jul. De är de två hetaste!
Vad är en bra bok, för er?
Han har lärt sig att bläddra själv och älskar färgerna och att knacka
på dörrarna i Knacka på! Det ska hända mycket och gå snabbt,
tycker han, så att han får bläddra.
När och var brukar ni läsa?
Lite när som. Vi har satt böckerna längst ner i bokhyllan, så att
han kan ta dem själv. Det kan inte vara så mycket text i böckerna
just nu, han bläddrar fort och tar sen fram nästa bok.
Vad är bäst med öppna förskolan och Boktuggarna?
Holger tycker att det är roligt med nya leksaker och att få träffa
andra barn och föräldrar. Och så sover han så gott efteråt, det tycker
jag är bra! Och vi får en skön promenad till och från öppna förskolan.

Text: Nina Suatan
Foto: Susanne Kronholm
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Vi som väljer
JOHAN ANDERBLAD VÄLJER
BÖRJA-LÄSA-BÖCKER OCH
KAPITELBÖCKER 6–9 ÅR

BÖRJA LÄSA

Din första stora läsupplevelse?
Bilderboken Hur den lilla mullvaden
fick sin bil. Jag älskade den coola lilla
rosa bilen som mullvaden plockade
ihop alldeles själv av gamla bildelar
som hen hittade vid vägkanten. Kanske var det där mitt stora fordonsintresse väcktes.
Ditt bästa läsfrämjandetips?
Se till att det finns böcker framme överallt. Inte bara i bokhyllan.
Lägg dem på köksbordet, i hallen,
i badrummet. Närvaron av fysiska
böcker påverkar vår lust att läsa. Det
har forskningen slagit fast. Och det
fungerar!

Har
läst

Har
läst

Vill
läsa!

Vill
läsa!

Galet och roligt. Flugan med de stora
ögonen är tillbaka och bjuder den här
gången på häftiga tricks. Vad sägs om
en supersnabb snurr, leka snorkråka
och simma ryggsim i mjölk? Suveräna
tricks inte bara för en cirkus utan också när man behöver bli av med en elak
kompis. Flugo är den pålitlige kamraten för alla som precis börjat läsa. En
eller ett par meningar på varje sida
och underbara illustrationer. Läsnivå 2
av 5 på Hegas lässkala.

Gulligt och lärorikt. Hur tar man
hand om en hundvalp? I en mysig
och stillsam berättelse får vi lära
oss hur det är att ha en valp. Allt
som är roligt och härligt. Men också
vilket jobb och ansvar det är att ta
hand om och uppfostra en valp.
Margareta Nordqvists bilder är mjuka
och vilsamma men dramatik väntar i
skogen. Ingår i serien Djurkompisar
”extra lätt att läsa” med endast
enstaka meningar på varje sida och
VERSALER.

FLUGOS HÄFTIGA TRICKS
TEDD ARNOLD
ÖVERSÄTTNING: MARIE HELLEDAY EKWURTZEL
HEGAS. 32 SIDOR

En Börja-läsa-bok som sticker ut i år?
Serietecknaren Jonas Olssons debutbok som författare handlar om Riddar
Klant och är en fullständig kanonad
av myllrande detaljrika bilder med
en burlesk och absurd serietidningshumor och minimalt av ord.
En kapitelbok som sticker ut
lite extra i år?
Emma Johansson lyckas med det svåra
konststycket att balansera magi, spänning och vardagshumor i nya boken
Kraften. Boken är den avslutande delen
i en trilogi som inleddes med Underjorden och Spådomen och är inget annat
än ett litet mästerverk.
Kan du se några teman i årets utgivning och i de genrer som
du väljer ur?
Spökerier verkar vara extra hett i år.
Perfekt för alla som söker spänning
men vill ha det lite lagom läskigt.
Spöken är ju något som de flesta inte
tror på – på riktigt. Så därför tryggt.
Samtidigt som det kan vara riktigt,
riktigt…. Buh!
Johan Anderblad TV-producent,
författare och föreläsare. 2017–2019
var han Läsambassadör.

VALPEN VILLE
MARGARETA NORDQVIST
BONNIER CARLSEN. 64 SIDOR
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Vardagsdramatik när Isas pappa ska
gå på hemlig dejt. Isas föräldrar är
skilda och en kväll klär sig pappa extra
fint och ska gå ut. Isa förstår att det
är en dejt. Hon följer efter i smyg och
spionerar. Det blir en omvälvande
upplevelse på flera sätt. Fin och
inkännande berättelse om relationer
i en separerad familj och alla de
motstridiga känslor som kan uppstå
när ens mamma eller pappa skaffar
en ny kärlek. Läsnivå 2 av 5 på Hegas
lässkala.

Humor i vardagen. Sanna vill ha en
kanin. Hennes enda chans att få en
är att tjäna egna pengar. Hon söker
sommarjobb hos grannarna. Men
det är inte alltid lätt att jobba. Hur
klipper man en gräsmatta på bästa
sätt, eller var det rosenbuskarna hon
skulle klippa? Och är det verkligen
ett jobb att vakta en orm? Charmig,
lättläst vardagsberättelse med följsamma illustrationer som spritter
av glädje.

LIVET SOM ISA.
PAPPAS HEMLIGA DEJT!

VÄRLDENS SÄMSTA
SOMMARJOBBARE

THOMAS HALLING
BILD: JOHANNA ARPIAINEN
HEGAS. 30 SIDOR
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ANNA HANSSON
BILD: MARIA KÄLLSTRÖM
HEDVIG. 38 SIDOR
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Hur roligt är det att sitta på fritids och
rita, när man kan smyga ner i källaren
där det sägs att en död vaktmästare irrar runt och spökar? När fritidsledaren
tittar åt ett annat håll smiter barnen
ner i källaren. Kommer de att komma
upp igen? Perfekt nivå på spänning
och skräck för nybörjarläsaren i den
lättlästa serien ”Läs på egen risk”. Petrus Dahlin är en mästare på att skapa
spänning med små medel och Johanna
Kristianssons bilder förstärker den
krypande känslan.

Spänning och vänskap. Spanarna är
tillbaka i en sjunde bok och den här
gången är det ett misstänkt UFO som
måste kollas upp. Finns det verkligen
varelser från yttre rymden på jorden?
Radarparet Malva och Hanna ger sig
ut på spaning. Mysig berättelse som
innehåller både vardag och spänning.
Generösa illustrationer i färg lyfter
boken ytterligare. Läsnivå 2 av 3 på
Hegas lässkala.

CITY BOIS. BÄSTISAR PÅ PLAN

LABYRINTEN

ANDERS BLENTARE
BILD: SARA ISRAELSSON
HEGAS. 26 SIDOR

PETRUS DAHLIN
BILD: JOHANNA KRISTIANSSON
BONNIER CARLSEN. 64 SIDOR

UFOSPANARNA
ANNIKA WIDHOLM
BILD: JONNA BJÖRNSTJERNA
HEGAS FÖRLAG. 30 SIDOR
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Fantasi och humor. Tuffa gängets ledare, den snälla vargen, har blivit galen.
Och ond. Vem kan stoppa honom?
Kan Internationella hjältegänget
hjälpa till? I ett formidabelt tempo, en
serieform med bara enstaka meningar
på varje sida men desto fler bilder i
svartvitt, slungas man vidare i detta
vidunderliga äventyr som inte vet
några gränser. Galet, coolt och roligt.
Perfekt för den absoluta nybörjarläsaren som vill ha fart och fläkt.

TUFFA GÄNGET.
DEN STORA STYGGA VARGEN
AARON BLABEY
ÖVERSÄTTNING: HELENA SJÖSTRAND SVENN
ALFABETA. 139 SIDOR

NOA GUPPS HEMLIGHET
CECILIA RIHS
BILD: OLIVER ELM
BETA PEDAGOG. 55 SIDOR

Humor mitt i prick för dataspelsglada barn. En dag bultar det på Noas datorskärm. En liten figur trycker näsan mot skärmen och vill ut! Det är en dataspelsfigur som heter Bitt och behöver hjälp av Noa. Hon har fått tag i det viktigaste av
alla hjälpmedel i hennes spel – ett magiskt svärd. Men nu jagas hon av spelets
värsta skurkar och behöver hjälp av Noa. Enda sättet att ta sig ut ur datorn är
genom de små hålen på baksidan där det finns ström. Livsfarligt med andra ord.
Men inga problem för Bitt. Hon har 162 liv. Bitt tränger sig ut och ett spännande
äventyr i verkligheten börjar. Perfekt blandning av spänning och humor förstärkt
av färgstarka och fantasifulla bilder som talar direkt till datorspelare – och mig.
Första delen i en ny serie om dataspelskillen Noa. En riktig fullträff för att locka
dataspelsbarnen till böcker.

19

BÖRJA LÄSA

Miro och Vidar är bästisar. De spelar
i samma fotbollslag och tränar ihop
inför helgens viktiga match. Men när
de hamnar i olika lag på träningen
blir de osams. Hur kan man behålla
vänskapen när man spelar i olika lag?
Och hur ska Miro och Vidar kunna bli
ett ostoppbart team igen inför den
viktiga matchen som väntar? Fotbollsdramatik och starka känslor. Fin
och verklighetstrogen skildring om
vänskap och vardagen i ett fotbollslag.
Läsnivå 3 av 5 på Hegas lässkala.

ARABISKA
Har
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BÖRJA LÄSA
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Illustratören och serietecknaren Jonas
Olsson debuterar här som författare
till en ny serie om Riddar Klant. Som
namnet antyder handlar det om en
riddare för vilken inte allt går som
planerat. Riddar Klant tar sig an
uppdraget att få tyst på en snarkande
prinsessa utan att väcka henne. Han
löser det genom att försiktigt vända
prinsessan på mage. Men då händer
något annat… För den absoluta nybörjarläsaren. Läsnivå 1 av 5 på Hegas
lässkala.

Burlesk
Crazyhumor
RIDDAR KLANT.
VÄCK INTE PRINSESSAN!
JONAS OLSSON
HEGAS. 25 SIDOR

För
djurälskaren

صوت يف الحقيبة
ٌ

DET PIPER I PÅSEN
LIN HALLBERG
BILD: KARIN ÅSTRÖM BENGTSSON
ÖVERSÄTTNING: FATMA ALMASSRI
FENIX. 61 SIDOR

 حيث يقوم الطفالن لَيفي ولُو مبساعدة،الكتاب جزء من سلسلة مدرسة تيغر أندرشون للحيوانات
 أما اآلن فقد متاثلت جميع الحيوانات للشفاء ورحلت ومل يعد.تيغر يف العناية بالحيوانات املريضة
 فجأة يعرثان عىل. لحسن الحظ ميكنهم أن يرافقوا تيغر ملساعدته يف السوق.للَيفي ولُو ما يفعالنه
ٌ
فصول قصرية ورسو ٌم
، للق ّراء املبتدئني...ً ومن الحقيبة يسمعان صوتاً ضعيفا.حقيبة تركها أحدهم
. مت ّوفر أيضاً باللغتني الصومالية والسويدية.تدعم رسد القصة
Boken är en del i serien Tiger Anderssons djurskola där barnen Levi och Lo hjälper Tiger
att ta hand om sjuka djur. Nu har alla djuren blivit friska och flyttat och Levi och Lo har
ingenting att göra. Som tur är får de följa med och hjälpa Tiger på marknaden. Plötsligt
hittar de en påse som någon har lagt ifrån sig. Och från påsen hörs ett ynkligt pip… För
nybörjarläsaren, korta kapitel och illustrationer som stöder handlingen. Finns även på
somaliska och svenska.
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I Vildingar och Vombater har kusinerna påsklov. De åker till sin älsklingsö
och moster Frida. Frida är upprörd, en
dum man vill bygga ett spa just här på
hennes favoritplats. Kusinerna undrar
vad ett spa egentligen är – ett ställe
där man sportar och käkar morötter,
konstaterar de. Men de enda som ska
få käka morötter på moster Fridas ö
är hennes Vombater Pelle, Pia, Putte,
Pyret och Parsifal! Hur kommer det
att gå?

I snigelkungens monster-samling
saknas en varelse, en jord-varelse från
planeten jorden! Han och Robotin tar
jakt-o-bilen för att leta efter någon att
ta med sig hem till rymdskeppet. Och
vad får de syn på om inte Super-Potato?! Han kidnappas med laser och
förs med hem till kungen och de andra
på skeppet. Vad kommer att hända?
Roligt för både vuxna och barn!

Planeten Teknikus ska få en ny drottning: Snövit. Forskarna har tagit fram
en robot med alla egenskaper som en
drottning ska ha: Snäll, modig, klok…
Den nuvarande drottningen blir livrädd för att en dag bli av med sin tron.
Hur ska hon lösa den här situationen?
Spännande med sagor i ny tappning,
speciellt när berättelsen skrivs om i
ett robotuniversum! Kul!

KUSINERNA KARLSSON.
VILDINGAR OCH VOMBATER

SUPER POTATO.
FÅNGAD I RYMDEN

KATARINA MAZETTI, AURÉLIEN D’ALMEIDA,
BILD: AURORE DAMANT
ALFABETA. 48 SIDOR

ARTUR LAPERLA
ÖVERSÄTTNING: JOHANNA BROCK
HEGAS. 54 SIDOR

Har
läst
Vill
läsa!

ILEANA SURDUCAN
PRONOIA IMAGINE UTOPIAS. 63 SIDOR

FLIPPADE SAGOR.
SNÖVIT OCH DE SJU ROBOTARNA
LOUISE SIMONSON
BILD: JIMENA SÁNCHEZ
ÖVERSÄTTNING: STEFAN DIÖS
HEGAS. 32 SIDOR

Pentru Nina, fiecare zi a săptămânii este plină de griji. Lunea îl
ajută pe grădinar să curețe grădina, marțea îl ajută pe ceasornicar
să repare ceasurile, miercurea ajută brutarul să coacă pâine… Și o
ține tot așa toată săptămâna, însă după munca de sâmbătă, nu mai
vine duminica cu odihnă și timp liber, ci începe direct următoarea
săptămână cu o obositoare zi de luni. Dar nu a fost întotdeauna
așa. Înainte exista și duminica, însă zvonurile spun că o vrăjitoare
rea o ține prizonieră pe tărâmul ei. Nina, care visează la tot ce și-ar
dori să facă dacă ar avea timp liber, decide să meargă acolo pentru
a încerca să aducă înapoi duminica. Creatoarea Ileana Surducan
a folosit crowdfunding-ul pentru a publica această carte de benzi
desenate inspirată dintr-un basm românesc. După propriile
experiențe de burnout, ea a vrut să creeze o poveste despre
importanța de a avea timp liber. Pentru că poate nu vrăjitoarea cea
rea este problema, ci atitudinea noastră față de muncă? Disponibilă
și în limba engleză și suedeză.
För flickan Nina är veckans alla dagar fulla av bestyr. På måndagar
hjälper hon trädgårdsmästaren med att rensa i trädgården, på
tisdagar urmakaren med att reparera klockor, på onsdagar bagaren
med att baka bröd… Så går hela veckan men efter lördagens arbete
kommer ingen söndag med vila och fritid utan nästa vecka börjar
direkt med en slitsam måndag. Men så har det inte alltid varit. En
gång i tiden har det funnits en söndag men ryktet säger att en elak
häxa håller den fången i sitt land under jorden. Nina som drömmer
om allt hon skulle vilja göra om hon fick var ledig bestämmer sig
för att bege sig dit för att försöka få tillbaka söndagen. Konstnären
Ileana Surducan använde sig av crowdfunding för att kunna ge ut
denna seriebok som inspirerats av en rumänsk folksaga. Efter egna
erfarenheter av utbrändhet ville hon skapa en berättelse om vikten
av att få vara ledig. För kanske är det inte den elaka häxan som är
problemet utan vår inställning till arbete? Finns även på engelska
och svenska.
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SERIER 6–9 ÅR

RUMÄNSKA

DUMINICA PIERDUTA
DEN FÖRSVUNNA SÖNDAGEN

Flippade sagor!

Tokigt
rymdäventyr!

Eva Lindström, årets Astrid Lindgren
Memorial Award-pristagare, har
gett ut runt 35 egna bilderböcker
samt illustrerat en lång rad böcker i
samarbete med olika författare. Hennes
berättelser handlar om både stora
livsfrågor och vardagliga händelser,
klurig humor samsas med det absurt
mystiska. Vi bad några av medlemmarna
i juryn för priset att tipsa om några av
Eva Lindströms böcker.
Eva Lindströms kommentar efter att ha fått ALMA-priset:
”Är det sant? Jag var precis ute med hunden. Jag kom hem,
matade honom och tänkte börja arbeta med en ny bok.”
Foto. Susanne Kronholm.
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ALMA

, Astrid Lindgren Memorial Award är
världens största pris till barn- och ungdomslitteratur. Priset
delas ut årligen och går till en person eller organisation som
bidrar till litteraturens betydelse för barn och unga över
hela världen. I år firar priset 20 år och går till den svenska
bilderbokskonstnären Eva Lindström. Läs mer om Astrid
Lindgren Memorial Award, Eva Lindström och tidigare
pristagare på: www.alma.se

TILLVARONS
OVISSHET

Bron (Alfabeta 2020)
”Ett laddat drama om en gris, två vargar och sökandet efter en bro över en
flod. Det handlar om fara och säkerhet, rädsla och längtan efter trygghet, allt
filtrerat genom Eva Lindströms självlysande språk i text och bild. Någon letar
efter en bro, andra säger att den ska repareras, andra säger att den inte finns.
Eva Lindströms böcker handlar om det som ligger oss nära, oavsett om vi är
barn eller vuxna. Bron är en berättelse om ovissheten i tillvaron, om vad vi
ser och upplever och den ständiga frågan om vilka vi kan lita på.”

Boel Westin, professor emeritus i litteraturvetenskap och juryns ordförande

I skogen (Alfabeta 2008)
”Det finns en del böcker som jag alltid återvänder till. I skogen av Eva Lindström är en av dessa. Den handlar om Maggan, Snuten och Trim som bor i
skogen. De bestämmer över regnet och att det ska vara olika sorters väder.
Men gör de det egentligen? Plötsligt har björkarna och tallarna gett sig av på
semester och det blir vinter. En fågel dyker upp och måste tas om hand. Det är
inte helt tydligt vad det hela handlar om. Samtidigt som allt känns bekant och
tryggt på ett märkligt sätt. För visst är det våra liv Eva berättar om? Eller?”

TRYGGT
OCH
MÄRKLIGT

Per Gustavsson, illustratör och författare

Limpan är sugen (Alfabeta 1997, En bok för alla 2017)
”Den helt textlösa bilderboken Limpan är sugen från 1997 är en genialisk
liten berättelse om en kvinna, en hund och en korv. Boken fungerar som
ett kompakt, humoristiskt kammarspel, med fokus på situationskomik,
blickar, antydningar och kroppsspråk. I mötet mellan karaktärerna inleds
ett dynamiskt samspel som trots komplikationer antyder längtan efter
vänskap och samhörighet. Genom minimal enkelhet och uttrycksfullt
minspel ges den roliga lilla berättelsen en säregen stämning. Greppet är
snabbt, komiken absurd och förlösande.”

Elina Druker, professor i litteraturvetenskap

LÄNGTAN
EFTER SAMHÖRIGHET
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Det spännande livet som hund. I
berättelserna om bokhunden Edgar
får vi själva prova på att vara hund. I
jagform upplever vi hundlivet inifrån.
I denna bok kommer en ny bekantskap
till Edgars familj. Den gulliga valpen
Tussen. Ingen bryr sig längre om Edgar. Men när Tussen en dag smiter ut
och är i fara är det Edgar som ger sig
ut för att rädda henne. Mycket känslor
och dramatik i denna sjunde bok i den
lättlästa serien om Edgar.

DEN GAMLA KYRKOGÅRDEN.
KRAFTEN

BÖCKER 6–9 ÅR

EMMA JOHANSSON
BILD: ELWIRA PAWLIKOWSKA
OPAL. 180 SIDOR

Magi, spänning och vardagshumor i samma bok. Emma Johansson lyckas
med konststycket att få med allt detta i trilogin om Den gamla kyrkogården.
Denna tredje och avlutande bok börjar med att Iris vän Hanna ligger orörlig
med hög feber, förlamad av en magisk kraft. Nu måste kraften tämjas
och de onda systrarnas försök att släppa lös mörkret och skapa kaos i
världen stoppas. Vardagliga situationer och humoristiska inre monologer
blandas med action och magiska äventyr. En oslagbar kombination där
författaren med lätt hand och dråpliga formuleringar styr oss läsare genom
berättelsen. Allt sett genom huvudpersonens Iris skarpa blick för relationer
och vardagskomik. Tidigare böcker i serien är Underjorden och Spådomen.
Rekommenderar starkt att läsa dem i ordning.

BOKHUNDEN EDGAR OCH
RYMLINGEN
INGRID JÖNSSON
BILD: ANNA WESTIN
BETA PEDAGOG. 30 SIDOR
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Något sticker ut som vingar på
farmors rygg. Kan hon vara en
superhjälte? Joels mamma och pappa
ska åka på affärsresa och lämnar Joel
hos farmor. Det ser ut att bli den
tråkigaste tiden i hans liv. Farmor
sitter framför datorn och spelar
patiens och verkar helt ointresserad
av barn. Själv hamnar han framför
farfars gamla superhjältetidningar.
Efter ett tag börjar märkliga saker
hända. Charmig berättelse som sjuder
av berättarlust och humor. Insprängda
illustrationer i färg höjer den lätt
surrealistiska tonen ytterligare.

Monsterhotellet, som drivs av
varulven Bosse och hans barn Ulv
och Ylva, väntar en viktig gäst. En
reporter från tidningen. Samtidigt
dyker en annan gäst upp oannonserat.
Ett snömonster. Förvecklingar väntar
när hotellet ska ge bästa service till
reportern och bland annat bjuder
på en frukost bestående av friterade
dammråttor, ljummen lervälling
och soppa med spindelögon. Charm
och humor som alltid i denna
artonde bok i den lättlästa serien om
Monsterhotellet.

Charmigt om vänskap och pengar.
Hur får man ihop 800 kronor till
ett dansläger? Med en loppis så
klart! Laleh vill hjälpa sin kompis
så att hon ska få komma iväg
på sommarläger. Tillsammans
arrangerar de en loppis. Men när
de får konkurrens händer saker
som ställer allt på sin spets.
Fin dialogdriven berättelse om
vänskap, intriger och ekonomi i
härlig sommarmiljö. Lättläst och
lärorikt med enkla men uttrycksfulla
illustrationer i svartvitt.

MONSTERHOTELLET.
SNÖMONSTRET

LALEH OCH LOPPISLIGAN

NÄR FARMOR FLÖG
ANNIKA SANDELIN
BILD: JENNY LUCANDER
FÖRLAGET M. 74 SIDOR

Monsterskoj
ANNA HANSSON
BILD: ANDRÉ HÖGBOM
BETA PEDAGOG. 32 SIDOR
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MAJA-STINA SKARSTEDT
BILD: HEDVIG WISSELGREN
IDUS. 126 SIDOR
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I den nya serien Spökräddarna får vi
följa tvillingarna Sam och Sara som
bor i ett hus där föräldrarna driver en
restaurang. Deras mamma och pappa
introducerar dem för den hemliga
källaren där det finns ett spöklaboratorium. Sam och Sara tar på sig
uppgiften att rädda spöken som är
utrotningshotade i vår moderna värld.
Lagom spännande med snälla spöken
och många fina och vardagligt igenkännbara situationer. Rikt illustrerad
med svartvita illustrationer.

Spöken!

NINJA KID 5.
NINJAKLONERNA

BIMS VÄRLD. SKOLNATTEN

ANH DO
ÖVERSÄTTNING: SABINA SÖDERLUND
BILD: ANTON EMDIN
B/WAHLSTRÖMS. 192 SIDOR

PETRUS DAHLIN
BILD: SOFIA FALKENHEM
RABÉN & SJÖGREN. 96 SIDOR

Det är en stor sak att börja i fjärde
klass och mycket att tänka på. Kompisar och kläder - och killar som det
pirrar i magen när man tittar på. Med
underbart inkännande vardagshumor
skildras Bims liv med den egensinniga
mamman, den fula taxen Pölsan och
alla kamrater i skolan. Författaren
vann Augustpriset 2020 för bästa
barn- och ungdomsbok med Humlan
Hanssons hemligheter. Böckerna om
Bim för de yngre läsarna har minst
lika stor chans att bli en succé.

BÖCKER 6–9 ÅR

SPÖKRÄDDARNA.
DET INSTÄNGDA SPÖKET

Galet roligt från början till slut. Ninja
Kid är tillbaka i en femte bok. Här låter
den uppfinningsrika farmodern tillverka kloner till kusinerna Nelson och
Kenny så att ingen ska misstänka något
när de försvinner för att förvandlas till
Ninja Kid och H-killen. Men klonerna,
som ser precis ut som Nelson och
Kenny, ställer till det på mer än ett
sätt. Högt tempo och serieteckningslika svartvita illustrationer gör boken
lika lätt som rolig att läsa.

KRISTINA SIGUNSDOTTER
BILD: JENNY JORDAHL
NATUR & KULTUR. 169 SIDOR

LÄTTLÄST
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Maja går i trean och älskar att spela
hockey. Men hon får inte vara med i
killarnas lag Tigrarna. När laget får en
ny tränare ändras dock allt och hon
får en chans att visa vad hon kan. Men
är hon välkommen bland killarna?
Verklighetstrogen och spännande
berättelse i hockeymiljö där teman
som vänskap och relationer blandas
med idrottsdramatik. Hög igenkänning för alla idrottare oavsett sport.
Enstaka svartvita illustrationer fångar
stämningen fint.

I serien Spökbyrån är det Elsa och Kalle
med högkvarteret i Gula slottet i Dimdalen som löser mysterier där spöken
är inblandade. I denna tredje bok om
det kavata paret är det ett spöke som
släpper ut en häst om nätterna. Vad är
det för spöke och vad vill det? Elsa och
Kalle ger sig ut på ett nytt spännande
äventyr. Lagom klurigt och spöklikt
för alla barn som läser själva men går
också utmärkt att högläsa tack vare de
många fina illustrationerna.

Vardagshumor och fakta om kroppen.
Beppe går i skolan. Han är uttråkad.
Men när det börjar en ny elev i skolan,
Sasha, då vaknar han till. Hon har en
röst som gör honom glad. Samtidigt
mår han konstigt i magen. Har han
ätit något dåligt? Eller är han kär?
Farmor har en uppfinnarverkstad och
kan berätta vad som händer i kroppen,
både när man äter och när man blir
kär. Fiffig och rolig vardagsberättelse
med intressanta fakta om kroppen.
Lättläst!

HOCKEYLAGET TIGRARNA.
TJEJER FÅR JU INTE TACKLAS.

SPÖKBYRÅN.
FALLET MED DEN FARLIGA DIMMAN

BEPPE OCH FARMOR.
BEPPE MÅR KONSTIGT.

LINA LENNARTSDOTTER ELMBLAD
BILD: ANNA STRINDBERG
IDUS. 83 SIDOR

KRISTINA OHLSSON
BILD: MOA WALLIN
BONNIER CARLSEN. 112 SIDOR
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BEPPE SINGER
BILD: LENA FORSMAN
HEDVIG. 43 SIDOR

BÖCKER 6–9 ÅR
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Sport och vänskap. Som omväxling
till alla böcker om fotboll, innebandy
och ridning kommer nu en bok om –
badminton. Nadir fick välja idrott och
fastnade för badminton. Känslan när
racketen träffar den lilla plastbollen
var oöverträffad. När en ny flicka
börjar i Nadirs klass visar det sig
att hon också spelar badminton.
En vänskap med komplikationer
utvecklar sig och gör den här boken
till något mycket mer än en sportbok.
Fin och verklighetsnära berättelse
med mycket känslor.

I denna tredje bok om Vilde och
käpphästarna händer det som Vilde
absolut inte vill ska hända. Mamma
säger att de ska flytta. Men när Vilde
flyttar in i sitt nya hus visar det sig
att det finns två andra barn där som
också gillar käpphästar. Och när det
dessutom väntas käpphästträning
i skolans gymnastiksal verkar ju
allt vara på topp. Men hur fungerar
vänskapen när man är fler? En
realistisk och fin vardagsberättelse om
att flytta och få nya vänner.

Elvira, Arvid och Leo har en trädkoja
som klubbhus för Hemliga klubben.
Sommarlovet väntar och Elvira är
rädd att klubbkassan ska stjälas. Hon
lägger pengarna i en portmonnä och
tar med den till skolan. Men plötsligt
är portmonnän borta! I jakten på de
försvunna pengarna tar sig vännerna
in i skolan och möter ett lärarlag på
fest. Spänning och massor med härlig
humor i skärningen mellan barn och
vuxna i denna första del i en ny serie.

VILKEN SMASH!

HOPPA HÖGT. VILDE!

HEMLIGA KLUBBEN.
SKOLAVSLUTNINGEN

JOAKIM PERSSON
BILD: MARIANNE SUND
IDUS. 38 SIDOR

JENNY BICHO
BILD: ANDREA FEMERSTRAND
BONNIER CARLSEN. 120 SIDOR

JOHANNA SCHREIBER
BILD: FRIDA MALMGREN
B/WAHLSTRÖMS. 85 SIDOR

Käpphästar!
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Vänskap och känslor. Maryam, som
kommit till Sverige från Iran, är bästis
med Ida. Men när Maryams moster
och kusin Salvador ska komma på
besök händer något med vänskapen.
Ida och Salvador gillar varandra
nästan för mycket. Svårkänslan dyker
upp. Svartsjukan. Fantastiskt fin
berättelse om vänskap, och allt som
följer

Jack ser fram emot sin bästa dag
på länge, innebandyturnering i
Stockholm med lag från hela Sverige.
Men det blir inte så bra som han
trott. Det börjar med att hans fingrar
plötsligt blir osynliga… Martin
Olczak har en fantastisk förmåga att
blanda realism med övernaturliga
inslag, spänning med humor, och
servera allt i en vardaglig och lättläst
form. Bara att buga när mästaren
Olczak, tillsammans med parhästen
och illustratören Anna Sandler, är
tillbaka med en ny serie om Jack.

När blixten slog ned i skolan
förvandlades filmprojektorn till en
monstertillverkare och fyra barn fick
magiska krafter. Det har de nytta av
även i denna fjortonde (!) bok i serien
Monster, monster. Det är jul och många
tomtar på stadens gator. En av dem ser
smal och läskig ut och kan bara stöna
”Haaaaandla…” En zombie! Biter
den någon blir den också en zombie.
Epidemin måste stoppas. Högklassig
underhållning som alltid!

MONSTER, MONSTER.
ZOMBIETOMTEN

MARYAM OCH SVÅRKÄNSLAN

JOHANNES PINTER
BILD: ANNA NILSSON
EGMONT STORY HOUSE. 96 SIDOR

MINOO SHAMS
BILD: KATARINA STRÖMGÅRD
BONNIER CARLSEN. 144 SIDOR
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JACKS ÖDE.
VARGAR PÅ T-CENTRALEN
MARTIN OLCZAK
BILD: ANNA SANDLER
RABÉN & SJÖGREN. 96 SIDOR

ROMANI
(KELDERÁS)
/SVENSKA

ARABISKA
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Aresló o miláj. O Fred thaj léski família preparín pe te žan pe le
beršéske gavá ándo Švédo. Ko le kamionósa, si te traden krugóm
te róden le tivoliaš thaj le manušénge párkurja. Núma majanglál
aresén le gláti kheré på Tanto, te kerén maj but turbatuné džéli.
O berš si 1954 thaj o cigno Fred aresél ánde but darané džéli. Vo
aresél te dikhél sar o šonúto garavél o kham thaj vi aresél te hurál
pérvo dáta ándo helikóptero. Ánde e kníga Pe le gavá, žal o Fred
maj anglé te ramól ánde péske knígi, pa jekh ternó řomanó šav
ánde vrjáma palál o dújto lumiáko marimós ándo Švédo.

املومنّي األب وتخرج
 يختفي.1939 املومنّي والذي ت ّم تأليفه يف
هذا هو الكتاب األول عن
ّ
ّ
 يف الوقت نفسه يرضب املنطقة طوفان عظيم يزيد.واملومنّي ليحاوال العثور عليه
املومنّي األم
ّ
ّ
 وأسد،hattifnattar  السفرة تصبح مثرية حيث يلتقون بشخصيات من بينها.من صعوبة البحث
 بعض الشخصيات طيب والبعض اآلخر.Maraboustork  وطائر،hemul و،myrlejon النمل
. ورمبا سيجدون املومني األب.رشير إىل ح ّد ما
Det här är den första boken om Mumintrollen och skrevs redan 1939.
Muminpappan har försvunnit och Muminmamman och Mumintrollet
ger sig av för att försöka hitta honom. Samtidigt drabbas området av
en stor översvämning som gör att letandet blir ännu svårare. Det blir
en spännande färd där de bl a träffar hattifnattar, ett myrlejon, en
hemul och en Maraboustork! En del är snälla och en del är ganska
otäcka typer. Och kanske hittar de sin Muminpappa…

Det har blivit sommar. Fred och hans familj förbereder sig för den
årliga rundresan i Sverige. Med sin lastbil ska de åka runt och besöka
olika tivolin och folkparker. Men innan dess hinner barnen med flera
bus hemma i Tanto. Året är 1954 och lille Fred är med om många
äventyr. Han upplever en solförmörkelse och får flyga helikopter för
första gången. Med Sommarturné fortsätter Fred Taikon sin serie om
en romsk pojkes uppväxt i efterkrigstidens Sverige.

SMÅTROLLEN OCH DEN STORA ÖVERSVÄMNINGEN

LE GLÁTI PO TANTO –PE LE GAVÁ
BARNEN PÅ TANTO – SOMMARTURNÉ

TOVE JANSSON
ÖVERSÄTTNING: SUKAINAH IBRAHIM
DAR AL-MUNA. 56 SIDOR

FRED TAIKON. BILD: JONAS RAHM. ERG FÖRLAG. 39 SIDOR
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Spänning i vardagen. När Kerstins
syssling Bella ska komma och hälsa
på, och sova över, inte bara en natt
utan sju nätter, och dessutom ta hennes rum, då ilsknar Kerstin till. Bella
är ju tonåring och kommer att ta över
allt, inte bara hennes rum. En jobbig
sommar väntar. Finstämd skildring
med många känslor om hur det är
att vara Kerstin. Sjätte och avslutande boken i serien om Kerstin med
stämningsfulla svartvita illustrationer.
Perfekt för högläsning.

ALLT OM KERSTIN
HELENA HEDLUND
BILD: KATARINA STRÖMGÅRD
NATUR & KULTUR. 179 SIDOR

BÖCKER 6–9 ÅR

املومنّي والطوفان العظيم
عائلة
ّ

Äventyr bland djur och natur. Sofia och
Max upptäcker en övergiven segelbåt.
När de går ombord upptäcker de att
den är magisk. Vips så är de på Hawaii
och kastas in i ett äventyr där de har
möjlighet att rädda havssköldpaddor.
Fakta om djur, natur och miljö vävs
snyggt in i en spännande berättelse. Första delen i en ny serie där vår
hotade natur och miljö står i fokus för
dramatiska äventyr.

STORMSEGLARNA.
RÄDDA SKÖLDPADDORNA
JEN MARLIN
BILD: IZZY BURTON
ÖVERSÄTTNING: SOFIA LINDELÖF
BERGHS. 105 SIDOR
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Humor och äventyr. I den ordningen.
Sonya i Gråköping, som alltid sitter
ensam på rasterna, blir kompis med
nyinflyttade Rickard. Tillsammans
stöter de på ett rymdskepp i skogen
med elaksinnade utomjordingar. Nu
gäller det att få de andra i skolan att
tro dem. Det är bråttom. Och det är
vansinnigt roligt under hela färden
med humoristiska illustrationer av
författaren själv som lockar till både
fniss och gapflabb. Första delen i en
ny serie.

SUPERCOOLA HJÄLTEGÄNGET
OCH ZOMBIESKOLAN
JOHAN WANLOO
LILLA PIRAT. 80 SIDOR
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Vardag och djur. Gillis ska få ett eget
rum. Där kommer det att finnas plats
för både tågbana och djur. Familjen
har redan en hund. Men Gillis vill ha
fler djur. När han får ett erbjudande
att passa en hamster en vecka blir
det mycket nytt att hålla reda på. Fin
vardagsberättelse om relationer med
både människor och djur. Mycket
igenkänning för alla barn som längtar
efter husdjur. Mysiga illustrationer i
färg.

Hos familjen Knyckertz är allt tvärtom. Mamma och pappa vill att lilla
Ture ska bli kriminell. Men Ture vill
inte vara kriminell. Han vill vara hederlig. När familjen planerar att stjäla
en tavla på ett museum försöker Ture
hindra det. Han målar en egen tavla.
Humor och underfundigheter i denna
sjätte bok om Famljen Knyckertz. Julkalendern i TV var bra, men böckerna
är ännu bättre. Mycket tack vare Per
Gustavssons lite skeva och skruvade
sätt att illustrera.

ÄLSKADE SIGGE

GILLIS. LÅNEHAMSTER OCH
ANDRA PIRRIGHETER

FAMILJEN KNYCKERTZ OCH
DAMEN MED FJÄDERBOAN

LIN HALLBERG
BILD: MARGARETA NORDQVIST
BONNIER CARLSEN. 160 SIDOR

MALIN LINNEROTH
BILD: HANNA GRANLUND
ALFABETA. 144 SIDOR

ANDERS SPARRING
BILD: PER GUSTAVSSON
NATUR & KULTUR. 60 SIDOR

BÖCKER 6–9 ÅR

Hästar och kamratskap. Det är dags
för tävling i Danmark och Hilda
ska tävla med sin shetlandsponny
Sigge. Men när tävlingen närmar
sig börjar Sigge halta. Och det är
inte den enda motgången för Hilda.
Hennes stallkamrater har hängt
ihop sen de var nybörjare men nu
börjar några prata om att söka sig
till ett annat stall. Hästar, tävling,
spänning, kamratskap. Allt ryms i
denna tjugonde (!) Sigge-bok. Rikligt
illustrerad i svartvitt.
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Sidorna sprudlar av berättarglädje
när radarparet bakom Lasse-Majaböckerna nu startar en ny serie i
samma stil. Den här gången ännu mer
lättläst och med fylliga illustrationer
på varje sida. Nu är det brödraparet
Bacon som träder fram och blir
huvudpersoner i helt nya berättelser
men från samma charmiga och tidlösa
Valleby. Bröderna hjälper brevbäraren
att dela ut ett brev med otydlig adress.
Med hjälp av en oerhört krånglig men
systematisk detektivmetod kommer de
allt närmare brevets mottagare.

Drakar och humor. Att ta hand om
drakar är som att ha hundvalpar.
De kivas, bråkar och busar. Och
har sylvassa tänder. Om de inte
uppfostras kan de bli farliga när de
blir vuxna. Vardagen för syskonen
Ava och Jack blir aldrig som förr när
drakarna flyttat in hos familjen. Att
gå och handla och gå på bio med
drakar kräver något alldeles extra.
Rikligt med humoristiska svartvita
illustrationer. Första delen i en ny
bokserie om Bråkdrakarna.

BERÄTTELSER FRÅN VALLEBY.
DET MYSTISKA BREVET

BRÅKDRAKARNA FLYTTAR IN

MARTIN WIDMARK
BILD: HELENA WILLIS
BONNIER CARLSEN. 64 SIDOR

NATALIE JANE PRIOR
BILD: SIMON HOWE
ÖVERSÄTTNING: CARINA JANSSON
B/WAHLSTRÖMS. 187 SIDOR
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Hedda önskar sig en hund i födelsedagspresent. Istället får hon en skateboard och en anteckningsbok. Hedda
får leta upp hundar på annat sätt och
skriver upp allt som hon lär sig om
hundar i anteckningsboken. Det finns
många böcker som blandar vardagsberättelser med fakta om hundar, men
inte många som lyckas göra det med
samma charm, värme och realism
som Pernilla Gesén. Emma Göthners
mysiga illustrationer gör berättelsen
komplett. Suveränt!

EN HUND TILL HEDDA
PERNILLA GESÉN
BILD: EMMA GÖTHNER
LILLA PIRAT. 173 SIDOR
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Donald vill inte gå och lägga sig. Han
har avslöjat de vuxnas ondskefulla
plan att först ropa in sina barn till
middag och locka med favoritmaten,
och sen få dem att gå och lägga sig.
Det tråkigaste som finns. Kan man
undvika det? Går det att undkomma
natten? Roligt och fartfyllt i ett slags
seriehybrid där illustratören och
författaren David Henson blommar ut
i humoristiska bilder med en gnutta
allvar i botten och med ett tema som
alla barn känner igen.

Skruvad humor och fantasi. Lisbets
farmor Sambakungen är en pensionerad hemlig agent som gör allting
tvärtom. När hon kallas till föräldramöte på Lisbets skola, ”päronmöte”,
klär hon ut sig till apelsin. För det är
väl en maskerad där alla andra kommer att se ut som päron? Lika galet
och skruvat som alltid i denna fjärde
bok om Lisbet och Sambakungen. En
kortare och mera lättläst berättelse
än tidigare, perfekt för den som börjat
läsa själv.

Remus och Ardele tillhör Örnfolket.
Det innebär att de är små. Så små att
de faktiskt kan flyga med örnar. Och
det har de nytta av i detta fartfyllda
äventyr där allt kan hända – och
händer. Trollkarlens torn är första
delen i en ny trilogi om Örnfolket
och är en fristående fortsättning på
Bergströms förra trilogi om Örnfolket,
”Legenden om Örnfolket”. Fantasifulla
illustrationer av Filippo Vanzo lyfter
bokstavligen berättelsen till högre
höjder.

LISBET OCH SAMBAKUNGEN.
EN APELSIN BLAND PÄRON

ÖRNFOLKETS HEMLIGHET.
TROLLKARLENS TORN

FÅNGA NATTEN.
STOPPA LÄGGDAGS!

EMMA KARINSDOTTER
BILD: AGNES JAKOBSSON
BONNIER CARLSEN. 128 SIDOR

DAVID HENSON
OPAL. 64 SIDOR

BÖCKER 6–9 ÅR
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Äventyr och fantasy

PATRIK BERGSTRÖM
BILD: FILIPPO VANZO
LILLA PIRAT. 96 SIDOR

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

s:

FACIT HITTAR DU PÅ SIDAN 1 I UNGDOMSDELEN

Beppe heter egentligen Elisabeth men
kallas alltid för Beppe. Hon vill göra
som hon vill. Inte som andra säger.
Om läraren säger att tjejer måste göra
på ett visst sätt, då gör hon tvärtom.
Boken utspelar sig på 1950-talet och
ger en fin bild över jämställdhet då
och nu. I denna andra bok om Beppe
är det höjdhoppstävling på programmet och Beppe vill vinna såklart.
Mysig berättelse med charmiga bilder
i retrostil – och med en stark Beppe i
fokus.

s:

s:
JAG SKA KLARA DET!

s:

LISBETH PAHNKE-AIROSTO
BILD: KAJSA HALLSTRÖM
SPEJA. 56 SIDOR
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skapar magi
tillsammans

30

En regnig dag beger vi oss
till Slaktargården på Södermalm i Stockholm, ett kvarter
med trähus från 1700-talet.
Här, i ett prydligt litet kontor,
skapar Ylva Hällen och Sara
Edwardsson storslagna
magiska världar.

– Tanken är att lyssnaren undan för undan
och i samma takt som Shirin ska förstå varför
hon hör ihop med platsen och nysta upp hela
mysteriet, berättar Sara.
Hur fick ni idén till julkalendern?
– Idén kom när jag hade varit i Sälen och
sett något som jag tyckte var magiskt, berättar
Ylva. Det var ett frö som blev en planta, och vi
sparade fröet.
– Ja vi la det i en byrålåda, säger Sara och
förklarar att det är så deras skrivande ofta går
till. Det börjar på ett ställe och slutar på ett
helt annat. Man ska alltid säga ja till sina första
idéer och så bygger man vidare på dem, även
om den första idén ofta kan försvinna i processen, menar hon.

Sara Edwardsson och Ylva Hällen är för många
välkända ansikten från Bolibompa och andra
barnprogram. I tjugo år har de synts i rutan, i
olika men liknande program. När pandemin
kom och många av uppdragen försvann bestämde de sig för att slå sina påsar ihop. ”Vi kanske
ska jobba lite tillsammans”, sa de. ”Då kan vi bli
dubbelt så kreativa.” De började fika på måndagar, men hade snart ett gemensamt kontor.
– Jag har alltid gillat att sitta ensam och
fantisera, men nu upptäckte jag hur det var
att möta en annan människa i fantasivärlden,
berättar Sara.
– Vi blev som två hungriga nittonåringar,
säger Ylva. Det var så roligt att plötsligt jobba
utan något särskilt uppdrag. Att få lägga ut
idéer för någon annan och få ett smatterband
av respons.

Bilderboksserien ”Barnen på Skräckis” är deras
andra stora projekt. Här får vi följa några
monsterbarn på den både vanliga och mycket
ovanliga förskolan Skräckis. Tre böcker har hittills utkommit: Klistriga Bite, Osynliga Boo och
Superallergiska Pyro. En av Saras favoritböcker
som barn var Lilla spöket Laban. Vad är skräck
för dagens barn? frågade hon sig, och kom inte
på så många exempel.
– Det kändes så kul att skapa något nytt som
vi inte tyckte fanns, berättar hon.
– Du slängde ur dig det här med förskola,
säger Ylva. Då började vi spåna och idéerna
bara rasslade in. En vampyr måste ju lämnas
först och hämtas sist, måste komma när det är
mörkt och gå när det är mörkt. Eller tänk att
vara ett spöke och känna sig väldigt osynlig,
och kanske missas vid fruktstunden.
– Vi kom på att det är jättebra att vara osynlig i vissa fall, och vi ville visa att varje barn är
unikt och att det är bra att vara speciell, säger
Sara. Det som ser ut som ett hinder kan vara
ens största tillgång.
De tänkte på vilka situationer som kan
uppstå på en förskola utifrån varje väsens förutsättningar. ”Om man är mumie kanske man
inte blir vildaste killen i förskolan, då kanske
man blir bra på att läsa?”
– Vi har försökt hitta det vardagliga i ett
filter av spännande äventyr och roligheter,
berättar Sara.
– … utan att skriva någon på näsan, lägger
Ylva till.

Det märks att duon är bra på att peppa varandra. De sms:ar ”succé!” även när det inte
gått så bra. Som när de hörde av sig till en
talarförmedling och fick ett kyligt svar. Men
sådan är ju den kreativa processen, menar de –
två saker blir succé och trettio faller till
marken. I deras fall har samarbetet
hittills resulterat i två stora projekt,
varav det ena är årets julkalender,
Bergvaktarens hemlighet, på
Sveriges radio. Den handlar om
11-åriga Shirin som tvingas flytta
från sina vänner i storstan till en liten
ort i Norrland. Allt Shirin tänker på är att
komma därifrån, tills det visar sig att platsen
bär på en hemlighet och att hon kanske är
precis där hon ska vara…
– Det är en laddad spännande gåta, ett mysterium som sakta rullas upp. Som hon hamnar i
ofrivilligt och måste ta tag i, säger Ylva.
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På många sätt är Ylva och Sara lika – de
skrattar, pratar i mun på varandra och avslutar
varandras meningar. Men de har också lite
olika roller när de skriver tillsammans.
– En skillnad, när vi ska göra storylines för
nya skräckisböcker till exempel, är att jag alltid
är den som antecknar, förklarar Sara. Jag ser
det framför mig när jag får skriva.
– … och jag när jag får röra mig, så jag
vandrar runt, fortsätter Ylva.
– … och jag sitter och
smattrar.
– … och det visste vi ju
inte innan.
– … så där kompletterar vi varandra.

De har en kreativ relation, och umgås sällan
privat. Varför inte? För att de inte kan låta bli
att jobba när de är tillsammans. Vi är 90 procent
jobb, fastslår Ylva. Och Sara funderar lite, sen
håller hon med:
– Om vi sågs en lördagskväll skulle vi spåna
idéer.
Veckan innan vi träffar dem har de haft
konferens, bara de två, på spa. Vid middagen
pratade de jobb, i baren, i bubbelpoolen, och
till frukosten…
– Ja men vadå, vi
tycker att det är så kul,
skrattar Ylva. Vi tyckte
vi hade jätteroliga idéer
när vi gick och la oss vid
midnatt. Och några var
i alla fall roliga dagen
efter.

De jobbar på
tills gardinen
går ner,
som de säger.
Vilket brukar ske
klockan tre

Att komma på en storyline är den första fasen
i processen med att ta
fram ett manus. Därefter
sitter de var för sig och
skriver ett kapitel. Sen
läser de högt för varandra och är varandras
redaktörer.
– Det är så många vändor, så orden har
skramlat runt i påsen tills vi inte längre vet
vem som kom på vad, berättar de.
Och hur vet man när något är bra?
– Då får vi rysningar på armarna.

Bråkar ni aldrig, undrar vi.
Nej, de har inte haft
några konflikter, berättar de. Men när gardinen åker ner – då är de
ganska korta.
– Ja då vet vi att det inte är någon idé att vi
fortsätter, säger Sara. Vi känner likadant.
Och med det sagt är det som att hela kontoret
lutar sig tillbaka. Ett lugn infinner sig. Kanske
har syret tagit slut. Ute tittar solen fram.
Klockan är visst över tre.
– Har inte gardinen gått ner nu, säger Ylva.
– Jo, instämmer Sara, det har den.

De brukar vara på kontoret vanlig arbetstid och
börjar dagen med att småprata lite, men oftast
kommer de in i jobb-mood ganska direkt. Det
hjälper att man är två, är de eniga om.
– Jag kommer hit utan idéer, men det händer
något varje gång, säger Ylva.
De jobbar på tills gardinen går ner, som de
säger. Vilket brukar ske klockan tre.
– När vi kör fast och inte förstår vad vi
skriver längre, då är det slut, säger Ylva.
Gardinen har gått ner. 15.00 måste jag sova.
–… och jag måste äta, fyller Sara i.
– Vi är lite osentimentala, konstaterar Ylva.
Vi bara plockar ihop. Ingen tar illa upp.
Efter tre är det oftast dags för lite mindre
krävande arbetsuppgifter. Om det inte är
deadline förstås. Då kör duon in i kaklet.

Och då var det inget mer med det.
Text: Anna Ringberg
Foto: Susanne Kronholm

Sara och Ylva är aktuella med en ny bokserie, Barnen på
Skräckis, bilderböcker med humoristiskt ryslig twist.
Utgivna böcker i serien: Osynliga Boo, Klistriga Bite och
Superallergiska Pyro.
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Sara om Ylva

Ylva med tre ord: Magisk, fantasifull, varm.
Är hon rädd för: Ylva är rädd för
höjder och djupa vatten. Och särskilt att
kissa på sig när hon hoppar bungyjump.
Om Ylva var ett djur vore hon: En
listig och vacker raskatt med stor integritet.
Konstig vana: Hon har hela världen i
sin handväska, allt du kan behöva och
lite till.
Oanad talang: Hon har ett fantastiskt
luktsinne, kan dofta sig till kakor från
långt håll.

Ylva om Sara
Sara med tre ord: Påhittig,
organiserad, fnittrig.
Avundas jag henne för:
Att hon är världsbäst på tennis.
Hennes favoritgodis: Allt som är
sött fast utan socker.
Konstig vana: Hon bär alltid
nötter på sig som en liten ekorre.
Om Sara var en barnboksfigur
vore hon: Tingeling. Hon är som en liten
fe som sprider magi omkring sig och i
hemlighet kan hon säkert flyga.
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Vi som väljer
FEM SNABBA FRÅGOR TILL
FREDRIK HOLM SOM VALT FAKTABÖCKER FÖR ALLA ÅLDRAR

FAKTA 3–9 ÅR

Beskriv dig själv med tre ord.
Godissugen, tramsig, musiknörd.
Hur har det varit att göra ett urval
av nya faktaböcker?
Det har varit väldigt roligt! Jag har
älskat faktaböcker sedan jag var liten.
Det kommer många som är väldigt
bra och fast jag är vuxen lär jag mig
massor av de här böckerna riktade till
barn och unga.

Har
läst

Har
läst

Vill
läsa!

Vill
läsa!

En så enkel sak som att sova kan se
väldigt olika ut i djurens värld. Om
man har långa ben eller är väldigt
tung kan det vara enklare att stå och
sova vilket giraffer och elefanter
föredrar. Giraffer klarar sig dessutom
med extremt lite sömn. Men det finns
också de som sover väldigt länge, de
som sover med öppna ögon och de
som måste hålla sig i rörelse även när
de sover. Vackra foton och illustrationer skapar en fin helhet.

Kanske gillar du att gunga riktigt högt
så att det killar i magen? Men vad
skulle du säga ifall gungan hängde
över ett livsfarligt stup? Och vad sägs
om en trädgård där varenda växt är
jättegiftig? Dessa, och många fler
livsfarliga platser, beskrivs här. Och
även om det farliga är spännande så
känns det lagom att bara besöka dessa
ställen genom att läsa om dem.

DJUREN SOVER

JORDENS FARLIGA PLATSER

THERESE WÅTZ
ILLUSTRATIONER: OSKAR JONSSON
BONNIER CARLSEN. 32 SIDOR

JENS HANSEGÅRD
ILLUSTRATIONER: ANDERS NYBERG
BONNIER CARLSEN. 48 SIDOR

Vad har varit svårast?
Det är alltid tufft att välja bort de
böcker som nästan kommer med. Men
det är ju bara ett antal som får plats.
Sen är jag inte så förtjust i att läsa på
skärm och en del av titlarna är inte
helt färdigtryckta vid deadline utan
kommer som digitala filer.
Vilka trender kan du se?
Jag kan inte se någon särskild trend
som sticker ut just i år. Det finns ju
några teman som är eviga känns det
som. Djur och natur är ständigt populärt, särskilt för de yngre. Historia är
stadigt stort och även böcker om hur
samhället fungerar i stort och smått.
Om man vänder på frågan har jag fått
väldigt få om sport.
Någon personlig favorit i
faktagenren?
Farbröder av Teresa Glad kände jag
starkt för. Enkel och avskalad men
ändå så oerhört innehållsrik och
tänkvärd. Tänk som en forskare och
Vetenskapens ABC uppskattade jag
också lite extra. Känns angeläget att
lyfta kritiskt tänkande och tron på
vetenskapen.
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De bästa faktaböckerna tar oss läsare
med på en lika magisk resa som
vilken bok om trollkarlar, drakar eller
rymdmonster som helst. För visst är
det hisnande att tänka på att vi alla
är gjorda av stjärnstoft som kommit
farande genom rymden? Eller att
ljuset är så snabbt att det färdas sju
varv runt jorden på en sekund. Rasmus
Åkerblom tar med oss på en häftig
resa och Maya Jönssons bilder sätter
fin färg på allt.

Vi människor tänker sällan på vårt
snor mer än när vi kanske är förkylda
och behöver snyta oss. Men i djurens
värld är snor och slem något som kan
användas till mycket! Det finns till
exempel havssniglar som använder
sitt snor som ett slags fiskenät för
att fånga sin mat. Och när det gäller
hus finns det insekter och fåglar som
använder sitt spott som byggmaterial.
Själv är jag rätt nöjd med att mitt hus
är byggt av trä.

VETENSKAPENS ABC

SNOR OCH SLEM I DJURENS VÄRLD

Fredrik Holm är bibliotekarie på
Halmstads stadsbibliotek.

RASMUS ÅKERBLOM
ILLUSTRATIONER: MAYA JÖNSSON
BONNIER CARLSEN. 64 SIDOR
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PAUL MASON
ILLUSTRATIONER: TONY DE SAULLES
BERGHS. 32 SIDOR
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Om jag skulle gissa vilket som var
världens största rovdjur så skulle jag
chansa på en jättestor dinosaurie. Men
det är faktiskt kaskeloten som är störst
någonsin. Denna jättelika val älskar
bläckfiskar som den jagar på ungefär
2 000 meters djup. För att kunna dyka
så djupt kan den hålla andan i en hel
timme! Så djupt ner i havet når inte
solljuset därför använder kaskeloten
ekolod för att hitta sina byten.

Förr i tiden levde fler människor närmare naturen än vad vi gör idag. Saker
man såg i skog och mark och inte
riktigt kunde förklara trodde man ofta
var övernaturliga varelser. En del av
dessa väsen hittade också de vuxna på
för att få barn att passa sig för saker
som kunde vara farliga. Idag vet vi
mer men en del av folktron lever kvar
när vi till exempel pratar om att vissa
saker eller datum betyder otur.

Att det finns massor av ätbara saker
i naturen är väl inget nytt. Det är
vanligt att man plockar bär och svamp
till exempel. Men i denna bok blir
vi guidade av strandpysslingar och
ängsnymfer som visar att det finns
så mycket mer. Följ med till ängen,
skogen, trädgården och stranden och
smaka på blommor, kottar och tång.
Lär dig också om vad man får plocka
och inte och vad man skall passa sig
för. I slutet finns ett antal recept.

KASKELOTEN.
VÄRLDENS STÖRSTA ROVDJUR

LÄTTA FAKTA OM FOLKTRO OCH
VÄSEN

LILLA ÄTBARA FLORAN

DANIEL WALUSZEWSKI
ILLUSTRATIONER: ELIN HÄGG
BERGHS. 32 SIDOR

EMMA V. LARSSON
ILLUSTRATIONER: MARIA TROLLE
SPEJA FÖRLAG. 57 SIDOR
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Vad har tre hjärtan, blått blod och en
hjärna som är utspridd i hela kroppen?
Ett monster i en skräckhistoria? Nej,
bara en vanlig åttaarmad bläckfisk!
Bläckfiskar är smarta, mästare på
kamouflage och kan klämma sig
igenom den minsta springa. Läs om
bläckfiskarna Inky som rymde från
akvariet och Heidi som lärde sig
apport precis som en hund. Du får
också förslag på var du kan lära dig
mer om olika arter.

Vad har japanska snabbtåg gemensamt med fågeln kungsfiskare? Jo, för
att undvika höga ljud när tågen kör
igenom en tunnel, utformade man
loket så att det liknade kungsfågelns
näbb. Och det är inte den enda gången ett djur stått modell för smarta
tekniska lösningar. Läs om drönare
som härmar trollsländans flygteknik,
säkra hjälmar som använder hackspettens skalle som förebild. Kanske kan
du komma på nästa uppfinning från
djurens värld?

STORA BOKEN OM BLÄCKFISKAR

DJUR SOM UPPFINNARE

CELIA SVEDHEM
ILLUSTRATÖR: FILIPPA WIDLUND
BONNIER CARLSEN. 48 SIDOR
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LENNART ENG
OPAL. 48 SIDOR

CHRISTIANE DORION
ILLUSTRATIONER: GOSIA HERBA
ALFABETA. 75 SIDOR
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Ibland glömmer man att det finns
superhäftiga saker att upptäcka på
riktigt nära håll. Du har säkert sett
myror förut men visste du att det
finns över 1000 olika sorters myror
i världen? Myror fanns redan på
dinosauriernas tid och har klarat sig
bra genom att vara smarta, samarbeta
och att anpassa sig till olika situationer. För oss är myror inte farliga
men de kan försvara sig mot fiender
genom bett eller stick och vissa kan
spruta gift!

MYROR
JOHAN BROSOW
BONNIER CARLSEN. 32 SIDOR

I vilken bok hittar du
de här figurerna?

FACIT HITTAR DU PÅ SIDAN 1 I UNGDOMSDELEN
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Skriv titeln här:

